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    Vzhledem k neutěšenému stavu zeleně na hřbitově nechal odbor rozvoje města zpracovat studii jeho 
revitalizace, která zahrnuje ošetření stávajících dřevin, odstranění poškozených dřevin včetně náhradní 
výsadby a obnovu centrální lipové aleje.  
    Revitalizace zeleně je další fází celkové obnovy prostoru hřbitova a navazuje na již proběhlou opravu 
přístupových cest.  
    Město Chrastava bude na tuto akci žádat finanční podporu z evropských prostředků, konkrétně 
z Operačního programu Životního prostředí, kde může získat dotaci ve výši až 85 % celkových způsobilých 
veřejných výdajů.  
    V případě přidělení dotace se realizace projektu očekává během léta 2010. 
 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 

Vážení spoluobčané, 
     dovoluji si Vás pozvat na sedmdesátý druhý „Večer se starostou“  
na téma Policie ČR a její činnost v Chrastavě. Pozvání přijal 
plukovník Mgr. Pavel Finkous, vedoucí územního odboru vnější služby 
Policie ČR Liberec a nadporučík Mgr. Petr Bitman, vedoucí oddělení 
Policie ČR v Chrastavě.    
     Setkání se koná v pondělí dne 14. prosince 2009 od 17:00 hodin 
         v malé zasedací místnosti  budovy radnice.  
             Odborným garantem večera  je velitel Městské policie Chrasta- 
        va Alan Grebson.  
             Těším se na Vaši účast. 
                                                             Ing. Michael   C a n o v, starosta 

Ing. Michael Canov - starosta
Miloslav Pilaø - místostarosta

Ing. Miroslav Chvála - tajemník
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Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
 
-  s c h v á l i l a  
v návaznosti na své usnesení 2008/10/IV ze dne 27. 7. 2009 
pronájem poz. p. č. 1257 o výměře 360 m2 – trvalý travní porost, 
poz. p. č. 1258 o výměře 1759 m2 – vodní plocha a poz. p. č. 
1259/1 o výměře 1521 m2 – lesní pozemek, vše k.ú. Chrastava I, 
panu Miloši Laksarovi, za účelem rekonstrukce a provozování vodní 
nádrže vč. zázemí, na dobu určitou, vč. návrhu smlouvy o nájmu 
pozemků vč. vodní nádrže čj. N/43/2009  a  pověřila starostu jejím 
podpisem 
-  s c h v á l i l a  
dodatek č. 2, čj. N/44/2009  ke smlouvě o nájmu ze dne 3. 3. 2000, 
kterou uzavřelo město Chrastava a Český rybářský svaz, místní 
organizace Chrastava a  pověřila starostu jeho podpisem  
-  s c h v á l i l a  
dodatek č. 1, čj. N/45/2009  ke smlouvě o výpůjčce pozemků čj. 
010/2004/N, kterou uzavřelo město Chrastava a  Kordula s. r. o. a  
pověřila starostu jeho podpisem 
-  s c h v á l i l a  
dohodu o umístění optických závěsných kabelů v Chrastavě čj. 
D/05/2009 s majitelem a provozovatelem kabelů firmou Coprosys-
LVI s. r. o. a  pověřila starostu jejím podpisem 
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene dle geometrického plánu č. z. 567-
73/2008 na poz.p. č. 870/5 v k. ú. Dolní Chrastava (vlastník ŘSD 
ČR) ve prospěch města Chrastava, jímž dojde k zajištění strpění 
umístění a provozování stavby kabelového vedení veřejného 
osvětlení, vč. návrhu smlouvy  o zřízení věcného břemene čj. 
VB/07/2009, č. 02/2009/Z-36021/VB a pověřila starostu jejím 
podpisem  
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene dle geometrického plánu čz. 531-
346/2003 na 

a)     poz. p.č. 363/2 v k.ú. Chrastava I (vlastník město 
Chrastava) ve prospěch vlastníka st.p.č. 943, tj. manželé 
Iveta a Pavel Průšovi, Pavel Průša, jímž dojde k zajištění 
práva chůze a jízdy, za cenu ve výši 3 000,- Kč + 19% 
DPH 

b)     poz. p.č. 368/5 v k.ú. Chrastava I (vlastník manželé Jiřina 
a Karel Trnkovi) ve prospěch města Chrastava, jímž 
dojde k zajištění práva chůze, bezúplatně vč. návrhu 
smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/08/2009  a 
pověřila starostu jejím podpisem  

-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 1067/8 v k. ú. 
Chrastava I ve prospěch manželů Lucie a Milana Grundzových, 
jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby 
vodovodní přípojky k poz. p.č. 1067/1, za cenu do 20 bm ve výši 
500,- Kč + 19% DPH a nad 20 bm za každý další bm 25,- Kč + 19% 
DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene čj. SBS/25/2009  a pověřila starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 48/1 v k. ú. 
Chrastava II ve prospěch manželů Heleny a Michala Halkových, 
jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby 

a)     vodovodní přípojky, za cenu do 20 bm ve výši 500,- Kč  + 
19% DPH a nad 20 bm za každý další bm 25,- Kč + 19% 
DPH  

b)     el. kabelového vedení HDV, za cenu do 20 bm ve výši 
500,- Kč  + 19% DPH a nad 20 bm za každý další bm 
25,- Kč + 19% DPH pro novostavbu RD na poz. p.č. 48/6 
v k.ú. Chrastava II, vč. návrhu smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/26/2009 
(příloha č. 8 originálu usnesení) a pověřila starostu jejím 
podpisem  

 
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 479/16, 
486 a 829/1 v k.ú. Dolní  Chrastava ve prospěch pana Jaromíra 
Pikory,  jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a 
provozování stavby  

a)     vodovodní přípojky,  za cenu do 20 bm ve výši 500,- Kč  

+ 19% DPH a nad 20 bm za každý další bm 25,- Kč + 
19% DPH 

b)     kanalizační přípojky, za cenu do 20 bm ve výši 500,- Kč  
+ 19% DPH pro novostavbu RD  na poz. p.č. 671 v k.ú. 
Dolní Chrastava, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene čj. SBS/27/2009  a pověřila 
starostu jejím podpisem  

-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 1440/1 v k.ú. 
Chrastava I ve prospěch pana RNDr. Pavla Pešata Ph.D., jímž 
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby 
kanalizační přípojky pro RD č. p. 445 v k.ú. Chrastava I, za cenu do 
20 bm ve výši 500,- Kč + 19% DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/28/2009  a pověřila 
starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 120/28, 
729 a 733 v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy ve prospěch pana 
Petra Trefáše, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a 
provozování stavby zemního kabelového vedení  přípojky NN pro 
novostavbu RD na poz. p.č. 143/1 v Andělská Hora u Chrastavy, za 
cenu do 20 bm ve výši 500,- Kč  + 19% DPH a nad 20 bm za každý 
další bm 25,- Kč + 19% DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/29/2009  a pověřila 
starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách 120/28, 729 a 
733 v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy ve prospěch Severočeské 
vodárenské společnosti a. s. (investor Petr Trefáš), jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby vodovodní 
přípojky a vodovodního řadu, za cenu do 20 bm ve výši 500,- Kč + 
19% DPH a nad 20 bm za každý další bm 25,- Kč + 19% DPH, vč. 
návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. 
SBS/31/2009 a pověřila starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách 120/28, 729 a 
733 v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy ve prospěch společnosti 
SČP Net, s.r.o. (investor Petr Trefáš), jímž dojde k zajištění strpění 
umístění, zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení 
prodloužení NTL plynovodu a přípojka pro novostavbu RD na poz. 
p.č. 143/1 v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, za cenu ve výši 500,- 
Kč + 19 % DPH a nad 20 bm za každý další bm 25,- Kč + 19% 
DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene čj. SBS/30/2009 a pověřila starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkové parcele 48/1 v k. ú. 
Chrastava II ve prospěch společnosti SČP Net, s. r. o. (investor 
Michal Halko), jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a 
provozování stavby plynárenského zařízení STL přípojka plynu pro 
poz. p.č. 48/6 a 48/9 v k. ú. Chrastava II, za cenu ve výši 500,- Kč + 
19 % DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene čj. SBS/34/2009 a pověřila starostu jejím 
podpisem  
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkové parcele 720/1/ v k.ú. 
Andělská Hora u Chrastavy ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupená na základě plné moci společností 
ELMOS LIBEREC s.r.o. (investor Martin Červený), jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  stavby vrchního 
kabelového vedení, za cenu ve výši 500,- Kč + 19 % DPH, vč. 
návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. 
SBS/32/2009 a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách 74 a 697 v k.
ú. Dolní Vítkov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
(investor Lukáš Veselý), jímž dojde k zajištění strpění umístění, 
zřízení a provozování stavby nadzemního kabelového vedení, za 
cenu ve výši 500,- Kč + 19 % DPH, vč.návrhu smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/33/2009 a pověřila 
starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a 
návrh mandátní smlouvy s mandatářem INVEST s. r.o., Tovaryšský 
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vrch 1358/3, Liberec 1, 460 01, IČ 46711716 o zajištění 
investorsko-inženýrské činnosti ve fázi technického dozoru 
investora pro realizaci akce „Oprava Führichova domu č.p. 95„ 
v rámci projektu "Kulturní místa pro kulturní turisty" a pověřila 
starostu jejím podpisem 
-  s c h v á l i l a 
mandátní smlouvu o správě majetku města Chrastavy uzavřenou 
mezi Městem Chrastava a Městským bytovým družstvem 
Chrastava dne 1. 7. 2001, ve znění následných dodatků a úplného 
znění schváleného radou města dne 2. 10. 2006 pod č. M/05/2006, 
aktualizovanou pod č. M/06/2009 a pověřila starostu jejím 
podpisem     
-  z a m í t l a  
na základě žádosti sdružení CENTRED, o. s. Pardubice, příspěvek 
ve výši 1.000,-- Kč na provoz projektu Šedesátka - web pro seniory  
-  s c h v á l i l a 
darovací smlouvu č. DR/15/2009 s Krajským úřadem LK, U Jezu 
642/2a, Liberec 461 80 na publikaci „Čarovné bylinky“ pro 
městskou knihovnu a pověřila starostu jejím podpisem  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í  
zápis č. 2009/10 z jednání bytové a sociální komise ze dne 31. 8. 
2009  
zápis č. 2009/11 z jednání bytové a sociální komise ze dne 7. 9. 
2009  
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Liboru Dymešovi a paní 
Pavlíně Dymešové a pověřila starostu jejím podpisem 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Vladimíru Dymešovi, paní 
Věře Dymešové a paní Janě Dymešové a pověřila starostu jejím 
podpisem 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší panu Štefanu Giňovi a 
pověřila starostu jejím podpisem 
o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší paní Emílii Berkyové a 
pověřila starostu jejím podpisem 

o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší panu Lubomíru Mistrovi  
a pověřila starostu jejím podpisem 

-  r o z h o d l a  
o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu v DPS paní Květoslavě 
Tlukové  a pověřila starostu města jejím podpisem 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Květoslavě Tlukové  a 
pověřila starostu jejím podpisem 
-  r o z h o d l a  
o uzavření dodatku č. 1 k rozhodnutí o přidělení bytu paní Miladě 
Košlíkové a pověřila starostu jejím podpisem 

o uzavření dodatku č. 1 k rozhodnutí o přidělení bytu Antonii Bérové 
a pověřila starostu jejím podpisem 
o uzavření dodatku č. 1 k rozhodnutí o přidělení bytu paní Zdeňce 
Novotné  a pověřila starostu jejím podpisem 
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu panu Petru 
Konrádovi  a pověřila starostu jejím podpisem 

-  r o z h o d l a  
o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu panu Arturu Lohynskému 
a pověřila starostu jejím podpisem 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Arturu Lohynskému  a 
pověřila starostu jejím podpisem 
-  r o z h o d l a  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu paní Libuši 
Palečkové a pověřila starostu jejím podpisem 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší panu Františku Baierovi  
a pověřila starostu města jejím podpisem 
-   r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Evě Studené  a pověřila 
starostu jejím podpisem 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Evě Boiciuc  a pověřila 
starostu města jejím podpisem 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS panu Vladimíru Štrickovi a 
paní Vlastě Kohlíkové  a pověřila starostu jejím podpisem.  
-   r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS panu a paní Horstu a Marii 
Pilzovým a pověřila starostu jejím podpisem. Toto usnesení 
navazuje na usnesení rady města ze dne 5. 1. 2009 pod č. 
usnesení 2009/01/VI. 
-  r o z h o d l a  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu paní Ivetě 
Feixové  a pověřila starostu jejím podpisem 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í  
 sdělení MVČR ve věci obecně závazné vyhlášky č. 1/2009  
-   p o d p o ř i l a 
zamítavé  vyjádření starosty města k tomuto sdělení  
-   p o v ě ř i l a 
starostu města vypracováním rozkladu a v případě potřeby i 
vyjádřením k Ústavnímu soudu pro případ, že se MVČR pokusí 
některé části této OZV zrušit 
-  s c h v á l i l a  
podání kompetenční žaloby proti Ministerstvu financí ČR ve věci 
videoterminálů a pověřila starostu podáním 
 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
-  s c h v á l i l a  
pronájem nebytového prostoru v objektu č. p. 709 Střelecký vrch, k.ú. Chrastava I, o výměře cca 358,0 m2, společnosti Liberecká 
rozvojová agentura LIRA o.p.s, pro vytvoření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, pro osoby z jiného sociálního prostředí 
a ohrožené sociálním vyloučením z většinové společnosti a dále pro zajištění volnočasových aktivit pro matky s dětmi a rehabilitační a 
kondiční cvičení., na dobu neurčitou, (příloha č. 1a – 3 žádosti k originálu usnesení) vč. návrhu smlouvy o nájmu nebytových prostor čj. 
N/48/2009  a pověřila starostu jejím podpisem 
-  s c h v á l i l a  
1.     zřízení věcného břemene na pozemkové parcele 492/3 v k. ú. Chrastava I ve prospěch společnosti SČP Net, s. r. o. (investor manželé 

Gorčicovi), jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení NTL přípojka plynu pro parc.č. 
495/1 v k.ú. Chrastava I, za cenu do 20 bm ve výši 500,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene čj. SBS/35/2009  a pověřila starostu jejím podpisem 

2.     zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách  č. 767, 492/3, 1418/1 a 1428/1 v k.ú.  Chrastava I ve prospěch manželů Ivany a 
Pavla Gorčicových, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby 
a)      vodovodní přípojky, za cenu do 20 bm ve výši 500,- Kč  + DPH  
b)      el. kabelového vedení NN, za cenu do 20 bm ve výši 500,- Kč  + DPH   
c)      kanalizační  přípojky, za cenu do 20 bm ve výši 500,- Kč  + DPH  

pro novostavbu RD na poz. p.č. 495/1 v k.ú. Chrastava I, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. 
SBS/36/2009  a pověřila starostu jejím podpisem  
-  d o p o r u č i l a  ZM  schválit 4. změnu rozpočtu a investičního plánu na rok 2009  
-  p r o v e d l a 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů rozpočtové opatření v rámci 
schváleného rozpočtu na rok 2009, tj. převod částky 160 tis. Kč z běžných výdajů technické správy do kapitálových výdajů na financování 
investiční akce „Město Chrastava – Rekonstrukce objektu č.p. 407 na centrum volnočasových aktivit“ 
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-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 7  ke smlouvě o dílo OD/01/2007 ze dne 15. 1. 2007 s dodavatelem CHALUPA – RVES, a.s., kpt. Jaroše 496, 543 01, 
Vrchlabí, IČ: 25942280, na akci „Město Chrastava – Rekonstrukce objektu č.p. 407 na centrum volnočasových aktivit“ a pověřila starostu 
jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a 
podání výpovědi ze smlouvy o provádění úředního měření rychlosti silničních motorových vozidel schválené radou města 26. 3. 2007, číslo 
usnesení 2007/04/VIII z důvodu, že v souvislosti s legislativními změnami městská policie měření neprovádí 
-  s c h v á l i l a 
žádost ředitelky Bc. Heleny Hochmanové  o omezení provozu dne 16. 11. a 28. - 31. 12. 2009 MŠ Chrastava, Revoluční 488 - příspěvková 
organizace s tím, že musí být v případě zájmu rodičů otevřena alespoň jedna třída  
- s c h v á l i l a 
komisi pro vyhodnocení „Sportovce roku 2009“ ve složení: Miloslav Pilař, Zita Václavíková, Mgr. Eva Kašková, Ing. Vratislav Loučka, Karin 
Cinibulková 
-  s c h v á l i l a 
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/0411/D1 s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod, Pražská 320/8, 500 04, 
Hradec Králové, IČ 75082721 z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na projekt „RTN – Terminál Chrastava“ a 
pověřila starostu jejím podpisem 

    Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné 
projednalo a usneslo se takto: 
- schválilo  
1.     převod části družstevního podílu v Městském bytovém 

družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k 
bytu č. 2 v domě č. p. 598, Nový Domov, k. ú. Chrastava II, 
paní Margaretě Bystré  

2.     převod části družstevního podílu v Městském bytovém 
družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k 
bytu č. 3 v domě č. p. 202, Nádražní ul., k. ú. Chrastava I, 
manželům Ivetě a Františku Honzátkovým   

- schválilo  
1.     v návaznosti na své usnesení čj. 2009/03/VII ze dne 22. 6. 

2009 návrh kupní smlouvy čj. K/30/2009  a pověřilo starostu 
jejím podpisem pro prodej dle geometrického plánu č. 492-
195/2009, pozemkové parcely č. 1288/2 o výměře 1113 m2 - 
trvalý travní porost v k. ú. Horní Chrastava, do vlastnictví 
manželů Petry a Petra Koutných   

2.     v návaznosti na své usnesení čj. 2009/03/VIII ze dne 22. 6. 
2009 návrh kupní smlouvy čj. K/31/2009  a pověřilo starostu 
jejím podpisem pro prodej dle geometrického plánu č. 492-
195/2009 pozemkové parcely č. 1288/1 o výměře 1113 m2 - 
trvalý travní porost v k.ú. Horní Chrastava, do vlastnictví 
manželů Martiny a Luboše Pilařových   

- schválilo  
v návaznosti na své usnesení čj. 2009/02/XV ze dne 6. 4. 2009 a v 
návaznosti na své usnesení čj. 2009/03/IX ze dne 22. 6. 2009 návrh 
kupní smlouvy čj. K/32/2009 a pověřilo starostu jejím podpisem pro 
prodej dle geometrického plánu č. 205-39/2009 pozemkové parcely 
č. 1076/3 o výměře 27 m2 - ostatní plocha a pro prodej dle 
geometrického plánu č. 179-196/2009 stavební parcely č. 66 o 
výměře 587 m2 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Horní Vítkov, 
do vlastnictví paní Ivany Jünglingové   
- schválilo  
v návaznosti na své usnesení čj. 2009/03/X ze dne 22. 6. 2009 
návrh kupní smlouvy čj. K/33/2009  a pověřilo starostu jejím 
podpisem pro prodej dle geometrického plánu č. 209-197/2009 
stavební parcely č. 76 o výměře 1060 m2 - zastavěná plocha a 
nádvoří v k.ú. Horní Vítkov, do podílového vlastnictví paní Zdeňky 
Vackové – ideální podíl ve výši 1/2 z celku a pana Tomáše 
Zemana – ideální podíl ve výši 1/2 z celku   
- schválilo  
v návaznosti na své usnesení  čj. 2009/02/XIII ze dne 6. 4. 2009 
návrh kupní smlouvy čj. K/34/2009 a pověřilo starostu jejím 
podpisem pro prodej dle geometrického plánu č. 476-37/2009 
pozemkové parcely č. 1344/4 o výměře 29 m2 - ostatní plocha v k. 
ú. Horní Chrastava do vlastnictví paní Lenky Volné   
- schválilo  
v návaznosti na své usnesení čj. 2009/02/XVIII, odst. 1 ze dne 6. 4. 
2009 prodej pozemkové parcely 308/2 o výměře 106 m2 - zahrada 
v k.ú. Chrastava I, do podílového vlastnictví pana Jana Bartoše – 
ideální podíl ve výši 1/2 z celku, a paní Jaroslavy Jaré – ideální 
podíl ve výši 1/2 z celku   
- schválilo  

v návaznosti na své usnesení čj. 2009/03/XI ze dne 22. 6. 2009 
prodej pozemkové parcely 309/2 o výměře 117 m2 - ostatní plocha 
a pozemkové parcely č. 309/3 o výměře 4 m2 - zahrada v k. ú. 
Dolní Chrastava, do vlastnictví manželů Miloslavy a Josefa 
Haziových  
- schválilo  
1.     záměr prodat část pozemkové parcely č. 1343/1 o výměře cca 

100 m2 - ostatní plocha v k. ú. Horní Chrastava (na zřízení 
zahrady)  

2.     záměr prodat část pozemkové parcely č. 770 o výměře 150 
m2 v- trvalý travní porost v k. ú. Dolní Vítkov (na zřízení 
zahrady), (doporučeno osadním výborem)  

- zamítlo  
1.      záměr prodat pozemkovou parcelu č. 707/3 o výměře 1211 

m2 - ostatní plocha, pozemkovou parcelu č. 772/1 o výměře 
1394 m2 - ostatní plocha a pozemkovou parcelu č. 1146/3 č. o 
výměře 1000 m2 - ostatní plocha, vše k. ú. Horní Vítkov s tím, 
že doporučuje záležitost řešit směnou pozemku (doporučeno 
osadním výborem)  

2.     záměr prodat část pozemkové parcely č. 33/1 o výměře cca 30 
m2 - ostatní plocha, část pozemkové parcely č. 33/2 o výměře 
cca 15 m2 - zahrada a část pozemkové parcely č. 28/1 o vý-
měře cca 30 m2 - ostatní plocha, vše k.ú. Dolní Chrastava,na 
výstavbu stání pro obytný přívěs (nesouhlas z důvodu, že bu-
doucí stavba v těchto stísněných prostorech nesplňuje poža-
davky ustanovení § 25 Vyhlášky č. 501 z roku 2006 o vzájem-
ných odstupech staveb)  

- schválilo  
na základě doporučení RM čj. 2009/13/III ze dne 5. 10. 2009 návrh 
4. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2009 včetně změn 
přijatých na jednání ZM Chrastava dne 19. 10. 2009   
- schválilo  
v souladu se schválenou 4. změnou rozpočtu na rok 2009 
poskytnutí investiční účelové dotace ZO Českého svazu chovatelů 
Chrastava, Pobřežní 4, Chrastava, IČ 46747087 ve výši 164.070,- 
Kč   
- schválilo 
realizaci akce Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko na katastru 
města Chrastava (obnova pěšin městského hřbitova) v hodnotě 
215.854,- Kč s tím, že město Chrastava na základě schválené 4. 
změny rozpočtu na rok 2009 poskytne Mikroregionu Hrádecko-
Chrastavsko, nám. 1. máje 1, IČ 70908222, einvestiční účelovou 
dotaci ve výši 75.854,-- Kč   
-potvrdilo  
usnesení rady města 2009/12/XXII ve věci obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2009 včetně pověření starosty města vypracováním 
vyjádření k Ústavnímu soudu s tím, že tímto zamítá výzvu ke 
zjednání nápravy MV ČR ze dne 15. 10. 2009 (doručeno dne 19. 
10. 2009) a z důvodu co nedřívějšího rozhodnutí Ústavního soudu 
se vzdává v souladu s §123 Zákona o obcích 60 denní lhůty k 
vyjádření, dále se vzdává lhůty ke zjednání nápravy a též se vzdává 
práva podání rozkladu proti pozastavení napadených bodů této 
obecně závazné vyhlášky. ZM proto žádá MV ČR, aby pozastavilo 
účinnost napadených bodů výše uvedené obecně závazné vyhlášky 
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neprodleně a poté, aby neprodleně předalo věc Ústavnímu soudu k 
rozhodnutí.  
- vydalo  
obecně závaznou vyhlášku č. 5/2009 o stanovení míst, na kterých 
mohou být provozovány interaktivní loterijní videoterminály   
-vydalo  
obecně závaznou vyhlášku č. 6/2009, kterou se mění a doplňuje 
obecně závazná vyhláška č. 1/2009 ze dne 22. června 2009, o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
- zamítlo  
v souladu se stanoviskem pověřeného zastupitele a stanoviskem 
pořizovatele pořízení změny územního plánu města Chrastava, dle 
žádosti paní Marty Kašparové o změnu na p.p.č. 554 a části p.p.č. 
553/1, vše v k. ú. Dolní Chrastava, ze stávající plochy luk a pastvin 
na plochu pro bydlení (plocha obytné zástavby nízkopodlažní 
venkovského typu s kapacitou 1 RD a část vodní plocha s využitím 
stávajícího přírodního zdroje vody), dle situace   
- schválilo  
v souladu se stanoviskem pověřeného zastupitele a stanoviskem 
pořizovatele pořízení změny územního plánu města Chrastava – 
dle žádosti pana Petra Čálka o změnu na p.p.č. 1129/28 v k. ú. 
Horní Chrastava, ze stávající plochy luk a pastvin na plochu pro 
bydlení (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu s 
kapacitou 1 RD), dle situace  
- schválilo  
v souladu se stanoviskem pověřeného zastupitele a stanoviskem 
pořizovatele pořízení změny územního plánu města Chrastava – 
dle žádosti paní Marty Kašparové o změnu na p.p.č. 1306 v k. ú. 
Horní Chrastava, ze stávající plochy ochranné a doprovodné zeleně 
na plochu pro bydlení (plocha obytné zástavby nízkopodlažní 
venkovského typu ), dle situace   
- schválilo  
v souladu se stanoviskem pověřeného zastupitele a stanoviskem 
pořizovatele pořízení změny územního plánu města Chrastava – 
dle žádosti města Chrastava o změnu na p.p.č. 54 v k. ú. Horní 
Chrastava, ze stávající plochy ochranné a doprovodné zeleně na 
plochu pro bydlení (plocha obytné zástavby nízkopodlažní 
venkovského typu s kapacitou 1 RD ), dle situace   
- schválilo  
v souladu se stanoviskem pověřeného zastupitele a stanoviskem 
pořizovatele pořízení změny územního plánu města Chrastava – 
dle žádosti paní Ludmily Hovadové o změnu na p.p.č. 111/9 v k. ú. 
Dolní Chrastava, ze stávající plochy rekreace zahrádkářské osady 
na plochu pro bydlení (plocha obytné zástavby nízkopodlažní 
městského typu)   
- odložilo  
pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle žádosti 
pana Petra Rozmajzla o změnu na p.p.č. 350 v k. ú. Chrastava I, 
obsahující zrušení návrhové plochy veřejně prospěšné dopravní 
stavby přeložky Liberecké ul. (směr do ul. Bezručova), dle situace 
do doby pořízení změny v územním plánu II. větve přeložky mimo 
dotyčnou p.p  
-  schválilo  
pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle žádosti 
paní Hany Morvayové o změnu na p.p.č. 1077/3 v k. ú. Chrastava I, 

ze stávající plochy rekreace zahrádkářské osady na plochu pro 
bydlení (plocha obytné zástavby nízkopodlažní městského typu), 
dle situace   
- schválilo  
v souladu se stanoviskem pověřeného zastupitele a stanoviskem 
pořizovatele pořízení změny územního plánu města Chrastava – 
dle žádosti pana Lamberta Medřického o změnu na p.p.č. 2773/3 v 
k.ú. Chrastava I, ze stávající plochy luk a pastvin na plochu pro 
bydlení (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu), 
dle situace   
- schválilo  
v souladu se stanoviskem pověřeného zastupitele a stanoviskem 
pořizovatele pořízení změny územního plánu města Chrastava – 
dle žádosti pana Jiřího Zmátlíka o změnu na p.p.č. 305/1 v k. ú. 
Andělská Hora u Chrastavy, ze stávající plochy rekreace 
zahrádkářské osady na plochu pro bydlení (plocha obytné zástavby 
nízkopodlažní venkovského typu), dle situace   
- zamítlo  
v souladu se stanoviskem pověřeného zastupitele a stanoviskem 
pořizovatele pořízení změny územního plánu města Chrastava 
pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle žádosti 
paní Věry Čermákové o změnu na p.p.č. 412/2 v k. ú. Andělská 
Hora u Chrastavy, ze stávající plochy luk a pastvin na plochu pro 
bydlení (plocha obytné zástavby nízkopodlažní městského typu)   
- rozhodlo  
1.     v souladu s ust. § 45 odst. 4. zák.č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o 
úplné úhradě nákladů jednotlivými žadateli schválených změn, 
a to podílem dle počtu schválených změn  

2.     pořízení změn schváleného územního plánu města Chrastava 
dle usnesení ZM č. 2009/05/XVIII – 2009/05/XXIX, ve které 
dojde k uzavření dohody dle odst.1 v termínu do 31. 3. 2010, v 
souladu s pravidly postupu při pořizování změn schváleného 
územního plánu města Chrastava schválené Radou města 
Chrastava dne 26. 1. 2009   

- schválilo  
na základě změny zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, nové znění zřizovací listiny pro 
příspěvkové organizace: ZŠ Chrastava, ZŠ a MŠ Vítkov, MŠ 
Chrastava a ŠJ Chrastava   
- schválilo  
záměr podání projektu „Modelový příklad využití obnovitelných 
zdrojů a úspor energie v česko-polském příhraničí“  včetně typu 
uzavírané dohody s KOOPEROU SK, o.s. a městem Lubań v 
dalším kole výzvy z Operačního programu přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Polská republika 2007 - 2013  a pověřilo radu 
města zajistit realizaci uvedeného záměru, včetně schválení 
příslušných smluv   
 
Stanovení, která nebyla přijata:  
ZM   n e z r u š i l o své usnesení čj. 2009/03/XI ze dne 22. 6. 
2009. 
ZM   n e s c h v á l i l o  
podání žádosti o udělení licence pro TV Chrastava k Radě pro 
rozhlasové a televizní vysílání a pověřilo pana Petra Fremuta, 
Minická 2, Praha zastupováním města v této záležitosti. 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
-  s c h v á l i l a  
1. zřízení věcného břemene na pozemkové parcele  842/1 v k. ú. Dolní Chrastava   ve prospěch pana Jaromíra Pikory, jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  stavby  el. kabelového vedení NN, za cenu do 20 bm ve výši 500,- Kč  + DPH; pro 
novostavbu RD na  parc.č. 671 v k.ú. Dolní Chrastava, za cenu do 20 bm ve výši 500,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/38/2009 a pověřila starostu jejím podpisem (žadatel nemá splatné pohledávky za 
městem) 
2. zřízení věcného břemene na pozemkové parcele 1396 v k. ú. Horní  Chrastava ve prospěch paní Aleny Třešňákové, jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  stavby vodovodní přípojky, za cenu do 20 bm ve výši 500,- Kč  + DPH, pro 
novostavbu RD na  parc.č. 419/1 v k.ú. Horní Chrastava,  za cenu do 20 bm ve výši   500,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/39/2009 a pověřila starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a   
1. záměr pronajmout část poz. p. č. 772 o výměře cca  200 m2 – zahrada v k.  ú. Chrastava I (na zřízení zahrady) 
2. záměr pronajmout část poz. p. č. 48/1 o výměře cca  20 m2 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Chrastava II (na parkování 
dodávkového vozidla) 
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-  s c h v á l i l a 
v souladu s § 27, odst. 5, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
darovací smlouvu uzavřenou mezi společností Republikové centrum vzdělávání, s. r. o., Bulharská 621, Praha 10, IČ 25289667 a  
Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, 463 31 Chrastava, příspěvková organizace, IČ 72741643 – přijetí účelového daru                
-  s c h v á l i l a 
návrh servisní smlouvy se zhotovitelem BMTO GROUP, a. s., se sídlem Ampérova 444, Liberec 8, 460 08, IČ 49099361, na provedení 
servisní činnosti a oprav lapáku tuků v objektu Centra volnočasových aktivit, č. p. 407 a pověřila starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o odvozu a likvidaci odpadu s dodavatelem Luboš Hlavatý se sídlem Česká 231, Liberec 25, 463 12, IČ 44581386, na 
zajištění odvozu a likvidace tekutého odpadu v objektu Centra volnočasových aktivit, č. p. 407 a pověřila starostu jejím podpisem 
-  s c h v á l i l a 
dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci díla „RTN – Terminál Chrastava, Dešťová kanalizace“ se Severočeskou vodárenskou 
společností a. s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469, který doplňuje původní smlouvu o podmínky při realizaci 
rekonstrukce vodovodního řádu a pověřila starostu jeho podpisem 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
zápis č. 2009/12 z jednání bytové a sociální komise ze dne 21. 9. 2009  
zápis č. 2009/13 z jednání bytové a sociální komise ze dne 19. 10. 2009  
-  r o z h o d l a  
o uzavření nájemní smlouvy v DPS paní Elišce Šimkové  a pověřila starostu jejím podpisem  
- r o z h o d l a  
o uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s obcí Kryštofovo Údolí  a pověřila starostu jejím podpisem  
-  r o z h o d l a  
o uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s obcí Nová Ves a pověřila starostu jejím podpisem  
- r o z h o d l a  
o uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s obcí Mníšek a pověřila starostu jejím podpisem  
- r o z h o d l a  
o uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s obcí Oldřichov v Hájích a pověřila starostu jejím podpisem  
- r o z h o d l a  
o uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s obcí Bílý Kostel nad Nisou a pověřila starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a 
nařízení obce podle § 27 odst.6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kterým stanoví 
rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic - plán zimní údržby 
místních komunikací pro zimní období 2009 - 2010  a pověřila starostu a místostarostu jeho podpisem 
-  r o z h o d l a 
o revitalizaci zeleně v areálu hřbitova v Chrastavě a pověřila odbor rozvoje, dotací a správy majetku zajistit podání žádosti o dotaci na 
uvedený projekt 
-  v y d a l a  
tímto písemný souhlas zřizovatele svým příspěvkovým organizacím (Základní škola Chrastava, Základní škola a Mateřská škola 
Chrastava - Vítkov, Mateřská škola Chrastava a Školní jídelna Chrastava) k přijímání darů dle ustanovení § 27 odst. 5 písm. b) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
-  s c h v á l i l a  
dodatek č. 1, čj. N/50/2009  ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor čj. N/48/2009, kterou uzavřelo Město Chrastava a Liberecká 
rozvojová agentura LIRA o.p.s. a  pověřila starostu jeho podpisem 
-  s c h v á l i l a  
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 10.000,- Kč 
Společnosti železniční výtopna Jaroměř, Nádražní 227, na úhradu 
nákladů spojených s jízdami zvláštních parních vlaků u příležitosti 
150. výročí zahájení provozu na trati Liberec-Zittau a parních 
Mikulášských vlaků dne 5. 12. 2009  
-  s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Tomáš Toman – DDD 
TOMAN, Líšnice 300,  IČ: 663 07 546, na regulaci počtu holubů 
v Chrastavě a pověřila starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a 
1.     návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem Strabag, 

a. s., tř. Gen. Svobody 77, 460 14, Liberec 12, IČ 60838744, 
kterým se prodlužuje termín realizace akce „Výstavba 16 
parkovacích míst v Chrastavě, lokalita Střelecký vrch“ a 
pověřila starostu jejím podpisem 

2.     návrh nájemní smlouvy č. N/52/2009 o užívání pozemku p. č. 
298 v k. ú. Chrastava I s firmou Strabag, a. s., tř. Gen. 
Svobody 77, 460 14, Liberec 12, IČ 60838744 a pověřila 
starostu jejím podpisem  

-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 2 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 
na základě pověření ZM Chrastava (č.usnesení 2009/05/XXXIII ze 
dne 19. 10. 2009) dohodu o spolupráci s KOOPEROU SK, o. s. a 
městem Lubań na projekt „Modelový příklad využití obnovitelných 
zdrojů a úspor energie v česko-polském příhraničí“ realizovaný 
z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polská republika 2007-13 a pověřila starostu jejím 
podpisem 
-  s c h v á l i l a 

ceník č. 10/2009 – pronájem plochy na náměstí 1. máje za účelem 
konání městských trhů  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
zápis č. 2009/14 z jednání bytové a sociální komise ze dne 2. 11. 
2009  
-  r o z h o d l a  
o výpovědi z nájmu bytu manželům Václavu a Libuši Zikmundovým  
a pověřila starostu jejím podpisem  
-  r o z h o d l a  
o uzavření nájemní smlouvy v DPS paní Hermíně Antošové a 
pověřila starostu jejím podpisem  
-  v y d a l a  s o u h l a s  
s tím, aby Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres 
Liberec – příspěvková organizace, uzavřela smlouvu o partnerství v 
projektu „Posílení konkurenceschopnosti obyvatel v potřebných 
regionech Libereckého kraje“ financovaném z projektu ESF za 
podmínky, že se příspěvková organizace nebude podílet žádným 
finančním příspěvkem  
-  p o v ě ř i l a 
vedení města, vzhledem ke stávající finanční situaci a dalšímu 
možnému snižování příjmů města, připravit na rok 2010 částečně 
redukovaný investiční plán a navrhnout úspory v dalších výdajích 
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    Zákon č.185/2001 sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám 
oprávněným k podnikání (dále jen podnikatelé), které jsou původci 
odpadů, celou řadu povinností. Ty základní povinnosti jsou 
vyjmenovány v   § 16 cit. zákona a patří mezi ně např.: -Zpracovat 
plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a 
prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění, -zajistit 
přednostní využití odpadů, -odpady zařazovat podle druhů a 
kategorií, -shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů 
a kategorií, -vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech 
nakládání s nimi, -odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit 
v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, 
převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. 
Původci, podnikatelé, kteří produkují odpad zařazený podle 
Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, mohou podle 
ustanovení § 17 zákona o odpadech na základě smlouvy s obcí 
využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním 
odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši 
sjednané ceny za tuto službu.  
 
    Pokud však podnikatel využívá systému zavedeného obcí 

k likvidaci odpadu podobného komunálnímu, aniž by měl s obcí 
uzavřenou smlouvu, vystavuje se nebezpečí finančního postihu. 
Podle ustanovení § 66 zákona o odpadech obecní úřad uloží 
pokutu do výše 300.000,- Kč fyzické osobě oprávněné k podnikání 
nebo právnické osobě, která využívá systému zavedeného obcí pro 
nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto 
obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v 
souladu s tímto zákonem. 
 
Začátkem listopadu začali pracovníci městského úřadu v našem 
městě provádět kontroly podnikatelů zaměřené na dodržování výše 
uvedených ustanovení zákona o odpadech a postupně navštíví 
všechny provozovny ve městě. 
Z dosavadních kontrol je zřejmé, že někteří podnikatelé jsou  velmi 
málo informováni o povinnostech, které jim zákon o odpadech 
ukládá. 
    Cílem tohoto článku je především informovat subjekty, kterých se  
problematika týká, aby  si  včas překontrolovaly, zda jejich 
nakládání s odpady je v souladu s platnou právní úpravou a 
případně včas uzavřely potřebné smlouvy. 

Ing. Miroslav Chvála, tajemník MěÚ 

tak, aby se stabilizovala zadluženost města a zvýšil se objem 
financí v rezervním fondu 
-  s c h v á l i l a 
darovací smlouvu č. HSLI – 408 – 42/KŘ-EKO-PMS2-170-2009 

s HZS Libereckého kraje a Městem Chrastava (dovybavení MTZ 
JPO SDH Chrastava v ceně 1099,97 Kč) a pověřila starostu jejím 
podpisem  

Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a usneslo se takto: 
 
-  vydalo  
obecně závaznou vyhlášku č. 7/2009, o sazbě a místním koeficientu u daně z nemovitostí  
http://www.chrastava.com/zm/st/2009/06/ozv_7_2009_nemec.doc  
Prvopis vyhlášky:   
http://www.chrastava.com/zm/st/2009/06/prvopis.gif 
 
Ustanovení, která nebyla přijata: 
- Z M    n e v z a l o    n a    v ě d o m í 
právní stanovisko advokáta JUDr. Petra Ulmanna z advokátní kanceláře Šmídek-Ulmann,   že nelze  aplikovat právní formu, která dosud 
nenabyla účinnosti, tzn. že ani nelze platně přijmout obecně závaznou vyhlášku (ve věci daně z nemovitostí) na základě zákona (362/2009 
Sb.) do doby, než tento zákon nabude účinnosti    
Z M    n e v z a l o    n a    v ě d o m í 
stanovisko kontrolního výboru ze dne 11. 11. 2009, že vzhledem k dosud účinnému znění  zákona č.338/1992 Sb., §16a, není možné, aby 
ZM vydalo zákonným způsobem obecně závaznou vyhlášku ve věci daně z nemovitostí. 
Z M    n e v y d a l o        
obecně závaznou vyhlášku č. 7/2009 o sazbě daně z nemovitostí 

     Město Chrastava vydalo opět plnobarevný dvouměsíční nástěnný ka-
lendář, a to na rok 2010. Kalendář si můžete zakoupit v informačním 
centru, v prodejně FOTO Jana a v Papírnictví paní Zahradníkové.  
    Fotografie v kalendáři představují povětšinou nově vybudované, zre-
konstruované části města, budovy či památníky. Na každé straně je pak i 
jedna z dobových pohlednic, pocházejících z dané oblasti Chrastavy. 
Prodejní cena je 75,-Kč.  
    Potěšte sebe či své známé originálním kalendářem města Chras-
tavy pro rok 2010. 
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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: Elena Brychová – rodilá mluvčí 
 

Kurzovné:  listopad 2009 – červen 2010 (celkem 66 vyučovacích hodin – 2 hodiny týdně) = 2.376,- Kč 
Informace: 485 143 348, 776 732 462; 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 / Lektor: Jaroslav Nosek 

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

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ     
pondělí a čtvrtek 17:45 hodin ve Společenském klubu / Lektor: Stáňa Hanková 

JÓGA  

středa  17:00 hodin ve Společenském klubu / Lektor: Gisela Hekelová 

Společenský klub – Bezručova 503, Chrastava, 485 143 348, sklub@chrastava.cz 

   Vážení čtenáři, přestože v tomto období jsou téměř všechny hra-
dy a zámky nepřístupné, přinášíme Vám dva typy na budoucí výlet 
v příštím roce, kdy se 1.4. opět otevírají brány památek veřejnosti. 
Vydáme se královský hrad Křivoklát a pohádkový zámek Žleby. 
 
Křivoklát 
   Křivoklát najdeme v okrese Rakovník asi 13 km jihovýchodním 
směrem od tohoto města. 
   První zmínka jako o hradišti přemyslovském je již z r. 1100. Za 
Přemysla Otakara II. získal výsadní postavení, byl povýšen na pa-
novnické sídlo. Na Křivoklát se vydal po svém návratu z Francie 
Karel IV. se svou ženou Blankou, která mu tu porodila dceru Marké-
tu. Karel IV. přisuzoval Křivoklátu velký význam, a proto ho zařadil 
do majetku Koruny české. Václav IV. hrad přestavěl a doba rozkvě-

tu nastala za Vladislava Jagellonského.Slávy v pravém slova smys-
lu se však nedočkal – zůstal sice v majetku královském, ale sloužil 
jako vězení prominentních vězňů. 
   V 17. století hrad zachvátil požár a pak už se majitelé rychle stří-
dali – Schwarzenberkové, Valdštejnové a v 18. století se dostal 
sňatkem do rukou rodu Fürstenberků. Ti zde v 19. století provedli 
rozsáhlé rekonstrukční práce. Na začátku třicátých let ho prodali 
českému státu. 
   Kromě krásných historických interiérů si můžeme prohlédnout 
kapli, rytířský a královský sál, Fürstenberskou knihovnu a obrazárnu 
a pěknou sbírku saní. 
 
Žleby  
   Zámek najdeme 7 km východně od Čáslavi. První nepřímá zprá-

va pochází z r. 1289. Tehdy je ještě zmiňován jako hrad v 
souvislosti s rodem Lichtenburků. Žlebské panství vlastnil 
také Karel IV. Na krátkou dobu byl majitelem Markvart 
z Vartenberka. Ten však vystoupil proti králi Václavu IV. a 
král hrad oblehl. Žleby se staly opět královským majetkem.
Na jeho zkáze se silně podepsali husité. 
   V polovině 17. Století došlo za Václava Chotouchovského 
k přestavbě v renesanční zámek. Když ho získal věnem kní-
že Jan Adam z Auersperka, nechal ho barokně upravit pro 
svou druhou ženu Vilemínu. Přestavby pokračovaly v 19. 
století v duchu romantismu za Karla Auersperka – tentokrát 
do gotické podoby. Posledními majiteli před rokem 1945 byli 
Trauttmansdorfové. V současné době je vlastníkem stát. 
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Jaký byl Váš prvotní pocit, že jste byl zastupiteli zvolen „Osobností města“ pro rok 2009? 

Byl jsem nesmírně překvapen – byl jsem pozván – tak jako všichni členové Společenosti přátel historie  města Chrastavy – a vůbec jsem 
netušil, že budu takto vyznamenán. Po prvotním obrovském překvapení jsem měl a mám velikou radost a  jsem nesmírně poctěn.  

 
Byl jste oceněn za své celoživotní aktivity, a to jak ve sportu, 
hasičském sboru a v již zmíněné Společnosti historie. Co byste 
chtěl vzkázat dnešní mladé generaci? 

V dnešní době je to velice problematické – každý má především 
existenční starosti a doba se změnila podle mého názoru k horšímu. Kdo 
se dnes bude ve svém volnu a zadarmo věnovat dětem a mládeži. 
K tomu musí být náležitý zápal. Vesměs tam, kde jsou starší členové a 
spolky nebo oddíly vedou, tak to ještě funguje. Většinou po jejich 
odchodu to již nikdo dělat nechce. Dnes se vše měří penězi, což je 
v hodně případech ke škodě.  
 

Vaše plány do dalších let? 

Vše záleží na zdraví – ale dál bych chtěl působit u hasičského sboru, 
věnovat se práci ve Společnosti přátel historie města a v neposlední řadě 
jsem členem oddílu biatlonu, kde budeme připravovat Olympiádu 
mládeže ČR. 
 

Děkuji za rozhovor a za redakci přeji ještě mnoho úspěšných let. 
 

    V zámku najdeme mimo bohatě zdobených zámeckých interiérů 
unikátní zařízení zdejší kuchyně, kapli, věž s obytnou místností a 
vyhlídkou. V okolí byl vybudován v 19. století rozlehlý anglický park 
s oborou s bílými jeleny. Můžeme tu vidět i ukázky výcviku dravých 
ptáků. 

   A jedna zajímavost nakonec.V rytířském sále byl prý provolán 
přáteli a spojenci českým králem Albrecht z Valdštejna. 

——————————————————— 
                                   Ilustrace Jiří Riedl, text Jaroslava Špaková   

   V páteční podvečer (20.11.2009) jsme přivítali v chrastavském kinosále protagonisty „Cirkusu Hanky – Panky“ travesti show. Před 
zaplněným hledištěm se vystřídaly v jejich podání naše přední i zahraniční hvězdy hudebního nebe. Nádherné kostýmy , lechtivý, ale trefný 
humor se střídaly s podmaňujícími melodiemi. To vše obecenstvo kvitovalo s obrovským nadšením a  potleskem – viz. foto.  

Zita Václavíková 

Klidné Vánoce,
zdraví, štìstí a spokojenost

v novém roce 2010
Vám pøeje

redakce Chrastavských listù
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GALERIE G Městského muzea

KAVÁRNIÈKA SENIORÙ
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Drzá komedie režiséra Vorla. Asi 90 minut.                                                                                                                       Vstupné: 70 Kč

Strhující dobrodružný příběh pro děti i dospělé o přátelství, o víře v sebe sama, o snaze něco dokázat a někomu pomoci. České znění.
                                                                                                                                                                                           Vstupné: 60 Kč

Pásmo pohádek pro malé i velké diváky.   Asi 71 minut.                                                                                                     Vstupné:  25 Kč

Americká širokoúhlá komedie. Film Chceš mě, chci tě je chytrou a sexy komedií o mužích, ženách a obrovské propasti, která odděluje to, 
jak o sobě navzájem smýšlejí, sní a snaží se opačné pohlaví svádět. 

                                                                                                     Vstupné:  70 Kč

Katherine Heigl a Gerard Butler v ní ztvárňují dva kolegy z donucení, 
kteří se bytostně nesnášejí. Ona se snaží najít kvalitního ideálního partnera. Jeho posláním je říkat ženám, aby se probraly a uvědomily si, 
že muži myslí jen na jediné. Ale když se rozhodne jí pomoci získat to, po čem touží, zjistí navzájem navzdory všem očekáváním, jak silně 
se mohou přitahovat i ty největší protiklady.      

Americký rodinný film v českém znění. Svět potřebuje chlupaté hrdiny. Asi 89 minut.                                     Vstupné:  70 Kč

Co všechno jste ochotni zradit pro lásku?České okupační drama. Asi 100 minut.                                                              Vstupné:  70 Kč

Česká komedie režisérky Jitky Rudolfové. Jak být spokojený a přitom nebýt sám? Pozoruhodné herecké výkony v čele se Simonou 
Babčákovou v realistické komedii o šestici bilancujících třicátníků. 97 minut.                                                                    Vstupné:  60 Kč

Poslední školní sraz začíná. Poetický příběh o nepochybně posledním školním srazu a soužití dvou různých osobností. Hrají: Libuše 
Švormová, Vladimír Brabec, Vlado Štancel, Jan Cimický, Zita Kabátová, Pavel Zedníček, Josef Zíma, Libuše Havelková, Antonie 
Hegerlíková, Květa Fialová, Stanislav Fišer, Josef Somr, Stanislav Zindulka..                                                                   Vstupné: 65 Kč

Premiéra české rodinné komedie. Tak trochu jiný středověk od režiséra filmů Rafťáci a Snowboarďáci. Asi 105 minut.                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                  Vstupné:  50 Kč, v předprodeji v MIC Chrastava - 40,-Kč

POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKU FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ
Změna programu vyhrazena

Z celého srdce Vám pøejeme pøíjemné prožití svátkù vánoèních a š�astné vykroèení do nadcházejícího roku 2010.
Vaši zamìstnanci kina Chrastava
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1. prosince 18:30           Experimentální studio 

                                       Klub přátel výtvarného umění – ZAKARPATSKÁ UKRAJINA OČIMA TURISTY 
                                       - pořad  Ing. Václava Štajnera 
 

2. prosince 19:30           Experimentální studio 

                                       KŘEST KNIHY JIZERSKÉ HORY - o mapách, vodě a kamení 
                                       kmotrovství přijali Miloslav Nevrlý, Blažena Hušková a Pavel Vonička 
 
3. prosince 19:00           4. abonentní  koncert 51. sezony komorní hudby 
                                       VERNER COLLEGIUM – komorní soubor, umělecký vedoucí Petr Verner 
 
3. prosince 19:30           Experimentální studio – soubor Atraktor ZUŠ Liberec 
                                       HOLKY ELKY  - představení z prostředí modelingu a jeho drsného zákulisí hrají studentky ZUŠ 

 
4. prosince 17:00           MIKULÁŠSKÁ SHOW – představení loutkového divadla Spojáček,  dětská taneční párty a nadílka  
                                                                      od Mikuláše, čerta a anděla 
 
6. prosince 14:00            Roztančíme Lidové sady – TANEČNÍ ODPOLEDNE tentokrát s Big Bandem Luboše Ottla 
 

8. prosince 19.30           Experimentální studio – ŽOFIE KABELKOVÁ a PETRA KLEMENTOVÁ 

                                       - zpívající kytaristka a flétnistka, zároveň dvě půvabné slečny, zahrají písně z nového CD Peřiny z vody 

 

9. prosince 19:00           VLASTA REDL – koncert výjimečného písničkáře  
 

9. prosince 19:30           Experimentální studio – KACU – antianorektická world music show 
 

10. prosince  19:30         Experimentální studio – LIBERECKÉ PODZEMÍ, křest knihy Ivana Rouse, která představuje Liberec zespoda 
 
11. prosince  19:30         Experimentální studio – HM…  Plán na zimu vyšel – Hm… jsou v Liberci 
 

12. prosince  19:30         HUDBA PRAHA – česká punková legenda 
 
15. prosince  17:30         Experimentální studio: VEČÍREK HUDEBNÍCH KURZŮ 
 
16. prosince 19:30          Experimentální studio: JANA VÉBROVÁ – Bohmische hearth coeur 
 

17. prosince 19:30          Experimentální studio: Krátké a úderné divadlo – NAROZENINY aneb 16-ka na krku 
 
18. prosince 19:00          Experimentální studio  JARRET & OSKAR PETR 
                                       - předvánoční koncert s písničkářem z legendárních Marsyas, jehož písně jistě znáte od Lucie, BSP,  
                                       Dana Bárty či Anety Langerové 
 

19. prosince  8:00           Experimentální studio: AUKČNÍ SÍŇ HOBBY KLUBU, dražba historických pohlednic Liberecka a Jablonecka 
 
19. prosince  17:00         JAZZOVÉ VÁNOCE 
                                       Jan Spálený a ASPM, Jazz Mistake, Orchestr V. Janského, Big Band L. Ottla, Bigband ZUŠ Liberec 
 
21. prosince  19:30         Experimentální studio 

                                       Divadlo bez opony – HODNĚ SMÍCHU A PÁR SLZ... 
                                       životní a úsměvný optimismus spisovatelky Betty McDonaldové ožívá prostřednictvím vzpomínek její přítelkyně 
                                       Blanche Ceafierové. Hrají: Carmen Mayerová a Tereza Kostková 
 
22. prosince 19:30          Experimentální studio 
                                       K. a B. GARCIA, P. DURONJIČ, R. STARHON 
                                       - výjimečné vánoční setkání muzikantů z kapel Dún An Doras, Draga Banda a Kal Y Kanto 

*Služba Cash back = při nákupu nad 300,-Kč, výběr v hotovosti do 1500 Kč.

Od 1. 11. 2009 je možno platit nákup platební kartou a využít službu Cash back*
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Vzpomínka na kapelu „KOŠTĚ BAVÍ“ 
    Chrastavští pamětníci, vzpomínáte na jazzovou kapelu „Koště baví“? 
Název vznikl z počátečních písmen jmen hudebníků – Komárek, Štěrba, 
Bartoň, Vimer.  
    Žel, všichni již odešli do „nebe“, odkud není návratu a zbyly jen hezké 
vzpomínky na krásné melodie písní, při kterých jsme si všichni rádi 
zazpívali a zatančili. Hudebníci se naposledy sešli v květnu 1989 a při 
této příležitosti jsem složila vzpomínkovou baladu. 
 
Byl večer májový a večer plný krás, 
byl večer voňavý a byl to lásky čas. 
 

Po letech sešli se přátelé z mládí, 
sešli se v městečku, kde hráli rádi. 
 

Při sklence vínečka písničky zazněly 

a k hezké pohodě vzpomínky přispěly. 
 

Písně se střídaly – veselé, tklivé, 
ty co nám v mládí všem byly milé.  
 

Kytara střídala s harmoškou tóniny, 
přispěly k náladě té pozdní „sleziny“. 
 

Jak „Koště bavilo“ a co z něj zbylo, 
jak při něm při tanci bývalo milo. 
 

Kytara zalkala, nastalo loučení, 
léta všem přibyla, nikdo to nezmění. 
 

Zdraví si popřáli do dalších let, 
ten večer májový, nikdy se nevrátí zpět. 
 

Škoda, že cesty všem rozhodil osud, 
v Chrastavě na „Koště baví“ vzpomínáme dosud.         M. Bartoňová 

625 tisíc od Nadace EURONISA 
přispěje k realizaci 37 projektů 
neziskových organizací 
 
    Tyto prostředky podpoří vybrané neziskové organizace 
působící v české části Euroregionu Nisa.  
 
    Prostředky pochází z benefičních akcí, výnosů Nadačního 
investičního fondu, darů sponzorů a z prostředků získaných 
poslancem Cyrilem Zapletalem. Ve stanoveném  termínu od 
10. srpna do 7. září 2009 bylo přijato celkem 77 žádostí od 72 
neziskových organizací. 
 

    Na svém zasedání 2. listopadu 2009 pak správní rada 
rozhodla podpořit celkem 37 nejlepších projektů z oblasti 
sociální a zdravotní, kulturní a vzdělávací. O tom, které 
projekty byly z tohoto podzimního grantového kola podpořeny 
a v jaké výši, pojednává tabulka na našich internetových 
stránkách.  
 
     Další zajímavou informací je, že celková suma, o kterou 
neziskové organizace žádaly, byla 3,1 milionu korun. Jen pro 
srovnání ještě uveďme, že v minulém roce se podzimního 
grantového kola zúčastnilo 54 žádostí a celková suma, 
o kterou neziskové organizace žádaly, byla 2,4 milionu korun. 
Meziroční nárůst požadovaných prostředků tak činil 30%.  
 
Příjemci grantů nadace 
Nejvyšší grant 50.000 korun, získal Domov důchodců Mimoň, 
který prostředky použije na nákup stropního zvedacího a 
přepravního systému ROOMER, který značně ulehčí fyzicky 

P O D Ě K O V Á N Í 
Tímto bychom chtěli poděkovat vedoucímu TJ Spartak Chrastava panu A. Stahoňovi a všem, kteří se podílí na vedení oddílu řecko-
římského zápasu v Chrastavě. Pan Stahoň se věnuje zápasu s plným nasazením po mnoho let a snaží se o dobré výsledky dětí na turna-
jích mezinárodních i tuzemských. Proto bychom chtěli popřát touto cestou jemu i celé jeho rodině do nového roku mnoho zdraví a dalších 
sportovních úspěchů.  

Manželé Vackovi Chrastava  
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namáhavou práci pečovatelkám. 
 
Druhým nejvyšším příspěvkem je částka 35.000 korun, kterou 
získalo Dobrovolnické centrum občanského sdružení ADRA z 
České Lípy, které finance využije na dopravu a pojištění 
8 dobrovolníků, kteří budou na Českolipsku pomáhat dětem 
z Dětského domova při doučovaní a studiu cizích jazyků nebo se 
budou snažit o zlepšení psychosociálních podmínek vybraných 
dětí z handicapového prostředí. 
 
Kdo pomohl nejvíce 

 Největším dárcem od počátku nadace je jeden z největších 
českých výrobců a dodavatelů těženého a drceného kameniva, 
společnost Tarmac CZ a.s. se sídlem v Liberci. V tomto roce 
mezi významné partnery nadace patří poslanec Cyril Zapletal 
nebo společnost EUROVIA CS a.s. 
 
Pro více informací kontaktujte:         
Jan Pelant - PR manažer 
mobil: 604 473 478, tel.: 485 102 753 

e-mail: jan.pelant@euronisa.cz 

Nadace Euronisa věnuje výtěžek aukce děl známých českých výtvarníků opět slabým a potřebným 
 
    Obrazy, fotografie, sochy, skleněné plastiky, ale také diamant, mohou vydražit účastníci benefiční aukce uměleckých děl, 
kterou pořádá v sobotu 28. listopadu od 14 hodin v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje, ulice U jezu v Liberci 
Nadace Euronisa na podporu sociálně zaměřených neziskových organizací.  
 
    „Letos zájemcům nabídneme na 180 uměleckých děl od 120 výtvarníků. Jsou mezi nimi například takové osobnosti jako Jan Kanyza, 
dvojice Stanislav Libenský - Jaroslava Brychtová, Bořek Šípek, Olbram Zoubek, Oldřich Kulhánek, René Roubíček, Jaroslav Róna, Michal 
Halva, Max Švabinský, Jiří Anderle, a mnoho dalších,“ uvedl ředitel Nadace Euronisa Aleš Rozkovec s tím, že věří, že i v letošním 
nelehkém roce se najdou lidé, kteří mohou a chtějí podpořit sociálně slabé a potřebné.  
„Dvanáct dosavadních aukcí vyneslo ve prospěch organizací působících v sociálních službách přes osm a půl milionů korun,“ dodal. 
 
    Letošní ročník přinese jednu zajímavou novinku – vedle skvělých výtvarných děl se bude dražit pravý broušený diamant. 
„Chceme takto akci nejen oživit, ale také umožnit zájemcům svést na aukci „neúprosný boj“o diamant, který věnovala firma Diamonds 
International Corporation,“ prozradil ředitel nadace Euronisa. 
 

    I letošní 13. benefiční aukci předchází týdenní výstava nabízených výtvarných děl, která potrvá od 23. do 27. listopadu 2009 v prostorách 
liberecké pobočky ČSOB na třídě 1. máje.  
Aukční katalog uměleckých děl, který byl pro účely aukce vytištěn, si zájemci mohou zdarma objednat telefonicky na telefonním čísle 
485 100 218 nebo poštou na adrese: Nadace EURONISA - Rumjancevova 3, 460 01  Liberec 1. 
 
    „V loňském roce účastníci vydražili téměř milión korun. I letos bude čistý výtěžek, stejně jako v minulých letech, rozdělen mezi sociálně 
zaměřené neziskové organizace působící v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku,“ zdůraznil Aleš Rozkovec. 

8. den letního tábora– ZLATÁ HOREČKA – sobota 8.8.09 
   Sobota byla tak trochu atypický den. Už ráno se lišilo od běžného jízdního řádu – budíček byl už v půl sedmé a hned následovala snídaně 
a ranní hygiena, abychom stihli v 7.20 vyrazit na vlak do Lužce pod Smrkem. Děti byly připravené na čas, jen my vedoucí jsme jim to 
trochu kazili, takže jsme vyrazili s desetiminutovým zpožděním. I přes tento počáteční nezdar jsme vlak stihli a nechali se jím odvést do 
Bílého Potoka. Ještě ve vlaku dostaly jednotlivé skupiny od svých vedoucích první zprávu dnešního dne – stálo v ní, že máme dojít na 
stanoviště č. 1 -  Sedmitrámový most, kde bude další zpráva. 
   Abych to uvedla na pravou míru – už včera večer rozdal Rolf družinám jejich slepé mapy, které získaly už dříve při hře, a ve kterých byla 
označena stanoviště č. 1 – 5. Tyto slepé mapy byly namalovány na průsvitném papíře, takže když se přiložily ve správném místě k mapě 
Jizerských hor, bylo hned jasné, kde se určitá stanoviště nachází. 
   Ale zpět do Bílého Potoka – u vlakové zastávky nám Ťuťu rozdala proviant a pak už jsme vyrazili na cestu k „Sedmitrámáku“. Každá 
družina šla zvlášť, ale stejně jsme se cestou stále potkávali a předcházeli. Jen družina pod vedením Eliss a dohledem Karbouse nám 
utekla už na tomto úseku. 
   Přestože ještě nebylo ani devět hodin, když jsme funěli kolem kříže Milénia, slunce už z vymetené oblohy pěkně pálilo. 
Na Sedmitrámovém mostě byla ukryta další zpráva – zkráceně: „Pokračujte ke st. č.  2 – obrázku Veroniky Lahrové. Ještě než vyrazíte na 
cestu, vyrobte si pro družinu 4 rovné kůly – cca 120cm dlouhé, na jedné straně  zašpičatělé.“ Kromě zprávy získala také každá družina 
přihlášku svého „klajmu“ do registru, aby pak mohla rýžovat zlato. To bylo tou dobou ale ještě v daleké budoucnosti. 
Od Sedmitrámového mostu jsme tedy pokračovali k pomníčku Veroniky Lahrové. To už se cesta pěkně zvedala do hor (ne že by to od 
vlaku na Sedmitrámák bylo po rovině, ale tohle už byl pořádný kopec) a slunce pálilo čím dál tím víc. 
  U pomníčku V.L. jsme se sešli se skupinou Janali a Brášky, která zrovna svačila. Dali jsme si taky sváču, abychom se posilnili, protože 
naším dalším úkolem bylo předat veškerou svou družinovou bagáž (batohy i oblečení, které jsme měli např. kolem pasu) jednomu z nás a 
ten ji měl donést k označenému místu – kamennému mužiku. U mužika náklad převzal další z družiny a nesl ji k dalšímu mužiku. Postupně 
se museli vystřídat všichni z družiny včetně těch nejmenších. Pokud to někdo neunesl, musel jít nadvakrát, což družinu zdržovalo. Na 
tomto úseku „moje“ a Standova družina získala, protože Matyáš zůstal nemocný v táboře a Pepa padl po cestě vlakem (odjel autem 
s vedoucími), takže jsme neměli nikoho malého a taky nás bylo tím pádem o dva míň = menší náklad.  
Bráškova družina byla naopak v plném počtu a ještě měli malého Áju, takže se dost zdrželi.  
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Tento „soumarský“ úkol byl inspirován zlatokopy, kteří si museli při stěhování na svůj „klajm“ také odvést veškerou svou bagáž na koni 
(pokud měli) a zbytek (nebo vše) odnést na zádech. 
    Naše další kroky směřovaly na st. č. 3 – Předěl. Cesta skoro až k Předělu vedla stále pořádným stoupákem a byli jsme už pěkně 
vysmažení od slunce, takže jsme byli opravdu rádi, když jsme potkali Vlastíka odpočívajícího u cesty. Znamenalo to totiž, že jsme konečně 
nahoře. 
    Od Vlastíka jsme dostali další úkol a 2 m vázacího drátu pro další použití. V úkolu stálo, že naším dalším cílem bude rozcestí pod horou 
Zelený kámen. Vyrazili jsme tedy po červené značce, která asi po sto metrech odbočovala z krásné asfaltky (po které jsme měli jít dál) na 
běžnou lesní cestu, a velice jsme se radovali, že Mývalova skupina, kterou jsme viděli v dáli na oné krásné asfaltce, neodbočila. To jsme si 
totiž ještě mysleli, že jdeme dobře a Mývala a spol. předejdeme. Jaké však bylo naše překvapení, když jsme asi po dvou kilometrech chůze 
dorazili na rozcestí, které nebylo úplně to správné, kam jsme měli dorazit… Nezbývalo než se najít v mapě a svou chybu napravit. Naštěstí 
naše zacházka nebyla nijak velká a na to správné rozcestí jsme došli co nevidět. Když jsme zahlédli naše známé oranžové fáborky, které 
vždy označovaly místo se zprávou, byli jsme moc rádi, že tentokrát jsme to trefili. Tím ale naše radost skončila. Fáborky jsme sice našli, 
ale další zpráva nikde. Ne a ne ji najít… 

Pokračování příště…                                                                                                                                                                                      Zapsala Míša 
 

NÁVOD NA VOŇAVÝ VÁNOČNÍ ŘETĚZ 
Potřeby: 1 větší nebo 2 menší pomeranče, rozinky, jehla, nit, nožík 

Výroba řetězu je velmi jednoduchá: oloupeme pomeranč/e, ale dáváme pozor, abychom kůru moc nezničili. Z kůry pak nakrájíme proužky 
cca 0,5 cm široké a 3 cm dlouhé. Každý proužek kůry smotáme jako šneka a navlíkneme na nit. Šneky střídáme s rozinkami, dokud nám 
šneci nebo rozinky nedojdou. 
 

Chrastava dostala pochvalu 
    Celý rok 2009 probíhala a do konce prosince stále probíhá humanitární sbírka „Brýle pro Afriku“, do které se zapojili i Chrastavští 
občané včetně dětí. Nasbírali jsme jich společnými silami 204 ks. Při odevzdávání v oční klinice Lexum v Praze jsme dostali pochvalu a 
poděkování. Takže tímto poděkování tlumočím a moc děkuji všem dárcům. 
Poděkování náleží i paní Jitce Marxové, která poskytla zázemí a krabici s nápisem „Brýle pro Afriku“. Děkuji Petra Kopecká 

Turistický oddíl Perseus 

přeje všem svým členům bývalým,  

současným i budoucím, jejich rodičům 

a všem ostatním, jimž se bude naše přání líbit, 

krásné Vánoce, hodně pohody a rok 2010 

přesně podle jejich představ 

Rolf, Ťuťu, Bráška a Míša 

Na Liberecku se rozjíždí projekt S rodinou na trhu práce 
 
LIBEREC – Tento projekt byl zahájen v září letošního roku po jedenáct měsíců nabízet uchazečům a zájemcům o zaměstnání, 
pečujícím o děti do patnácti let, možnost zlepšit své šance na uplatnění na trhu práce. Realizátorem projektu financovaného 
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České 
republiky je Úřad práce v Liberci ve spolupráci s dodavatelem služeb občanským sdružením Most ke vzdělání. 
 
„Osoby pečující o děti do patnácti let představují nezanedbatelnou část uchazečů o zaměstnání. Tato cílová skupina je při hledání 
zaměstnání určitým způsobem znevýhodněna a cílem projektu je podat účastníkům pomocnou ruku v návratu na trh práce. Jsme 
přesvědčeni, že připravené projektové aktivity doplní nebo rozšíří znalosti a dovednosti cílové skupiny, která je využije ve své další profesní 
kariéře,“ uvedla ředitelka Úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková. 
 
Realizátoři počítají s tím, že projektem v průběhu téměř celého roku projde na 240 osob. Celý projekt je rozložen do několika bloků tak, aby 
byla zajištěna co největší efektivita a přínos pro každého jednotlivce. Jednou z aktivit je skupinové poradenství, jehož hlavním cílem je 
motivovat a aktivizovat účastníky k uplatnění na trhu práce, pomoci jim uvědomit si své schopnosti a dovednosti, a umět je využít ve svůj 
prospěch, dále pracovní a osobnostní diagnostika a v neposlední řadě rekvalifikační kurzy a řízená praxe v konkrétních firmách.  
 
Rekvalifikační kurzy jsou koncipovány tak, aby si účastníci prohloubili znalosti, dovednosti a návyky, nutné pro výkon zaměstnání. Mají 
možnost vybrat si kurzy zaměřené na práci na PC pro začátečníky či pro pokročilé. Bez počítačové gramotnosti se v dnešní době prakticky 
nedá na pracovním trhu obstát. V nabídce jsou samozřejmě i odborné rekvalifikace: administrativní pracovník, základy podnikání, holičské 
a kadeřnické práce, pečovatelka v sociálních službách, případně i další obory podle konkrétní potřeby pracovního trhu. 
 
Lektoři se během kurzů budou věnovat každému z účastníků také individuálně, navíc budou zřízena čtyři kontaktní místa – v Liberci, 
Jablonci nad Nisou, Semilech a České Lípě, kde bude účastníkům projektu k dispozici kontaktní osoba, která jim bude schopna 
kvalifikovaně poskytnout potřebné informace, a budou zde mít také přístup k počítači pro vyhledávání pracovních příležitostí na internetu, 
sepsání životopisu a podobně. Veškeré projektové aktivity jsou hrazeny z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky, navíc po dobu účasti na aktivitách poradenství a při 
rekvalifikaci budou mít účastníci hrazeny také náklady na hlídání dětí. 
 
„Cílem projektu je především vzdělávat rodiče s ohledem na fakt, že se navracejí do práce, mnohdy po několikaleté pauze. Aby našli 
v dnešní době odpovídající uplatnění, je nutné tuto mezeru zaplnit kvalitním vzděláním. Manažeři Mostu ke vzdělání, kteří mají bohaté 
zkušenosti s realizací obdobných programů, nabízejí v rámci projektu „S rodinou na trhu práce“ pomocnou ruku všem rodičům, kteří se 
rozhodnou do něj vstoupit,“ doplnil Tomáš Hájek, předseda občanského sdružení.  

www.srodinounatrhuprace.cz 
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Výlet ke krmelci

Vánoční bohoslužba

16. prosince

29. prosince

20. prosince

31. prosince

Posezení při kávě a čaji, zpívání 
koled, živá hudba. Od 17 hodin v 1. patře kina.

Radostné a klidné Vánoce Vám pøeje
Bétel - Jednota bratrská Chrastava

Činnost  městské  policie  v  měsíci  listopadu 
 

-     odchtyt psů - 2 x (útulek Azyl Pes) 
-     nález šesti štěňat (útulek Krásný Les) 
-     nález dvou šteňat (útulek Krásný Les)  
-     řešení volného pobíhání psa bez vlivu majite- 
       le                 
-     řešení krádeží v prodejnách - 2x 
-     průběžné kontroly zaměřené na rušení noční- 
      ho klidu v katastru obce 
-     kontrola rušení nočního klidu v lokalitě Stře- 
      lecký vrch 
-     průběžné kontroly na požívání alkohol. 
       nápojů na veřejných místech, kde je to zaká- 
      záno 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 mís- 
       tech zák. zakázaných 
-     průběžné  kontroly azylového domu 
-     průběžné kontroly lokality Vítkov 
-     spolupráce s OO PČR Chrastava, pártání po  
      hledaných osobách, 
-     bezpečnostní dohled na přechodech 
      pro chodce v ranních hodinách 
-     pravidelné kontroly městského hřbitova 
-     průběžné kontroly restauračních zařízení na 
      podávání alkoholických nápojů mladistvým 
      osobám 
-     průběžné kontroly heren zaměřené na pohyb 
      mladistvých osob 
-     nahlášení  zjištěných závad na ORM 
-     rušení nočního klidu 1x  
-     nález jízdního kola 
-     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  do- 
      pravní situace a komplexní dohled nad dodr- 
      žováním veřejného pořádku, dále jsou pravi- 
      delně prováděny kontroly všech lokalit obce  
     Chrastava a  Stráž nad Nisou   
                        Vypracoval:  str. Mojmír Boch  

.......Z deníku

PRODÁM byt 1+1+L (38 m2) v osobním vlastnictví, Chrastava – ul. Andělohor-
ská, 1. NP. Plastová okna, v kuchyni dlažba, rohová kuchyňská linka s myčkou 
(ještě v záruce – zůstane v bytě), zděná koupelna se sprchovým koutem, 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: 630.000,-Kč – dohoda možná. Kontaktní telefon: 774 283 573 – po 15. 
hodině 
——————————————————————————————–———— 
PRODÁM Škoda felicia kombi 1,3 Lxi, 50 kW, r.v. 1995, uvedeno do provozu 
1996, bílá barva, najeto 180 tis. Km, dělená sedadla, výbava – tažné zařízení, 
hagusy, 4 zimní a 4 letní pneu na ráfkách, zahrádka. Eko daň – EURO 2, Ce-
na: 30.000,-Kč (při rychlém jednání sleva). Tel.: 605 268 348 
————————————————————————————–—————— 
PRONAJMU slunný byt na Střeleckém vrchu 3+1 (po celkové rekonstrukci). 
Nájem 4.500,-Kč + zálohy na energie. Volný ihned. Informace – 602 266 455. 
—————————————————————————————————— 
ODVEZU bezplatně z vaší domácnosti v Chrastavě použité autobaterie. Napiš-
tě na: odvezubaterie@seznam.cz, SMS 604 77 80 18. 
—————————————————————————–————————— 
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