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     Rok 2006 – zřejmě nikdo v Chrastavě nezná polský Lwówek Śląski a zřejmě nikdo ve Lwówku Śląski nezná Chrastavu.  
 
     Rok – 2009 Lwówek Śląski  zná v Chrastavě prakticky každý a jistě je to stejné i naopak. Během těch několika málo let se rozeběhla 
spolupráce ve všech možných oblastech. Navzájem se znají již i předškoláci, konají se společné výstavy a nejen žáci či dorost, ale dokonce i 
veteráni se utkávají ve fotbalových bitvách. Vzájemně se poznávají členové zastupitelstev, byly získány dotace na společné projekty (u nás 
rekonstrukce budovy muzea a Führichova domu) a především partnerská města a sebe navzájem poznávají občané. Ať již při slavnostních 
příležitostech jako jsou Chrastavské slavnosti, či Leto agatowe či jen tak. Jako třeba pan Josef Bígl, který jako roduvěrný železničář jeden celý 
den vypomáhal na vlakovém nádraží Lwówek Śląski.  
 
     17. 12. 2009 - „Cena Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2009“  konaná v Bischofswerdě (SRN) – v hlavní kategorii komunální partnerství 
vítězí Chrastava a Lwówek Śląski.  
 

     Konkurence byla přitom obrovská. Vždyť v rámci Libereckého kraje, Dolnoslezského kraje a Saska spolupracuje na výtečné úrovni 

 nesčíslně měst i vesnic.   O to více si vítězství vážíme. Jedná se totiž o opravdu mimořádně 
cenné ocenění vykonané práce za ta tři uplynulá léta. Je to společné vítězství obyvatel obou 
našich měst. Děkuji všem  našim obyvatelům, kteří se ať přímo či nepřímo na ocenění 
podíleli.   
V Chrastavě dne 18. 12. 2009                                                              Michael Canov, starosta 
————————————————————————————————————————— 

Ze stránek Lwówek Śląski: http://lwowekslaski.pl//modules.php?op=modload&name=PadEg 
&file=index&topic_id=11&page_id=469 

    Zákon č. 264/2006 Sb.  novelizoval zákon č. 589/2009, o pojistném na sociální 
zabezpečení, tak, že z něho vypadla věta: vyměřovacím základem organizace a malé 
organizace je částka odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jejich zaměstnanců 
(původně uvedená v § 5 odst. 1 b), a to s účinností od 1. 1. 2007. Výše uvedená věta se do § 
5 zákona č. 589/2009 vrátila až zákonem 153/2007 Sb. jako odst (6), a to s účinností od 1. 7. 
2009. V období 1. 1. 2007 až 30. 6. 2007 tak neexistoval vyměřovací základ, dle kterého by 
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měla a musela organizace Město Chrastava platit pojistné na sociální zabezpečení. Vzhledem ke znění čl. 11 odst. 5  Listiny základních práv a 
svobod (daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona) takto naše organizace činit za předmětné období ani nemohla.  Je mojí chybou, že 
jsem si znění zákona 589/2009 Sb. ve znění účinném v předmětném období natolik neprostudoval, že jsem zaslaným platbám za naši organizaci 
nezabránil. Nicméně vzhledem k tomu, že zásluhou (dle dostupných veřejných zdrojů) firmy Ježek Software z České Lípy se celá záležitost 
provalila a soud pravomocně rozhodl o nemožnosti ukládání odvodů na pojistné na sociální pojištění za předmětné období, je mojí zákonnou 
povinností požádat o vrácení přeplatku, na který máme právní nárok, a to ve výši téměř 1,3 mil. Kč. Tak se i dnešního dne stalo.  
 

V Chrastavě dne 17. 12. 2009                                                                                                                                          Ing. Michael Canov, starosta
                          

    Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a usneslo se takto: 
-  vzalo na vědomí  
právní názor JUDr. Petra Ulmanna o neplatnosti vydané OZV č. 7/2009 mj. z důvodu stanovené účinnosti na 25. 11. 2009 a vyvěšení na úřední 
desce po tomto datu   
-  vydalo  
obecně závaznou vyhlášku města Chrastava č. 8/2009 o zrušení obecně závazných vyhlášek č. 6/2008 a 7/2009   
-  schválilo  
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 3 v domě č. p. 372, 
Andělohorská ulice, k.ú. Chrastava II, paní Heleně Bitterlichové  
-  schválilo  
členy komise pro otevírání obálek při prodeji části podílu města Chrastava v MBD Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům 
bez nájemního vztahu: Pavel Pěch, Martin Suchomel, Miloslava Šírová  
-  schválilo  
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 1 v domě čp. 55, 
Frýdlantská ulice, k.ú. Chrastava I , za minimální cenu 349.078,- Kč v souladu Podmínkami pro prodej částí podílu města Chrastavy v Městském 
bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu  t a k t o: nejvyšší nabídce pana 
Vladislava Daňka, za cenu 350 000,- Kč  vč. návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v MBD Chrastava čj.: K/39/2009 
a pověřilo starostu jejím podpisem  
-  schválilo  
v návaznosti na své usnesení čj. 2009/02/XVIII ze dne 6. 4. 2009 prodej dle geometrického plánu čz. 700-75/2009 pozemkové parcely č. 378/4 o 
výměře 4 m2 - trvalý travní porost a pozemkové parcely č. 1403/5 o výměře 9 m2 - ostatní plocha, vše k.ú. Chrastava I, do vlastnictví pana Michala 
Jelínka, za cenu 1.300,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/40/2009 a pověřilo starostu jejím podpisem  
-  schválilo  
1. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 467/2 o výměře 9 m2 - zahrada v k.ú. Chrastava I (zahrada, manipulační plocha)  
2. záměr prodat část pozemkové parcely č. 484/1 o výměře cca 320 m2 - ostatní plocha v k. ú. Chrastava I (zahrada, manipulační plocha)  
3. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 488/4 o výměře 10 m2 - zahrada v k.ú. Chrastava I (vjezd do objektu)  
4. záměr prodat část pozemkové parcely č. 730/3 o výměře cca 50 m2 - trvalý travní porost v k. ú. Dolní Chrastava (součást oplocené zahrady)  
5. záměr prodat část pozemkové parcely č. 720/1 o výměře cca 7 m2 - ostatní plocha v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy (plocha pod stávající 
stavbou schodiště do domu) osadní výbor doporučuje  
-  zamítlo  
záměr prodat pozemkovou parcelu č. 744/1 o výměře 1094 m2 - trvalý travní porost v k. ú. Dolní Chrastava, (záměr - pastvina pro koně, případně 
zkulturnění), stanovisko OVÚS: prodej není s souladu s ÚP, dle ÚP je určen jako možná perspektivní rezerva, plocha pro rozvoj sportoviště 
-  schválilo  
záměr prodat pozemkovou parcelu č. 107/7 o výměře 53 m2 - ostatní plocha, v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy (záměr - zřízení zahrady s dohodou 
o věcného břemene na průjezd a průchod), vyjádření osadního výboru – nebyl dán souhlas   
stanovisko OVÚS: prodej nelze uskutečnit, protože se na předmětném pozemku nachází stavba (oplocení), která je v rozporu se stavebním 
zákonem  
-  schválilo  
na základě doporučení RM čj. 2009/16/V ze dne 7. 12. 2009 návrh 5. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2009 včetně změn přijatých na 
jednání ZM dne 9. 12. 2009   
-  schválilo  
a) na základě doporučení RM čj. 2009/16/VI ze dne 7. 12. 2009 rozpočtové provizorium a na něj navazující investiční plán na rok 2010 dle § 13 odst. 
1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  
b) na základě doporučení RM čj. 2009/16/VI ze dne 7. 12. 2009 pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření v 
souladu s § 13 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  
c) v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, rozpočtový výhled na rok 
2010 – 2012  
-  vzalo na vědomí  
a) návrh 1. změny rozpočtu Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko na rok 2009  
b) návrh rozpočtu Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko na rok 2010   
- schválilo  
a) úvěrovou smlouvu – kontokorentní úvěr č. KA0907823 na předfinancování projektu RTN Terminál Chrastava, uzavřenou mezi Volksbank CZ, a.s., 
Na Pankráci 1724/129, Praha 4 a městem Chrastava a pověřilo starostu podpisem smlouvy   
b) úvěrovou smlouvu – investiční úvěr č. KA0907825 na financování vlastního podílu projektu RTN Terminál Chrastava, uzavřenou mezi Volksbank 
CZ, a.s., Na Pankráci 1724/129, Praha 4 a městem Chrastava a pověřilo starostu podpisem smlouvy   
-  schválilo  
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm.c) zák.č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební 
zákon), a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydání VI. změny územního plánu města 
Chrastavy a podle § 172 správního řádu vydání opatření obecné povahy č. 1/2009  
-  vzalo na vědomí  
vyhodnocení došlých požadavků dotčených orgánů a připomínek k projednání návrhu zadání změny č.VIII schváleného územního plánu města 
Chrastavy  



Strana 3                               

-  schválilo  
ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. x) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zák.č. 
183/2006 S., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zadání změny č. VIII schváleného územního plánu města 
Chrastavy  
-  vzalo na vědomí  
vyhodnocení došlých požadavků dotčených orgánů a připomínek k projednání návrhu zadání změny č.X schváleného územního plánu města 
Chrastavy  
-  schválilo  
ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. x) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zák.č. 
183/2006 S., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zadání změny č. X schváleného územního plánu města 
Chrastavy  
-  schválilo  
návrhy předsedů osadních výborů Vítkov a Andělská Hora a návrhy předsedkyně kontrolního výboru a předsedy finančního výboru na peněžitá 
plnění členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města,  za 2. pololetí r. 2009, včetně návrhu místostarosty města na finanční plnění 
předsedům těchto výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města   
-  vzalo na vědomí  
plán činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí 2010   
-  deleguje  
1.     zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s., konané v 

roce 2010 (náhradník pan Miloslav Pilař, místostarosta)  
2.     zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání valné hromady společnosti ČSAD a. s., konané v roce 2010 (náhradník pan 

Miloslav Pilař, místostarosta)  
3.     zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání valné hromady společnosti Severotrans Liberec a.s, konané v roce 2010 (náhradník 

pan Miloslav Pilař, místostarosta)  
4.     zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání valné hromady společnosti Autocentrum-Nord a.s. konané v roce 2010 (náhradník 

pan Miloslav Pilař, místostarosta)  
5.     zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání valné hromady společnosti FinReal Liberec, a.s., konané v roce 2010 (náhradník 

pan Miloslav Pilař, místostarosta)  
6.     zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání valné hromady společnosti Technické a stavební služby a. s., konané v roce 2010 

(náhradník pan Miloslav Pilař, místostarosta)  
7.     zástupce města pana Miloslava Pilaře, místostarostu, na jednání členské schůze bytového družstva MBD Chrastava a. s., konané v roce 2010 

(náhradník Ing. Michael Canov, starosta)  
8.     zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání členské schůze TJ Spartak Chrastava, konané v roce 2010 (náhradník pan Miloslav 

Pilař, místostarosta)  
9.     zástupce města pana Miloslava Pilaře, místostarostu, na jednání valné hromady  

a)          honebního společenstva Liberec - Machnín, konané v roce 2010 (náhradník Ing. Michael Canov, starosta)  
b)          honebního společenstva Chrastava - Vítkov, konané v roce 2010 (náhradník Ing. Michael Canov, starosta)  

Výše uvedené delegace jsou platné od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.  
-  vzalo na vědomí  
1) celkovou sumu nedoplatku vyfakturovaného Městu Chrastava společností ČEZ distribuce v listopadu 2009 ve výši 255.475,- Kč za spotřebu 
elektrické energie na veřejném osvětlení, odběrné místo č. 2906655 za období od 1. 1. 2005 do 27. 10. 2008. Nedoplatek vznikl v důsledku 
chybného vyúčtovávání spotřeby elektrické energie na základě odhadů spotřeby provedených společností ČEZ   
2) postup města při řešení uvedeného problému   
-  vzalo na vědomí   návrh firmy AVE na navýšení cen na svoz odpadů a nabídku této firmy na svoz tetrapaků  
-  zplnomocnilo   starostu města smluvně obnovit svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu (mobilní sběr) 2 x ročně  
-  zamítlo   žádost majitele a provozovatele Johny baru o povolení videoterminálů  
-  schválilo  
na základě žádosti předsedy ZO AVZO Chrastava pana M. Khamla žádost o dar ve výši 60 tisíc Kč pro rok 2010 s tím, že tento dar bude realizován 
pouze v případě, že dojde v průběhu roku 2010 ke schválení rozpočtu zahrnujícího  potřebné prostředky pro tento dar   
-  vzalo na vědomí  
informaci starosty města o tom, že na valné hromadě ČSAD Liberec a. s. dne 25. 11. 2009 byla schválena restrukturalizace společnosti ČSAD 
Liberec a. s. se vznikem nových společností Severotrans Liberec a. s., Autocentrum-Nord a. s. a FinReal Liberec, a. s. a že se na této valné 
hromadě se veřejně zavázal jednatel majoritního akcionáře LIAD s. r. o. Ing. Petr Wasserbauer k odkupu akcií všech minoritních akcionářů za cenu 
315,- Kč/akcii, tj. za cenu, která byla již dříve nabídnuta Statutárnímu městu Liberci, a to do konce roku 2010  
-  schválilo  
prodej akcií ČSAD Liberec a. s. a jeho nástupnických organizací (Severotrans Liberec a. s., Autocentrum-Nord a.  s. a FinReal Liberec, a. s.) 
nejvyšší nabídce s tím, že prodejní cena musí být ve výši dříve učiněné nabídky Statutárnímu městu Liberci, tj minimálně 315,- Kč za akcii (pod 
pojmem akcie se chápe akcie odpovídající akcii původní ČSAD Liberec a. s. před rozdělením do akcií ČSAD Liberec a. s. po rozdělení a dalších tří 
nástupnických akciových společností) a s tím, že zastupitelstvo města zmocňuje primátora statutárního města Liberce Ing. Jiřího Kittnera realizací 
nabídky tohoto prodeje z toho důvodu, že se představitelé minoritních akcionářů, tj. měst, dohodli na společném postupu, kdy nabídka prodeje bude 
realizována společně  
-  schválilo   smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2010 a pověřilo starostu jejím podpisem 

Ustanovení, která nebyla přijata: 
ZM vzalo na vědomí   stanovisko kontrolního výboru ze dne 7. 12. 2009 
dle kterého je OZV č.7/2009 neplatná z důvodu stanovené účinnosti dne 
25. 11. 2009 a vyvěšení na úřední desku po dni stanovené účinnosti dne 
27. 11. 2009  
ZM prohlásilo  své usnesení č. 2009/06/V, dle kterého vydalo obecně 
závaznou vyhlášku č. 7/2009 o sazbě a místním koeficientu u daně z 
nemovitostí (v textu samotné obecně závazné vyhlášky č.7/2009 o 
sazbě z nemovitostí) a obecně závaznou vyhlášku č. 7/2009 samou, za 
nicotné a toto své usnesení č.2009/06/V a obecně závaznou vyhlášku 
č.7/2009 samou, v plném rozsahu a od úplného počátku zrušilo a 
zároveň nařídilo vyvěšenou OZV č. 7/2009, kterou považuje od počátku 

za neplatnou, neprodleně, nejdéle však 10. 12. 2009 z úřední desky 
sejmout a tuto skutečnost na OZV č. 7/2009 vyznačit. Současně ZM 
schválilo poskytnutí peněžitých darů v maximální výši 2 tisíce Kč/rok/
osoba fyzickým osobám s trvalým bydlištěm na katastru města 
Chrastava ve výši rozdílu zaplacené daně z nemovitosti za vlastněnou 
nemovitost na katastru města Chrastava za příslušný rok (počínaje 
rokem 2010) a výší této daně, která byla zaplacena za totožnou 
nemovitost v roce 2009 pod podmínkou, že potencionální obdarovaný 
předloží doklad o zaplacení této daně v příslušném roce (počínaje 
rokem 2010) a o zaplacení v roce 2009, a to nejdéle do 31. srpna 
příslušného roku (počínaje rokem 2010) na HFO MěÚ Chrastava a 
nebude mít splatné pohledávky vůči městu Chrastava (v případě nové 
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nemovitosti či nemovitosti v roce 2009 od daně osvobozené, provede 
výpočet daně, jaká by byla bez osvobození v roce 2009 zaplacena, na 
základě dodaných podkladů HFO MěÚ Chrastava). ZM současně 
garantuje tento dar i pro rok 2011, a to i v případě zrušení tohoto 
usnesení a současně zrušuje usnesení 2009/07/III bod č. 3. (důvodová 
zpráva.  

ZM vzalo na vědomí   informaci starosty o přímém rozporu mezi 
usneseními 2009/07/III/3 (OZV č. 8/2009) a 2009/07/XII a) (rozpočtové 
provizorium cca 3 miliony Kč v příjmech v řádku č. 16 a v textu 1.1 
daňové příjmy) a z tohoto důvodu je nezbytné jedno z těchto usnesení 
změnit. 

     Ještě před samotným koncem roku 2009 vzniklo šestnáct nových 
parkovacích míst na sídlišti Střelecký vrch. Je to po vybudování devíti 
nových parkovacích míst z doby před dvěma lety další rozšíření 
parkovacích možností. Jsme si samozřejmě plně vědomi, že ani toto 
rozšíření zdaleka nepokryje požadovaný stav (v době, kdy se sídliště 
budovalo, byl předpoklad 3 auta na 10 rodin), ale snad alespoň něco 
před tím, než se nám podaří zrealizovat dlouhodobý záměr projektu 
revitalizace sídliště.  
 

     Akci realizovala jako vítěz výběrového řízení firma STRABAG, a. s.  
a cena díla byla 586 tis. Kč.   
 

 V Chrastavě dne 7. 12. 2009                     Ing. Michael Canov, starosta 

     Již bezmála tři roky slouží obyvatelstvu první chrastavský super-
market (dříve Plus, dnes  Penny Market). Předmětný obchod je však 
pouze první etapou cílového stavu, tj. vzniku Obchodního centra 
sestávajícího ze tří marketů. V současnosti se zdá, že se ledy pohnuly 
a blíží se výstavba 2. etapy. V těchto dnech probíhá stavební povolení 
a během roku 2010 by mělo býti hotovo.  
 

    Nový market bude umístěn vedle stávajícího směrem k okružní 
křižovatce. 
   

V Chrastavě dne 14. 12. 2009                  Ing. Michael Canov,  starosta 

    Jak občané vědí z nepochybně tisku – povinnost úklidu chodníků 
má zásluhou tzv. chodníkové novely od letošní zimy vlastník, tj. u 
obecních chodníků obec. Tato informace je však zkratkovitá, ve 
skutečnosti měl vlastník vždy za povinnost se o svůj majetek starat. 
Dosud však paradoxně neměl zodpovědnost za úrazy na chodníku a 
měl je za něj vlastník přilehlé nemovitosti. A to je to, co se (nutno říci 
že logicky) změnilo. Vzhledem k tomu, že jsme se snažili i 
v minulosti o všechny naše chodníky starat, se tak pro naše město 
příliš nezměnilo, budeme se snažit i nadále dodržovat úklid všech 
chodníků ve vlastnictví města. Pokud nám, přes dikci zákona, majitel 
přilehlé nemovitosti ze svého rozhodnutí s úklidem pomůže, 
můžeme říci jediné, děkujeme.   

 
V Chrastavě dne 14. prosince 2009              Michael Canov,  starosta 

     Na městském hřbitově v Chrastavě byla během dvou podzimních 
měsíců – října a listopadu dokončena další část opravy cesty na 
hřbitově, a to od křížku ke správcovskému domku. Cesta byla 
odbornou firmou PROXIMA pana Václava Bergla zadlážděna 
žulovými kostkami, které byly získány z rekonstrukce chrastavského 
autobusového nádraží. S opravou této části se podle původního 
harmonogramu počítalo až v příštím roce, ale vzhledem k tomu, že 
se na tuto dílčí etapu podařilo získat dotaci, bylo možné ji realizovat 
ještě tento rok.   
      

     Finanční prostředky byly na tuto akci z větší části čerpány 
prostřednictvím rozpočtu Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko 
z dotace poskytnuté z grantového fondu Libereckého kraje, program 
obnovy venkova na rok 2009 na projekt „Údržba hřbitovů a 
sakrálních památek  mikroregionu“  ve výši 140.000,00 Kč.  Vlastní  
podíl města Chrastava tvořil 75.854,00 Kč.  
 

     Pokud budeme úspěšní při získání dotace na regeneraci zeleně, 
bude další část celkové revitalizace hřbitova pokračovat v letních 
měsících, viz čl. v minulých Chrastavských listech.  
 

Mgr. Jakub Dvořák, Ing. Lenka Míšková, odbor ORM 
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     Na konci roku 2009 město Chrastava dokončilo opravu objektu č. p. 40, 
v němž se nachází městské muzeum, infocentrum, knihovna a galerie. 
Akce byla realizována v rámci projektu „Posilování kontaktů partnerských 
měst Lwówek Śląski – Chrastava“ z Operačního programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.  
 
     Stavební práce prováděla firma DART s.r.o., která ve výběrovém řízení 
podala nejvýhodnější nabídku. U objektu byla opravena fasáda, okna 
dostala nový nátěr a byly obnoveny klempířské prvky, současně byla 
provedena výmalba interiérů.  
 

     Město Chrastava získalo na tuto akci dotaci ve výši 85 % uznatelných 
nákladů (80 195 €) z prostředků Evropské unie, z 5 % se na financování 
akce podílí také prostředky ze státního rozpočtu, vlastní podíl města tvoří 9 
434 €. 
 

Mgr. Jakub Dvořák, Ing. Lenka Míšková, odbor ORM 
————————————————————————————————— 
 
Projekt „Posilování kontaktů partnerských měst Lwówek Śląski – Chrastava“ (PL.3.22/3.2.00/08.00678) je spolufinancován z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
-   s c h v á l i l a  
1. v návaznosti na své usnesení 2009/1/II odst. 1 ze dne 26. 10. 2009 pronajmout  část poz.p.č. 772  o výměře 200 m2 – zahrada v k.ú. Chrastava I,  
paní Martině Brulíkové, za účelem zřízení zahrady, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemků čj. N/53/2009  
2. v návaznosti na své usnesení 2009/1/II odst. 2 ze dne 26. 10. 2009 pronajmout část poz.p.č. 48/1 o výměře 20 m2 – ostatní plocha v k.ú. 
Chrastava II, panu Františku Karmazínovi, za účelem parkování dodávkového(osobního) automobilu, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemků čj. 
N/54/2009  
-   s c h v á l i l a  
1. dodatek č. 2, čj. N/55/2009 ke smlouvě ze dne 1. 4. 2001, kterou uzavřelo Město Chrastava a společnost TSS a. s. 
2. dodatek č. 2, čj. N/56/2009 ke smlouvě čj. N/70/2007, kterou uzavřelo Město Chrastava a společnost VE, spol s.r.o. 
3. dodatek č. 2, čj. N/57/2009 ke smlouvě čj. N/69/2007, kterou uzavřelo Město Chrastava a společnost VE, spol s.r.o. 
4. dodatek č. 2, čj. N/58/2009  ke smlouvě  ze dne 24. 5. 2002, kterou uzavřelo Město Chrastava a společnost VE, spol s.r.o 

5. dodatek č. 1, čj. N/59/2009 ke smlouvě čj. N/046/2005, kterou uzavřelo Město Chrastava a pan Am Nguyen Van 

6. dodatek č. 2, čj. N/60/2009 ke smlouvě čj. 029/2004/N, kterou uzavřelo Město Chrastava a pan Am Nguyen Van. 
7. dodatek č. 3, čj. N/61/2009  ke smlouvě čj. 071/2003/N, kterou uzavřelo Město Chrastava a ŘSD ČR. 
-   s c h v á l i l a  
1. zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 86/2, č. 85/2, č. 83/5, č. 79/3, č. 45/22, č. 74/1 a č. 1385/1 v k.ú. Chrastava I ve prospěch 
RWE GasNet, s.r.o. (investor Krajská správa silnic LK, příspěvková organizace), jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  
stavby plynárenského zařízení „STL přípojky plynu (přeložky) pro parc. č. 86/1 (čp. 318), č. 85/1 (čp. 274), č. 83/3 (čp. 520), č. 79/1 (čp. 565), č. 
45/6 (čp. 567), č. 71 (čp. 133) v  k.ú. Chrastava I (ul. Pobřežní)“, za cenu 500,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene čj. SBS/40/2009  a pověřila starostu jejím podpisem  
2. zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách 1391/1, 1391/8 a 278/4 v k.ú. Chrastava I  ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  stavby plynárenského zařízení „Rekonstrukce NTL plynovodu a domovních přípojek v Chrastavě, 
ul. Žitavská“, za cenu 100,- Kč/bm  + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/41/2009  a pověřila starostu 
jejím podpisem  
3. zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách 771/2, 761/20, 761/8,761/4, 761/74, 761/62, 761/73, 761/72, 761/70, 761/69, 761/1, 761/12, 
761/14, 761/15, 761/44, 761/49, 761/47, 761/56, 590/2, 590/19, 590/5, 590/18, 590/6, 590/16, 590/15, 596/2 590/17, 761/54, 761/57, 761/50, 
761/43, 761/37, 761/31, 761/33, 761/28, 771/6 a 761/34 a 595/2 v k.ú. Chrastava I ve prospěch společnosti ADV Computers s.r.o., jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Uložení optického kabelu, sdělovací vedení“, za cenu do 100 bm 10.000,- Kč + DPH a 
nad 100 bm za každý další bm 100,- Kč/bm + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/42/2009  a pověřila 
starostu jejím podpisem  
-   s c h v á l i l a   
1. záměr pronajmout část poz.p.č. 793/2 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Chrastava I (na sekání trávy) 
2. záměr pronajmout část poz. p. č. 82/1 o výměře cca  30 m2 – ostatní plocha v k.ú. Chrastava II (parkování dvou osobních automobilů) 
3. záměr pronajmout část poz. p. č.88/25 o výměře cca  120 m2 – ostatní plocha v k.ú. Chrastava II (parkování dvou osobních automobilů, 
manipulační plocha, přístupová cesta) 
4. záměr pronajmout část poz. p. č. 198/1 o výměře cca  125 m2 – ostatní plocha v k.ú. Dolní Chrastava (přístup a příjezd  ke garáži) 
5. záměr pronajmout část poz.p.č. 54 (nebo její část) o výměře cca  800 m2– zahrada v k.ú. Horní Chrastava  (na zřízení zahrady) 
6. záměr pronajmout část poz.p.č. 283/1 (nebo její část) o výměře cca 700 m2– zahrada v k.ú. Horní Chrastava (na zřízení zahrady) 
-  d o p o r u č i l a   Z M 
schválit 5. změnu rozpočtu a investičního plánu na rok 2009  
-  d o p o r u č i l a   Z M 
1)     schválit rozpočtové provizorium a investiční plán na rok 2010  
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2)     stanovit pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších  předpisů  

-   s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o provádění zimní údržby komunikací, chodníků a ostatních venkovních prostor  se zhotovitelem: Technické a stavební služby a. s., 
Liberecká 35, 463 31 Chrastava, IČ 25425706 a pověřila starostu jejím podpisem 
-   s c h v á l i l a 
doplnění ceníku č. 2/2009 Společenský klub – Infocentrum  
-   s c h v á l i l a 
 dary členům JPO SDH Chrastava za rok 2009 z rozpočtové kapitoly 5492 SDH  
-   s c h v á l i l a 
dle § 102 odst. 1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny ředitelů 
příspěvkových organizací za rok 2009  
-   v z a l a    n a   v ě d o m í   informaci velitele MP Chrastava ve věci možnosti: 
a) umístění ukazatele rychlosti WSD 60.90 od společnosti TEWIKO systems, s. r. o.  

1) v ul. Frýdlantská   2) v ul. Nádražní   3)  v ul. Žitavská    4)  v ul. Liberecká 
s tím, že RM doporučuje ZM, aby při přijímání rozpočtu na rok 2010 byla vyhrazena potřebná částka na realizaci semaforu v Nádražní ulici  
b) časově omezit parkování na nám. 1 máje (parkoviště s parkovacím kotoučem)  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
zápis č. 2009/15 z jednání bytové a sociální komise ze dne 16. 11. 2009 s tím, že doporučila bytové a sociální komisi znovu projednat bod č. 
2009/15/II 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
celkový přehled pohledávek a daňových nedoplatků po lhůtě splatnosti k 30. 11. 2009 (dle části V., čl. 1, bod č. 3 vnitřní směrnice „Zásady při 
nakládání s pohledávkami“)  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í  
rozhodnutí o poskytnutí dotace na úpravu územního plánu z Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013 
-   s c h v á l i l a  
podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013 na úpravu územního plánu a pověřila 
starostu jejich podpisem  
-  u d ě l i l a   s o u h l a s 
k žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol Základní školy Chrastava, náměstí 1. máje 228 - příspěvková organizace. Předmětem změny zápisu je 
výmaz adresy místa školského zařízení (ŠD) z ul. Bezručova čp. 503 a zápis na adresu Revoluční ul. čp. 442, Chrastava  
-   s c h v á l i l a  odpis dlouhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku dle přílohy           
-   s c h v á l i l a 
v souladu s čl. 2, část V. vnitřní směrnice „Zásady při nakládání s pohledávkami“ a s vyjádřením souhlasu finančního výboru odpis pohledávek ze 
smluvního vztahu MBD Chrastava – Správa nemovitostí město Chrastava  
-   s c h v á l i l a 
seznam členů komise a jejich náhradníků pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce zadané v otevřeném podlimitním řízení na projekt „RTN – Terminál Chrastava“ 
-   s c h v á l i l a   poskytnutí peněžitých darů členům samosprávy města Chrastava  
-   v z a l a   n a   v ě d o m í 
informaci starosty města o zahájení kontroly Finančního úřadu v České Lípě na akci „Rekonstrukce školy – nám. 1. máje“ s tím, že starosta města 
podal námitky proti určení místně nepříslušného FÚ Finančním ředitelstvím Ústí nad Labem. 

    Pokud se město ptá na názor občanů formou ankety, ptá se proto, aby tomuto názoru dalo svou váhu. Výjimkou 
se v minulosti stala bohužel anketa ve věci odstranění dvojkolejnosti – svoz velkoobjemového odpadu kontra 
bezplatná možnost na sběrném dvoře. V anketě konané od února do dubna 2009 se vyjádřilo 522 hlasujících pro 
vyřazení sběrného dvora z bezplatného systému a jen 24 pro vyřazení mobilního svozu. V rozporu s výsledky této 
ankety však ZM přijalo dne 22. 6. 2009 usnesením č. 2009/03/XVIII/2 rozhodnutí, kterými byly vyřazeny ze systému 
naopak svozy mobilní.   
 
     Jsem velice rád, že mohu konstatovat, že si ZM svou chybu uvědomilo, když mě pověřilo svým usnesením 
č.2009/07/XXIV/2 ze dne 9.12.2009 obnovit smluvně s firmou AVE CZ  mobilní svoz velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu 2x ročně. 
 

     Bude tak sice opět fungovat dvoják, ale lepší dvoják než rozhodnutí v naprostém rozporu s výsledky ankety. Navíc 
ekonomické zatížení představuje sběrný dvůr (1,90 mil.) spíše než svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
(0,31 mil. Kč)    
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         Z ekonomického hlediska nutno velice ocenit, že svozová firma AVE CZ  nejenže po tomto řešení ustoupila od svého návrhu smluv pro svoz 
komunálního odpadu pro rok 2010 (navýšení ceny o 10 %, tj. o cca 0,3 mil. Kč), ale dokonce ustoupila i od naplnění inflační doložky pro rok 2010.    
 

V Chrastavě dne 14. prosince 2009                                                                                                                                   Michael Canov,  starosta 

     V sobotu dne 5. prosince 2009 se konala velká sláva na železnici. 
K výročí 150 let od zavedení dráhy Liberec – Chrastava – Žitava jezdily 
po trase po celý den parní vlaky. Osobně jsem se též jedné jízdy do 
Žitavy a zpět zúčastnil a mohu říci, že to byl velký zážitek. Například 
poprvé v historii vůbec vlaky zastavovaly na polském území. Přesněji 
řečeno (dle mých informací) vlaky sice zastavovaly na místě dnes 
polského Porajówa do roku 1945, jenže před rokem 1945 bylo toto 
dnes polské území součástí Německa. Po roce 1945 až do dnešních 
dnů je tato zastávka pro mě z nepochopitelných důvodů vynechána 
(přitom by určitě neměla o polské cestující nouzi) a tak pro běžné spoje 
nadále platí nepříliš chvályhodné unikum, že vlaky projíždějí bez 

zastávky územím jednoho ze státu trojmezí.  
 

     Město Chrastava nejenže podpořilo konání celé akce sponzorským 
darem, ale obdobně jako naši přátelé z Hrádku nad Nisou, Bílého 
Kostela nad Nisou a Chotyně jsme chtěli akci přinést i něco navíc. A 
tak v Nádražní restauraci, která měla zásluhou rodiny Šimkových v 
sobotu mimořádně otevřeno, hrála pro cestující celý den cimbálovka 
Dušana Kotlára a též bylo pro překvapené cestující připraveno 
mimořádné občerstvení. Jsem rád, že se akce podařila a že město 
Chrastava zanechalo svou kladnou stopu v organizaci celé akce.     
  
V Chrastavě dne 7. 12. 2009                      Ing. Michael Canov, starosta 

    Andělská Hora se dočkala tří nových informačních tabulí – a nejen jich. Je to především zásluhou aktivního osadního výboru pracujícího pod 
vedením Josefa Wolfa, který říká: „Instalaci a dokončení všech tří informačních tabulí o Andělské Hoře považuji za naše letošní stěžejní snažení. 
První tabule je u lávky přes Nisu v „Elektrárně“, druhá u 
žel. zastávky v Andělské Hoře a třetí je na návsi pod 
rybníkem (zatím stále nefunkčním). Mimo tyto tabule 
jsme ovšem i nadále dokázali společnými silami udržet 
vesnici čistou a upravenou - a to zde opravdu není lehký 
úkol, komplet jsme dokončili prolézačky na dětském 
hřišti včetně pískoviště a ve spolupráci s Českou poštou 
se znovu podařilo do Andělské Hory instalovat sběrnou 
poštovní schránu.“ 
     Nezbývá než poděkovat a přát si, aby se práce 
v Andělské Hoře dařila i nadále.    
V Chrastavě dne 8. 12. 2009      Ing. M. Canov, starosta 
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    Neděle 13. prosince 2009 je termínem celostátní změny jízdních řádů. K tomuto datu dochází i ke změnám v jízdních řádech linek ČSAD 
Jablonec nad Nisou a.s.  
    Jízdní řády jsou k dispozici na www.csadjbc.cz. Na tomto webu bude možné stáhnout také aplikaci jízdních řádů do mobilního telefonu. Stejně 
jako v minulých letech bude v prodeji brožura s jízdními řády, z důvodu pozdního dodání podkladů k jízdním řádům ze strany objednavatele dopravy 
bude k dispozici nejpozději od 10. prosince. 
 
    Připomínky k jízdním řádům regionálních linek adresujte koordinátoru dopravy Libereckého kraje, kterým je společnost KORID LK, e-mail: kori-
dlk@kraj-lbc.cz . 
Připomínky k dálkovým linkám ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. a ke službám společnosti ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. adresujte na e-mail: 
jr@csadjbc.cz . 
 
    S platností od 13.12.2009 dochází k optimalizaci dopravy na některých linkách v okolí Tanvaldu a Jablonce n.N. V důsledku toho nastaly i změny 
jízdních řádů na ostatních linkách, a to buď z důvodu odstranění souběhů, zajištění přípojných vazeb nebo s ohledem na technologické zajištění 
dopravy.  
 

    Novinkou jízdních řádů regionálních linek je garance bezbariérově přístupných vozidel. Spoje, kde jsou tato vozidla nasazována, jsou v jízdním 
řádu označeny příslušným symbolem. 

    Na konci letošního roku končí dlouholetá obětavá lesnická služba 
pana Josefa France. 15 let velmi kvalifikovaně pečoval o cca 250 ha 
obecních lesů města Chrastavy. 
 

    Pan Josef Franc se narodil 20. 7. 1933 v Roubousech u Jičína. 
Lesnické vzdělání získal na vyšší lesnické technické  škole v Trutnově. 
Po absolvování základní vojenské služby  zahájil svou lesnickou kariéru 
v libereckém kraji u státních lesů. Nejprve nastoupil jako technik polesí 
Machnín na Lesním závodě Ještěd.  Od roku 1958 až do odchodu do 
důchodu v r. 1994 pečoval o část státních lesů z pozice vedoucího 
polesí Machnín. Je to především jeho zásluha, že většina Ještědského 
hřebene a Kryštofovy hřbety jsou pokryty hlubokými, relativně zdravými 
lesy. Lesnicky nejsložitější období nastalo po teplotním zlomu ze 
Silvestra na Nový rok 1. 1. 1979, kdy byla většina lesních porostů od 
nadmořské výšky 600 m n. m. zásadně oslabena. Toto datum lze 
počítat za počátek nástupu imisní a následné kůrovcové kalamity, 
kterým v sousedních Jizerských horách padlo za oběť přes deset tisíc 
hektarů porostů. Přesně si vybavuji léto roku 1979, kdy jsem jako 
student lesnické fakulty byl na polesí Machnín na praxi a s panem 
polesným Francem jsme prohlíželi zdevastované porosty kolem Výpřeže 
na Ještědu.  Pamatuji si na to dilema lesníka, zda porosty, kterým 
tehdejší odborná veřejnost nedávala naději na přežití, celoplošně odtěžit 
nebo věřit v sílu přírody, že po teplotním šoku porosty zregenerují. 
V panu Francovi zvítězil duch pečlivého odpovědného pěstitele a 

vychovavatele lesa a nemýlil se.  Mnoho porostů, tehdy prakticky 
odepsaných, poskytuje všem návštěvníkům svou klidnou a  majestátnou 
náruč až do dnešních dnů. 
    Pro lesy, které byly po r. 1989 městu Chrastava vráceny, bylo 
požehnáním, že o ně od r. 1994  až do letošního roku pečoval pan 
Franc. Jemné, převážně podrostní  obnovní postupy, pečlivá výchova 
mladých lesních porostů a důsledná ochrana lesa proti biotickým i 
biotickým škůdcům jsou základem toho, že lesní majetek města je ve 
velmi dobrém biologickém, ekologickém  i ekonomickém stavu. Z čistě 
ekonomického hlediska zde musí být uvedeno, že hospodaření v lesích 
si za těch patnáct let nevyžádalo žádné dodatečné finanční zdroje 
z městského rozpočtu, ba naopak výnosy z lesního hospodaření  
pomáhaly příjmovou stránku rozpočtu posilovat.  
    Významným lesnickým úspěchem, obdivovaným i na celostátní úrovni 
bylo mimořádně úspěšné zalesnění velkých souvislých zemědělských 
půd na úbočí Ovčí hory.  
 

    Věk člověk nezastaví. Děkujeme panu Josefu Francovi  za skvělou 
práci, kterou za 15 let pro město Chrastavu  odvedl a přejeme mu do 
dalších let pevné zdraví a dostatek sil na to, aby se mohl věnovat svým 
dalším velkým láskám, které ho celý život provázely. Rodině, včelařství 
a myslivosti. 

————————————————– 

Ing. Miroslav Chvála, tajemník    

Chrastavský Mikuláš 
    V sobotu 5. prosince jsme se sešli 
v hojném počtu na chrastavském náměstí 
1. máje, kde především děti s napětím 
očekávaly příchod Mikuláše s doprovodem 
anděla a čerta. Také se úderem 18:00 
hodiny dočkaly. S příchodem Mikuláše se 
rozsvítil i vánoční strom. Náměstím zněla 
vánoční hudba,  děti dostaly za básničku či 
písničku nadílku, rodiče si zakoupili 
občerstvení a asi po dvou hodinách náměstí 
opět ztichlo.  
 
    Jistě jste si všimli, že máme na 
stromečku nejen osvětlení, ale i ozdoby, 
které vyrobily děti  Základní školy Chrasta-
va. Děkujeme a za rok s Mikulášem, 
andělem a čertem  na shledanou. 
 
 

Zita Václavíková, 
S-klub 
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Prodej: 
knihy, publikace, brožurky, pohlednice a k nim poštovní známky, turistické a cyklistické mapy, Chrastavské listy, časopis Véčko, nástěnný kalendář 
Chrastavy 2010, jízdní řády, DVD, keramiku, stamp štítky, Button placky, sadu zápalek s motivy Chrastavy, přívěsky ke klíčům, turistické známky, 
turistické vizitky, turistický deník, samolepku Chrastavy a stolní hru Expedice Trojzemím. 
 

Zdarma máme k dispozici velké množství letáků a propagačního materiálu z Chrastavy a okolí, trhací mapy, vizitky chrastavských firem, noviny 
Sedmičku, Metropol a Týden v Libereckém kraji. 
 

Rozšířené služby IC: 
kopírování, internetový klub, průvodcovství v muzeu a galerii, prodej eVstupenek. 
 

Dále poskytujeme souhrnné informace o pamětihodnostech Chrastavy a regionu, informace o kulturním a sportovním dění v Chrastavě, informace o 
ubytování, stravování, firmách, dopravních spojích, apod. 

Marxová 

GALERIE G Městského muzea

Zdraví, štìstí, spokojenost
a mnoho osobních a pracovních úspìchù

v novém roce 2010 Vám pøeje
redakce Chrastavských listù
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– USA – animovaný – české znění – 90 minut.                                                                                                                        Vstupné: 70 Kč
Připravte si talíře. Fantaskní vyprávění o městě, v němž z nebe padá jídlo začíná.

– USA – sci-fi/thriller – české titulky.                                                                                                                                          Vstupné: 70 Kč
Před mnoha staletími nám po sobě Mayové zanechali svůj kalendář s jasným datem, kdy končí, a popisem toho, co se odehraje. Do 
dnešních dní stejnou věc objevili astrologové, numerologové odhalili vzory, které ji předpovídají, geologové míní, že už k ní dávno mělo 
dojít, a dokonce ani vládní vědci nejsou schopni zamlčet katastrofu biblických rozměrů, která na naši planetu čeká v roce 2012. Proroctví, 
na jehož počátku stáli právě Mayové, je nyní podrobně zaznamenané, prodiskutované, rozebrané a prozkoumané. V roce 2012 zjistíme 
pravdu – varováni jsme byli.

- Jakub Wagner,Kristýna Fuitová-Nováková a David Máj v českém filmu Dvojka. Roadmovie ve třech.                                   Vstupné: 65 Kč

Americký animovaný film v českém znění. 96 minut.                                                                                                                 Vstupné: 70 Kč
Vánoční koleda, jeden z nejoblíbenějších vánočních příběhů podle povídky Charlese Dickense.

Meryl Streepová a Amy Adamsová v americké komedii s českými titulky. 124 minuty.                                                              Vstupné: 70 Kč
Vášeň. Odhodlání. Máslo. Máš všechno, co je třeba?

USA – drama – české titulky – 108 minut.                                                                                                                                  Vstupné: 65 Kč
Jamie Foxx, Gerard Butler a Michael Gambon v dramatickém thrilleru o muži, který se bez slitování rozhodne pomstít všem, kdo nechal z 
vězení propustit vraha jeho rodiny. Jde však o pomstu či poučení o nespravedlivém soudním systému?

Hong Kong / USA / Japonsko. Animovaný film v českém znění. 94 minuty. Vstupné: 65 Kč
Je to pták? Je to letadlo? Ne, mechanický kluk – Astro Boy. Byl stvořen pro napínavá dobrodružství, které může prožít jenom on. Jeho 
táta, slavný vědec Tenma, mu do vínku dal super sílu, rentgenové paprsky, rychlost a schopnost létat nad oblaky. Astro Boy poznává svět, 
učí se lidským emocím, když tu je jeho rodina a přátelé ocitnou v nouzi. Odvážný kluk se proto vrací do rodného Metro City, aby čelil 
možná dosud největší životní výzvě.

Polsko -  taneční film s českými titulky, 123 minuty.                                                                                                                   Vstupné: 65 Kč
Touha tančit... Touha milovat...

ČR - pásmo pohádek pro malé i velké diváky, 65 minut.                                                                                                            Vstupné: 25 Kč

– ČR, komedie, 119 minut.                                                                                                                                                    Vstupné: 65 Kč
Mrazivá komedie o tom, jak se dalo žít v 70. letech a zároveň se nenechat zmrazit.

– USA – kriminální komedie – české titulky.                                                                                                                               Vstupné: 65 Kč

POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKU FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ
Změna programu vyhrazena
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5. ledna      / 18:30              Experimentální studio 

                                           Klub přátel výtvarného umění – ARCHITEKTURA A SKLO 
                                           v díle J. Brychtové a S. Libenského, přednáší Dr. Jan Palata 
 
7. ledna      / 19:00              koncert ke 120. výročí narození Bohuslava Martinů 
                                           BOHUSLAV MATOUŠEK - housle / PETR ADAMEC - klavír 
 
10. ledna    / 14:00              Roztančíme Lidové sady: TANEČNÍ ODPOLEDNE tentokrát s Big Bandem Luboše Ottla 
 
10. ledna    / 15:00              Experimentální studio 
                                           Pohádkové odpoledne: JAK ŠEL HONZA DO SVĚTA, dobrodružství Honzy, který umí držet slovo a překonat strach 
                                           uvádí Divadlo „Na cestě“ 
 
11. ledna    / 19:30              Experimentální studio 
                                           BARMA - MYANMAR, zemí zlatých pagod s Radkou Tkáčikovou 
 
13. ledna    / 19:30              Experimentální studio 
                                           Úplně nenormální ochotnický spolek při TUL  "INDIANA JONES A N-TÁ KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA" 
                                           - původní dobrodružná komedie se zpěvy o putování za svatým grálem, nesmrtelností a vědeckou slávou 
 
15. ledna    / 19:30              Experimentální studio 
                                           Kulturní agentura Štěk uvádí 8. výročí World Experimentu monster cabaret dvou nesmrtelných HUdebních SOcek 
 
18. ledna    / 19:30              Experimentální studio 
                                           ALTAJ – liberecká premiéra nejnovější diashow Martina Loewa 
 
19. ledna    / 19:30              Experimentální studio 
                                           MY3.AVI  
 
21. ledna    / 19:30              Divadlo bez opony - Docela velké divadlo 
                                           MILION LIBER – hrají: Dana Morávková a Jan Révai 
 
22. ledna    / 20:00              PLES V PYŽAMU - ukažte světu v čem spíte s Big Bandem Luboše Ottla 

 
23. ledna    / 19:30              Experimentální studio 
                                           JÁDRO MUSIC PARTY – rockový večer k narozeninám – vystoupí kapela Kosti (opět po jedenácti letech!), 
                                                                                Rotující Kedluben a další 
 
24. ledna    / 14:00              Roztančíme Lidové sady 

                                           TANEČNÍ ODPOLEDNE – tentokrát s Jablonečankou 
 

24. ledna    / 15:00              Experimentální studio 

                                           Pohádkové odpoledne – O LESNĚNCE,  loutkové představení pro nejmenší uvádí Divadlo „Na cestě“ 
 
25. ledna    / 19:30              Experimentální studio 
                                           c.k. Adventura uvádí: KOSTARIKA A PANAMA,  přednáší Petr Novotný 
 
26. ledna    / 19:30              Experimentální studio 

                                           PŘÍBĚH JANA PALACHA, doprovodná akce festivalu Jeden svět 2010, host Kristina Vlachová 
 
27. ledna    / 19:30              HRADIŠŤAN s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou je ojedinělým hudebním tělesem s vysokou uměleckou 
                                            i interpretační úrovní a nezvykle širokým žánrovým záběrem 
 
28. ledna    / 19:30              Experimentální studio 

                                           DISNEYBAND, KABÁJA, ZHASNI – tři podoby folku 
 

29. ledna    / 20:00              TRADIČNÍ MASOPUSTNÍ BÁL, hraje Big Band Liberec Luboše Ottla a navíc pravé vepřové hody 
 
30. ledna    / 20:00              PLES GYMNÁZIA FRÝDLANT, pro maturanty, učitele, absolventy, rodiče a studenty, hraje skupina Orion 
 
31. ledna    / 17:00              Zahrada !!! 
                                           1. ročník venkovního festivalu omrzlých kapel 
                                           FROZENFEST – útok ledoBORCŮ (Zákal, Raquilla, Ticho, VeVývoji, Vetrol) 

Výstava ve Studiu i na Galerii - Fotoklub BALVAN  Jablonec - FOTOGRAFIE 



Strana 12                                



Strana 13                               

    Klub českých turistů Chrastava pořádá společně s Výchovným 
ústavem tradiční zimní turistický pochod Chrastavské šlápoty, a to 
v sobotu  9. ledna 2010. 
Prezence – pozor! místo startu a cíle je opět od 7:30 v prostorách 
Výchovného ústavu Chrastava, Školní ul. 438 
    Strat –  trasy 7,10,15 km  průběžně do 9:00 hodin, trasa 20 km 
průběžně do 8:30 hodin                                                                
    Startovné: dospělí 30,- Kč, mládež do 15 let 20,- Kč; sleva 
EUROBEDS – členové KČT  nad 15 let po předložení členského 
průkazu s kartou EUROBEDS obdrží zpět 10,-Kč. 
Přihlášky nezasílejte, počet účastníků není omezen, přihláška se 
vyplňuje až při prezenci. Po prezenci se rodinné skupiny mohou 
přihlásit do akce "Pochoduje celá rodina". Nejpočetnější budou 
odměněny. 
    Ukončení se předpokládá v 15 hod. V případě, že nedokončíš 
pochod, podej zprávu jakýmkoliv způsobem pořadatelům na kon-
trolách nebo do cílového prostoru. 
    Pochod se koná za každého počasí. Každý účastník si zvolí trať 
podle své chuti, sil a schopností. Mládež do 15 let může absol-
vovat trasu 20 km jen za doprovodu dospělých osob. 
 
                     *  Pamatuj na vhodné zimní oblečení a obutí. Občerstvení na tratích z vlastních zásob, na kontrolních bodech podle dopravní dostupnosti  
                        čaj. Teplé občerstvení a čaj je zajištěno v cíli pochodu. 
 
                     *  Každý účastník obdrží v cíli upomínkový diplom, zvláštní diplom ještě přihlášené rodinné kolektivy. 
                                         
                     *  I v zimní přírodě je nutno chovat se ukázněně. Pečlivě sleduj značení tratí a nevybočuj mimo vytyčenou trasu. Je to v zájmu Tvé 
                        bezpečnosti. V posledních ročnících pochodu přichází stále více účastníků i se svými psy. Upozorňujeme je na to, že na trasách musí 
                        být psi na vodítku. 
 
Mnoho pěkných turistických zážitků v roce 2010  Vám přejí a na Vaši účast se těší pořadatelé Klubu českých turistů v Chrastavě. 

    V termínu 14. – 18. prosince 2009 Nadace EURONISA pořádala 
tradiční předvánoční sbírku „Pozvedněte slabé!“. Právě probíhající 7. 
ročník sbírky byl zahájen v červnu tohoto roku a s prosincovou částí 
se jej zúčastnilo celkem 800 studentů a žáků z celého Libereckého kraje 
a Šluknovského výběžku. Ti nabízeli veřejnosti sbírkové předměty s 
logem sbírky v hodnotě 20 Kč nebo 30 Kč.  
 
    Se žádostí o podporu byli v zapojených městech osloveni také 
starostové, poslanci, senátoři  i sponzoři. Dále bude výtěžek navýšen o 
241.000 korun pocházejících z 8. ročníku Primátorského dne solidarity, 
který se pod hlavičkou sbírky uskutečnil 7.11.2009 v Liberecké Tipsport 

areně.  
K 21.12.2009 se na 
nachází na sbír-
kovém účtu 350 
tisíc korun. 
        
„Jsem rád, že i přes 
nelehkou finanční 
situaci, kterou si 
jistě všichni uvě-
domujeme a někte-
ří i pociťujeme, se 
ve společnosti 
nachází stále velký 
počet těch, kterým 
není osud různě 

znevýhodněných lidí lhostejný. Tedy díky vám všem, věrným dárcům, 
hodnotím uplynulý ročník sbírky jako úspěšný“, uvedl ředitel Nadace 
EURONISA Ing. Aleš Rozkovec 

 
    Ze zapojených měst tradičně nejvyššího umístění dosáhl Liberec. Zde 
se vybralo 110.000 korun. 
 
    V průběhu celého období červen až prosinec bylo možné v zapojených 
městech přispět také do větších napevno umístěných pokladen 
v místních lékárnách, obchodech, informačních centrech apod. Výtěžek 
z těchto pokladen bude přičten k průběžnému výtěžku společně 
s výtěžkem sbírky v Turnově začátkem příštího roku. celkový výtěžek 7. 
ročníku sbírky je očekáván ve výši 700.000 korun. 
 
    Dále je možné přispívat po celý rok i bezhotovostně na sbírkový účet 
705 705 705/2700 nebo zaslat dárcovskou sms ve tvaru DMS 
EURONISA na tel. číslo 87777. Cena DMS je 30 korun, Nadace 
EURONISA obdrží 27 korun. 
 
    Již od roku 2003 projekt „Pozvedněte slabé!“ pomáhá zdravotně a 
mentálně postiženým lidem; starým, nemocným a opuštěným lidem; 
rodinám s dětmi v tísni. V uplynulých šesti ročnících sbírky se již podařilo 
vybrat částku 4,4 milionu korun a podpořeno bylo celkem 173 projektů. 
 
    Pro více informací kontaktujte:     Jan Pelant - PR manažer 
                                                         Mobil: 604 473 478, 485 102 753 
                                                         e-mail: jan.pelant@euronisa.cz 
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Vážení spoluobčané, 
   dovoluji si Vás pozvat na sedmdesátý třetí „Večer se 
starostou“  na téma Jak se žije seniorům v našem městě? 
   Setkání se koná ve středu dne 13. ledna 2010 od 14:00 
hodin v klubu důchodců v DPS Bílokostelecká 66.  
Odborným garantem je vedoucí OZO MěÚ Chrastava paní 
Hana Urbanová.  
  Těším se na Vaši účast.         Ing. Michael Canov, starosta 

PODĚKOVÁNÍ 
 
    Tak nám ten čas utekl a je tu advent a Vánoce, které má každý a hlavně děti rád. Neza-
pomněly ani dětičky s paní učitelkou, které nás přišly potěšit a přivítat Vánoce. Je to milé, 
že starouškům zazpívaly vánoční koledy a zahrály na pikolky. 
Pohoštění zajistila paní Urbanová z MěÚ a pomáhaly jí paní Vrbová s pečovatelkami. 
Byla i velká účast a všichni se dobře bavili a zapomněli na ty bolístky, které má ke stáří 
každý. 
    Musím také připomenout, i když se to netýká Vánoc, že děkujeme panu Žemličkovi, kte-
rý nám každou středu hraje na harmoniku, a to zdarma. Děkujeme a zveme všechny dů-
chodce – přijďte mezi nás. 
    Hezké Vánoce a do dalších let hodně úspěchů a hlavně zdraví přejeme všem zaměst-
nancům MěÚ i redakci Chrastavských listů. 
 
V Chrastavě 16. 12. 2009 za DPS a všechny účastníky akcí Marie Žďárská. 

„MIKULÁŠSKÁ“ V SIPRONU...   
  
    Společnost SIPRON Liberec spol. s r.o. pro vás uspořádala 4. 12. 2009 v prostorách své 
prodejny drogerie v Nádražní ulici Mikulášskou nadílku zakončenou snad slušným 
ohňostrojem. Prvotní záměr malé nadílky se díky obrovskému ohlasu rozrostl v masovou 
akci, které se zúčastnilo více než čtyři sta občanů Chrastavy a okolí.    
   Společnost SIPRON děkuje všem za účast a podporu a už teď připravuje příští ročník 
Mikulášské nadílky. 

JÍDELNA

Informujte čtenáře Chrastavských listů o vámi pořádaných akcích 
či o zajímavostech z našeho okolí. 

E-mailová adresa redakce: 
 listy@chrastava.cz, případně sklub@chrastava.cz 
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