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Současnost – Sedm dní, které otřásly Kovákem 
     Dne 14. 12. 2009 vydal stavební úřad oznámení, že dne 6. 1. 2010 zahajuje řízení o vyklizení stavby z důvodu nepovoleného vypouštění 
odpadních vod a z toho vyplývajícího znečištění Jeřice překračující mnohonásobně povolené limity. Toto oznámení bylo neprodleně doručeno 
jak majiteli panu Radimu Urbanovi tak obyvatelům Kováku. Dne 6. 1. 2010 stavební úřad z důvodu ohrožení života a zdraví osob a zvířat (ryb) 
rozhodl o neprodleném vyklizení (nejdéle však do 13. 1. 2010). Rozhodnutí bylo vydáno bez odkladného účinku, tzn. začalo být ze zákona 
vykonavatelné okamžitě.  
 
     Město Chrastava zajistilo prostřednictvím odboru pro záležitosti občanů pro všechny ubytované (celkem cca 100 osob) možnost nového  
ubytování, a to jednak v našem azylovém domě (13 osob), jednak v ubytovnách v Liberci, Machníně, Děčíně, České Lípě, Bulovce a   Nové 
Vsi. Menší část obyvatel Kováku si našla nové ubytování sama (náš odbor pro záležitosti občanů navíc zajistil pomocí mimořádných dávek 
sociální pomoci náklady na stěhování) nebo za spolupráce sociálních odborů dalších měst, kladně bych vyzdvihnul zejména spolupráci 

Hrádku n. N. – dle trvalého bydliště 
přestěhovávaných. Zde je namístě 
vyslovit ohromné ocenění celému 
odboru v čele s paní Hanou 
Urbanovou, který odvedl skvělým 
způsobem obrovský kus práce, 
stejně tak si poděkování zaslouží i 
další naši úředníci a pracovníci 
VPP. Dne 13. 1. 2010 tak byl 
Kovák zcela vyklizen. A nutno 
podotknout, že přestěhovaní na tom 
budou vesměs lépe – na 
ubytovnách, kde nyní nově bydlí,  
mají na rozdíl od Kováku zajištěnu 
vodu teplou i studenou, topení, 
u b y t o v n y  s p lňu j í  zák ladn í 
hygienické a protipožární standardy, 
je v nich zabezpečen určitý režim.   

       Dokončení na straně 3 

    Sedmatřicátý ročník Chrastavských šlápot je minulostí. Ke startu se dostavilo 639 účast-
níků, kteří si užili stálého sněžení při pětistupňovém mrazu. Trefně to komentovala jedna 
z účastnic: “Nabídli nám špekáčky v Antarktidě“. 
    Padesátka členů Klubu českých turistů připravila trasy 7, 10, 15 a 20 km, ale při tomto 

počasí se převážně pochodovalo na trasách 
7 a 10 km, celkem 510. 
    Nejmladšími účastníky byli Karel Házi a 
Violka Rotschedlová, oba narozeni v roce 
2009 a dostali malé upomínky. 
    Pro nejstarší účastníky, již tradičně, vyrobil 
keramické suvenýry ateliér AMI paní Michál-
kové z Kryštofova Údolí. A nejstaršími byli 
paní S. Procházková (1930), A. Procházka 
(1929) a R. Mudrová (1932). 
    Do rodinného šlapání se přihlásilo dvacet 
čtyři rodin. Pro pět nejpočetnějších jsme při-
pravili vitamínovou odměnu a chrastavské 
nástěnné kalendáře. 
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    Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a zajištění této 
tradiční chrastavské turistické akce, mimo jiné Výchovnému ústavu 
v Chrastavě a Jardovi Jančíkovi za dopravu v náročném terénu. 
                                             Za Klub českých turistů Chrastava J. Horáček. 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
 
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci projektu „Kulturní místa 
pro kulturní turisty“ se zhotovitelem RVES CZ a. s., Za Opravnou 
276/8, 150 00 Praha 5 Motol, IČ 25942280 a pověřila starostu jeho 
podpisem 
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem ARR – 
Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o., tř. 1. máje 97/25, 
Liberec 3, 460 01, IČ 48267210 na zajištění řízení a koordinace 
prací při realizaci projektu „Město Chrastava – Rekonstrukce 
objektu č.p. 407 na Centrum volnočasových aktivit“ a pověřila 
starostu jeho podpisem. Jedná se o navýšení ceny o 200,- Kč 
z důvodu zvýšení sazby DPH z 19% na 20% 
-  s c h v á l i l a 
souhrn úkolů v lesích města Chrastavy na r. 2010 s tím, že  úkoly 
budou realizovány v rozsahu nutném k pokrytí nákladů pěstební 
činnosti 
-  u l o ž i l a  
vedoucímu ORM zajistit realizaci dle bodu č. 1 včetně uzavření 
příslušných smluv 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
zápis č. 2009/16 z jednání bytové a sociální komise ze dne 14. 
prosince 2009  
-  r o z h o d l a  
o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu v DPS paní Gertraud 
Kábové a pověřila starostu jejím podpisem  
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Gertraud Kábové a 
pověřila starostu jejím podpisem  
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu  paní Ladislavě Grundzové a 

pověřila starostu jejím podpisem  
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Ivoně Trefášové a pověřila 
starostu jejím podpisem  
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Gayene Ghazaryan a panu 
Arkadi Ghazaryan a pověřila starostu jejím podpisem  
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Petru Heidörferovi a paní 
Haně Heindörferové  a pověřila starostu jejím podpisem  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
rozsah, vymezení plochy a umístění jednotlivých dřevin náhradní 
výsadby ukládané OVÚS MěÚ Chrastava, ke kompenzaci 
ekologické újmy na základě ust. § 9 odst.1 a 2 zák.č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na p.p.č. 
21 a 26/2 v k.ú. Chrastava I, v majetku Města Chrastava   
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
informaci tajemníka o tom, že světlo veřejného osvětlení do lomu 
ulice Tovární x Ještědská v místě napojení pěší komunikace od 
podchodu ze sídliště Střelecký vrch lze realizovat v případě 
vyčlenění cca 120 tis. Kč v investičním plánu (napojení od 
podchodu) nebo vyčlenění cca 300 tis. Kč v investičním plánu 
(napojením ulicí Tovární od křižovatky s Lipovou s umístěním 
dalších cca pěti světelných bodů) 
-  s c h v á l i l a 
podání stížnosti ve věci postupu ČEZ Prodej, s. r. o., IČ 27 232 
433, Praha 4, Duhová 1/425           
-  s c h v á l i l a 
ceník č. 1/2010 pro umístění reklamních tabulí na majetku města           
-  s c h v á l i l a  
ceník č. 2/2010 za využití systému zavedeného městem Chrastava 
pro nakládání s komunálním odpadem           

    Farmář pan Martin Podroužek instaloval přímo ve firmě SIPRON 
automat na mléko – první v kraji. V diskusním foru na stránkách města 
takto odpovídá správce areálu pan Ondřej Novák jeden z dotazů: „Ne, 
mléko opravdu neprochází žádnou úpravou. Jediné, co se s mlékem dě-
je po nadojení, je to, že se rychle zchladí, protože po nadojení má těles-
nou teplotu krávy. Každé ráno příjde farmář pan Podroužek a dodá čers-
tvě nadojené nijak neupravené mléko. To znamená plnotučné, nepaste-
rované, nijak neupravené. Když necháte mléko odstát, tak seberete 
smetanu taky. Automat každých pět minut mléko míchá právě proto, aby 
tam smetana nevznikla. To by se asi dalo těžko stáčet. Ještě nakonec 
informace pro všechny nevěřící Tomáše, mléko se skutečně doplňuje 
každých 24 hodin. Po této době je automat sám od sebe odpojen a musí 
se dezinfikovat.“  
    Nezbývá než panu farmáři a  firmě SIPRON poděkovat za realizaci 
bezva nápadu. 
    
V Chrastavě dne 11. 1. 2010                      Ing. Michael Canov - starosta 

    Vážení spoluobčané, dovolte mi tímto zbilancovat dopad obecně závazné vyhlášky 4/2009 o určení míst, kde mohou být provozovány 
výherní hrací přístroje v praxi. 
    Od roku 2010 již neexistují žádné automaty v již bývalých hernách Herna 777 (Střelecký vrch), U Baďáka, v Herna-Baru (u autobusového 
nádraží) a u Papoucha. V posledně jmenovaném případě mám obzvláště velkou radost, neboť bývalá herna se přeměnila ve vinotéku.   
    Částečně se nám podařilo omezit provoz na těchto místech: Johny Bar 2 videoterminály (dříve 9 výherních hracích přístrojů), Lidový 
dům 4 (dříve 8) a Koruna 4 (dříve 6).     
    Provozované videoterminály byly povoleny Ministerstvem financí před 1. červnem 2009. Před několika týdny byl učiněn některými 
ministerskými úředníky pokus o prolomení stop stavu ze dne 1. června 2009, proti kterému jsme se velmi ostře ohradili a věříme že 
úspěšně.   
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    Od 22. 9. 2009 leží u Nejvyššího správního soudu naše žaloba proti rozhodnutí Ministerstva financí, že videoterminály nejsou výherní 
hrací přístroje. Dle našeho právního názoru jsou. Rozhodnutí soudu lze očekávat na jaře. V případě našeho vítězství budou moci města 
v celé České republice sama rozhodovat i o videoterminálech.   
V Chrastavě dne 19. 1. 2010                                                                                                                                Ing. Michael Canov, starosta 

Minulost – Sedm let zmaru 
     Když jsem se stal na podzim roku 2002 starostou, existovala 
v Chrastavě dvě ghetta Kovák a Frýdlantská 111. Zatímco Frýdlantská 111 
se podařila vyřešit již v roce 2004, u Kováku to byl nekonečný příběh. 
S absolutně čistým svědomím však mohu konstatovat, že jsem v minulosti 
jak já, tak mí spolupracovníci konali vše možné i nemožné, aby se problém 
Kováku vyřešil. Celých více než 7 let, celých 86 měsíců, co jsem starostou, 
pořád. A jsem přesvědčen, že Kovák měl být vyklizen již dávno z ix důvodů 
hygienických, neexistence kotelny, neexistence protipožárních opatření, ba i 
z důvodu podnikání bez patřičného oprávnění …jenže… Vše ztroskotávalo 
na naprosto negativním přístupu všech povolaných institucí, které na mé 
neustále opakované žádosti a podněty unisono po celá ta léta tvrdily, že 
nemohou nic dělat a taky nedělaly. Týkalo se to jak úřadu živnostenského, 
tak státní energetické inspekce či hasičského záchranného sboru, 
především však hygieny (jednali jsme navíc i s finančními úřady a s Policií 
ČR).  Marnost nad marnost, v kanceláři mohu dát komukoli nahlédnout do 
šanonů marných žádostí a odvolání až na ministerstva, na které existovala 
jediná odpověď:..je nám líto, ale…..   
    Jedinou výjimkou mezi úřady se tak stal stavební úřad. Byl to právě 
stavební úřad, který již v roce 2004 rozhodl (z důvodu, že se nedochovala dokumentace, z níž by bylo možno zjistit povolený účel užívání), 
že se jedná o ubytovnou s ubytovací kapacitou do 92 osob a na základě tohoto rozhodnutí se nám nakonec podařilo vypudit ve sklepech 
Kováku přežívající bytosti a snížit tak neustále opakovanými kontrolami  počet obyvatel Kováku z původních 200 na polovic. V samotném 
závěru roku 2009 pak stavební úřad (poté, co se nám po 2,5 letech a několika urgencích podařilo vydolovat z Magistrátu Statutárního 
města Liberce, odboru životního prostředí, stanovisko, že jsou odpadní vody vypouštěny bez platného povolení a poté, co bylo 
akreditovanou laboratoří opakovaně zdokumentováno tímto způsobené zcela nepřijatelné znečištění Jeřice), rozhodl tak, jak rozhodl…ale 
to již je přítomnost vylíčená výše.  

 
Budoucnost – Kovák de luxe nebo demolice? 
     Stavební úřad stanovuje majiteli ubytovny v dalším samostatném řízení povinnost napojit se na veřejnou kanalizaci. Není mi znám 
jakýkoli úkon pana majitele v této záležitosti. Jako starosta města mohu již nyní deklarovat, že můj postoj ohledně stanoviska města 
k takovéto  případné žádosti (město je navíc vlastníkem části pozemků mezi Kovákem a kanalizací) bude velice vstřícný, pochopitelně pod 
podmínkou, že žádost bude podána jako součást komplexního balíčku, tj. bude pro potencionální nové obyvatele Kováku zajištěna nejen 
rekonstrukce objektu, ale např. i kotelna.  
     Pokud bych si však měl zahrát na prognostika, spíše tipuji, že pokud se nestane zázrak a pan Radim Urban nenajde jiného (a to řádně 
movitého) podnikatele, kterému by objekt prodal a ten by ho řádně zrekonstruoval, např. na byty, bude objekt chátrat. Dle mého názoru 
nebude  - vzhledem již k současnému neutěšenému stavu - dlouho trvat a dům bude zralý na demolici (můj tip do roka a do dne). Pokud 
tento chátrající stav nastane, budeme situaci velmi pečlivě sledovat a o úřední vyhlášení demolice usilovat. A pokud k vyhlášení dojde, již 
víme (viz demolice Městské kavárny), jak dosáhnout toho, aby její konání šlo na účet majitele. 
 
P.S.: Za svoji osobu vylučuji, že bych podporoval, aby město od majitele objekt odkoupilo samo. To z toho důvodu (při pominutí kupní 
ceny – dosud to bylo 25 mil. Kč, nově pan Urban nabízí prodej za miliónů 20), že na případnou rekonstrukci z vlastních prostředků město 
nemá ani náhodou a finanční situace města neumožňuje ani potřebný úvěr (můj odhad je, že na rekonstrukci by bylo třeba min. 20 mil. Kč). 
Je sice možné využít státní dotaci (250 tis. Kč na rekonstrukci jednoho bytu, tj. při 52 bytech celkem 13 mil.), to by však zdaleka nepokrylo 
potřebné náklady a navíc by bylo velmi omezené využití, dle podmínek poskytnutí by se muselo jednat výhradně o sociální byty určené jen 
pro ty sociálně nejpotřebnější (čtenář si přeloží sám).      
 
Závěr – Konec utrpení aneb jeden haléř na občana 
     V souvislosti s vystěhováním Kováku se ojediněle objevila i kritika vynaložených cca 100 tis. korun vyplacených jako mimořádné 

sociální dávky na zajištění 
přestěhování. Tyto peníze tak 
byly vydány ze státního rozpočtu 
(městským pouze protékaly) a 
činily tak v průměru 1 haléř na 
občana České republiky.  Jsem 
přesvědčen, že ten 1 haléř každý 
chrastavan obětoval rád. A 
děkujeme tímto těm 10 miliónům 
nechrastavanům, že nám i jejich 
jednohaléře pomohly se zbavit 
našeho chrastavského prokletí.  
 

V Chrastavě dne 19. 1. 2010                                                                                                       
Ing. Michael Canov, starosta 

Dokončení z titulní strany 
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     V Chrastavských listech 10/ 2009 (str. 3) byla veřejnost informována o tom, že se majitel jedné nejmenované ubytovny v jednom 
nejmenovaném městě dlouhodobě vysmíval radnici a uváděl počty ubytovaných mnohonásobně nižší než ve skutečnosti byly (např. 1 
slovy jeden ubytovaný) a že padla kosa na kámen, neboť jeho odvolání byla zamítnuta a ono nejmenované město pravomocně získalo 
na poplatcích z ubytování cca 400 tis. Kč za období 2005 až 2007 i s penálem (tj. ve výši  trojnásobku). Tyto peníze se podařilo onomu 
městu exekučně vymoci. Konečné slovo však ještě bude míti soud, kde dotyčný město žaloval. Nyní bylo majiteli oné ubytovny 
pravomocně zamítnuto odvolání proti vyměřenému dalšímu necelému ¼ miliónu korun za období 2008 a část roku 2009.  
 
     Vzhledem k tomu, že nedávno bylo zjištěno, že u dotyčného majitele bydlelo „moře“ dalších lidí „načerno“, bude ono město 
nepochybně ještě vyžadovat i doplatky za minulé roky (včetně penále).  
 
V Chrastavě dne 19. 1. 2010                                                                                                                           Ing. Michael Canov, starosta 

Vážení spoluobčané, 
 
     dovoluji si Vás pozvat na sedmdesátý čtvrtý „Večer se starostou“  na téma 

Kovák – včera, dnes a zítra.  
 
          Setkání se koná v pondělí dne 22. února 2009 od 17:00 hodin v malé zasedací 
místnosti  budovy radnice.  
 
     Odbornými garanty večera jsou vedoucí OVÚS MěÚ pan Martin Janoušek, vedoucí OZO 
MěÚ paní Hana Urbanová a velitel MP pan Alan Grebson.  
       
     Těším se na Vaši účast. 

      Ing. Michael   C a n o v, starosta 

U P O Z O R N Ě N Í  

   
Nabídka záměrů prodeje 
a pronájmu nemovitostí 

z majetku města 
je přemístěna na úřední 
desku u hlavního vchodu 
do městského úřadu. 

 

                                                

Libuše Mlynářová 
———————  

majetkový referent ORM 

5)  parcely na obytnou zástavbu, podnikatelské aktivity v k.ú. Dolní Chrastava; 
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ZIMA OÈIMA DÌTÍ MŠ
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-Francie  – rodinná komedie - české znění  91 minut.                                                                                                                 
Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín a další hrdinové senzačních příběhů dětských knížek o Mikulášovi se v hrané verzi 
konečně dostávají na filmová plátna. Za 50 let od vydání první knihy si Mikuláše a jeho zběsilé spolužáky oblíbily generace dětí po celém 
světě i u nás.                                                                                                                                                                               Vstupné: 65Kč

 - ČR/ SRN/ SR - historický - 108 minut.
 Dokud sníš, nejsi mrtvej!
Celovečerní hraný debut uznávaného režiséra reklamních spotů Tomáše Mašína 3 sezóny v pekle volně vychází z autobiografie známého 
levicového literáta a filozofa Egona Bondyho.                                                                                                                             Vstupné: 70Kč

- USA - komedie - čes. titulky - 88 minut - mládeži nepřístupno
 Woody Harrelson jako drsňácký zabiják Zombie v hororové komedii.                                                                                        Vstupné: 70Kč

 - ČR - animovaný - 65 minut.
 Pásmo pohádek pro malé i velké diváky.                                                                                                                                    Vstupné: 25Kč

 - ČR - drama - 99 minut
 Kdo může posuzovat minulé viny? Kdo je může odpouštět? Nebo pokání, jímž se viníci posléze pokusí spasit? Drama Jana Hřebejka 
podle Cenou Sazky oceněného scénáře Petra Jarchovského vytváří spletitý řetězec podobných otázek a nabízí celou škálu často 
protichůdných odpovědí.                                                                                                     Vstupné: 70Kč, v předprodeji MIC Chrastava 50Kč

 - ČR - hořká komedie - 97 minut.
 Jak být spokojený a přitom nebýt sám?                                                                                                                                    Vstupné: 65Kč

 - USA - komedie - 102 minut - české titulky 
 Jsou mladí a potřebují peníze. Filmová komedie legendárního Kevina Smithe.                                                                         Vstupné: 60Kč

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

 - USA - české znění - akční sci-fi - 168 minut - číslovaná sedadla
 Vítejte v novém světě za hranicí vaší fantazie.                              Vstupné: 75Kč, v předprodeji MIC Chrastava  zakoupené do 21.2. - 60Kč 

 - USA - akční - české titulky - 128 minut.
Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla Sira Arthura Conana Doyla 
''Sherlock Holmes'' přináší Holmesovi a jeho věrnému partnerovi Watsonovi poslední výzvu. Ukáže se, že Holmesovi bojové schopnosti 
jsou stejně tak smrtící jako jeho pověstný intelekt. Obojího bude za potřebí při odhalování smrtelného spiknutí, které by mohlo zničit celou 
zemi.                                                                                                                                    Vstupné: 75Kč, v předprodeji MIC Chrastava 60Kč

– ČR - komedie - 119 minut
.Mrazivá komedie o tom, jak se dalo žít v 70. letech a zároveň se nenechat zmrazit        Vstupné: 65Kč, v předprodeji MIC Chrastava 50Kč                                                           

POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKU FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ
Změna programu vyhrazena

Martin Huba, Daniela Kolářová, Lenka Vlasáková a Ladislav Chudík v novém českém filmu
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2. února      18:30          Experimentální studio 
                                      Klub přátel výtvarného umění: RANNĚ KŘESŤANSKÉ UMĚNÍ 
                                      přednáška Mgr. Zuzany Štěpanovičové 
 
4. února      19:00          6. abonentní  koncert 51. sezony komorní hudby – TOMÁŠ VÍŠEK, klavírní recitál 
 
6. února      20:00          PROWIZORIUM TOUR 2010  
                                      - předkapela Pí půl – poprocková hudební, světelná a videoshow - vstup ZDARMA  
 
13. února    20:00          PLES NARUBY 
 
14. února    14:00          Roztančíme Lidové sady: TANEČNÍ ODPOLEDNE, tentokrát s Big Bandem Luboše Ottla 
 
14. února    15:00          Experimentální studio 
                                      Pohádkové odpoledne: O MALÉM TYGROVI – pruhovaná pohádka o tygříkovi, který se tuze bál 
                                      uvádí Divadlo „Rolnička“ 
 
15. února    19:30          Experimentální studio 
                                      MAREK PAZDERSKÝ – MONGOLSKO 2008 
                                      - transsibiřská magistrála, Altaj, lezení a treking v NP Tavan Bogd, kláštery, písečné duny a kaňony  
 
16. února    19:30          Experimentální studio 
                                      Kulturní agentura Štěk uvádí MICHAL MÜLLER – nejlepší český citerista a výtečný zpěvák 
                                                                                                                   v autorské tvorbě na pomezí žánrů 
 
17. února    19:30          Experimentální studio 
                                      NEZMAŘI – zaručeně zábavný večer s jihočeskou folkovou legendou 
 
18. února    19:30          Experimentální studio 
                                      MODROTISK – bluegrassová a newgrassová klasika i gospely zpívané a cappella 
 
19. února    19:30          Experimentální studio: INFRAČERVENÁ KARKULKA aneb Horor. Publicistika. Pimprlový muzikál 
 
19. února    19:30          Terasa: SOUNDSTAIN s příchutí tradičního rocku a jedno překvapení navíc 
 
22. února    19:30          Experimentální studio: c.k. Adventura uvádí – AMERIKA NADOSAH,  beseda s Vítkem Procházkou 
 
23. února    19:30          Experimentální studio: KAREL PLÍHAL – nové písničky a básničky mezi známými peckami 
 
24. února    18:00          Experimentální studio 
                                      FOTOJATKA    - to nejlepší z festivalu tvůrčí fotografie 2009 – netradiční prezentace fotografií dokreslená 
                                                                hudbou (např. J. Revillard, R. Milach, J. Štreit či T. Vlčková) 
 
24. února    20:00          ANETA LANGEROVÁ TOUR 2010 
 
25. února    19.30          Divadlo bez opony - Divadlo v Řeznické 
                                      ŘEDITELSKÁ LÓŽE – tragikomedie o přátelství dvou starých a zapomenutých herců... 
                                      hrají: Stanislav Zindulka a Alois Švehlík 
 
26. února    19:30          Experimentální studio 
                                      JARRET & ZDENĚK BÍNA + JAN URBANEC  
                                      - domácí kapela a akustický projekt bývalého lídra čerstvě ukončených -123min  
 
27. února    20:00          IRSKÝ BÁL – okouzlující taneční „show“ v irském stylu, vystoupení skupin irských tanců a stepu 
                                                               a možnost vyzkoušení si jednoduchých tanců 
 
28. února    14:00          Roztančíme Lidové sady 
                                      TANEČNÍ ODPOLEDNE tentokrát s Broďankou 
 
28. února    15:00          Experimentální studio 
                                      Pohádkové odpoledne: KRAKONOŠ,  loutkové představení pro nejmenší uvádí Divadlo „Z Půdy“ 
 
Plesy: 
  5. února    20:00                KRÁLOVSKÝ BÁL OKTÁVY PODJEŠTĚDSKÉHO GYMNÁZIA 
12. února    20:00                PLES AUTO KELLY 
13. února    20:00                  PLES NARUBY 
20. února    20:00                PLES EKONOMICKÉ FAKULTY 
27. února    20:00                IRSKÝ BÁL 
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    Vážení čtenáři, i v únorovém čísle se podíváme prostřednictvím 
nálepek na dvě krásná místa naší vlasti – na hrad Bouzov a zámek 
Ploskovice. 
 
Hrad Bouzov 
Hrad Bouzov založil asi ve 14. století Búz z Búzova. Původně byl 
skromný – kamenná věž, hradby a dřevěné obytné budovy. Později 
byly vystavěny tři kamenné paláce, nové hradby s baštami a věžo-
vou bránou.V 16.st. se měnil na pohodlné obytné sídlo a v 17. sto-
letí se stal majetkem řádu německých rytířů. Ti se o hrad moc ne-
starali, a tak se měnil postupně ve zříceninu. 
Koncem 19. století padl do oka velmistrovi řádu arcivévodovi Evže-
nu Habsburskému. Hrad přestavěl pro sebe a svou matku Alžbětu v 
reprezentativní sídlo. 
V palácových křídlech najdeme krásně vyzdobené komnaty a sály 
doplněné uměleckými předměty z doby gotiky, 
renesance a baroka.V r. 1900 byla vystavěna 
hradní kaple s gotickou sochou sv. Jiří. 
Najdeme zde i hradní studnu hlubokou 52 m. 
Pro zajímavost – bylo zde natáčeno mnoho 
pohádek – Pyšná princezna, O Janovi atd. Ale 
všichni si jistě vybaví příběh O princezně Jas-
něnce a létajícím ševci. 
 
Zámek Ploskovice 
Původně zde stála opevněná johanitská ko-
menda, později tvrz, na které se usadil v 15. 
Století Adam Ploskovský z Drahonic. Vlastní 
barokní zámek byl postaven v letech 1720 – 

1725 jako letní sídlo Anny Marie Františky, vévodkyně toskánské. 
Stavbu vedl K. I.Dienzenhofer. K další přestavbě došlo v letech 
1850 – 53, kdy byl zámek přestavěn na letní sídlo rakouského císa-
ře Ferdinanda I. Na dotvoření interiérů se podílel především malíř 
Josef Navrátil. Stropy jsou skutečně nádherné a v celém zámku ne-
najdete dva stejné. 
Na výzdobě dále pracoval V.Levý – sochař,Josef Svoboda – štuka-
tér a Josef Veselý – dekoratér. 
Zámek obklopuje park s bazénem a rybníčkem,napájeným pod-
zemní štolou z Lučního potoka. Zajímavostí zámku je v jeho suteré-
nu velká umělá jeskyně s lasturovými fontánami a množstvím soch.
Jistě bylo příjemné pro panstvo se v létě v jeskyni ochladit, občerst-
vit či si zatančit, vyjít do parku a kochat se krásnou přírodou kolem. 
 

                                   Ilustrace Jiří Riedl, text Jaroslava Špaková   

Hodnocení SSK v roce 2009 
    V roce 2009 jsme měli dvacet jedna stálých střelců a osm zájemců, kteří párkrát přišli, vyzkoušeli a přestali chodit. Uspořádali jsme tři 
soutěže, a to 1. ročník VC Chrastavy z LM, SM 60 ran, 4. ročník VC Chrastavy ve střelbě z historických zbraní a na podzim se u nás střílelo 
III. kolo Liberecké ligy v LM, SM 60 a 3x20. Součástí Chrastavských slavností jsme měli dva Dny otevřených dveří pro veřejnost. Zde si 
zájemci a příznivci sportovní střelby mohli vyzkoušet naše sportovní vzduchové a malorážkové zbraně (některé soukromé) včetně oblečení. 
Částečně se začala opravovat střecha budovy a ve velkém sále první části vzduchovkové střelnice proběhla i oprava stropu s výměnou 
osvětlení. 
    Sportovní střelci se v uplynulém roce zúčastnili celkem 48 soutěží, z toho dvou Mistrovství republiky, kde nastříleli 59 třetích, 20 druhých 
a 7 prvních výkonnostních tříd. V disciplínách LM, SM 60, 3x20 a 3x40 to bylo dvacet jedna soutěží. Ze vzduchových zbraní to bylo dvacet 
sedm soutěží. Celkově se naši střelci postavili 18 krát na stupínek vítězů, z toho získali dvě nejvyšší, sedm druhých a devět třetích míst. 
Odstříleli tři soutěže v Německu, a to v Görlitz, kde získali titul Krále střelců města, v maratónu ze střelby z malorážky 100 ran jedno třetí 
místo, ze vzduchové pušky ve stoje 100 ran po jednom umístění na druhém a třetím místě a dorost ve střelbě 80 ran z malorážky 3. místo. 
    V příštím roce nás čeká vybudování převíjecích terčů na 50 m a dokončení stropu v hale vzduchovkové střelnice. Dále počítáme, že 
uspořádáme celkem 7 soutěží a to 2. ročník VC Chrastavy LM, SM 60, 5. ročník VC Chrastavy v historických zbraních a 1. ročník podzimní 
VC a to v disciplínách LM, SM a historické zbraně. Koncem srpna jsme pověřeni uspořádat Mistrovství Republiky AVZO TSČ ČR v LM, SM 
60, LM 3x40 a SM 3x20. V průběhu září proběhne třetí kolo Liberecké ligy. 
 
    25. října. 2009 jsme zahájili vzduchovkovou sezonu, a to v Jiříkově. Na této soutěži skončili Nováková Jana na druhém, dorostenec 
Tomáš a senior Josef Rajnoha na třetím místě. Žákyně zde získávaly první zkušenosti. 
 
MUŽI                      VzPu 60                                                DOROSTENC                VzPu 40 
Petr Klinger             514 b          7. místo                              Tomáš Rajnoha               313 b.         3. místo     
Josef Rajnoha        547 b.         3. místo                        
ŽENY                     VzPu 40                                                 VzPi 40 
Jana Nováková       306 b.         4. místo                             Jana Nováková               322 b.        2. místo   
DO 14 LET             VzPu 30                                                 DO 12LET                      VzPu 30  
Diana Knapová       263 b          6. místo                               Kateřina Svobodová        266 b.      12. místo                                         
David Novák           272 b.         5. místo                               Hana Čermáková            219 b.         5. místo                       
Martin Hruška         259 b.         8. Místo                               Vojtěch Polák                  253 b.       15. místo     

          
    V průběhu listopadu a prosince jsme se zúčastnili tří kol Liberecké ligy. Na prvním kole si vystřílela Kateřina Svobodová první 
výkonnostní třídu a osobní rekord s výkonem 280 bodů. David Novák si také vystřílel osobní rekord a to 290 bodů. 
Průběžné výsledky: 
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Průběžné výsledky: 
MUŽI – VzPu 60                   Petr Hedbávný Ing.             1598 b. 10. místo                      Petr Klinger              1600 b. 9. místo       
SENIOŘI – VzPu 60             Josef Rajnoha                     1618 b.    3. místo                           
DOROSTENCI -VzPu 40     Tomáš Rajnoha                   1002 b.   3. místo                      Vojtěch Halama        995 b.  4. místo 
Po dvou kolech: 
Denisa Kratochvílová               678 b. 14. místo              Klára Hedbávná                  554 b. 16. místo                              
ŽENY – VzPu 40                 Jana Nováková                     948 b.   2. místo     
ŽENY – VzPi 40              Jana Nováková                     969 b.   3. místo     
DO 14 LET – VzPu 30        Diana Knapová (2 kola)         522 b. 28. místo                      David Novák              849 b. 13. místo                       
                                            Martin Hruška   (2 kola)         553 b.   8.místo                       Vojtěch Polák (2 kola) 506 b. 25. místo 
                                            Petr Medřický    (2 kola)        472 b. 32. místo 
DO 12LET – VzPu 30         Kateřina Svobodová               810 b.  9. místo                       Hana Čermáková        732 b. 12. místo                       
         
      Nový rok jsme zahájili zase jako sezonu, a to v Jiříkově. I tentokrát jsme neodjížděli naprázdno, když jsme získali dvě druhá místa.
MUŽI – VzPu 60                   Petr Hedbávný Ing.             526 b. 6. místo                       
                                             Josef Rajnoha                     548 b. 2. místo                       
                                             Petr Klinger                           531 b. 5. místo        
DOROSTENCI – VzPu 40 

                             Tomáš Rajnoha                    336 b. 7. místo                   Klára Hedbávná                    324 b. 11. místo  
                                                 Vojtěch Halama                    332 b.  9. místo                    Jana Nováková                      337 b.   6. místo            
                                                                                                                                    Denisa Kratochvílová            331 b. 10. místo 
ŽENY – VzPi 40              Jana Nováková                      342 b. 2. místo     

              
    I přes nepřízeň počasí jsme do  Prahy vyrazili v pěti.  
MUŽI – VzPu 60                  Josef Rajnoha                     538 b. 4. místo                                             
DOROSTENCI-VzPu 40      Tomáš Rajnoha                   341 b. 9. místo                 Klára Hedbávná                      323 b. 10. Místo 
ŽENY – VzPi 40                  Jana Nováková                   338 b. 10. místo 
DO 14 LET- VzPu 30           David Novák                        274 b. 10. místo 
 
   Do Děčína jsme jeli také v pěti, a to tři muži a dva dorostenci.  
MUŽI-VzPu 60                      Petr Hedbávný Ing.             540 b.   9. místo 
                                             Petr Klinger                         538 b. 10. místo 
                                                 Josef Rajnoha                     527 b. 12. místo           
DOROSTENCI-VzPu 40      Klára Hedbávná                   336 b. 12. místo                     Tomáš Rajnoha                318 b. 14. místo 
 
     Tři dorostenci a dva muži jeli do Kolína.   
MUŽI -VzPu 60                    Petr Hedbávný Ing.             537 b. 7. místo                       Josef Rajnoha                    539 b. 6.místo                       
DOROSTENCI -VzPu 40     Tomáš Rajnoha                   337 b. 11. místo                     Klára Hedbávná                 331 b. 13. místo  
                                                                                                                                       Denisa Kratochvílová         337 b. 12. místo               

 
    Na chrastavské střelnici je povolena střelba i z krátkých a z historických zbraní.  Zveme všechny zájemce,  kteří jsou držiteli 
zbraní, ZP a chtějí si zastřílet v rámci pravidelného tréninku, který se koná každé úterý a čtvrtek od 16 hodin. Ostatním jsme 
ochotni v rámci možností zbraň zapůjčit. 

Josef RAJNOHA, vedoucí SSK 

Kolding cup 2010 (Dánsko) 
 

16. – 17. ledna 2010 
    Vstup do nového zápasnického roku se našim borcům podařil 
výborně, když na mezinárodním turnaji v dánském Koldingu 
vybojovali tři zlaté a jednu stříbrnou medaili. Turnaje se 
zúčastnilo na 200 závodníků z 27 oddílů ze 7 států 
(Dánsko, Německo, Itálie, Norsko, Švédsko, Holandsko 
a ČR). Český výběr tvořily oddíly Havlíčkova Brodu, 
Brna, Chrastavy a Kladna pod hlavičkou Kladna a 
pomohli jsme vybojovat  první místo v soutěži družstev. 
 
Výsledky chrastavských závodníků : 
 
ml. přípravka: 
24 kg – Culek Filip                           1. místo 
29 kg – Hakl Tadeáš                        6. místo 
ml. žáci: 
35 kg   – Šefr Matěj                          8. místo 
59 kg   – Holec Martin                      4. místo 
66 kg   – Zajíček Martin                    4. místo 
Žákyně: 
28 kg – Růžičková Vendula              1. místo 
Ženy: 
48 kg – Kůtová Kateřina                  1. místo 
63 kg – Sehnoutková Šárka            2. místo       
 

FOTO: 
Stojící zleva doprava  – Martin Hakl – mezinárodní rozhodčí, Petra 
Pradeová – rozhodčí, M.Šefrová, A. Stahoň – trenér, I. Culková, M. 
Zajíček, spodní řada: Š.Sehnoutková, F.Culek, M.Šefr, V.
Růžičková, T.Hakl, K.Kůtová, M.Holec. 
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J I H L A V A, 23. ledna 2010 – Po úspěšném vstupu do letošního roku, kdy jsme 
výborně reprezentovali na mezinárodním turnaji v dánském Koldingu, jsme 
pokračovali ve vítězném tažení. Následovalo  mistrovství ČR starších žáků. Na 
tento šampionát jsme odjeli se čtyřmi závodníky. Dva starší žáci – Popelínský Petr 
a Zajíček Ladislav, a další dva –  Myslikovjan Dan a Holec Martin se mohli zúčast-
nit, přestože věkem jsou ještě mladší žáci. Ti se měli hlavně učit a sbírat zkušenos-
ti. Dan obsadil 8. místo a Martin 11. místo. Ladislav Zajíček obsadil 6. místo, což je 
trochu zklamáním, protože měl 67,5 kg,  tj. 1,5 kg navíc a musel startovat ve váze 
do 73 kg, kde nestačil. 
    Vše ale vyšperkoval Petr Popelínský, který ve váze do 53 kg porazil všechny své 
soupeře a bezpečně získal svůj první  titul  Mistr  České  republiky. 
 
Výsledky jednotlivců : 
53 kg – Popelínský Petr               1. místo      MISTR   Č R 

53 kg – Myslikovjan Dan              8. místo 

59 kg – Holec Martin                 11. místo 

73 kg – Zajíček Ladislav              6. místo         
                                                                                                                          - sta - 

    Odbor dopravy KÚLK upozorňuje, že rozhodujícím hlediskem pro výměnu dosavadních řidičských průkazů je datum vydání zapsané 
v těchto průkazech. A jak je to s jejich povinnou výměnou?  
 
Termíny výměny řidičských průkazů 
§ 134 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, novelizovaný zákonem č. 229/2005 Sb., stanoví tři lhůty pro 
povinnou výměnu dosavadních řidičských průkazů za průkazy nového vzoru: 

     pokud byl řidičský průkaz vydán v období od 1. července 1964 do 31. prosince 1993, musí jej majitel vyměnit do 31. prosince 
2007, 

     pro průkazy vydané v období od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 je výměna nutná do 31. prosince 2010, 
     třetí skupinu tvoří řidičské průkazy vydané v období od 1. ledna 2001 do 30. 4. 2004; ty je třeba vyměnit do 31. prosince 2013.  

 
       Pokud by řidič nedodržel příslušnou lhůtu stanovenou pro výměnu, pozbývá dosavadní řidičský průkaz platnosti. Je proto třeba 
pamatovat na lhůty stanovené zákonem pro výměnu. 
 
Výměna řidičských průkazů 
       Výměna dosavadních průkazů je jednoduchá záležitost. Majitel průkazu navštíví pracoviště zabývající se agendou řidičských průkazů 
podle místa trvalého pobytu řidiče. Zde vyplní jednoduchý formulář a předloží  

     - občanský průkaz,  
     - dosavadní řidičský průkaz a  
     - jednu fotografii o rozměrech 3,5 x  4,5 cm.  

 
       Zákon č. 361 požaduje, aby fotografie odpovídala podobě řidiče v době výměny řidičského průkazu a zobrazovala řidiče v předním 
čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě nejméně 1,3 cm (13 mm), v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a 
bez pokrývky hlavy. Výměna se provede zdarma; zákon o správních poplatcích totiž stanoví, že výměna provedená na úřední příkaz (v 
daném případě je tak stanoveno zákonem), nepodléhá správnímu poplatku. 
 
       Je vhodné nenechávat výměnu až na poslední dny lhůt stanovených zákonem č. 361; jen tak se lze vyhnout případným návalům na 
správním úřadě. 

Mgr. Jiří Langer, tiskový mluvčí Libereckého kraje 

    Školská reforma, moderní vzdělávání, budoucí konkuren-
ceschopnost českých žáků a studentů v rámci evropského 
ekonomického prostoru, ale i výzvy otevřené občanské společnosti, 
to vše jsou podstatná témata na něž má české školství hlasitě 
odpovědět. Nelze tak učinit bez adekvátního nastavení kvalitního a 
profesionálního systému kariérního růstu učitelů a dalšího 
vzdělávání učitelů. 

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické 
univerzity v Liberci se snažila vyslyšet výzvy dalšího vzdělávání 
učitelů a od října 2009 do února 2012 bude řešit v rámci 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
(Globální projekt – Liberecký kraj, OP VPK) projekt Moderní učitel – 
pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol 
Libereckého kraje. Projekt je financován z Evropského sociálního 
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fondu a státního rozpočtu České republiky. 
„V rámci řešení projektu bude proškoleno minimálně 300 učitelů 
Libereckého kraje – jak na základních, tak i středních školách. 
Těmto učitelům bude nabídnuta široká paleta ministerstvem 
školství akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání. Nebude se jednat 
o kurzy kvalifikační, ale o krátkodobé kurzy, které mají učitele 
vybavit jak obsahovými novinkami jejich oboru či aprobace, tak i 
didaktickými dovednostmi,“ sděluje proděkan fakulty Tomáš 
Kasper.  
V neposlední řadě se učitelé obeznámí konkrétně s možnostmi 
vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. 
„Připravili jsme v lednu 2010 pestrou nabídku 36 kurzů dalšího 
vzdělávání. Na jaře pak přibude další třicítka kurzů. Vybrat by si měl 
každý učitel, jak pedagog na 1. či 2. stupni základní školy, kde je 
nabídka největší, tak i pedagogové středních škol,“ informuje dále 
proděkan fakulty Tomáš Kasper. 
Dle jeho sdělení se jedná o kurzy s akreditací ministerstva školství, 
po jejichž absolvování učitelé získají osvědčení vydané děkanem 
fakulty. Kurzy jsou krátkodobé (většinou šestihodinové), mají 
praktický charakter, poskytují učitelům moderní studijní materiály a 
odpovídají na nejpalčivější problémy učitelů v Libereckém kraji. 
Pozitivní zprávou je mimo jiné i skutečnost, že kurzy jsou pro 
učitele bezplatné. V rámci ESF bude podpora směřovat i na jejich 
cestovné, na studijní materiály, případně ubytování a stravné. Kurzy 

budou nabízeny jak na půdě liberecké fakulty, tak i ve vzdělávacích 
střediscích Libereckého kraje, aby byly dostupné všem učitelům. 
„Ceníme si toho, že kurzy  jsou akreditované ministerstvem, že jsou 
profesionálně připravené. Nabízí to nejlepší, co může fakulta 
učitelům v praxi připravit. Témata kurzů sahají do všech 
vzdělávacích oblastí, mají často mezipředmětový charakter a jsou 
potřebná, ale i lákavá. Díky kurzům chceme mimo jiné prolomit i 
jistou bariéru mezi univerzitním světem a školským terénem 
v Libereckém kraji. Chceme tak zintenzívnit kontakty mezi 
akademickou obcí a učitelskou veřejností. Nabídnuty budou ale i 
konference k aktuálním problémům školské praxe,“ vysvětluje 
Tomáš Kasper. 
Cílem nejen projektu, ale i koncepčním záměrem fakulty přitom je, 
nabízet široké spektrum kurzů a aktivit dalšího vzdělávání učitelů 
nejen v rámci ESF projektů, ale i v rámci Oddělení dalšího 
vzdělávání na FP TUL (rozšíření kvalifikace o třetí předmět, 
specializační studium, DVPP kurzy), které již druhým rokem 
úspěšně funguje. 
 
Více informací můžete získat na http://moderni-ucitel.fp.tul.cz/, či na 
webu Katedry pedagogiky a psychologie FP TUL www.fp.tul.cz, 
dále na stánky katedry. Kontakt moderni.ucitel@tul.cz nebo ivana.
honsnejmanova@tul.cz. 

 Mgr. Jiří Langer, tiskový mluvčí Libereckého kraje 

LIBERECKÝ KRAJ – Třem tisícům sociálně potřebných lidí zlepší podmínky života projekt s názvem Služby sociální prevence 
v Libereckém kraji. Celkový objem finančních prostředků, jenž Liberecký kraj přidělí organizacím zabývajícím se sociální prevencí 
v následujících třech letech, činí rekordních 225 miliónů.  
Na základě první vlny výběrových řízení v průběhu léta 2009 bylo uzavřeno celkem 23 smluv s poskytovateli sociálních služeb za celkových 
130 mil. Kč. 
Radou Libereckého kraje byla 30. 11. 2009 vyhlášena druhá vlna s předpokládaným objemem 80 mil. Kč. Hodnocení nabídek a rozhodnutí 
o výběru poskytovatelů sociálních služeb bude uzavřeno do konce února 2010.   
„Spuštění samotného projektu předcházelo pečlivé zmapování  sociální situace na území celého Libereckého kraje. Náš projekt je zaměřen 
právě na služby sociální prevence a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným a ohroženým sociálním vyloučením. Cílem poskytování 
těchto služeb je napomoci ohroženým skupinám se plně zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života. Některým skupinám také 
umožnit se vrátit na trh práce,“ vysvětluje Pavel Petráček, krajský radní pro resort sociálních věcí a menšin.      
Projekt, který je podporovaný z Evropského sociálního fondu ČR, má devět vytipovaných cílových skupin. Jsou to mimo jiné osoby se 
zdravotním postižením, etnické menšiny, osoby bez přístřeší nebo osoby, které se vrátily z výkonu trestu. 

Poskytovatelé sociálních služeb mohou být registrovaná profesionální zařízení, 
zabývající se sociálními službami. Vybíráni jsou na základě zákona č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách.   
 
Další informace tel.:                            
Pavel Petráček, radní pro resort sociálních věcí, tel: 485 226 355, mail: pavel.
petracek@kraj-lbc.cz 
JUDr. Ludmila Šlechtová, vedoucí odboru, tel: 485 226 540, mail: ludmila.
slechtova@kraj-lbc.cz 
Miroslav Kroutil, projektový manažer, tel: 485 226 519, mail: miroslav.kroutil@kraj-
lbc.cz 
 
FOTO: 
Středisko Rané péče poskytuje v Libereckém kraji služby především rodinám dětí s 
postižením nebo ohrožením vývoje v oblasti zrakové, mentální a pohybové. Částka 
devět miliónů korun pomůže pěti stům podpořených osob na území celého kraje. 

    Radní pro sociální věci Pavel Petráček představil nový 
časopis a plán resortu v letošním roce. 
Krajský radní pro sociální věci a menšiny Pavel Petráček 
představil veřejnosti nový krajský zpravodaj zabývající se  
sociální oblasti. Lze jej získat zdarma v informačních centrech, 
ordinacích lékařů a také v sídle Libereckého kraje, v ulici U 
jezu v Liberci.  
„V prosinci jsme vydali první číslo občasníku s prozatímním názvem 
Sociálka, kterým si dáváme za úkol informovat co možná nejširší 
veřejnost v průběhu roku o významných aktivitách v sociální oblasti 
v našem kraji. Chceme také prostřednictvím zpravodaje informovat     
o systému sociálních dávek, upozorňovat na novinky v této 
problematice, jinak řečeno, co je nového na úseku plánování 

sociálních služeb a jaké sociálních služby v našem kraji fungují.!  
 
Jedná se o zpravodaj, který bude informovat pouze o činnosti 
Libereckého kraje a o zařízeních, které zřizuje Liberecký kraj? 
„Naopak - chtěli bychom v dalších vydáních vyzvat veřejnost 
k tomu, aby podávala své náměty,  o čem chce být prostřednictvím 
zpravodaje z oblasti sociálních věcí informována. Také bychom  
rádi, aby u nás předávali zprávy i obce a poskytovatelé sociálních 
služeb.“  
 
Je čas výhledu do následujícího roku. Co do roku 2010 plánuje 
Váš resort? 
Již nyní se připravujeme na celorepublikovou konferenci, která se 
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bude konat v dubnu a bude zaměřena na problematiku paliativní a 
hospicové péče. Do Libereckého kraje přijede mnoho odborníků a 
poskytovatelů služeb, které pečují o umírající a jejich blízké. Dále 
ve stejném měsíci budeme, jako již tradičně, pořádat prodejní 
velikonoční trhy – a to v budově krajského úřadu. Na konci května 
plánujeme uspořádání již 2. ročníku Veletrhu poskytovatelů 
sociálních služeb. Resort připravuje 3 výzvy v rámci Grantového 
fondu LK a to – Podpora poskytovatelů sociálních služeb, Podpora 
poskytovatelů soc. služeb Paliativní a hospicové péče a Podpora 

prevence kriminality, a to v celkové výši 4. 230 mil. Kč. Dále jako 
každý rok budeme pořádat krajská setkání pěstounských rodin a i 
v letošním roce se nám podařilo získat finanční prostředky na 
investice, i když je to pouze v omezené míře. Takže proběhne 
rekonstrukce nevyhovujícího sociálního zařízení v Domově 
důchodců Jindřichovice pod Smrkem. Závěr roku bude ukončen 
tradičními prodejními vánoční trhy.“ 
 

Mgr. Jiří Langer, tiskový mluvčí Libereckého kraje 

    Odbor dopravy Krajského úřadu  Libereckého kraje upozorňuje řidiče, že od 1. ledna 2010 dochází ke změnám v oblasti mýtného a 
časového poplatku za užívání zpoplatněných pozemních komunikací. Děje se tak díky novele zákona o pozemních komunikacích. 
Zásadní novinkou je, že užití dálnic, rychlostních silnic a vybraných silnic I. třídy v České republice vozidly s povolenou hmotností nad 3,5 
tuny podléhá úhradě mýtného (výkonovému zpoplatnění). Tato vozidla nemají povinnost mít vylepen časový kupón. 
 
Zpoplatněné komunikace a jejich úseky jsou vymezeny dopravními značkami 
 

     IP 14 a,b ... Dálnice, Konec dálnice 
     IP 15 a,b ... Silnice pro motorová vozidla, Konec silnice pro 

motorová vozidla 
     IP 15 c,d ... Mýtné, Konec mýtného 
 

Elektronický mýtný systém 
    Vozidla, která podléhají mýtnému, jsou povinně vybavena malým elektronickým 
zařízením - jednotkou premid - které komunikuje s mýtným systémem.  
 
Povinnost vybavení jednotkou premid platí i pro vozidla zpoplatněných kategorií, která jsou ze zákona  (např. vozidla IZS a ozbrojených sil).  
 
Pro vozidla s metalizovaným čelním sklem je určena  vybavená venkovní anténou.  
 
Mýtné za užití konkrétního mýtného úseku je účtováno v okamžiku vzniku mýtné transakce - záznamu průjezdu vozidla mýtným bodem 
(pod mýtnou stanicí, příslušnou danému mýtnému úseku).  
 
Mýtná povinnost vzniká i v případě, kdy při míjení konkrétního mýtného bodu nebyla zaznamenána mýtná transakce, ale z jiných záznamů 
v systému elektronického mýtného je zřejmé, že vozidlo použilo zpoplatněný mýtný úsek.  
 
Sazbu mýtného za užití 1 km zpoplatněné komunikace stanovuje Nařízení Vlády ČR č. 484/2006 Sb.  
 
Sazba se liší podle počtu náprav  a emisní třídy vozidla. Mýtné za užití konkrétního úseku je dáno násobkem sazby a délky úseku 
 
    V Libereckém kraji podléhají mýtnému úseky rychlostních silnic R 10 (hranice Libereckého kraje u obce Svijany – Ohrazenice) a R 35 
(Ohrazenice – Liberec, MUK u Makra) a nově od 1. 1. 2010 úsek silnice I. třídy č. 35 (Liberec, MUK u Makra – Chrastava).  Tento úsek 
byl nově stanoven Ministerstvem dopravy ve vyhlášce dne 31.12.2009 s účinností od 1.1.2010 i přes zásadní nesouhlas Libereckého 
kraje.  
 
    Vzhledem k tomu, že úsek byl vymezen ve vyhlášce narychlo, majetkový správce silnice I. třídy, Ředitelství silnic a dálnic ČR označil 
úsek přenosným dopravním značením bez jakéhokoliv povolení a bez možnosti informovanosti řidičů předem. Tedy v současné době 
nemají řidiči možnost volby, zda-li využijí zpoplatněný či nezpoplatněný úsek silnice.  
 
    Veškeré informace jsou dostupné na  www.premid.cz nebo tel.: 800 698 629 zdarma z celé ČR.  

                                                                                                                     Mgr. Jiří Langer, tiskový mluvčí Libereckého kraje 

    Železniční dopravu v Libereckém kraji čeká na sklonku letošního roku změna vpravdě revoluční. Základním dopravcem na železniční 
trati 089 Liberec – Hrádek n.N. – Žitava (Zittau) – Varnsdorf – Rybniště - Seifhennersdorf (v Německu vedená pod číslem 236), která na 
konci loňského roku oslavila 150 let své existence, se od 12. prosince 2010 stane po 65 letech opět zahraniční dopravce, společnost 
Vogtlandbahn, patřící do nadnárodního dopravního holdingu ARRIVA. Tato změna přinese nasazení nových moderních železničních 
vozidel a celkové zvýšení komfortu přepravy na trati, za přiměřenou cenu úhrady kompenzace ztráty z jejího provozu (hrazené na území 
působnosti Libereckým krajem), vzešlé z transparentního mezinárodního výběrového řízení na provozovatele trati. 
    Nový dopravce by rád, kromě zvýšení komfortu osobní dopravy, přišel také s výstižným pojmenováním jím provozované trati.  
„Společnost ARRIVA holding Česká republika s.r.o. s touto myšlenkou oslovila Liberecký kraj a vznikla tak společná aktivita při hledání 
výstižného jména pro železniční trať vedoucí územím tří států tvořících pojem Trojzemí“, říká Martin Sepp, náměstek hejtmana Libereckého 
kraje. Libereckému kraji byly poskytnuty ve značném množství plakáty a letáčky s výzvou ke hledání pojmenování tratě a s přesnými 
pravidly účasti, včetně možnosti výhry odměny za nejlepší nápady. Přílohou této zprávy je elektronická verze letáčku. Uzávěrka pro zasílání 
návrhů je 28. února 2010. „Věřím, že se i občané Libereckého kraje, včetně mladých lidí, žáků a studentů, do nelehkého hledání vhodného 
a trefného názvu aktivně zapojí a třeba právě návrh z našeho kraje uspěje“, doplňuje Martin Sepp. 
    Veškeré kontaktní informace k zasílání návrhů jsou uvedeny v přiloženém letáčku, který je dále k dispozici na informačních centrech 
v Liberci a Hrádku nad Nisou a na recepci budovy Libereckého kraje. Návrhy pojmenování trati nechť jsou zasílány přímo dopravci, spol. 
ARRIVA, na adresu uvedenou v letáčku, příp. je možné se zapojit také na internetu na stránkách www.arriva.de. 

Mgr. Jiří Langer, tiskový mluvčí Libereckého kraje 
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Připravil náměstek hejtmana Libereckého kraje Martin Sepp. 
Rada Libereckého kraje  schválila  projekt "Týden bezpečnosti I-2010" ucházející se o grant z Fondu mikroprojektů Operačního 
programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013. 
Tento projekt uskuteční Odbor dopravy Libereckého kraje v rámci spolupráce se zahraničním partnerem v oblasti bezpečnosti silničního 
provozu (dále jen „BESIP“) konkrétně s organizací  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Vojvodské středisko silniční dopravy (dále 
jen „WORD“) v Jelení Hoře. Celková předpokládaná míra spolufinancování projektu v oblasti bezpečnosti silničního provozu ze strany 
Libereckého kraje (dále jen „LK“) je cca 60.000 Kč. 
 
Projektová žádost „Týden bezpečnosti I-2010“ 
Projekt je zaměřen na zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v Libereckém kraji (LK). Tento týden by měl být 
zaměřen na podporu dopravní výchovy dětí v LK a na zviditelnění dětských dopravních hřišť (DDH) jakožto center dopravní výchovy. Na 
jednotlivých DDH v LK budou pořádány prezentace a výchovné programy pro děti s tématikou bezpečného pohybu v dopravním prostředí 
(chodci, cyklisté, začínající motocyklisté, dětské zádržné systémy - autosedačky, poskytování první pomoci). Týdne bezpečnosti se účastní 
tradiční partneři aktivit bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích: Policie ČR, Městské policie jednotlivých měst, Záchranný tým 
českého červeného kříže, Ministerstvo dopravy - BESIP - regionální manažerství a další partneři z veřejného i soukromého sektoru. 
„Celý týden bude zakončen akcí pro veřejnost, tedy zejména pro rodiče s dětmi na DDH v Liberci, kam budou pozváni všichni partneři 
agendy BESIP LK, a zakončíme jej  seminářem o dopravní výchově,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Sepp s tím, že na semináři budou 
dopravní výchova v LK a podpůrné projekty budou představeny polským partnerům a naopak polská strana představí svou podobu 
dopravní výchovy dětí. 
„Cílem projektu je podpora a rozvoj dopravní výchovy, větší zapojení rodičů s upozorněním na možnosti využití dopravních hřišť k 
volnočasovým aktivitám. Dalším cílem je výměna zkušeností s polskými subjekty působícími v dopravní výchově a vydání česko-polské 
dvojjazyčné publikace o dopravní výchově dětí,“  shrnul.  
Míra spolufinancování ze strany LK je 15 %. Předpokládaný podíl LK tedy bude  2.400 € (cca 60.000 Kč). Celkové náklady se předpokládají 
maximálně do výše  16.000 €  (cca 400.000 Kč).  
 
Předpokládaný harmonogram:  
Projekt bude realizován v období od 19. dubna 2010 do 24. dubna 2010. 
1. den 19.4.2010, místo konání: DDH Liberec, čas: 9:00 - 15:00 hod. 
Naučná dopravně-bezpečnostní akce Týmu silniční bezpečnosti LK pro děti I. stupně základních škol z Liberecka a Polska.  
2. den 20.4.2010, místo konání: DDH Liberec, čas: 9:00 - 15:00 hod. 
Naučná dopravně-bezpečnostní akce Týmu silniční bezpečnosti LK pro děti I. stupně základních škol z Liberecka a Polska.  
3. den 21.4.2010, místo konání: DDH Jablonec n.N., čas: 9:00 - 15:00 hod. 
Naučná dopravně-bezpečnostní akce Týmu silniční bezpečnosti LK pro děti I. stupně základních škol z Jablonecka a Polska.  
4. den 22.4.2010, místo konání: DDH Jablonec n.N., čas: 9:00 - 15:00 hod. 
Naučná dopravně-bezpečnostní akce Týmu silniční bezpečnosti LK pro děti I. stupně základních škol z Jablonecka a Polska.  
5. den 23.4.2010, místo konání:  Obchodní centrum Globus, čas: 10:00 - 18:00 hod. 
Prezentace DDH v LK Týmem silniční bezpečnosti LK. Veřejnost bude  seznámena formou prezentace na plazmové televizi s možnými 
riziky číhající na účastníky silničního provozu. Pro děti je připravena počítačová hra simulující jízdu na kole v reálném silničním provozu. 
 6. den 24.4.2010, místo konání: DDH Liberec, čas: 9:00 - 15:00 hod.  
Naučná dopravně-bezpečnostní akce Týmu silniční bezpečnosti LK určená veřejnosti, zejména rodičům s dětmi. Na semináři budou 
prezentovány zkušenosti českých a  polských subjektů s prováděním dopravní výchovy. 

Připravil radní Pavel Petráček. 
Rada kraje na svém prvním zasedání v roce 2010 projednávala v rámci resortu sociálních věcí a bezpečnosti mimo jiné tyto mate-
riály: 
1/ Rada kraje souhlasila s vyhlášení programu  G-24  s názvem Podpora prevence kriminality 2010. v rámci   grantového   fondu   
Libereckého  kraje.  
Předmět podpory:  
- primární prevence zaměřená na celou populaci (osvěta, informace volnočasové aktivity) 
- sekundární prevence zaměřená na rizikové skupiny  obyvatel, u  nichž  je  zvýšená pravděpodobnost, že se  stanou  pacha-teli  nebo 
oběťmi trestné činnosti, na sociálně patologické jevy (např. vandalismus,  šikana,  záškoláctví,  povalečství,  rasové  konflikty) a na přičiny 
kriminogenních situací (dlohodobá nezaměstnanost, sociální chudoba…) 
- terciální   prevence   se   soustřeďuje  na kriminálně narušení jedince a na prokriminální sociální prostředí 
Okruh žadatelů: 
obce působící na území Libereckého kraje 
Dotace je neinvestičního charakteru. Podmínky výzvy budou zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje.  Výzva bude vyhlášena 
po jednání lednového zastupitelstva kraje. 
 
 2/ rada kraje odsoulasila také Výzvu pro rok 2010 k předkládání žádostí o dotaci z Grantového fondu  Libereckého   kraje - pro-
gramu č. G-9 – Program  podpory  na  poskytování   sociálních služeb.  

1. Dotace z Grantového fondu Libereckého kraje (dále jen GF LK) se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisí s poskytováním 
sociálních služeb v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Liberecký kraj 2009 - 2013 a s komunitními plány obcí.  
2. Dotace z GF LK se poskytuje k  financování poskytování základních druhů sociálních služeb v rozsahu upraveném zákonem o sociálních 
službách.  
Okruh žadatelů: 
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. 
Dotace je neinvestičního charakteru. Podmínky výzvy budou zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje.  Výzva bude vyhlášena 
po jednání lednového zastupitelstva kraje. 
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3/  Radou LK byla jmenována od 1. 2. 2010 do funkce ředitelky Ambulantních a pobytových služeb, příspěvkové organizace, Bc. 
Ivana Vodrážková. 

Připravil náměstek hejtmana Radek Cikl. 
    Liberecký kraj poskytne Technické univerzitě v Liberci digitální vybavení pro nevidomou studentku Andreu Klozovou, která zde 
v loňském roce zahájila studium po úspěšném absolvování Gymnázia Frýdlant.  
Po úspěšném absolvování studia na Gymnáziu Frýdlant byla v loňském roce nevidomá studentka Andrea Klozová přijata ke studiu na 
Technickou univerzitu v Liberci fakultu přírodně-humanitní a pedagogickou - obor dějepis. V průběhu studia Andrey Klozové na 
frýdlantském gymnáziu bylo pořízeno digitální čtecí zařízení s programovým vybavením a s potřebným příslušenstvím (tiskárna Braillova 
písma, Pichtův psací stroj, skener atd.) včetně Braillského řádku v celkové hodnotě přibližně 480 tis. Kč, které gymnázium využívalo jako 
učební pomůcku pro nevidomou studentku až do doby ukončení jejího studia.  Liberecký kraj obdržel na konci loňského roku z Technické 
univerzity v Liberci žádost o odkoupení výše uvedeného vybavení pro nevidomou studentku z důvodu zajištění vhodných podmínek ke 
studiu na univerzitě. Rada kraje na svém prvním letošním jednání schválila prodej uvedeného zařízení za odhadní cenu. 

Připravil náměstek hejtmana Radek Cikl. 
    Na svém letošním prvním jednání konaném dne 12. ledna 2010 vyjádřila Rada Libereckého kraje souhlas se sloučením Střední 
uměleckoprůmyslové školy sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, jakožto organizace slučované, s Vyšší 
odbornou školou sklářskou a Střední školou, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, jakožto organizací přejímající, a to s 
účinností k 1. dubnu 2010. Zároveň se radní shodli na návrhu, aby veškerá práva, povinnosti a závazky Střední uměleckoprůmyslové školy 
sklářské v Kamenickém Šenově přešly na Vyšší odbornou školu sklářskou a Střední školu v Novém Boru. 
 
     Rada Libereckého kraje tak učinila po resortem školství provedené pečlivé analýze stavu odborného školství v regionu, výhledu 
populace do roku 2020, aktuální situace ve sklářském průmyslu i vzhledem k tomu, že se neobjevil žádný alternativní a životaschopný 
návrh na záchranu školy v Kamenickém Šenově. 
 
    V této souvislosti rada kraje uložila Bc. Radku Ciklovi, náměstkovi hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, postoupit 
návrh na sloučení k rozhodnutí Zastupitelstvu Libereckého kraje, které bude zasedat v řádném termínu dne 26. ledna 2010.  
 
    Navržené sloučení Rada Libereckého kraje považuje za racionální krok vedoucí k udržení nabídky středního uměleckoprůmyslového 
vzdělávání na Novoborsku, kterým je aktuálně nucena reagovat na prohlubující se problémy obou krajem zřizovaných středních škol. 

Připravil radní Pavel Novák. 
 
    Rada kraje schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu „
Zajištění akutní ústavní pohotovostní služby pro oblast Liberecka.  
Hodnota zakázky je 1 537 800,- Kč včetně DPH a byla vypočítána 
na základě kalkulace nákladů na jednu ordinaci pro dospělé a děti, 
ve které jsou zahrnuty průměrné náklady na lékaře, sestru a režijní 
náklady s tím, že  výsledná hodnota je kalkulována pouze jako 
příspěvek na službu, která je hrazena zejména zdravotní 
pojišťovnou.   
Jablonecka. Hodnota zakázky je 1 537 800,- Kč včetně DPH.  
Tanvaldska. Hodnota zakázky je 768 900,- Kč včetně DPH. 
Českolipska. Hodnota zakázky je 1 537 800,- Kč včetně DPH. 
Frýdlantska. Hodnota zakázky je 768 900,- Kč včetně DPH.  
Semilska. Hodnota zakázky je 768 900,- Kč včetně DPH.  
Turnovska. Hodnota zakázky je 1 537 800,- Kč včetně DPH a 
Jilemnicka. Hodnota zakázky je 1 537 800,- Kč včetně DPH (Výše 
částky se liší dle toho, zda je či není navíc i dětská pohotovost). 
Oblast Český Dub, Osečná, Hrádek n/N. Po vzájemné dohodě 
s odborem zdravotnictví, vedením ZZS LK, p.o., VZP a starosty 
příslušných obcí je dojednána organizační změna v zajišťování 
služby. Na základě vzájemných jednání byly osloveny Lázně 
Kundratice, a.s., které disponují personálními, prostorovými a tech-
nickými možnostmi a jsou zárukou zkvalitnění této služby pro obča-
ny.  
“Nestátní zdravotnické zařízení Lázně Kundratice, a.s., tak převez-
me  organizační zajišťování poskytování akutní ústavní pohotovost-

ní služby pro oblast Českodubska (místo provozování bude přesu-
nuto z Českého Dubu do prostor Lázní Kundratice, a.s. )  a  pro ob-
last Hrádku nad Nisou (místo provozování zůstává v Hrádku n. N).  
Tím dojde k  rozšíření míst s poskytováním plnohodnotné AÚPS 
pro dospělé  na počet 10  v celém Libereckém kraji.  
Zároveň se rozšíří ordinační doba na všední dny - 17,00 - 21,00 
(nyní v Českém Dubu jen víkendy a svátky), pacienti budou mít 
možnost zdravotního ošetření erudovaným lékařem i mimo pohoto-
vostní službu (nasmlouvání kódů pohotovosti s VZP),” uvedl radní 
pro zdravotnictví Pavel Novák. 
 Do služeb akutní ústavní pohotovostní péče budou podle něj zahr-
nuti i lékaři Lázní Kundratice, a.s., ti jsou schopni  provést i drobné 
chirurgické zákroky. Pro pacienty bude k dispozici pohotovostní zá-
soba léků zdravotnického zařízení.  
Z tohoto důvodu komplexního zajištění pohotovosti bylo jednáno 
přímo s konkrétním uchazečem, a to právě Lázněmi Kundratice, a.
s.  
Smlouva bude uzavřena na období od 1.1.2010 do 31.12.2010. 
„Hodnota zakázky je 1 800 000,- Kč včetně DPH a byla vypočítána 
na základě kalkulace nákladů na jednu ordinaci pro dospělé, ve 
které jsou zahrnuty průměrné náklady na lékaře, sestru a režijní 
náklady s tím, že podkladem pro kalkulaci nákladů byl přehled 
skutečných nákladů a výnosů roku 2008 Zdravotnické záchranné 
služby LK, p.o., která doposud zajišťovala pro výše zmíněnou 
spádovou oblast Lékařskou službu první pomoci,“ doplnil Pavel 
Novák.  
Celková výše – 11 795 700 Kč včetně DPH. 

Připravil radní Pavel Novák. 
    V rámci schváleného rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2010 bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 5 000 000 
Kč  na ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro jednotlivé spádové oblasti LK s tímto rozdělením: 
1.     Krajské nemocnici Liberec, a.s. ve výši                                1 579 118,-Kč 
2.    Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. ve výši                  1 189 705,-Kč 
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3.   městu Jablonec nad Nisou ve výši                                        669 711,-Kč 
4.   městu Semily ve výši                                                             352 220,-Kč 
5.   městu Jilemnice ve výši                                                        260 400,-Kč 
6.   městu Turnov ve výši                                                            412 480,-Kč 
7.   městu Tanvald ve výši                                                           252 081,-Kč 
8.   městu Frýdlant ve výši                                                          284 285,-Kč 
 
    Liberecký kraj připravuje projekt na obnovení činnosti klasické záchytné stanice pro Liberecký kraj, která by měla začít fungovat v roce 
2011. Záchytka by měla vzniknout v bývalém plicním pavilónu v Husově ulici v Liberci. Náklady se předpokládají ve výši 3,5 mil. Kč na 
rekonstrukci  a vybavení objektu a poté cca 4,5. mil. Kč na roční provoz. 
„Není dosud vyřešena úhrada nákladů za dopravu podnapilých. O tom začneme v únoru jednat,“ řekl krajský radní. 

8. den letního tábora– ZLATÁ HOREČKA – sobota 8. 8. 2009 
 
Pokračování z minulého čísla - Na rozcestí u Zeleného kamene: 
 
… 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… 
 
Takže i když v minulé zprávě bylo jasně škrtnuto, že se má jít přímo na 
Zelený kámen, a přepsáno na rozcestí u Zeleného kamene, zoufalí hledači 
Standa, Hormon a Honza se přesto vydali na vrchol hory, jestli tam 
náhodou nebudou mít víc štěstí. 
Nedalo mi to a šla jsem se k fáborkům podívat a zprávu jsem našla hned. 
Zahulákala jsem tedy na ty tři průzkumníky, aby se vrátili a řekla jim, že se 
mají při hledání víc snažit. Nakonec zprávu našli. 
Kromě zprávy byla v trávě schovaná taky krabička s připínáčky, kterých jsme si měli vzít 4 ks. 
Podle zprávy vedla naše další cesta ke st. č. 5. Nejednalo se o nějaké přesné místo či rozcestí, ale jasným poznávacím znakem měl být 
starý námořník na cestě ke Smědavě. Trochu nás to zaskočilo a dost jsme se cestou báli, abychom ho neminuli, ale onen námořník (Rolf) 
se bál taky, takže už nám šel naproti. Myslel si sice, že dorazí spíše Karbousova skupina, která od rána vedla, a přitom k němu ještě 
nepřišla, ale přišli jsme my. 
U starého námořníka čekal děti - zlatokopy úkol ulovit si rybu k obědu. Ryby nebyly živé, ale vyrobené z polystyrenu, takže k obědu jsme si 
nakonec, i přes lovecké úspěchy, dali chleba s pomazánkovým máslem a trochu vitamínů v podobě okurky. 
V době povinné obědové přestávky dorazila také pohřešovaná Karbousova skupina – zašla si trochu víc, než my, proto také dorazila tak 
pozdě. 
U Rolfa už jsme dostali poslední úkol onoho dne – na určeném místě (zlatonosný potok Bonanza Creek, dále po cestě na Smědavu) si 
vytýčit svůj klajm (pomocí holí, připínáků a drátu, které jsme získali už cestou), vyplnit přihlášku (popsat umístění klajmu a požádat o 
povolení rýžovat) a tu odevzdat v „registrační kanceláři“. Kancelář byla ještě kousek dál směrem k Smědavě na místě naší bývalé chaty 
Jestřábky a klajmy registrovaly Ťůťa a Macík. 
Teprve po zaregitrování klajmu se mohly děti, teď už praví zlatokopové, vrátit na svůj klajm, vrhnout se do ledové vody (teplota - ledové 
kostky míchané se žiletkami…) a rýžovat vysněné zlato, zlato, ZLATO! 
Po březích zlatonosného potoka se daly najít také kusy stříbra, ale ty nebyly tak ceněné, jako z ledové vody vytažené nuggety. 
I když zlato samozřejmě nebylo pravé, zlatokopové se tak vžili do svých rolí, že mít s sebou pravé kolty, pravděpodobně by se na místě 
postříleli. 
Vysbírat svůj klajm zabralo každé družině cca hodinu – musím říct, že děti byly neskutečně otužilé (asi má odznak otužilce něco do 
sebe…). Ta voda byla opravdu strašně ledová a ony tam vydržely neuvěřitelně dlouho! Byl to skoro až nadlidský výkon. Mně už po chvilce 
strašně bolely z té ledové vody nohy a následně i ruce, kterými jsem prohledávala dno… Odměnou za naše utrpení nám byla hromádka 
zlata a stříbra, se kterou jsme se vrátili do registrační kanceláře, která se mezitím proměnila v banku, a úřednice Ťůťa a Macík nám 
vystavily potvrzení (vlastně šek na peníze do táborové hry) o získaných pokladech.  
Tím pro zlatokopy skončila náročná Zlatá horečka. Ale museli jsme se ještě dostat do tábora, takže jsme vyrazili přes Smědavu na vlak do 
Bílého Potoka (cca ještě 8km) a vlakem do Lužce, odkud jsme ráno vyjížděli. 
Smekám před všemi dětmi, které se Zlaté horečky zúčastnily, protože cesta to byla opravdu dlouhá a voda neskutečně ledová! 

Zapsala Míša 

MANŽELSKÉ VEČERY 
 
Právě v době, kdy manželství v naší zemi nejsou 
populární a jsou často v zoufalém stavu (statisticky - 
více než každé druhé manželství se rozpadá) 
probíhal v Centru dobrého času Bétel kurz Manželské 
večery. 

Od října 2009 do ledna 2010 se v rytmu 1x za 14 dní scházelo deset dvojic a budovaly svá manželství. Byl to skvělý čas, kdy manželé měli 
možnost věnovat se pouze jeden druhému a mluvit spolu o věcech, na které v běžném rodinném provozu není čas. Nejmladší zúčastněná 
dvojice byla spolu pět měsíců a nejstarší čtyřicet jedna let. Podle ohlasů nebylo pro nikoho absolvování kurzu ztrátou času a věříme, že 
manželství účastníků byla obohacena i o cenné zkušenosti přednášejících. (Více o kurzu na: www.manzelskevecery.cz) 
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V ÚNORU VÁS ZVEME: 

KURZ ALFA 
    „Alfa“  je o křesťanství, skládá se z deseti večerů, kde jsou probírána základní témata křesťanské víry. „Alfa“ se koná 
v příjemném prostředí formou kavárny. „Alfa“ k ničemu nezavazuje a k ničemu nenutí. „Alfa“ je o lidech, přestože si 
promluvy k jednotlivým tématům pouštíme přes dataprojektor, pravidelně se setkáváme s ostatními účastníky kurzu, lidmi 
z našeho města. Na „Alfě“ je možné zeptat se na cokoli, namítat cokoli nebo jen potichu naslouchat. Jste srdečně zváni!  
Každé pondělí (kromě 8. 2.), vždy od 19:00 h, v 1. patře kina.  
 

MAŠKARNÍ PLES PRO VŠECHNY MALÉ DĚTI 
a jejich sourozence na téma: „KDYŽ KOCOUR NENÍ DOMA, TAK MYŠI MAJÍ PRÉÉ…“ 
Neděle 21. února 2010 od 16:00 h v tělocvičně ZŠ u kostela 
Vstupné: 30,- Kč, Přezůvky nutné! 

MÁME AKTUALIZOVANÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY:   www.jbchrastava.cz 

    Policisté z obvodního oddělení mají na starost nejen Chrastavu, 
ale jejich „rajón“ sahá až do Oldřichova v Hájích, Mníšku, Bílého 
Kostela nad Nisou, Vítkova či Kryštofova Údolí. Jak mě ujistil 
vedoucí územního odboru vnější služby P ČR plukovník Mgr. Pavel 
Finkous při prosincovém Večeru se starostou, služebna v 
Chrastavě má plný stav a její policisté mají dobré pracovní 
podmínky. Vždyť služebna obvodního oddělení Policie ČR v 
Chrastavě prošla v roce  2009 generální rekonstrukcí exteriéru i 
interiéru. Kdo služebnu zná z dřívějších dob, zejména uvnitř je 
zcela k nepoznání.  
 
    Jaký byl rok 2009, co se týče trestné činnosti v Chrastavě? 
    Zdejší oddělení řešilo celkem 465 přestupků, z nichž bylo 132 
majetkových, 88 v rámci bezpečnosti silničního provozu a 30 v 
oblasti občanského soužití. Za přestupky bylo uděleno celkem 291 
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PRODÁM VILKU z 30. let 20. století v Chrastavě. Pěkné prostředí, všechny sítě, 6 obytných místností, 2 koupelny, pod-
sklepeno, krásná půda, ÚT plyn, garáž, udržovaná zahrada. 
Informace na tel.: 482 317 001 večer 
——————————————————————————————————————————————————————— 
 
PRODEJ SLEPIČEK 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant 
žíhaný, kropenatý, černý, a modrý. 
Stáří slepiček 17-20 týdnů  - Garantujeme začátek snášky maximálně do 4 týdnů od data prodeje. 
Cena 138 – 148 Kč/ks dle stáří.  
Je možno si telefonicky objednat i slepičky 10 týdenní - cena 95 Kč / ks 
Prodej se uskuteční v Chrastavě v sobotu 20. března 2010 - na náměstí u prodejny jízdních kol od 13 hodin. Případné 
bližší informace tel.: 728 605 840, 606 490 805, 415 740 719, 728 165 166.  
——————————————————————————————————————————————————————— 

ŠIKOVNÉ  RUCEŠIKOVNÉ  RUCEŠIKOVNÉ  RUCEŠIKOVNÉ  RUCE        

PROPROPROPRO        VAŠIVAŠIVAŠIVAŠI        DOMÁCNOSTDOMÁCNOSTDOMÁCNOSTDOMÁCNOST !!! !!! !!! !!!    

 
ZEJMÉNA PRO OSAMĚLÉ ŽENY 
————————– 

Provedu údržbářské i řemeslné práce 
jakéhokoli druhu ve vašem 

bytě – domě – chalupě – zahradě. 
————————————– 

Domluva na tlf.:  739 039 880; 739 998 127 

blokových pokut. 
   Jinak to bylo s trestnými činy. Těch bylo na území města 
zaznamenáno 157, krádeží 49 (objasněno 17), 4 loupeže 
(objasněny 4), ublížení na zdraví 4 (objasněny 4), bylo odcizeno 12 
motorových vozidel (objasněny 4). Bylo též řešeno osm vloupání do 
vozidel (objasněny 2). 
   Nový rok nezačal příliš optimisticky. Policisté již dvakrát museli 
řešit vloupání do budovy čerpací stanice Benzina. Při vyklízení 
ubytovny Kovák byly nahlášeny majitelem objektu krádeže 
radiátorů, ale i dalších věcí zařízení. V prvních dnech roku došlo 

také k nahlášení rozbité výlohy prodejny Železářství v Žitavské ulici. 
Pachatel je souzen pro trestný čin výtržnictví a poškozování cizí 
věci. 
   Od 1. ledna 2010 vstoupil v platnost nový trestní zákoník. Ten 
zpřísňuje sazby za některé trestné činy (např. krádež), jiné trestné 
činy naopak ruší. 
   Přejme si do nového roku jediné – ať mají policisté co nejméně 
práce a ať je častěji vidíme při preventivních akcích v ulicích. 

———————————————————————– 
                        Podle materiálů PČR Chrastava připravil Ivan Vydra 

    Letošní Velikonoční neděle připadá na 4. dubna. Loni jsme jeli do Budyšína o týden později (Velikonoce jsou tzv. pohyblivé svátky). 
Zájem o tento autobusový zájezd byl tak značný, že jsme museli asi deset žadatelů odmítnout. Prostě – nebylo místo... 
    Proto s velkým časovým předstihem oznamujeme všem, kdo by chtěli s námi letos jet, že přihlášky se podávají v městském infocentru 
(p. Marxová, p. Šulc, p. dr. Vydra). 
   Odjezd bude ráno v 7:30 (v půl osmé) z chrastavského náměstí. Naše cesta povede přes Žitavu a Löbau do Budyšína (Bautzen). 
  Z parkoviště autobusů půjdeme společně do středu města. Historické centrum opravdu stojí za prohlídku, Uvidíme Bohatou věž, 
náměstí s radnicí, gotický chrám sv. Petra (rozdělený uvnitř na katolickou a evangelickou část), hřbitůvek Mikławšk, Srbské muzeum, 
projdeme se romantickou stezkou kolem městských hradeb, u Mostu míru uvidíme první skupinu asi šedesáti velikonočních jezdců. 
Navštívíme rovněž  tzv. Srbský dům, kde je možno si zakoupit pohlednice, velikonoční kraslice a různé suvenýry s lužickosrbskou 
tématikou. 
   Odpoledne se vydáme po dálnici směrem na západ do kraje, kde v desítkách vesnic žije dodnes slovanské obyvatelstvo.Všichni však 
dovedou hovořit také plynně německy (tzv. bilingvismus). 
   Navštívíme vesnice Chrósćicy, Pančicy –Kukow, Róžant, Ralbicy a možná také Wotrow a Njebjelčicy, které se nacházejí v okrese 
Kamjenc/ Kamenz. 
   Během odpoledne uvidíme asi 800 (osm set !) koní  různých barev a druhů, je to podívaná, jakou nikde v naší zemi zhlédnout 
nemůžeme. Jezdci jsou svátečně oblečeni, mají černý oděv a klobouk (cylindr). Jedou vždy dva vedle sebe, vepředu nesou církevní 
korouhve své farnosti a sochu Krista. Zpívají staré náboženské písně o Kristově zmrtvýchvstání. Celkem  je  toho dne k vidění asi 1750 
vyzdobených koní.  
   Na zpáteční cestě do Budyšína si prohlédneme tzv. Památník tisíciletí se sousoším Cyrila a Metoděje. Návrat do Chrastavy bude kolem 
18. hodiny. 
 
   Přhlaste se proto na tento zájezd co nejdříve.                                                                                                      PhDr. František Vydra 
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