
Vážení spoluobčané, 
     dovoluji si Vás pozvat na sedmdesátý pátý „Večer se staro-stou“ 
na téma 
SPORT A SPORTOVIŠTĚ V CHRASTAVĚ.     
          Setkání se koná v pondělí dne 15. března 2010 od 17:00 
hodin v malé zasedací místnosti  budovy radnice.  
     Odborným garantem večera je vedoucí ORM MěÚ pan Mgr. 
Jakub Dvořák.  
 
     Těším se na Vaši účast.      Ing. Michael   C a n o v, starosta 

     V pondělí dne 15. února 2010 byla zahájena dlouho připravovaná akce 
RTN–Terminál Chrastava. Tato akce v sobě zahrnuje nejen rekonstrukci 
komunikace Nádražní od křižovatky s Andělohorskou ulicí, ale také její 
přestavbu, která zlepší příjezd do průmyslové zóny (z obousměrné ulice 
vedoucí pod Nádražní ulicí do průmyslové zóny vznikne ulice jednosměrná, v 
druhém směru budou najíždět vozidla do ulice Nádražní již u budovy vlakového 
nádraží) a též výstavbu autobusového terminálu. Stavba bude zahrnovat též 
rekonstrukci více než stoleté kanalizační sítě.  
 
     Příprava celé akce byla velmi náročná z hlediska její přípravy. Podílí se na 
ní totiž nejen město, ale i Liberecký kraj (jako vlastník části křižovatky vedoucí 
do krajské komunikace Andělohorská), SVS a. s. a SčVK a. s. a samozřejmě 

pro realizaci záměru bylo 
nutné získat na tuto akci 
dotaci z Evropských fondů.  
 
     Vítězem výběrového 
řízení se stala firma 
Skanska a. s. V těžké kon-
kurenci (na stavbu si vy-
zvedlo dokumentaci 26 
firem, přihlášky podalo 16 
z nich) získala vítězství na 
základě nejnižší nabíd-kové 
ceny 25 758 186,--Kč s tím, 
že navýšení o případné 
oprávněné více-práce 
mohou být realizována 
pouze do výše 20 %, a to 
ještě pouze v případě, že se 
i na ně bude vztahovat 
dotace z fondů Evropské 
unie (Regionální operační 
program NUTS II Severovýchod). Další náklady (autorský dozor, stavební dozor, monitorovací a 
předkládací činnost k implementačnímu orgánu EU) představují cca 1,8 mil., celkové náklady 
jsou tedy ve výši necelých 28 mil. Kč. Město sice bude povinno předfinancovat i tzv. uznatelné 
náklady, po jejich uhrazení ze strany poskytovatele dotace však budou činit náklady města cca 4 
mil. Kč.   
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     Na večeru se starostou konaném dne 9. 11. 2009 slíbil ředitel společnosti Korid LK 
s. r. o., že dojde od roku 2010 ke snížení tarifu na úseku Chrastava – Machnín z 20 Kč 
na 10 Kč. Tento slib se bohužel nepodařilo panu řediteli dodržet. Snad se podaří docílit 
snížení ceny alespoň od 1. 1. 2011 tak, jak to slíbil pan ředitel Ing. Petr Prokeš ve svém 
omluvném dopise (jeho text je na městských webových stránkách).   
 
V Chrastavě dne 1. 2. 2010                                              Ing. Michael Canov, starosta    

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
-  s c h v á l i l a  
 dodatek č. 1,  čj. N/09/2010 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 1. 2. 
1994, kterou uzavřelo Město Chrastava a pan Petr Majtner a  pověřila 
starostu jeho podpisem  
-  s c h v á l i l a  
1.      zřízení věcného břemene na poz.p.č. 1454/1 a 1472/2 v k.ú. 

Chrastava I ve prospěch pana Josefa Lišky, jímž dojde k zajištění 
strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Kanalizační 
přípojky pro RD č. p. 129“, za cenu ve výši do 20 bm 500,- Kč + 
DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene čj. SBS/01/2010 a pověřila starostu jejím podpisem 

2.      zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách 86/2, 85/2, 
83/5, 79/3, 45/17, 45/4, 45/21, 45/22, 45/23 1385/1 v k. ú.  
Chrastava I ve prospěch společnosti Telefonica O2 Czech 
Republic, a. s. (stavebník KSSLK), jímž dojde k zajištění strpění 
umístění, zřízení a provozování  komunikačního zařízení pod 
označením „SO 453 Přeložka kabelu Telefónica O2 ČR – ul. 
Pobřežní v km 0,450 – 0,560“, za cenu ve výši 500,- Kč + DPH, 
vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
čj. SBS/02/2010 a pověřila starostu jejím podpisem 

3.      zřízení věcného břemene na  stavebních parcel č. 12/2, č. 12/3 a 
pozemkových parcelách č. 35, č. 1385/1, 1386/1 a 1505/6 v k. ú. 
Chrastava I ve prospěch společnosti Severočeská vodárenská 
společnost a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a 
provozování  kanalizace pro stavbu „Prodloužení kanalizace, 
přechod Vítkovského potoka, od šachty 19 v Pobřežní ulici do 
šachty 24 ve Spojovací ulici“ za cenu ve výši 500,- Kč + DPH,  vč. 
návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. 
SBS/03/2010  a pověřila starostu jejím podpisem 

-  s c h v á l i l a  
záměr pronajmout poz.p.č. 670/4 o výměře 384 m2 – trvalý travní porost 
a  poz.p. č. 671/5  o výměře 416 m2 – trvalý travní porost, vše k.ú. Horní 
Vítkov (pastevní plocha) 
-  d o p o r u č i l a   Z M  schválit 6. změnu rozpočtu  na rok 2009  
-  d o p o r u č i l a   Z M  schválit návrh rozpočtu a investiční plán na 
rok 2010  
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 2 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 smlouvy o využití systému zavedeného městem Chrastava pro 
nakládání s komunálním a separovaným odpadem s Alena Stará, 
Nádražní 92, 463 31 Chrastava, IČ 86956612 a pověřila starostu jejím 
podpisem 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o využití systému zavedeného městem Chrastava pro 
nakládání s komunálním a separovaným odpadem s Vesko spol. s r. o., 
Dělnická 15, 506 01 Jičín, IČ 48154393 a pověřila starostu jejím 
podpisem 
-  s c h v á l i l a  
smlouvu o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému 
FENIX se společností Asseco Czech Republic, a.s., Praha 9, Podvinný 
mlýn 2178/6 a pověřila starostu jejím podpisem 
-  s c h v á l i l a  
nevýhradní licenční smlouvu o užití Základní báze geografických dat 
(ZABAGED) se Zeměměřičským úřadem, Praha 8, Pod sídlištěm 9  a 
pověřila starostu jejím podpisem 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
porovnání výtěžnosti nákladů a příjmů při rozšíření systému sběru 
separovaných odpadů o nápojové kartony a pověřila odbor rozvoje, 
dotací a správy majetku vypracováním dodatku ke smlouvě o svozu 
komunálního odpadu ve městě Chrastava, který zahrne i tuto komoditu  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
zápis č. 2010/01 z jednání bytové a sociální komise ze dne 4. 1. 2010  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
zápis č. 2010/02 z jednání bytové a sociální komise ze dne 18. 1. 2010  
- r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu paní Petře Lohynské  a 
pověřila starostu jejím podpisem  
- r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu panu Milanu Žemličkovi a 
pověřila starostu jejím podpisem  
- r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS panu Jaroslavu Jaurovi  a 
pověřila starostu jejím podpisem  
- r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu paní Janě Iodi  a pověřila 
starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a  
výroční zprávu za rok 2009 o poskytování informací dle zákona č. 

 
Dokončení z titulní strany 

————————————————————————————————–———— 
Nutno konstatovat, že celkové náklady jsou nižší než předpokládané, tzv. projektantská 
cena (kvalifikovaný odhad do výběrového řízení) přesahovala 40 mil. Kč, při výběrovém 
řízení byly však všechny firmy pod touto hladinou.  
 
     Omlouváme se všem občanům za komplikace, které jim probíhající realizace 
způsobí. Věříme, že občané  budou s výsledkem stavby, která by měla být zrealizována 
do srpna, nejdéle do konce září letošního roku, spokojeni.   
 
V Chrastavě dne 17. 2. 2010                                  Michael Canov,  starosta 
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106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  
 
-   s c h v á l i l a  
změnu č. 1 organizačního řádu Města Chrastavy  
 
-  s c h v á l i l a 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení veřejné 
zakázky „RTN-Terminál Chrastava“ zadané v otevřeném podlimitním 
řízení a pověřila starostu jeho podpisem  
Rozhodnutí je v souladu se zprávou a doporučením hodnotící komise a 

bude po podpisu starosty neprodleně zasláno všem účastníkům 
výběrového řízení. 
 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o provozu sběrného dvora, nakládání s odpady a 
přepravě odpadů s Technické a stavební služby a. s., Liberecká 35, 
431 31 Chrastava, IČ 25425706 a pověřila starostu jejím podpisem. 

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 2009/16/IV odst. 2 ze dne 7. 12. 2009 pronajmout část poz. p. č. 82/1  o výměře cca 30 m2 – ostatní plocha, 

komunikace, v k. ú. Chrastava II, paní Ivaně Červené, za účelem parkování dvou osobních automobilů, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemků 
čj. N/14/2010 a pověřila starostu jejím podpisem  

2.      v návaznosti na své usnesení 2009/16/IV odst. 4 ze dne 7. 12. 2009 pronajmout část poz. p. č. 198/1 o výměře cca 125 m2 – ostatní plocha, 
v k. ú. Dolní Chrastava, panu Jiřímu Coufalovi, za účelem příjezdu ke garážím, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemků čj. N/15/2009 a  
pověřila starostu jejím podpisem  

-  s c h v á l i l a 
v návaznosti na své usnesení 2009/16/IV odst. 1 ze dne 7. 12. 2009 pronajmout část poz. p. č. 793/2  o výměře cca 300 m2 – trvalý travní porost, 
v k. ú. Chrastava I, panu Zdeňku Andráškovi, za účelem sekání trávy, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemků čj. N/16/2010 a  pověřila starostu 
jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a  
1.      dodatek č. 3, čj. N/18/2009 ke smlouvě čj. 029/2004/N, kterou uzavřelo město Chrastava a pan Am Nguyen Van 
2.      dodatek č. 3, čj. N/19/2009 ke smlouvě čj. N/046/2005, kterou uzavřelo město Chrastava a pan Am Nguyen Van 
-  s c h v á l i l a  
1.      v návaznosti na své usnesení 2008/13/VIII odst. 1 ze dne 6. 10. 2008 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/01/2010  ve 

prospěch  RWE GasNet, s. r. o.,  k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení „NTL plynovod + přípojka pro 
RD čp.  201“ v k. ú. Chrastava I (investor pan Jan Bartoš), za cenu 600,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene a  
pověřila starostu jejím podpisem  

2.      v návaznosti na své usnesení 2009/05/V ze dne 30. 3. 2009 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/02/2010  ve prospěch pana 
Jiřího Judytky v k. ú. Horní Chrastava, k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování vodovodní přípojky a podzemního vedení NN, za 
cenu 2.200,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene a  pověřila starostu jejím podpisem  

-  s c h v á l i l a  
1.      zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 856 v k.ú.  Dolní Chrastava, která je ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, ve 

prospěch města Chrastava (investor Severočeská vodárenská společnost), jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování 
vyústního objektu v rámci stavby „RTN terminál Chrastava – rekonstrukce dešťové kanalizace“, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene čj. SBS/04/2009 a pověřila starostu jejím podpisem  

2.      zřízení věcného břemene na pozemkové parcele 720/1 v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy ve prospěch  RWE GasNet, s. r. o. (investor 
Martin Červený), jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  stavby  plynárenského zařízení „STL přípojka plynu pro par. 
č. 132 v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy“, za cenu do 20 bm 500,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene čj. SBS/05/2010 a pověřila starostu jejím podpisem  

3.      dodatek č. 1, čj. SBS/06/2010 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/42/2009, kterou uzavřelo město Chrastava 
a firma ADV Computers s. r. o.  a pověřila starostu jeho podpisem  

-  s c h v á l i l a 
1.      záměr pronajmout část poz. p. č. 761/64 o výměře cca 60 m2 - ostatní plocha, v  k. ú. Chrastava I (na zřízení letní terasy u pizzerie na 

Střeleckém vrchu) 
2.      záměr pronajmout část poz. p. č. 120 o výměře cca  200 m2 - zahrada v k. ú. Chrastava I (na zřízení zahrady) 
-  z a m í t l a  
žádost firmy Vodafone Czech Republic a. s.  na snížení nájmu dle smlouvy o nájmu nemovitosti (pozemku) č. 80800, čj. N/030/2007  
-  s c h v á l i l a 
darovací smlouvu č. DR/1/2010 – poskytnutí jízdního kola AUTHOR COMPACT s výbavou v hodnotě Kč 5.000,- Kč příspěvkové organizaci 
Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec, IČ 72741643 a pověřila starostu jejím podpisem 
- s c h v á l i l a 
hromadnou smlouvu mezi Městem Chrastava a nezávislou společností Intergram – užití zvukových záznamů při svatbách, vítání občánků a 
pohřbech a pověřila starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a 
návrh mandátní smlouvy na zajištění autorského dozoru projektu „RTN-Terminál Chrastava“ s mandatářem Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., 
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČ 25253361 a pověřila starostu jejím podpisem 
-  s c h v á l i l a 
1.      hodnocení a zadání akce - Chrastava – realizační manažer v rámci projektu EU „RTN – Terminál Chrastava“ v souladu s pokyny pro 

zadávání veřejných zakázek z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a přidělila zakázku Euroregionu NISA, tř. 1. máje 
858/35, 460 01 Liberec 1, IČ 00832227 

2.      návrh mandátní smlouvy na řízení projektu „RTN-Terminál Chrastava“ s mandatářem: Euroregion NISA, tř. 1. máje 858/35, 460 01 Liberec 
1, IČ 00832227 a pověřila starostu jejím podpisem 

-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy  o dílo na realizaci projektu  „RTN – Terminál Chrastava“ se zhotovitelem Skanska a. s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – 
Chodov, IČ 26271303 a pověřila starostu jejím podpisem. 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í  zápis č. 2010/03 z jednání bytové a sociální komise ze dne 1. 2. 2010  
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Marii Bohatové  a pověřila starostu jejím podpisem  
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- r o z h o d l a  o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu paní Lence Štofčíkové a pověřila starostu jejím podpisem  
-  v z a l a    n a    v ě d o m í    
návrh společnosti ČEZ Prodej s. r. o. na prominutí části dluhu města Chrastava, který  vznikl bez zavinění města chybnými odečty pracovníků 
ČEZ v letech 2006 až 2008, a to ve výši 55.475,- Kč z celkových 255.475,- Kč a posunem splatnosti až k 15. 12. 2010  
-  s c h v á l i l a   
návrh dohody o narovnání se společnosti ČEZ Prodej s. r. o., ve smyslu návrhu uvedeném v bodě 1. a pověřila starostu města podpisem dohody   
-  s c h v á l i l a  
jako vlastník místní komunikace žádost Autoklubu Hrádek nad Nisou v AČR ve věci pořádání 13. ročníku Rally Lužické hory dne 1. května 2010 s 
tím, že tento souhlas je podkladem pro řízení u příslušného silničního správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  
-  s c h v á l i l a  
žádost VÚDDS Chrastava o prominutí pronájmu kinosálu – jedná se o 26. ročník recitační soutěže „Chrastavská sloka“ 
-  s c h v á l i l a 
komisi pro výběr osobností navržených k ocenění plaketou J. A. Komenského ke Dni učitelů ve složení: Ivana Loučková, Zita Václavíková a  
Miloslav Pilař 
-  s c h v á l i l a 
dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací o poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a 
Evropského sociálního fondu a pověřila starostu jejím podpisem  
 
 

ObecnObecnObecně ě ě závazná vyhláškazávazná vyhláškazávazná vyhláška   mmměěěstastasta   ChrastavyChrastavyChrastavy                                                                                                                                 
č. č. č. 111   ///   201020102010      

ooo   ochranochranochraně ě ě zdraví pzdraví pzdraví přřřededed   vznikemvznikemvznikem   aaa š š šířenímířenímířením   infekinfekinfekčččníchníchních   onemocnonemocnonemocněěěníníní   
provedenímprovedenímprovedením   speciální ochranné dezinsekcespeciální ochranné dezinsekcespeciální ochranné dezinsekce   aaa   deratizacederatizacederatizace...   

   
Zastupitelstvo města Chrastavy (dále jen ZM) vydalo na svém zasedání dne 1. února 2010 v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84  
odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZO) a v souladu s ustanovením § 
96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále jen VZ), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV):  
 

Čl. I 
 Základní ustanovení 

1) Z důvodu zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců (především pak potkana obecného), členovců a dalších 
živočichů (dále jen živočichů) k ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění, se pro část území města Chrastavy (uvedené 
v článku II) nařizuje provedení speciální ochranné deratizace a dezinsekce.    
 2)  Speciální ochranná deratizace a dezinsekce musí být na části území města Chrastavy (uvedené v článku II) provedena neprodleně, 
nejdéle však do 28. února 2010.  
3) Speciální ochrannou deratizaci a dezinsekci zajistí a provedou osoby stanovené zvláštním právním předpisem. 1) 

 
Čl. II 

 Vymezená část území města  
Objekt na stavební parcele č. 662 v k. ú. Chrastava I, č. p. 617 (dále jen objekt), který byl určen na základě zjištění výskytu živočichů 
zaměstnanci města při poskytnuté součinnosti při vyklizování objektu dle rozhodnutí OVÚS MěÚ Chrastava Výst.0/2516/2009/Ja/rozh (dále 
jen „rozhodnutí“) ve dnech 6. až 13. ledna 2010.    

 
Čl. III 

 Zákaz pobytu v objektu 
Z důvodu ochrany zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění zakazuje Město Chrastava do data řádně provedené speciální 
deratizace a dezinsekce pobyt v objektu (t. č. vyklizeném). Řádné provedení speciální deratizace a dezinsekce konstatuje tajemník MěÚ nebo 
jím pověřený pracovník na základě kontrolní prohlídky a předložených potřebných dokladů o její realizaci majitelem objektu. Rozhodnutí ani 
případné jiné zákazy či rozhodnutí vydané správními orgány tímto zákazem nejsou dotčeny.   

 

Čl. IV 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška města Chrastavy nabývá účinnosti dnem vyhlášení, a to z důvodu naléhavosti vzhledem ke skutečnostem 
zjištěných při vyklizování objektu.  

 
 
 
        Ing. Michael  C a n o v                                                                                                             Miloslav  P i l a ř  
                  starosta                                                                                                                                  místostarosta      
 
————————————————————————————————————————————————————————— 
1) § 57 odst. 2 a § 58VZ 
Znění § 57 odst. 2: Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá 
fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a 
epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory 
nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitosti v majetku České 
republiky organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.  
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ObecnObecnObecně ě ě závazná vyhláškazávazná vyhláškazávazná vyhláška č.  č.  č. 2/20102/20102/2010   
ooo   místnímmístnímmístním   poplatkupoplatkupoplatku   zzz   ubytovací kapacityubytovací kapacityubytovací kapacity   

 
Zastupitelstvo města Chrastavy se na svém zasedání dne 1. února 2010 usneslo vydat na základě § 7 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”) a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:  

 
             Čl. I 
Úvodní ustanovení 

Město Chrastava touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen “poplatek”).1) 
 

Čl. II  
Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného 
ubytování ve lhůtě do 15 dnů od zahájení této činnosti. 
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, rodné číslo, jde-li o 
fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede 
rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. 
(3) Ubytovatel je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech. 

 
Čl. III 

Sazba poplatku 
Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 6,- Kč 

 
Čl. IV 

Sankční navýšení sazby poplatku 
1) Do 31. 12. 2010 se sazba včas nezaplaceného (neodvedeného) poplatku zvyšuje v souladu s § 11 odst. 1 zákona ve znění účinném do 31. 12. 
2010 na trojnásobek, totéž platí i pro jeho nezaplacenou část.  
2) Od 1. 1. 2011 včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo jejich část může městský úřad prostřednictvím odboru HFO navýšit až na 
trojnásobek v souladu s § 11 odst. 3 zákona ve znění účinném od 1. 1. 2011.  
 

Čl. V 
Poplatku  nepodléhající subjekty  

Poplatku nepodléhající subjekty definuje zákon1)  
 

Čl. VI 
Závěrečná ustanovení  

1) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/2006 ze dne 4.  9. 2006, o místním poplatku z ubytovací kapacity. 
2) Tato obecně závazná vyhláška města Chrastavy nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2010.  
 
 
                  Ing. Michael  C a n o v                                                                                                               Miloslav  P i l a ř  
                             starosta                                                                                                                            místostarosta      
 
———————————————————————————————————————————————————————————— 
1) § 7 odst. 2 zákona:   
Poplatku ubytovací kapacity nepodléhá 
 a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků, 
 c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení, 
 d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům. 

    Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 1.února2010 rozpočet města na rok 2010 ( čj. 2010/01/V ), jehož součástí je grant na 
podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu ve výši Kč 200.000,- pro kalendářní rok 2010. 
    Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, jakož i složky organizační struktury právnických osob (např. sportovní oddíly TJ Spartak apod.) 
působící na území města. 
    Písemná žádost o poskytnutí finančních prostředků musí být doručena do Společenského klubu, organizační složky města, Turpišova 236, 463 31 
Chrastava, e-mail: sklub@chrastava.cz 

nejpozději do 25. 3. 2010. 
 

  Úplné znění žádosti, požadované přílohy a pravidla pro přidělení grantu jsou k dispozici na:  
- www.chrastava.cz (odkaz: aktuality-grant) 
- Společenský klub Chrastava, Turpišova 236 (budova kina – 1. patro), 463 31 Chrastava, Zita Václavíková, Karin Cinibulková 
- informace na tel.: 485 143 348, e-mail: sklub@chrastava.cz 
 
- Žádost o poskytnutí finančních prostředků z grantu 
- Pravidla pro přidělení grantu z rozpočtu Města Chrastavy pro rok 2009 
- Závěrečné vyúčtování a závěrečná zpráva 
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   V minulých dnech jsem zveřejnil na webu města článek „Kolik lidských životů budou 
stát závory v Andělské Hoře“, kde jsem konstatoval, že se přes naše opakované žádosti 
dosud neuskutečnilo jednání ve věci potřebnosti závor v Andělské Hoře a informoval 
jsem, že jsem v této záležitosti oslovil i pana ministra Gustava Slamečku dopisem ze dne 
5. 2. 2010.   
 
   Jsem velmi rád, že se následně daly věci do pohybu. V úterý dne 9. 2. 2010 mě 
telefonicky oslovil pan  generální ředitel SŽDC Ing. Jan Komárek. Následně dne 12. 2. 
2010 se v mé kanceláři uskutečnila na dané téma schůzka s tím, že ještě před samotným 
jednáním si pan generální ředitel spolu se svým libereckým kolegou Ing. Ivanem Jágrem 
na místě dopodrobna osobně zmapoval předmětný přejezd. Jednání v mé kanceláři probí-
halo dvě hodiny od 8 do 10 hodin s tím závěrem, že se SŽDC bude naším požadavkem 
nadále detailně zabývat včetně různých podrobných expertíz. 
   Dne 9. 2. 2010 mě současně nabídnul jednání v předmětné záležitosti náměstek minist-
ra dopravy JUDr. Jaroslav Král, CSc., které se následně dne 16. 2. 2010 uskutečnilo v 
Praze na Ministerstvu dopravy za účasti pana náměstka a ředitele odboru drah, železniční 
a kombinované dopravy pana Ing. Jana Fiedlera. Na jednání bylo dohodnuto provedení 

tzv. místního šetření, které za účasti příslušných správních a samosprávných orgánů záležitost posoudí ze všech stran. 
   Nemohu sice v tuto chvíli předjímat, že naše úsilí bude korunováno úspěchem a závory se skutečně zrealizují, nicméně jsem velice rád, že se roz-
běhla konkrétní jednání. Jejich výsledek by měl býti znám nejdéle v létě tohoto roku. 
 
V Chrastavě dne 16. 2. 2010                                                                                                                                             Michael Canov, starosta 

 Dobrá zpráva pro poplatníky 
  

     Dle stanoviska Oddělení dozoru Ministerstva vnitra (které jsem si 
vyžádal) platí OZV 8/2009, místní koeficient je 1 a koeficient dle počtu 
obyvatel je 1,4 (včetně Vítkova, kde dosud byl 1,0). Tento rezultát je pro 
poplatníky definitivní, a to i v případě, že by případný soud v budoucnu 
případně rozhodl, že OZV 8/2009, resp. 7/2009, jsou neplatné, a že měl 
být správně místní koeficient 2 (a ve Vítkově koeficient dle počtu obyvatel 
1,0). Ani v tomto případě by poplatník nic nedoplácel (a „vítkovák“ naopak 
dostal část zaplacené daně zpět). 

 
Ministerstvo převzalo právní zodpovědnost 

za případnou škodu 
Otázky kolem vyhlášek komplikovaly právní spory. Dle mého právního 
názoru (a právního názoru oslovených právníků) není právní názor 
Ministerstva vnitra v žádném případě v souladu se zákonem. Ovšem MV 

tím, že ho na vyžádání vydalo tak, jak ho vydalo, převzalo ze zákona 
zodpovědnost i za jeho případnou nesprávnost. V případě tedy, že by 
město postupem dle zákona č. 82/1998 „o odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 
úředním postupem“, žalovalo MV za nesprávný úřední postup s tím, že 
utrpělo škodu a uspělo by, bylo by MV (ne občané) povinno rozdíl ve výši 
cca 3 mil. Kč uhradit.  Každopádně by se však s konečnou platností 
rozhodlo, která strana měla v právní bitvě v zastupitelstvu pravdu. 
 
Pozn.: Texty souvisejících písemností jsou na webových stránkách 
města.   
 
V Chrastavě dne 2. 2. 2010                       
                                                               Ing. Michael Canov, starosta 

     Nejvyšší správní soud zamítl, že je naše kompetenční žaloba vlastně kompetenční žalobou (protože neběží žádné konkrétní řízení), a proto jí 
odmítnul. O podstatě sporu – zda jsou či nejsou videoterminály vlastně výherními hracími přístroji (tvrdíme my) či nikoli (tvrdí ministerstvo financí), 
tak Nejvyšší správní soud vůbec nerozhodoval a ani ve svém zdůvodnění se nepřiklonil na žádnou stranu.   
 

Na řadě je Ústavní soud 
     A tak ke slovu přijde Ústavní soud. Oddělení dozoru Ministerstva vnitra již napadlo naši vyhlášku o zákazu videoterminálů č. 5/2010, naše 
zastupitelstvo však trvá jednomyslně  na svém stanovisku, že videoterminály výherní hrací přístroje jsou (usnesení č. 2010/01/XI). Ze zákona nás tak 
bude muset dát ministerstvo k Ústavnímu soudu a ten rozhodnout bude muset (očekávám v průběhu léta až podzimu).  
 

Nejvyšší správní soud se nás hned tak nezbaví 
     Město Chrastava zahájilo v pátek dne 5. 2. 2010 správní řízení s jednou velice známou společností provozující videoterminály v jednom zařízení 
v Chrastavě bez povolení městského úřadu. Provoz těchto videoterminálů povolilo ve správním řízení již dříve Ministerstvo financí. Vznikl tak 
konkrétní spor o povolení konkrétních videoterminálů v konkrétní provozovně konkrétního provozovatele. Tím byla splněna podmínka Nejvyššího 
správního soudu pro přijetí kompetenční žaloby, kterou jsme také neprodleně dne 8. 2. 2010 datovou schránkou  podali. Nejvyšší správní soud již 
tak bude moci rozhodovat o podstatě sporu. Pokud ovšem dříve nerozhodne Ústavní soud.   
 

V Chrastavě dne 3. února s doplněním dne 8. února  2010                                                                                                  Michael Canov, starosta  

     Dne 1. 1. 2010 došlo ke změně osoby odborného lesního hospodáře v lesích ve vlastnictví města Chrastava. Pana Josefa France, který 15 let 
vzorně pečoval o chrastavské lesy,  nahradil pan Ing. Jiří Chládek. V této souvislosti oznamujeme všem zájemcům o palivové dřevo, že se mohou 
obracet přímo na Ing. Chládka (tel. 725 130 261). V případě nedostupnosti mohou zanechat SMS. 

                                                                                                                          odbor ORM 
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    Finanční úřad v Liberci pro zajištění bezproblémového výběru daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob nyní opět nabídl možnost výjezdu 
pracovníků finančního úřadu do našeho města, kde si občané budou moci vyzvednout tiskopisy daňového přiznání a vyplněné je odevzdat jejich 
pracovníkům. 
 
    Výjezd se uskuteční ve středu 10. března 2010 v době od 14:00 do 16:00 hodin, kdy pracovníci finančního úřadu ve velké zasedací místnosti 
radnice předají zájemcům tiskopisy a převezmou vyplněná daňová přiznání. Provedou též kontrolu úplnosti a formálních náležitostí, nenahrazují však 
služby daňových poradců spojených s vyplňováním daňového přiznání. 
V Chrastavě dne 9. 2. 2010                                                                                                                                        Ing. Michael Canov, starosta 

GALERIE G Městského muzea

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ

SPOLEÈENSKÝ KLUB TURPIŠOVA 407

JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA
hrají: Paroháči'                                                                          vstupné: 50 Kč
                                                                                    předprodej: Infocentrum

,,Kaňkoland''                                                                   vstupné: dobrovolné 
- tanec, hry, soutěže, ceny                                          

P.Stone, J.Styne, B.Merrill                                     

Zájezd do divadla, vstupenky a informace v Infocentru.
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    Rok 2009 začal prodloužením půjčovní doby, tak je knihovna otevřena 
kromě pátku celý týden. V červenci byla knihovna zavřena, neboť v celém 
objektu probíhalo malování. 
    Začátkem roku byla podána žádost o grant na nový program – 
výpůjční protokol, která byla schválena, proto po splnění všech 
náležitostí byl v září program spuštěn. Součástí tohoto programu je i on-
line katalog knihovny, který najdete na stránkách města www.chrastava.
cz, rubrika Společenský klub – knihovna. V tomto katalogu je možné si 
zjistit, zda naše knihovna má konkrétní knihu a je možné i provádět 
rezervace knih. 
 
    Na začátku roku 2009 byl stav knihovního fondu v počtu 23 673 
svazků, v průběhu roku bylo odepsáno celkem 666 svazků z důvodů 
opotřebení nebo zastarání. Nových knih bylo nakoupeno celkem 802 
kusů v celkové hodnotě 113.396,-Kč. Tato částka je včetně ceny za 
časopisy, kterých knihovna nakupuje celkem třicet dva. 
    Čtenářů bylo registrováno celkem 353, z toho 85 čtenářů do 15 let, 
oproti roku 2008 byl zaznamenán úbytek hlavně dětských čtenářů. 
V tomto roce navštívilo knihovnu celkem 5503 čtenářů a výpůjček celkem 
bylo  27.063, z toho dospělým čtenářům 18.120 a dětem 3.506. 
V rámci mimoknihovní výpůjční služby bylo zasláno 60 požadavků 
většinou Krajské vědecké knihovně v Liberci a 50 bylo vyřízeno kladně. 
Internet, který je pro registrované čtenáře v knihovně zdarma, v loňském roce využilo celkem 446 čtenářů. Nově spuštěný on-line katalog navštívilo 
36 čtenářů. 
 
    V rámci exkurzí navštívilo knihovnu 36 dětí z MŠ  a  23 ze ZŠ. Dne 18. 3. 2009 uspořádala v knihovně p. učitelka Z. Živnůstková s žáky 5. 
třídy „Chvilku poezie“ . 
    Dne 6. 5. 2009 proběhl v knihovně křest knihy Jiří Náhlovského „Chrastava v prusko-rakouské válce roku 1866“. 
Ke 130. výročí narození Karla Hašlera se uskutečnil dne 7. 10. 2009 pořad o životě tohoto písničkáře s PhDr. Zdeňkem Sobotkou. 
A dne 11. 11. 2009 se v knihovně konalo autorské čtení knihy „Cesta byla dobrá, místy špatná“ libereckého autora Oldřicha Vágnera. 
Celkem se těchto kulturních akcí zúčastnilo 46 našich čtenářů. 

L.J. 

    Novým nábytkem se může pochlubit městské infocentrum v budově muzea. 
Vzhledem k tomu, že prvním místem návštěvy mnoha turistů v Chrastavě je 
právě infocentrum a tudíž je naší vizitkou, byl v minulých dnech nahrazen 
původní, již značně opotřebovaný, nábytek novým, lépe reprezentujícím tyto 
prostory. Nábytek dle požadavků pracovníků infocentra dodalo truhlářství 
Marcela Kudláčka.  
    Spolu s nedávno dokončenou opravou budovy muzea je to další krok k lepší 
prezentaci města a zkvalitnění služeb pro jeho občany a návštěvníky.  

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 

     V pátek 19. února 2010 se v prostorech školní jídelny konal již 5. ples města Chrastavy. K tanci a poslechu hrál orchestr Bohemia Universal 
Band. Ples již tradičně zahájil a všechny přítomné přivítal starosta města Ing. Michael Canov. O předtančení se postarali studenti gymnázia 
Jeronýmova ul. Liberec Martina Parmová a Filip Zielenski.                            

     I v letošním roce nám upekla výborné kremrole paní Dana Hrubešová, 
za což jí patří dík. Velké poděkování také patří všem pracovníkům školní 
jídelny v čele s paní Miloslavou Šírovou, kuchařkám a kuchaři panu 
Martinovi Zoulovi. Pití a občerstvení zajišťovala jako každý rok paní Mária 
Koblásová. 
    Zpestřením plesu bylo losování šesti stolů, které vyhrály různé ceny. Od 
šestého místa to byl tácek kremrolí, dále sady upomínkových předmětů 
Chrastavy, hrníčky s logem města Chrastavy, balíček sektu a trička se 
znakem Chrastavy. Hlavní výhrou byl překrásný plesový dort, který upekla 
pracovnice MěÚ Chrastava paní Zuzana Halamová, za což jí velmi 
děkujeme. V neposlední řadě patří poděkování samozřejmě pracovníkům 
Společenského klubu v čele s paní Zitou Václavíkovou a také paní Ivě 
Loučkové, kteří celý ples připravili.                          
    O zdokumentování průběhu celého plesu se postarala fotografka paní 
Jana Zahurancová a kameraman pan Vratislav Loučka.  
    Ples se vydařil, lidé odcházeli spokojeni a dosytosti vytancováni. Takže 
se těšíme na setkání na 6. plesu města Chrastavy v roce 2011! 
 

Jitka Marxová – referentka IC 
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 - USA - české titulky - 97 minut.  Americká erotická komedie. 
Touží po něm každá, ale ne každá ho může mít...                                                                           Vstupné : 65 Kč, v MIC Chrastava - 50 Kč                                                                                                                                                                                         

 - ČR - komedie - 95 minut. Česká letní komedie
Nevině o víně.                                                                                                                                   Vstupné : 70 Kč, v MIC Chrastava - 50 Kč

- USA - 98 minut - české znění
Americká animovaná pohádka v českém  znění. V celovečerním filmu Princezna a žabák se studio Walt Disney Pictures vrací k poctivé 
ručně kreslené animaci a navazuje tak na svou dlouholetou tradici. 
                                                                                                                                                                                                  Vstupné : 70 Kč

 - USA - české titulky - 107 minut - hudební
Exploze hudby, tance a výkony těch nejlepších herců a umělců skutečného života.
Tito nadaní teenageři cvičili a připravovali se celé dětství, aby dokázali, že jsou těmi nejlepšími z nejlepších. V neuvěřitelně soutěživé 
atmosféře bude však jejich vášeň podrobená té nejtěžší zkoušce. Snem každého studenta je lišit se od svých vrstevníků a vyniknout. 
Tréninkový program však komplikují domácí úkoly a zkoušky, a tak se brzy projeví, kdo má nejen talent, ale i disciplínu a píli potřebnou pro 
celkový úspěch...                                                                                                                                                                       Vstupné : 65 Kč

 - USA - rodinná komedie - 89 minut - české znění
Jsou zpět a nejsou sami.                                                                                                                  Vstupné : 65 Kč, v MIC Chrastava - 50 Kč

 - SR / ČR - 82 minut - psychologický kriminální 
Stín jiných žen zastínil hvězdu jejich lásky.                                                                                                                               Vstupné : 65 Kč

– ČR, 65 minut
Pásmo pohádek.                                                                                                                                                                         Vstupné - 25Kč                                                           

POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKU FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ
Změna programu vyhrazena
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1. března     19:30            Experimentální studio 
                                        TIBET- ZEMĚ POD OCHRANOU BOHŮ 
                                        - nejvýše položená náhorní plošina světa, Potala – sídlo dalajlámy, šestitisícovky a veletoky Indus,                                
                                 Brahmaputra, Ganga a Sutlej na snímcích a ve vyprávění Ing. Radko Chadimy 
 
2. března     18:30            Experimentální studio: NÁRODNÍ PARKY USA, přednáška Lucie a Pavla Novákových 
 
3. března     20:00            DOKTOR PP + TOTÁLNÍ NASAZENÍ, support Deratizéři nálož pravého punku… 
 
4. března     18:30            Experimentální studio 
                                        BHAKTI DEVI – profesionální tanečnice a učitelka klasického jihoindického chrámového tance Bharatanatyam 
 
4. března     19:00            7. abonentní  koncert 51. sezony komorní hudby – JIŘÍ STIVÍN - flétny 
  
8. března     17:30            Experimentální studio: VEČÍREK HUDEBNÍCH KURZŮ 
 
9. března     19:30            Country & Western Club Liberec 
                                        JARNÍ OZVĚNY GODYHO MEMORIÁLU, hrají skupiny Album (Chomutov) a Oživení (Jablonec n.N.) 
 
10. března   19:30            Experimentální studio 
                                        SHAHAB TOLOUIE – všestranný hudebník a virtuózní kytarista z Íránu, tentokrát v doprovodu českého  
                                        kytaristy Tomáše Vychytila 
 
13. března   15:00            Experimentální studio 
                                        ŠKOLA MALÉHO STROMU – příběh indiánského chlapce podle stejnojmenné knihy F.Cartera  
                                        hrají I. Dušková, P. Bílková a P. La Šé´z 
 
14. března   14:00            Roztančíme Lidové sady – TANEČNÍ ODPOLEDNE tentokrát s Big Bandem Luboše Ottla 
 

14. března   15:00            Experimentální studio – pohádkové odpoledne 

                                        JAK SLONI K CHOBOTU PŘIŠLI, dvojice krátkých pohádek pro děti, uvádí: Divadlo Jednoho Edy 
 
15. března   19: 30           Experimentální studio 
                                        ISLAND – HORKÁ ZEMĚ S LEDOVOU TVÁŘÍ 
                                        - mocné ledovce, hřmící vodopády  i roztomilí  papuchalci, digitální diashow Martina Loewa 
 
17. března   19:30            Divadlo bez opony - Divadlo v Řeznické: ŘEDITELSKÁ LÓŽE  
                                        - tragikomedie o přátelství dvou starých a zapomenutých herců... 
                                        hrají: Stanislav Zindulka a Alois Švehlík - přeložené představení z 25.2. 
 
17. března   19:30            Experimentální studio 
                                        Kulturní agentura Štěk uvádí: JANA VÉBROVÁ a VERONIKA “RUNA“ JIŘÍČKOVÁ 
                                        - písničkářka z větrného mlýna a moravská divoženka z kapely Síla 
 
18. března   19:30            Experimentální studio: FRUFRU – skvělá a naprosto originální třebíčská skupina – tanec vítán! 
 
20. března   8:00              Experimentální studio: AUKČNÍ SÍŇ HOBBY KLUBU – dražba historických pohlednic Liberecka a Jablonecka 
 
20. března   15:00 – 17:00           Lidové sady Liberec a DDM Větrník pořádají 
                                                     DĚTSKÝ KARNEVAL 
                                                     - hravé odpoledne pro malé i velké s tancem, soutěžemi, hodnocením masek 
                                                     (každá maska si odnese drobný dárek) a doprovodným programem 
 
23. – 25. března 16:00, 18:00, 20:30        Experimentální studio: FESTIVAL JEDEN SVĚT 
                                                                         - mezinárodní festival dokumentárních filmů s tématikou lidských práv 
 
25. března   20:00            MŇÁGA A ŽĎORP – turné k novému CD Takže dobrý 
 
27. března 20:00              MUZIKANTSKÝ BÁL, hrají: Big Band Luboše Ottla, Orchestr V. Janského, Nonstop, Liberečtí harmonikáři 
 
28. března 14:00              Roztančíme Lidové sady: TANEČNÍ ODPOLEDNE tentokrát s Dechovou hudbou Všeň 

28. března 15:00              Experimentální studio – pohádkové odpoledne:    CIRKUS PLNÝ POHÁDEK  

29. března 19:30              Experimentální studio, c.k. adventura uvádí FRANCIE NA KOLE,  přednáší Petr Stříbrný 
 
31. března   19:30            Experimentální studio, Divadlo bez opony – Intimní divadlo Dáši Bláhové 
                                        EVROPA – Douglas touží po Evropě, a proto se rozjede za Barbarou, ženou zralejší a starší než je on, žijící 
                                         v Praze, hrají: Nela Boudová a Jan Kříž 
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Synopse k jednotlivým filmům: 
 
1.   Deset podmínek lásky, 2009, 53 min, Australia, Jeff Daniels 
Hlavní postavou časosběrného dokumentu Jeffa Danielse o „největší noční můře Číny" je třiašedesátiletá politická aktivistka za lidská práva a 
prezidentka Světového ujgurského kongresu Rebija Kadírová. V polovině 90. let se stala sedmým nejbohatším člověkem v Číně a současně 
pracovala jako vládní poradkyně. V nemilost upadla poté, co otevřeně kritizovala čínskou politiku v její rodné provincii Sin-ťiang neboli Východním 
Turkestánu, který Číňané okupují od roku 1949. Po šesti letech strávených ve vězení byla na nátlak humanitárních organizací v roce 2005 
propuštěna a mohla odjet za svým manželem, politickým disidentem Sidikem Ruzím do USA. Tady pokračovala v kritice Číny za porušování 
lidských práv Ujgurů, kvůli čemuž byly záhy uvězněny dvě z jejích jedenácti dětí a ona sama se stala obětí pokusu o atentát. Snímek pracuje s 
unikátními archivními záběry dokumentující utrpení utlačovaných Ujgurů zblízka a také sleduje život charismatické Rebiji Kadírové, která ve své 
práci pokračuje s energií sobě vlastní. 
 

2.   Tibet zpívá, 2009, 82 min, USA, Ngawang Choephel   
V létě roku 1995 se tibetský muzikolog Ngawang Choephel vydal do své vlasti, odkud jako dítě utekl s matkou do Indie. Vyzbrojen malou kamerou 
se pokusil zdokumentovat, v jaké míře se Tibeťanům v okupované zemi daří uchovávat si svou bohatou hudební tradici. S hrůzou zjišťuje, že ve 
Lhase zní z každého obchodu, baru nebo pouličního tlampače čínská pop-music a že většina mladých Tibeťanů jí dává přednost před tradičními 
tibetskými písněmi. Ty se mu podaří zaslechnout až na venkově. Během zaznamenávání lidových písní je ale zatčen, obviněn ze špionáže a 
odsouzen k osmnácti letům vězení. V práci na svém strhujícím a velmi osobním dokumentu plném unikátních archivních i současných záběrů z 
okupovaného Tibetu pokračuje Choephel po šesti a půl letech, kdy je po tlaku mezinárodních kampaní i americké vlády konečně propuštěn. 
Emocemi nabitý snímek zaznamenává i nepokoje ve Lhase z března 2008 a jejich brutální potlačení či výpovědi mladých Tibeťanek o mučení v 
čínských věznicích. Naplno odkrývá skutečnou podobu čínské okupační politiky v Tibetu. Na loňském festivalu v Sundance získal film Cenu 
poroty v kategorii dokumentů. 
 
3.   Afghánská superstar, 2008, 88 min, Velká Británie, Havana Marking 
Po třiceti letech válek a vlády Tálibánu se do Afghánistánu vrátila popkultura. Místní televizní stanice Tolo TV se rozhodla v Kábulu uspořádat 
soutěž amatérských pěveckých talentů, u nás známou jako Superstar. Kromě dvou tisíc zpěváků i z těch nejzapadlejších koutů země se do 
soutěže přihlásily také tři statečné dívky. Zpívat na veřejnosti v zemi, zásadním způsobem ovlivňované kmenovými vůdci, není pro ženu nijak 
bezpečné. Zvlášť, když v návalu emocí přidá v přímém přenosu k písni i trochu tance, jak se na vlastní kůži přesvědčila jednadvacetiletá Serata. 
Dynamicky střižený dokumentární debut Havany Markingové, oceněný na festivalu v Sundance, dopodrobna zaznamenává celý průběh tříměsíční 
soutěže, jejíž finálový večer sledoval každý třetí obyvatel Afghánistánu. Vtipné momenty přibližující celonárodní pěvecké šílenství, adepty „
afghánské hvězdné pěchoty" a pětici finalistů střídají mrazivé chvíle, kdy je Seratě, ale i další ženské soutěžící Limě, za jejich vystoupení 
vyhrožováno smrtí. 
 

4.   Země snů, 2009, 57 min., Česká republika, Martin Ryšavý  
Doposud žili na vietnamském venkově - sice chudě, ale relativně spokojeně. Potom uvěřili jedné z mnoha agentur slibujících jim pohádkové 
výdělky v zaslíbené zemi jménem Česko. Jejich rodina i vzdálení příbuzní zastavili veškerý majetek, a od banky získali astronomickou částku šest 
až deset tisíc dolarů jako poplatek za letenku a pracovní vízum. Věřili, že v „ráji" si vydělají dost jak na splacení dluhů, tak na výrazné vylepšení 
rodinného rozpočtu. Místo toho je ale čekalo rozčarování v podobě nenaplněných slibů ze strany agentury, nevyhovujícího ubytování, nízkých platů 
a co hůř - postupující hospodářská krize velkou část z nich připravila i o špatně placenou práci, kterou měli. Úroky u vietnamské banky hrozivě 
narůstají, rodina čeká na peníze a návrat do vlasti se za této situace jeví jako noční můra… Režisér Martin Ryšavý se ve vietnamské komunitě těší 
důvěře, která byla pro zpracování tohoto tématu klíčová. Snímek Země snů přináší pestrou mozaiku pohledů na problematiku jak ze strany 
dělníků, tak od zástupců vietnamských starousedlíků, pracovníků státní správy i obyvatel Hanoje. 
 
5.   Nepřátelé národa, Enemies of the People2009, 94 min, Velká Británie, Kambodža, Rob Lemkin, Thet Sambath 
Už více než deset let tráví kambodžský novinář Thet Sambath volné víkendy prací na svém projektu v odlehlých vesnických provinciích. 
Výsledkem jeho mravenčí práce jsou desítky rozhovorů s lidmi, kteří se přímo podíleli na vraždění za vlády Rudých Khmerů. Jak a hlavně proč 
zde bylo během tak krátké doby brutálně pozabíjeno přes dva miliony lidí? Odpověď na tuto otázku se Sambath snaží získat nejen od bývalých 
řadových vojáků slepě vykonávajících rozkazy svých nadřízených, ale hlavně od Nuona Chea, pravé ruky samotného Pol Pota. Roky trvalo, než se 
mu podařilo získat důvěru tohoto starého muže, který i dnes odmítá osobní odpovědnost za spáchané zločiny.  
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K získání Cheovy důvěry přispěl i fakt, že mu Sambath zamlčel osud svého otce a bratra, které zabili Rudí Khmerové. Vedle výpovědí popisujících 
s mrazivou věcností detaily brutálního vraždění kambodžských civilistů se ve filmu, jež ve spolupráci s novinářem natočil britský dokumentarista 
Rob Lemkin, seznámíme i s řadou unikátních archivních záběrů a zajímavými informacemi o jednom z nejkrvavějších režimů v historii.  
 

6.   Hlad, 2009, 90 min, Německo, Marcus Vetter, Karin Steinberger 
Geneticky modifikované plodiny, technologický pokrok, globální oteplování a poptávka po surovinách. Svět počátku 21. století se dramaticky mění, 
a to tak, aby vyhovoval především potřebám bohatých. S touto změnou se v chudých zemích nadále zhoršuje už tak bídná životní úroveň. Zatímco 
v USA je největším problémem společnosti obezita, o pár tisíc kilometrů dál na jih, na Haiti, jsou lidé tak chudí, že musí prodávat vlastní děti do 
otroctví a k obědu jedí koláče z bláta. Ještě dále, v Brazílii, pokračují nenasytné dřevařské společnosti za přihlížení zkorumpovaných politiků v 
kácení amazonských pralesů a přispívají tak ke klimatické změně. V jejím důsledku dochází k častějším smrtícím obdobím sucha v subsaharské 
Africe. Masajům v Keni tak bez dešťové vody zbývá jenom žízeň a hladovění. V Indii zase tisíce farmářů uvěřily krásným snům o geneticky 
modifikované rýži a vrhli se do propagovaného experimentu. Jenže když nezaprší, nesklidí ani to, co měli dříve. Kdo nemůže splácet dluhy, volí 
raději sebevraždu. Film Hlad přináší detailní a šokující pohled na osudy komunit a lidí, kteří se na třech kontinentech ocitli v pasti současných 
mezinárodních poměrů. máte právo vědět, voda, opět téma naší rozvojovkové buňky 
 
7.   Nevítaní, 2009, 95 min. Tomáš Škrdlant, Česká republika  
„Ten film je o dobrém životě i se špatnou sudbou. O návratu zpět mezi lidi, do lidského života se všemi jeho nedokonalostmi,“ říká o svém snímku 
režisér Tomáš Škrdlant. Pětici hlavních postav, které se narodily s vážným postižením a byly rodiči odmítnuty, sledoval neuvěřitelných dvacet let. 
V záměrně volně propletených portrétech sledujeme jejich cestu od dětství v Jedličkově ústavu až po snahu plnohodnotně se začlenit do života 
dospělých. Od doby, kdy byly v duchu komunistické doktríny zavřeny v ústavech s přísným zákazem kontaktu s „normální“ společností až do 
současnosti, kdy většina z nich založila své vlastní rodiny. Od prvních bolestných pokusů pochopit, proč se k nim rodiče nehlásí a společnost je 
izoluje, až po zjištění, že žít se dá i bez rodiny a i s postižením. Intimní a nesmírně citlivě natočený Škrdlantův dokument rozhodně není smutnou 
ukázkou několika nešťastných osudů, ale naopak povzbudivým svědectvím o tom, co všechno dokáže handikepovaný člověk se silnou vůlí 
zvládnout. V loňském roce získal film výroční Cenu Pavla Kouteckého za nejlepší český dokument. 
 
8.   Zemřít ukamenováním, 73 min., Írán, Nizozemí, Farid Haerinejad; Mohammad Reza Kazemi 
Trest smrti ukamenováním mohou v Íránu dostat ženy a někdy i muži, kteří se provinili cizoložstvím, prostitucí či zabitím v sebeobraně. Advokátka 
Šadi Sadrová, novinářka Asijeh Aminiová a další aktivistky za práva žen se snaží pomáhat těm, které byly odsouzeny k tomuto nehumánnímu, 
ponižujícímu a velmi bolestivému způsobu popravy. Jejich práce je však obtížná - sesbírat důkazy je téměř nemožné, neboť íránská vláda se 
snaží vše ututlat vzhledem ke kritice, kterou ji zahrnují mezinárodní organizace zabývající se lidskými právy. Dokument režisérů Farida 
Haerinejada a Mohammada Rezy Kazemiho vypráví příběh několika žen, které díky pomoci Šadi a její neziskové organizace unikly trestu smrti 
ukamenováním. Lejla Mafi, Parissa a Nazanin se v očích íránského trestního zákoníku „provinily" sexuálním stykem s příbuzným, cizoložstvím a 
zabitím. Lejlu znásilnil její bratr, Parissu prodával manžel a Nazanin bránila sebe a svou neteř při pokusu o znásilnění. Změnit zavedenou praxi 
není snadné, ale íránské ženy se nevzdávají, byť pro ně samé znamená veřejná obhajoba ženských práv obrovské riziko. 
 
9.   Nenávist v krvi, 2008, 51 min, Srbsko, Marko Mamuzic    
Dokument Marka Mamuziče se zabývá alarmujícím nárůstem neonacismu a nacionalistických frakcí v Srbsku. Skrze rozhovory se členy různých 
srbských neonacistických frakcí a s jejich oponenty se snímek snaží poodhalit důvody, proč tolik mladých lidí v této zemi propadlo idejím fašismu 
a nacionalismu. Jedním z důvodů je jistě i skutečnost, že v zemi, která se po sedmi letech po pádu Miloševičova režimu stále nachází v izolaci od 
zbytku světa, má silné slovo pravoslavná církev. Potvrzují to slova jejího bývalého biskupa Nikolaje Velimiroviče, velmi populárního mezi mladými 
příznivci krajní pravice, který nešetří nenávistnými výroky na adresu příslušníků sexuálních menšin a zejména Židů. Podle něj Židé mohou nejen 
za smrt Krista, ale dokonce i za bombardování Srbska v devadesátých letech minulého století. Dramatické záběry z pouličních bitev s policií 
během útoku na americkou ambasádu, napadení účastníků protifašistické demonstrace, časté útoky na Romy a gaye či vypálení mešity v 
Bělehradě jasně dokazují, jak vážný problém neonacismus v Srbsku představuje. Na sarajevském filmovém festivalu snímek získal Cenu za 
podporu lidských práv. 

 



Strana 14                                



Strana 15                               



Strana 16                                

    Nejlepší česká TRAVESTI SKUPINA HANKY PANKY PRAHA v nové sestavě uvádí svůj zcela nový pořad s názvem ,,Z Čech až do 
Hollywoodu“. Spolu se slečnami Stefany, Dolores, Sofií a mistrem Alexem tentokrát procestujete řadu zemí světa a uvidíte spoustu hvězd 
hudebního nebe tak, jak je neznáte. Tentokrát vám ve svém pořadu představí hvězdy jako jsou Hana Hegerová, Peter Nagy, Monserat Cabalé, 
Fredy Mercury, Marcela Holanová, Waldemar Matuška, Sandra, Tina Turner, Kamélie a podíváme se i do Švédska za známou hudební skupinou 
ABBA. Samozřejmě nebude chybět ani spousta humoru, nadsázky a komických scének. Výpravná kostýmová show, která se těší oblibě v řadě 
měst po celé České i Slovenské republice příjíždí i do vašeho města. Více informací naleznete na internetových stránkách www.hankypankyshow.
eu.  
 

V Chrastavě se s nimi můžete potkat 9. dubna 2010 od 19:00 hodin v kině. 
        Vstupenky zakupujte v předprodeji v Infocentru Chrastava za 100,- Kč od 8. března 2010. 

 
    V únoru jste měli možnost si prohlédnout velice zdařilou výstavu „
Zima očima dětí z mateřských škol“. Chtěla bych touto cestou 
poděkovat ředitelkám Mateřských školek pí Marii Pilařové a pí Bc. 
Heleně Hochmanové a samozřejmě všem učitelkám, které se podílely 
na zajištění a instalaci této výstavy. 
    V měsíci  březnu vás zvu na výstavu „Chrastavské lesy ve 
fotografiích Jany Zahurancové“, kterou připravuje ve spolupráci s p. 
Ing. Miroslavem Chválou a pí. Jitkou Marxovou. 
    Přijďte se podívat !!!! 
                                                                               Zita Václavíková 

     Jak pozorní čtenáři našich webových stránek již zaregistrovali, 
v minulých dnech vznikla na našich stránkách zbrusu nová sekce TV 
Chrastava.  Zde se koncentrují videoklipy rozeseté dosud jen u 
příslušných článků, jejichž gró natočil pan Ing. Vratislav Loučka. 
Postupně se ještě doplní o ukázky z natočených DVD i o přetáčky 
starších dokumentů zachovaných dosud jen na videokazetách tak, aby 
nedávná historie Chrastavy byla pro zájemce dostupná i ve formě tzv. 
živých obrázků.  
 
V Chrastavě dne 12. 2. 2010                    Michael Canov, starosta          

    S ohledem na možnosti vylepšení nabídky pro naše občany v rámci poskytovaných služeb zveřejňujeme nabídku dopravy zdarma do nákupního 
centra Géčko http://www.mcgecko.cz/cz/li/. 
    Jízdní řád pro rok 2010, který platí ve dnech 10.3., 14.4., 12.5., 16.6., 14.7., 11.8., 15.9., 13.10., 10.11, 24.11., 8.12., 15.12., 22.12. (středy) 
zahrnuje při cestě tam zastávky na autobusovém nádraží v 16:10 a na Střeleckém vrchu v 16:15. Od Géčka odjíždí autobus vždy v 19:45. 
       Jízdní řád:Varnsdorf, AN      14:45 – Dolní Podluží, škola  14:51 –  Svor, otočka      15:05 – Cvikov, aut. st.   15:10 – Jablonné v Podj., Zd. 
z Lem.   15:20 – Rynoltice, Jednota   15:30 – Hrádek n.Nisou, aut. nádr.    15:50 – Hrádek n.Nisou, Donín   15:52 – Chotyně, u mostu     15:55 – 
Bílý Kostel n. Nisou, křižovatka    16:05 – Chrastava, aut. nádr.   16:10 – Chrastava, sídliště   16:15 – NC Géčko   16:25. 
V Chrastavě dne 8.2. 2010                                                                                                                                   Ing. Michael Canov, starosta 

    Chtěl bych touto cestou poděkovat Městskému úřadu 
v Chrastavě, jmenovitě paní Heleně Valdmanové za drobné pozornosti 
a gratulaci u příležitosti mých 80-tých narozenin. 
Budu se těšit zase za rok. 

Michal Štofčík 

      Rádi bychom touto cestou poděkovali p. Jiřímu Ládkovi, který se po 
celou zimu, a to zcela dobrovolně a z vlastní vůle, stará o úklid 
chodníku na mostě v Andělské Hoře. Ač měl jistě, jako každý z nás, 
tuto zimu dost práce s odklízením sněhu kolem svého domu, vzal si za 
vlastní i most,  po kterém denně chodí děti na autobus a do školy. 
       Ještě jednou děkujeme. 
                                                                    pracovníci odboru ORM 

    Začátkem března uplynou již 4 roky co nás opustil můj milovaný 
manžel Pavel Cinibulk. Ti, kteří jste ho znali a měli jej rádi, věnujte mu 
tichou vzpomínku. Děkuji.  
S úctou     Karin Cinibulková 

    V průběhu roku 2009 se konalo pět setkání členů místního sdružení 
ODS. Programem jednání byly např .  organizační 
záležitosti, kandidatura do parlamentních voleb, informace o jednání 
zastupitelstva města a příprava na komunální volby. Během roku se 
místní sdružení rozrostlo o několik nových členů.     Na jednání 
místního sněmu dne 16. 9. 2009 bylo zvoleno nové vedení místní 
organizace ve složení Vladimír Vondráček (předseda), Petr Medřický 
(místopředseda), Martin Jersák, Martin Chaloupka, Karel Žemlička. V 
říjnu 2009 byla oficiálně zahájena příprava voleb do zastupitelstva 
města – jednání o sestavení kandidátky, příprava programu a 
plánování komunikace s veřejností. Komunální volby proběhnou 
pravděpodobně v říjnu 2010. Zájemci o členství v ODS nebo o 
spolupráci při přípravě parlamentních a komunálních voleb nás mohou 
kontaktovat na 
 info@ods-chrastava.cz. 

Vladimír Vondráček, předseda 
Martin Jersák, člen rady 
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    Poslední lednovou sobotu a neděli jsme se zúčastnili střelecké 
soutěže v Liberci. V sobotu si nejlépe vedla Denisa Kratochvílová, která 
si vystřílela osobní rekord a Jana Nováková, která postoupila do 
finálového rozstřelu, kde si polepšila a postoupila z šestého místa na 
páté. 
    MUŽI      VzPu 60        
       Petr Klinger              535 b.  19. místo    (534 b. 19. místo)              
       Josef Rajnoha          534 b.   20. místo    (535 b.  18. místo)     
       Petr Hedbávný        529 b.     23. místo    (525 b.  21. místo)     
    DOROSTENCI    VzPu 40 
       Tomáš Rajnoha     339 b.   26. místo   (338 b.   24. místo) 
       Klára Hedbávná     331 b.   27. místo      
       Denisa Kratochvílova  354 b.  15.místo 
       Vojtěch Halama     348 b.   23. místo  
   ŽENY    VzPu 40 
       Jana Nováková      336 b.  15. místo     
   ŽENY   VzPi 40 
       Jana Nováková      326 b.  5. místo   (328 b.  10. místo)  
 MUŽI   VzPI 60        
        Ladislav Kratochvíl  516 b  20. místo                      
 
       14. února skončila Liberecká liga ze vzduchových zbraní. Ani zde 
se nám nevedlo špatně i přes některé slabé výsledky nebo neodstřílená 
tři kola. J. Rajnoha neudržel třetí kolo, ale obhájil čtvrté místo 
z minulého ročníku. Muži měli vyrovnané výsledky, když v celkovém 
součtu P. Hedbávný, J. Rajnoha měli stejný součet a P. Klinger měl 
jenom o jeden bod méně.  
        Průběžné výsledky: 
   MUŽI  VzPu 60  
        Petr Hedbávný Ing. 1618 b. 16. místo                       
        Petr Klinger                   1617 b. 17. místo       
   SENIOŘI  VzPu  
        Josef Rajnoha               1618 b.  4. místo                           
   DOROSTENCI  VzPu  
         Tomáš Rajnoha            1030 b.  11. místo                       
         Vojtěch Halama          1005 b. 12. místo 

 
   Po dvou kolech:   Denisa Kratochvílová             1044 b. 10. místo 
                               Klára Hedbávná                      866 b. 14. místo                              
   ŽENY  VzPu 40 
         Jana Nováková            984 b.   6. místo     
   ŽENY  VzPi 40 
         Jana Nováková            985 b.    7. místo     
   DO 14 LET   VzPu 30 
         Diana Knapová (2 kola)               522 b  31. místo                       
         David Novák                                852 b. 19. místo                       
         Martin Hruška                              823 b. 23. místo 

         Vojtěch Polák  (2 kola)                506 b.  32. místo 
         Petr Medřický  (2 kola)                726 b.  27. místo 
   DO 12LET  VzPu 30 
         Kateřina Svobodová                    810 b.  14. místo  
         Hana Čermáková                        732 b.  16. místo                       
         
        Předposlední víkend jsme jeli do Jablonce. Tady se nejlépe vedlo 
T. Rajnohovi, když s nástřelem 354 si zlepšil svůj osobní rekord.          
MUŽI   VzPu 60  
         Petr Hedbávný Ing.                  544 b. 14. místo 
         Josef Rajnoha                   532 b. 19. místo                       
         Petr Klinger                               542 b. 15. místo         
DOROSTENCI - ženy  VzPu 40 
         Tomáš Rajnoha                        354 b.  8. místo 
         Klára Hedbávná                        317 b. 13. místo 
         Denisa Kratochvílová                 349 b.  9. místo 

 
    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. 

    27. prosince 2009 byla druhá divize námořnictva spolu s výcvikovou školou na dvaceti kilometrovém pochodu.Mise měla prověřit novou výstroj 
příslušníků a fyzickou zdatnost nováčků před Chrastavskou šlápotou. 
31. prosince 2009 byla druhá divize námořnictva na zimní fyzické přípravě v lesích kolem Smědavy a Bílého Potoka. Za téměř nulové viditelnosti 
jsme absolvovali celou fyzickou přípravu. 
2. ledna 2010 provedla druhá divize námořnictva tzv. dril nováčků.Ti byli záměrně vystaveni bojovým tlakům, každý z nováčků si vyzkoušel  velení 
jednotky, průzkum a další. Záměrně byl vybrán tento den, od rána sněžilo,výstroj zmokla a ztěžkla, zbraně jsme museli udržovat ve funkčním 
stavu. Všichni, až na jednu výjimku poznali,že v zimě je na splnění daného  úkolu třeba velkého úsilí a dvakrát tolik mužů. 
9. ledna 2010 byla druhá divize USMC na chrastavské šlápotě. Úspěšně jsme všichni dorazili do cíle a nakonec jsme se stihli i podívat mimo 
trasu. 
10. ledna 2010 byl proveden další výcvik nově příchozích nováčků. Výcviková škola tak má pět kadetů. Na zkušených kadetech je znát, že se již 
něco znají a mají lepší fyzičku, oproti tomu, noví kadeti jsou odhodláni nevzdat svou píli a pokračovat jako jejich starší kolegové. 
7. února 2010 vyrazila druhá divize USMC spolu s jedním z kadetů, kterému mezi sebou říkají „Larva“, na pochod kopci v okolí našeho města. „
Sníh byl mokrý a po kolena hluboký, ale určených deset kilometrů jsme zvládli,“ pronesl jeden z příslušníků druhé divize, nutno rovněž vyzvednout 
kadeta „Larvu,“ který byl fyzicky velmi vyčerpán a za psychologické podpory svých kolegů i  on úspěšně trasu zdolal. 
14. února 2010 druhá divize mariňáků provedla hlídku Ardenským lesem. Německá opevnění byla obsazena a zdálo se, že se chystá ofenzíva... 
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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. 
Prodeje se uskuteční v Chrastavě v sobotu 20. března 
2010 - na náměstí u jízdních kol - v 13:00 hod. Pří-
padné bližší informace tel.: 728605840, 606490805,  
415740719, 728165166. 
————————————————————————
PRODÁM ředovou garáž v Chrastavě, Liberecké ulici. 
Cena dohodou, nejvyšší nabídce. Telefon 721 268 249 
———————————————————————— 
PŘIJMU 2 – 3 brigádníky z Chrastavy na nakládku a vy-
kládku. Práce převážně v sobotu a v neděli, vždy 1 – 3 
hodiny. Odměna 100,-Kč/hod.  
Informace na tel.: 777 14 22 88 
———————————————————————— 

MALBY - NÁTĚRY

tel.: 723 890 392  e-mail: malby7@email.cz Práce 7 dní v týdnu!
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