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Historická budova v , urpišově ulici v plném lesku

Historie (hledání a nalezení) chrastavského kulturního centra
V roce 1987 začala výstavba velkolepého kulturního centra (poblíž Nádražní ulice). V roce
1990 však byl tehdejšim městským zastupitelstvem záměr na určení této budovy pro kulturní
vyžití zrušen (městské zastupitelstvo dne 23. 2. 1998 nedokončenou budovu prodalo
s velkými leč mylnými nadějemi společnosti NELSON MS Chomutov, bohužel dnes je to ruina
v exekučním řízení).
V devadesátých letech kulturu zajišťoval M-klub, jehož centrum bylo ve stejnojmenné budově
na Střeleckém Vrchu. V roce 2001 byl jako organizační složka města zřízen Společenský
klub. Přestože pod Společenský klub patří (nejen) budova městského muzea, bylo stále
zřejmější, že mu chybí řádné centrum, kde by se mohly konat společenské a kulturní akce a
řada dalších činnosti. Věřím, že rekonstruovaná budova s oficiálním názvem Centrum
volnočasových aktivit umožní nejen činnost nejrůznějších kroužků a dalších aktivit (včetně
pobočky ZUŠ Liberec výtvarné a hudební oddělení), ale i vyžití občanů našeho města při
kulturních akcích pro všechny generace.

V úterý dne 16. března 2010 byla po rozsáhlé rekonstrukci uvedena do provozu
historická, státem chráněná památková budova v Turpišově ulici č. p. 407.

Historie budovy ve zkratce
Budova byla vystavěna v secesním slohu v roce 1904. Téměř celé první půlstoletí své
existence fungovala jako bankovní ústav. V roce 1956 se však její využití z gruntu
změnilo, když se začala využívat jako školní jídelna. Zároveň větší část jejího prvního
patra byla využívána v průběhu času několikrát přímo pro školní vyučování a několikrát
jako školní družina. Od 18. 10. 2000 do 15. 8. 2005 sloužila tato část prvního patra jako
provizorní radnice (kde sídlilo vedení města), v přízemí přímo ve školní jídelně se konala
zasedání zastupitelsiva města a další důležitá jednáni. Školní jídelna se s budovou
rozloučila dne 21. 1. 2005. Od 1. 9.2005 do 31. 7. 2008 již sloužila budova jako centrum

Společenského klubu, poté byla budova
uvolněna pro právě dokončenou
rekonstrukci.
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VZORKOVNA:
nám. 1. máje 140
CHRASTAVA

Ing. Michael Canov, starosta

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na sedmdesátý šestý "Večer se sta-

rostou" na téma Kultura a její možnosti v Chrastavě
Setkání se koná ve středu dne 21. dubna 2009 od 17:00 hodin

v sále Společenského klubu v Turpišově ulici čp. 407 (CVA).
Odborným garantem večera je vedoucí Společenského klubu

paní Zita Václavíková.
Těším se na Vaši účast.
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Zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 1. února 2010
Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a usneslo se takto:
- schválilo
1. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 324/1 (nebo její část) o výměře 122 m2 -

zahrada, v k. Ú. Dolní Chrastava (příjezdová komunikace do areálu)
2. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 324/2 (nebo její část) o výměře 257 m2 - ostatní
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komunikace,  v k. ú. Dolní Chrastava (příjezdová komunikace do areálu) 
- schválilo   na základě doporučení RM čj. 2010/02/IV ze dne 25. 1. 2010 návrh 6. změny rozpočtu na r. 2009  
- schválilo   na základě doporučení RM čj. 2010/02/V ze dne 25. 1. 2010 návrh rozpočtu a investičního plánu na r. 2010 
- schválilo   pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2010 
- schválilo   v souladu s § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o poskytnutí půjčky paní Ireně 
Feriové, nar. 12. 7. 1964,  bytem Rynoltická 115, Liberec – Machnín 
- stanovilo 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  pravomoc radě města 
provádět rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu 
- vydalo 
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, o ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění provedením speciální ochranné deratizace 
a dezinsekce 
- vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity 
- vzalo na vědomí  stanovisko MV ČR ve věci obecně závazné vyhlášky č. 5/2009  o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány 
interaktivní videoloterijní terminály s tím, že nadále trvá na znění této OZV ve schváleném znění 
ZM vzalo na vědomí  informaci tajemníka městského úřadu: 
rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce patří podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), mezi vyhrazené pravomoci rady obce. Podle ustanovení § 84 odst. 4 zákona o obcích „
Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce mimo pravomoci vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2.“ Z 
uvedených důvodů nelze o případné žádosti společnosti NYKUMA s. r. o, o nájem částí majetku města (ani o jiných návrzích nájemních smluv) 
rozhodovat v zastupitelstvu města.  
- zvolilo    paní Editu Kopalovou, paní Miladu Sedlákovou, paní Lenku Zíkovou, Mgr. Doris Žákovou a pana Zdeňka Kirschlägera, přísedícími 
Okresního soudu v Liberci pro funkční období 2010 – 2014  
- schválilo  dodatek č. 3 KA1000409 k úvěrové smlouvě – kontokorentnímu úvěru KA0809124 – ze dne 10. prosince 2008 
-  schválilo   podání nabídky ohledně pozemku par. č. 316/16 o výměře 1449 m2 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k. ú. 
Chrastava I (okolo "kulturáku") ve výši 40.000,- Kč  
- uložilo 
a)      starostovi města zaslat všem čl. ZM a kontrolnímu výboru žádost starosty města o stanovisko a odpověď z MV - odboru kontroly veřejné 

správy čj. MV 73468 - 17/ODK - 2009, kterou si vyžádal starosta k přijatým OZV č. 7/2009 a 8/2009 včetně právních rozborů 
b)     kontrolnímu výboru na nejbližším jednání projednat odpověď včetně právních rozborů OZV č. 7/2009 a č. 8/2009 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
-  s c h v á l i l a  
pronájem nebytového prostoru v objektu č. p. 709 Střelecký vrch, k. ú. 
Chrastava I, o výměře cca 42,0 m2, paní Haně Rejnartové na rozšíření 
kapacity pizzerie na dobu neurčitou, vč. návrhu smlouvy o nájmu 
nebytových prostor  a  pověřila starostu jejím podpisem 
-  s c h v á l i l a  
 smlouvu o nájmu nebytových prostor, kterou uzavře Město a Lidová 
umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace 
a pověřila starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a  
1.      v návaznosti na své usnesení 2010/02/III ze dne 25. 1. 2010 

pronajmout poz. p. č. 670/4 o výměře 384 m2 – trvalý travní 
porost a poz.  p. č. 670/5 o výměře 416 m2 – trvalý travní porost, 
v k. ú. Horní Vítkov, firmě ATOMVET s. r. o., za účelem 
pastevního areálu, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemků čj. 
N/23/2010 a pověřila starostu jejím podpisem 

2.      v návaznosti  na své usnesení č. 2009/07/IV ze dne 11. 5. 2009  
pronájem části poz. p. č. 360/1 o  výměře cca 450 m2 - trvalý 
travní porost, v k. ú. Chrastava I, na sekání trávy a část poz.p.č. 
360/1 o  výměře cca 50 m2 - trvalý travní porost,  v k. ú. 
Chrastava I, na manipulační plocha (chov drůbeže), panu 
Václavu Vaníčkovi, na dobu neurčitou, vč. návrhu smlouvy o 
nájmu pozemku a pověřila starostu jejím podpisem  

-  s c h v á l i l a  
1.      zřízení věcného břemene na st. p. č. 143/3 v k. ú. Chrastava I  ve 

prospěch Městského bytového družstva Chrastava, jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „
Kanalizační přípojky pro RD čp. 57“,  za cenu ve výši do 100 bm 
10.000,- Kč + DPH,  vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a pověřila starostu jejím podpisem 

2.      zřízení věcného břemene na poz. p. č. 379/5 a poz. p. č. 381/2 v 
k. ú. Dolní Chrastava  ve prospěch Městského bytového družstva 
Chrastava, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a 
provozování stavby „Kanalizační jímky a kanalizační přípojky pro 
obytné domy Barandov“, za cenu ve výši do 100 bm 10.000,- Kč 
+ DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene čj. SBS/08/2010 a pověřila starostu jejím podpisem 

3.      zřízení věcného břemene na poz. p. č. 1496/1 v k. ú. Horní 
Chrastava ve prospěch manželů Petronely a Petra Máchových, 
jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování 
stavby „Vodovodní přípojky pro stavbu RD na poz. p. č. 1284/2“, 
za cenu ve výši do 20 bm 500,- Kč + DPH,  vč. návrhu smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a pověřila starostu 
jejím podpisem 

4.      zřízení věcného břemene na poz. p. č. 723 v k. ú. Andělská Hora 
u Chrastavy ve prospěch pana Milana Šušky,  jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „
Vodovodní přípojky pro stavbu RD na poz.p. č. 395/5“, za cenu 
ve výši do 20 bm 500,- Kč + DPH,  vč. návrhu smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a pověřila starostu jejím 
podpisem 

-    s c h v á l i l a  
záměr pronajmout v objektu čp. 236 v kině v Turpišově ulici nebytový 
prostor o výměře cca 6 m2 na zřízení kanceláře 
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu ve městě 
Chrastavě s AVE komunální služby s. r. o., Žitavského 496, 156 00 
Praha 5 Zbraslav, IČ 60491736 a pověřila starostu jeho podpisem  
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu ve městě 
Chrastavě s AVE komunální služby s. r. o., Žitavského 496, 156 00 
Praha 5 Zbraslav, IČ 60491736 a pověřila starostu jeho podpisem  
Dodatek doplňuje ceník služeb o nápojové kartony a upravuje 
harmonogram v závislosti na doplnění svozu o nápojové kartony.  
Dodatek je vypracován v souladu s usnesením RM č. 2010/02/XI ze 
dne 25. 1. 2010. 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo na dodávku a instalaci žaluzií v objektu ZŠ 
Chrastava se zhotovitelem VJŠ s.r.o., U Dubu 740, 468 02 Rychnov u 
Jablonce nad Nisou, IČ 286 84 613 a pověřila starostu jejím podpisem 
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č.1 k mandátní smlouvě s Městské bytové družstvo 
Chrastava, Frýdlantská 57, 463 31 Chrastava, IČ 25419145 a 
pověřila starostu jeho podpisem 
-   s c h v á l i l a  
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Chrastava, Frýdlantská 57, 463 31 Chrastava, IČ 25419145 a pověřila 
starostu jeho podpisem 
-   s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o dílo na revizi a servis zabezpečovací signalizace se 
zhotovitelem Kelcom International Liberec s.r.o., Ještědská 85, 460 08 
Liberec 8, IČ: 60277301 a pověřila starostu jejím podpisem 
-  s c h v á l i l a  
návrh nájemní smlouvy na pronájem zařízení pro přenos signálu 
zabezpečovacího zařízení  se zhotovitelem Kelcom International 
Liberec s. r. o., Ještědská 85, 460 08 Liberec 8, IČ 60277301 a 
pověřila starostu jejím podpisem 
-  s c h v á l i l a 
v souladu s § 31, odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, odpisové plány zřízených příspěvkových organizací na rok 
2010  

a)     Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres 
Liberec, příspěvková organizace  

b)     Základní škola, Chrastava, Vítkov 69, okres Liberec, 
příspěvková organizace  

c)     Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, příspěvková 
organizace   

d)     Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec, 
příspěvková organizace   

-  r o z h o d l a  
o vypořádání zlepšeného výsledku hospodaření zřízených PO za rok 
2009 dle přílohy          
-  u d ě l i l a  s o u h l a s 
zřizovatele pro Základní školu Chrastava, nám. 1. máje 228 s 
uzavřením smlouvy o partnerství na projekt „Podpora osobnostní a 
sociální výchovy v inkluzívním vzdělávání“  
-  u d ě l i l a   s o u h l a s 
s užitím znaku města Chrastava firmě AKTIV 95 OPAVA, s. r. o., pro 
vytvoření sběratelské kolekce na reklamních předmětech  
-  s c h v á l i l a 
návrhy bytové a sociální komise ze zápisu č. 2010/04 ze dne 15. 2. 
2010 a zápisu č. 2010/05 ze dne 1. 3. 2010  
- s c h v á l i l a  
smlouvu o poskytnutí přístřeší v typu azylového zařízení paní Daně 
Onodyové a pověřila starostu jejím podpisem  
-   s c h v á l i l a 
smlouvu o poskytnutí přístřeší v typu azylového zařízení paní Danuši 
Hladké a pověřila starostu jejím podpisem  

-  s c h v á l i l a  
smlouvu o poskytnutí přístřeší v typu azylového zařízení panu 
Barnabáši Šerešovi a pověřila starostu jejím podpisem  
- s c h v á l i l a 
smlouvu o poskytnutí přístřeší v typu azylového zařízení paní Margitě 
Vokřálové a pověřila starostu jejím podpisem  
- s c h v á l i l a  
smlouvu o poskytnutí přístřeší v typu azylového zařízení panu 
Jaroslavu Princovi a pověřila starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a 
omezení provozu Mateřské školy Chrastava, Revoluční 488 – 
příspěvková organizace po dobu letních prázdnin v červenci a srpnu. V 
této době bude v provozu vždy jeden objekt dle návrhu MŠ . 
-  s c h v á l i l a 
návrh na udělení plakety J. A. Komenského osobnostem uvedeným 
v příloze  
-  s c h v á l i l a 
redakční radu pro vydávání Chrastavských listů ve složení: Zita 
Václavíková, Ing. Vratislav Loučka, Libuše Junková 
-  u r č i l a 
členem konkursní komise na obsazení funkce ředitele Výchovného 
ústavu, dětského domova se školou, střední školy, základní školy a 
školní jídelny, Chrastava, Školní 438, Ing. Michaela Canova – starostu 
města (náhradník Miloslav Pilař – místostarosta města)  
-  s c h v á l i l a 
záměr podání žádosti o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje 
na zpracování projektové dokumentace na akci „Zvýšení bezpečnosti 
zranitelných účastníků provozu v lokalitě Andělská hora“ 
-  s c h v á l i l a 
na základě žádosti ředitele ZŠ Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres 
Liberec – příspěvková organizace a dle § 102 odst. 2b) zákona č. 
128/2004 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), udělení výjimky z počtu žáků ve třídě V. A  na celkový počet 31  
-   v z a l a   n a    v ě d o m í 
sdělení a žádost MVČR č.j. MV-73468-23/ODK-2009 ze dne 1. 3. 
2010  ve věci vyhlášky z roku 1992 („o použití nižšího koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitosti“) týkající se  Dolního a Horního Vítkova  
s tím, že tuto vyhlášku nezrušuje  
 
 
 

     Město Chrastava uspělo při podání žádosti do Operačního programu přeshraniční spolupráce - Fondu mikroprojektů se svým projektem „
Sportovní hry a volnočasové vyžití předškoláků“ (CZ.3.22/3.3.01/09.01654). 
 
     Město Chrastava tímto projektem získá prostředky na rozvoj přeshraniční spolupráce mezi mateřskými školami v Chrastavě a partnerském 
městě Lwówek Śląski. V rámci tohoto projektu se uskuteční vzájemná návštěva dětí z mateřských škol se sportovním programem, pořídí se 
sportovní náčiní, dřevěné outdoorové hrací prvky a drobné vybavení.  
 
     Z celkových nákladů projektu ve výši 3.481 Euro (cca  90 tis. Kč) činí dotace 85 %, tj. 2.959 Euro, zbylých 15 % bude hrazeno z rozpočtu 
města.  
 

Mgr. Jakub Dvořák a Ing. Lenka Míšková, odbor rozvoje, dotací a správy majetku 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA.  

 
 EVROPSKÁ UNIE 
 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ   ROZVOJ 
 PŘEKRAČUJEME HRANICE 
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PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA CHRASTAVY 
(nedílná  součást smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby) 

 
I. Základní informace: 

Pečovatelská služba města Chrastavy je terénní a ambulantní služba, poskytovaná ve vymezeném místě, čase a rozsahu prostřednictvím 
kvalifikovaných pracovníků města Chrastavy – sociální pracovnice a pracovníků sociální péče (pečovatelek), na základě písemné smlouvy mezi 
poskytovatelem a osobou požadující pečovatelskou službu (klientem), za úhradu dle platného sazebníku schváleného Radou města Chrastavy. 
Poskytované úkony pečovatelské služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné. Průběh 
poskytování pečovatelské služby probíhá dle individuálních plánů péče jednotlivých klientů. 
 
Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Chrastava, nám. 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871,  DIČ: CZ00262871, kontaktní 
telefon: tel. 482 363 825, 485 143 277.  
Pečovatelská služba je organizačně začleněna pod Městský úřad Chrastava, odbor pro záležitosti občanů. 
 

II. Cílová skupina: 
Pečovatelská služba města Chrastava je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, žijícím ve městě Chrastava.  
 

III. Místo a čas poskytování pečovatelské služby: 
Je poskytována dle smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby v domácnosti osoby (např. úklid, dovážka oběda), příp. v místě bydliště 
(doprovod k lékaři) v čase: v pracovní dny v době od 7:00 hod. do 15:30 hod. přičemž úkon dovoz oběda probíhá v době od 10:30 hod. do 
13:00 hod. a čas poskytnutých dalších jednotlivých úkonů bude vždy konkrétně stanoven nejpozději den přede dnem poskytnutí úkonu 
domluvou mezi poskytovatelem a osobou využívající pečovatelskou službu podle potřeb osoby a provozních možností poskytovatele 
 

IV. Rozsah poskytování pečovatelské služby: 
Poskytování pečovatelské služby zahrnuje tyto základní činnosti: 

-       základní poradenství                                                  -     pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
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-       pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
-       poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
-       pomoc při zajištění chodu domácnosti 
-       zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 

V. Zpřesňující informace: 
Kontaktní telefony:   
pečovatelna – DPS , Bílokostelecká 66, Chrastava (při nepřítomnosti zaměstnanců záznamník)      485 143 277 
 
Hana Urbanová – vedoucí OZO MěÚ Chrastava             tel. 482 363 825 
Mgr. Věra Smolová – referent OZO MěÚ Chrastava,              tel. 485 143 277  
Jana Ulrichová – pečovatelka (DPS)                                        tel. 721 233 419 
Simona Králová – pečovatelka (DPS)                                       tel. 721 233 419 
 
Posláním Pečovatelské služby města Chrastavy je poskytovat svým klientům služby, které vedou k podpoře samostatného života v domácím 
prostředí a k aktivnímu využití volného času, a umožnit tak lidem přes nepříznivou zdravotní či sociální situaci setrvávat v jejich domovech, 
zachovat vazby na své přirozené sociální prostředí, rodinu, přátele a blízké a využívat vlastní možnosti, schopnosti a dovednosti, přirozené 
vztahové sítě a místní instituce, které poskytují služby veřejnosti. 
 
Cílem Pečovatelské služby města Chrastavy  

-       podpora klientů v jejich soběstačnosti, samostatnosti  
-       umožnění samostatného rozhodování klientů o vlastním životě 
-       pomoc klientům zajistit základní životní potřeby 
-       pomoc zabezpečit klientům vysokou kvalitu života ve stávajícím domácím prostředím 
-       podpora klientů v maximálně aktivním životě s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální prostředí, v němž žijí 
-       podpora klientů  pro zvýšení orientace v jejich vlastních právech a povinnostech 

 
Zásady Pečovatelské služby města Chrastavy  jsou obsaženy v Etickém kodexu zaměstnanců Města Chrastavy - pečovatelské služby města 
Chrastavy, mezi hlavní principy patří: 

-       rovnost přístupu bez diskriminace                 -     dodržování práv klientů 
-       zachování lidské důstojnosti                                -      nezávislost a autonomie klientů 
-       respektování potřeb a volby klientů                -     bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb 
-       individualizace podpory                                       -      flexibilita 
-       diskrétnost 
 

Pečovatelky  ve spolupráci s klientem dbají na dodržování plánu, provádí jeho hodnocení v souvislosti s osobními cíli klienta  a navrhují případnou 
změnu plánu s ohledem na osobní cíle, potřeby, schopnosti a zdravotní stav klienta.  Pokud má klient zájem o stanovení konkrétního zaměstnance 
pečovatelské služby jako klíčového pracovníka, je mu, nebrání-li tomu provozní důvody, vyhověno. 
 
Pečovatelská služba se hlásí k myšlence standardizace kvality sociálních služeb, v rámci které zavedla do praxe soubor vnitřních předpisů 
pro Pečovatelskou službu města Chrastavy, jehož důsledným uplatňováním dojde ke zvýšení kvality poskytovaných služeb.  
 
Jedná se o: 
-  provozní řád pečovatelské služby města Chrastavy  
-  dopravně provozní řád města Chrastavy 
-  organizační řád  města Chrastavy  
-  podpisový řád města Chrastavy 
-  spisový a skartační řád města Chrastavy 
-  pracovní řád města Chrastavy 
-  cenový sazebník úkonů pečovatelské služby města Chrastavy  
-  organizační a provozní řád domu s pečovatelskou službou 
-  pravidla pro poskytování pečovatelské služby   
 
Všechny uvedené předpisy jsou k dispozici na „pečovatelně“ a v kanceláři OZO MěÚ Chrastavy. Pravidla poskytování Pečovatelské služby města 
Chrastavy obsahují základní informace uvedené v těchto předpisech. Úplné znění jednotlivých předpisů obdrží občané na požádání od sociální 
pracovnice OZO MěÚ Chrastavy, žádost mohou vznést i prostřednictvím pečovatelky. 
 

VI. Úhrada pečovatelské služby: 
Výše úhrady za úkony pečovatelské služby je stanovena v Cenovém sazebníku úhrad úkonů Pečovatelské služby města Chrastavy – viz 
příloha, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách. 
Při změně Cenového sazebníku úhrad úkonů pečovatelské služby města Chrastavy je osoba se změnou prokazatelně seznámena 
pracovníkem OZO s minimálně týdenním předstihem, nesouhlas osoby se změnou sazebníku je jedním z důvodu pro vypovězení smlouvy o 
poskytnutí pečovatelské služby ze strany poskytovatele (Města Chrastavy). 
Úhrada za poskytnuté úkony pečovatelské služby se platí, není-li ve smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby stanoveno jinak,  v hotovosti, 
zpětně, jednou za kalendářní měsíc, nejpozději do 20. dne následujícího měsíce po měsíci, za který je úhrada účtována. 
 
Bez úhrady se pečovatelská služba poskytuje dle zák. č. 108/2006 Sb., § 75, odst. 2: 
a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí, 
b) účastníkům odboje (zák. č. 255/1946, zák. č. 462/1919), 
c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo 
odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho 
účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo 
trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, 
d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 
odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do 
tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo 
v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, 
c) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let. 
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c) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let. 
 

VII. Jak požádat o poskytování, příp. změnu rozsahu pečovatelské služby: 
Osoba mající zájem o poskytování pečovatelské služby požádá osobně, písemně, telefonicky nebo prostřednictvím jiné osoby odbor pro 
záležitosti občanů Městského úřadu v Chrastavě o zprostředkování sociální služby. Pracovník OZO MěÚ Chrastava na základě tohoto 
podnětu navštíví zájemce, projedná s ním jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, a podá zájemci informace o pečovatelské službě v takovém 
rozsahu, aby se tento mohl rozhodnout, zda chce pečovatelské služby využít či nikoliv, příp. v jakém rozsahu. 
V případě zájmu o využití pečovatelské služby je žadatel povinen poskytnout pracovníkovi OZO: 

a)     základní údaje pro přípravu smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby (jméno, datum narození, bydliště; se souhlasem osoby dále r. 
č., jméno ošetřujícího lékaře, zdravotní pojišťovnu, jména a telefonní čísla kontaktních osob) 

b)     doložit vyjádření ošetřujícího lékaře: 
-       zda z hlediska zdravotního stavu osoby není námitek proti poskytování pečovatelské služby  
-       zda nebyla u osoby zjištěna infekční a parazitární choroba, při které nemocný může být zdrojem onemocnění 
-       zda osoba netrpí psychózou a psychickou poruchou, při nichž může ohrozit sebe i druhé 

 
Pracovník OZO připraví na základě domluvy s osobou žádající poskytování pečovatelské služby návrh smlouvy, spolu s Pravidly poskytování 
Pečovatelské služby města Chrastavy a Cenovým sazebníkem úhrad úkonů Pečovatelské služby města Chrastavy je předá osobě k seznámení a 
při souhlasu s pravidly i se zněním smlouvy stvrzují svými podpisy klient i zástupce města uzavření smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby. 
K odmítnutí zájemce o poskytnutí Pečovatelské služby města Chrastavy může dojít pouze za předpokladu, že: 
1.      Pečovatelská služba města Chrastavy neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá 
2.      Pečovatelská služba nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá 
Město Chrastava odmítne uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud zdravotní stav osoby neumožňuje poskytování požadovaného 
úkonu. 
 

VIII. Poskytování pečovatelské služby: 
Čas a četnost jednotlivých úkonů pečovatelské služby je sjednán s klientem individuálně. Pokud klient požaduje provádění úkonů nepravidelně, 
je povinen nahlásit požadavek na provedení úkonů minimálně jeden pracovní den předem – do 15:00 hod. Jedná-li se o zajištění úkonu 
v přesně stanovený čas (např. doprovod k lékaři), je povinen nahlásit požadavek minimálně jeden pracovní den předem.  
V případě požadavku klienta na zajištění úkonu, jehož plnění trvá pečovatelce déle než 90 min. (jedná se zejména o úkony v rámci činnosti „
pomoc při zajištění chodu domácnosti“), je tato oprávněna rozložit dobu poskytnutí úkonu na celý den, případně do více po sobě jdoucích dnů. 
 
Klient je povinen na vlastní náklady zajistit (možno i prostřednictvím pečovatelky, nutná domluva) čistící, hygienické, případně další prostředky, 
jež jsou k provádění některých úkonům třeba. 
 
Při změně zdravotního stavu klienta, resp. při zjištění infekční či parazitární choroby, při které nemocný může být zdrojem onemocnění, je 
klient povinen na změnu svého zdravotního stavu pečovatelku upozornit a pečovatelská služba je oprávněna přerušit po dobu nemoci klienta 
poskytování některých úkonů (jedná se zejména o dovoz jídla, koupání ve středisku osobní hygieny, příp. další). 
 
V případě, že klient pečovatelce neotevře v domluveném čase, bude po 10 minutách od domluveného termínu pečovatelská služba 
postupovat takto: 

-       pokus o kontakt klienta prostřednictvím telefonu 
-       kontaktování rodiny nebo osoby, kterou klient určil jako kontaktní 
-       dotaz u sousedů, příbuzných, známých 
-       informování obvodního lékaře 
-       přivolání Policie – z důvodného podezření na zdravotní problémy klienta 

 
Uplatnění tohoto postupu bude zaznamenáno pečovatelkou, která takto postupovala, v dokumentaci klienta i v knize mimořádných událostí, 
uložené na pečovatelně. 
(Podrobný postup řešení této i dalších situací v Provozním řádu pečovatelské služby.)  
 

IX. Specifikace jednotlivých činností a v rámci nich prováděných úkonů: 
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - poskytuje se v domácnosti klienta, případně za využití jeho speciálních pomůcek 
(např. zvedák). 
 
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – poskytuje se v domácnosti klienta; celkovou koupel je možné 
poskytnout ve středisku osobní hygieny v DPS Bílokostelecká 66 Chrastava. 
 
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 
a) dovoz nebo donáška jídla  – pečovatelská služba zajišťuje dovoz oběda ze Školní jídelny v Chrastavě; cena oběda je stanovena zřizovatelem 
jídelny. Pečovatelská služba neručí za kvalitu ani množství dováženého oběda. Dovoz oběda probíhá v době od 10:30 hod. do 13:00 hod. 
v pracovní dny v termojídlonosičích, které poskytne Město Chrastava na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce a klient složí vratnou zálohu 500,-
Kč.  
Klient hradí počet odebraných obědů , případné přeplatky nebo nedoplatky jsou vyrovnány do jednoho týdne po skončení měsíce, ve kterém byly 
obědy odebrány.  
Odhlášení oběda je povinen klient nahlásit do 7:30 hod. dne, na který chce oběd odhlásit. V opačném případě mu bude účtována celá částka za 
oběd, v případě uskutečněné služby (dovoz oběda) bude i tato klientem hrazena.  
b) pomoc při přípravě jídla, příprava a podání jídla a pití – jídlo je připravováno ze surovin klienta (možno zajistit i prostřednictvím 
pečovatelky, nutná domluva) 
 
Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
a) běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu - klient je povinen na vlastní náklady zajistit (možno i 
prostřednictvím pečovatelky, nutná domluva) potřebné čistící prostředky, jež jsou k provádění úkonům třeba 
b) mytí oken - klient je povinen na vlastní náklady zajistit (možno i prostřednictvím pečovatelky, nutná domluva) potřebné čistící prostředky, jež 
jsou k provádění úkonům třeba;  
- v odůvodněných případech zajistí mytí oken dvě pečovatelky (doba trvání úkonu je v tom případě násobená dvěma);  
c) údržba domácích spotřebičů – znamená mytí, čištění domácích spotřebičů (např. kuchyňského robota, vysavače), pečovatelky nejsou 
oprávněny opravovat spotřebiče 
d) donáška vody – prováděna v nádobách klienta 
e) topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení – zahrnuje donášku uhlí a dřeva, štípání a skládání dřeva, 
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oprávněny opravovat spotřebiče 
d) donáška vody – prováděna v nádobách klienta 
e) topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení – zahrnuje donášku uhlí a dřeva, štípání a skládání dřeva, 
vybírání a vynesení popela, běžné čištění kamen  
f) nákupy a pochůzky – pečovatelka nakupuje zboží z obdržených finančních prostředků klienta dle jeho požadavků na druh zboží, při 
nákupu se snaží respektovat i přání klienta na místo nákupu. Klient je povinen mít před nákupem připraven písemný seznam věcí, které si přeje 
nakoupit (příp. pečovatelka pomůže klientovi seznam sepsat dle jeho požadavků a potřeb) s uvedenou finanční částkou, kterou před nákupem 
předá pečovatelce (pečovatelka vystaví  na předanou finanční částku potvrzení). Po nákupu pečovatelka nákup vyúčtuje (na všechny 
nakoupené položky doloží účtenku) a vrátí zbytek finančních prostředků klientovi (na kopii  potvrzení klient podpisem potvrdí správnost 
předloženého vyúčtování a vrácení financí). Při pochůzkách, u kterých dochází k manipulaci peněz klienta (platby na poště, vyzvedávání léků za 
úhradu v lékárně apod.) se postupuje obdobně. 
g) praní a žehlení prádla, popřípadě jeho drobné opravy – poskytuje se dle požadavků klienta v prádelně na pečovatelně.  
 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – zajišťuje se ve městě Chrastavě.  
 
Fakultativní činnosti – se zajišťují v rozsahu úkonů: kontrolní návštěvy a dohled nad dospělým občanem.  Dohled je poskytován v délce 
do 60 min., při požadavku na delší dobu zajištění úkonu je žádost posuzována s ohledem na provozní možnosti pečovatelské služby i na 
možnosti občana zajistit si požadovaný úkon jiným způsobem.   
 

X. Kontrola poskytované sociální služby 
Poskytované úkony zaznamenává pečovatelka do výkazového listu klienta, který slouží jako podklad pro měsíční vyúčtování. Aby se předešlo 
případným nedorozuměním, po ukončení poskytování požadovaného úkonu (vyjma dovážky oběda) stvrdí klient svým podpisem ve „
výkazovém listu“, že uvedený úkon mu byl skutečně poskytnut v rozsahu, příp. čase, jaký pečovatelka uvádí. Při odmítnutí klienta 
potvrdit poskytnutí požadovaného úkonu o tom pečovatelka provede zápis do záznamového listu a v nejbližší možné době bude informovat 
vedoucí odboru pro záležitosti občanů MěÚ Chrastava. 
 

XI. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 
Klienti pečovatelské služby si mohou stěžovat na kvalitu, způsob poskytování pečovatelské služby, postup a chování zaměstnanců i na další 
okolnosti související s Pečovatelskou službou města Chrastavy, aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. Případná stížnost je chápána jako 
zdroj informací o spokojenosti s poskytováním Pečovatelské služby města Chrastavy. 
Stížnosti je možné podávat ústně, v písemné nebo elektronické podobě. Klient si může svobodně zvolit zástupce, který ho bude při 
vyřizování stížnosti zastupovat. V rámci možností jsou prošetřeny a řešeny i anonymní stížnosti. Klient může kdykoliv vzít svou stížnost zpět. 
 
Ústní stížnost je možné podat osobně nebo telefonicky u jednotlivých zaměstnanců pečovatelské služby - pečovatelek, sociální 
pracovnice, vedoucí OZO MěÚ Chrastava. Podání telefonické stížnosti bude při pochybnostech následně ověřeno při osobním jednání 
s klientem, který stížnost podal. 
O každé ústní stížnosti bude pracovníkem, který stížnost obdržel, proveden záznam v knize stížností uložené na pečovatelně a bude o ní 
informována vedoucí OZO MěÚ Chrastava. Ústní stížnost bude zaznamenána i v případě, že ji pracovník ihned vyřídí, v tom případě v knize 
stížností uvede, jakým způsobem byla žádost vyřízena. 
Přeje-li si stěžovatel zachovat anonymitu, nebo je-li to v zájmu správného vyřízení stížnosti, bude s totožností klienta podávajícího stížnost 
seznámena pouze vedoucí OZO MěÚ Chrastava. 
Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečných průtahů, snahou pečovatelské služby města Chrastavy je vyřídit stížnosti neprodleně, resp. do 10 
kalendářních dní po obdržení stížnosti, při projednávání složitější stížnosti lhůta pro vyřízení nepřekročí 30 kalendářních dní. O vyřízení stížnosti 
je klient písemně informován ve výše uvedených lhůtách, a to i v případě zjištění neoprávněně podané stížnosti. Způsob vyřešení stížnosti je 
zaznamenán v knize stížností. 
 
Pokud není klient s vyřízením stížnosti spokojen, může požádat o prošetření. Stížnost přešetří tajemník Městského úřadu Chrastavy. 
Není-li ani po prošetření stížnosti klient spokojen, může se dále obrátit například na: 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin, U Jezu 642/2, 461 80 Liberec 2 
Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno 
 

XII. Ukončení poskytování pečovatelské služby 
K ukončení poskytování pečovatelské služby dochází ukončením platnosti smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby nebo vypovězením 
smlouvy. Vypovězení smlouvy musí být vždy provedeno písemnou formou. 
Klient může tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu, výpovědní lhůta pro jeho výpověď činí 1 den po dni doručení výpovědi poskytovateli. Se 
žádostí o pomoc se sepsáním výpovědi se klient může obrátit osobně, telefonicky, písemně nebo prostřednictvím jiné osoby (včetně pečovatelky) 
na pracovníka OZO, který ho v případě potřeby i navštíví v domácnosti a se sepsáním výpovědi klientovi vypomůže. 
Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z důvodů uvedených ve smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby, výpovědní lhůta pro výpověď 
danou poskytovatelem činí 15 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď klientovi doručena. 
                                                       
K úhradám za poskytování pečovatelské služby slouží  příspěvek na péči dle § 7, zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních 
službách,  který je přímo určen na pokrytí užívaných služeb. 
 
Budu mít na to prostředky ? 
Základním nástrojem pro fungování nového modelu sociálních služeb je poskytování příspěvku na péči. Příspěvek na péči náleží těm lidem,  
kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiného člověka, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v 
soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se týkají zajištění či příjímání stravy, osobní hygieny, oblékání 
a pohybu. Soběstačností se rozumí úkony umožňující účastnit se sociálního života, tj. komunikovat, nakládat s penězi či předměty osobní potřeby, 
obstarat si osobní záležitosti, uvařit si, vyprat a uklidit. Příspěvek náleží člověku, o kterého je pečováno, nikoliv tomu, kdo péči zajišťuje. Schopnost 
zvládnout péči o sebe a být soběstačný je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci někoho jiného, a to 
od mírné závislosti až po závislost úplnou. Příspěvek na péči nemůže být přiznán dítěti, které je mladší než jeden rok. 
 

Těmto stupňům následně odpovídá také výše příspěvku v korunách.    

      Míra potřeb je posuzována sociálním pracovníkem a posudkovým lékařem.  

 Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc 



Strana 11                               

 Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc 
a) 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 
b) 5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 
c) 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 
d) 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 
 
 Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc 
a) 2 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 
b) 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 
c) 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 
d) 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 
  
Jak o příspěvek požádat:  
1) Podat žádost o příspěvek na odbor sociální péče, Magistrátu města Liberce na předepsaném formuláři a s uvedením všech požadovaných 
údajů.  
 
2) Následuje posouzení stupně závislosti na pomoci jiného člověka (příslušný pracovník provede sociální šetření v přirozeném prostředí - jde 
především o domácnost žadatele, ale v případech, kdy žadatel pobývá ve zdravotnickém zařízení, provádí se totéž v nemocnicích, léčebnách a 
rehabilitačních ústavech). Pokud žadatel neumožní provedení sociálního či zdravotního posouzení, ztrácí možnost příspěvek na péči získat.  
 
3) Vyjádření posudkového lékaře úřadu práce - vychází ze zdravotního stavu doloženého praktickým lékařem a z výsledku sociálního šetření, popř. 
žadatel může být vyzván, aby se podrobil dalšímu odbornému lékařskému vyšetření.  
 
4) Žadateli je vydáno a doručeno rozhodnutí o dávce (v případě, že je kladné, je příjemce příspěvku povinen do 15 dnů písemně ohlásit, jakým 
způsobem a kdo mu péči - sociální službu - zajistí, pokud tak neučinil již při podání žádosti).  
   
Žádost o výše uvedený příspěvek lze vyzvednout na Městském úřadu Chrastava, odboru pro záležitosti občanů,  na internetových stránkách , 
nebo na Magistrátu města Liberec. 

Využívání příspěvku na péči někdy neodpovídá účelu, pro nějž je poskytován, a míjí se tak účinkem. Část příjemců odmítá uvést způsob jeho 
využití, protože jej vnímají jako dávku „odškodňovací“. Významná část spoluobčanů, bere tento příspěvek na péči spíše jako vítané přilepšení 
čistých příjmů rodiny, případně své vlastní, než jako částku, která je určena na nákup sociálních služeb.  

§ 7 
 Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám 
závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné 
pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.  
 Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné 
fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v 
rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8.  
 Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku. 
 O příspěvku rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

§ 8  
Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve 
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více 
než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 
18 let věku při více než 4 úkonech péče o vlastní osobu a 
soběstačnosti, 
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo 
dohled při více než 18 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti 
nebo u osoby do 18 let věku při více než 10 úkonech péče o vlastní 
osobu a soběstačnosti, 
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo 
dohled při více než 24 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti 
nebo u osoby do 18 let věku při více než 15 úkonech péče o vlastní 
osobu a soběstačnosti, 
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo 
dohled při více než 30 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti 
nebo u osoby do 18 let věku při více než 20 úkonech péče o vlastní 
osobu a soběstačnosti. 

§ 9  
 Při posuzování péče o vlastní osobu pro účely stanovení stupně 
závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto úkony: 
a) příprava stravy, 
b) podávání, porcování stravy, 

c) přijímání stravy, dodržování pitného režimu, 
d) mytí těla, 
e) koupání nebo sprchování, 
f) péče o ústa, vlasy, nehty, holení, 
g) výkon fyziologické potřeby včetně hygieny, 
h) vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, 
i) sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě, 
j) stání, schopnost vydržet stát, 
k) přemisťování předmětů denní potřeby, 
l) chůze po rovině, 
m) chůze po schodech nahoru a dolů, 
n) výběr oblečení, rozpoznání jeho správného vrstvení, 
o) oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, 
p) orientace v přirozeném prostředí, 
q) provedení si jednoduchého ošetření, 
r) dodržování léčebného režimu. 
 
 Při posuzování soběstačnosti pro účely stanovení stupně závislosti se 
hodnotí schopnost zvládat tyto úkony: 
a) komunikace slovní, písemná, neverbální, 
b) orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a mimo přirozené 
prostředí, 
c) nakládání s penězi nebo jinými cennostmi, 
d) obstarávání osobních záležitostí, 
e) uspořádání času, plánování života, 
f) zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku, 
g) obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování), 
h) vaření, ohřívání jednoduchého jídla, 
i) mytí nádobí, 
j) běžný úklid v domácnosti, 
k) péče o prádlo, 
l) přepírání drobného prádla, 
m) péče o lůžko, 
n) obsluha běžných domácích spotřebičů, 
o) manipulace s kohouty a vypínači, 
p) manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří, 
q) udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady, 
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r) další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním 
domácnosti. 
 
 Při hodnocení úkonů pro účely stanovení stupně závislosti podle § 8 
se hodnotí funkční dopad dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 
na schopnost zvládat jednotlivé úkony podle odstavců 1 a 2. 
 
 Při hodnocení úkonů pro účely stanovení stupně závislosti podle § 8 
se úkony podle odstavců 1 a 2 sčítají. Při hodnocení úkonů podle 
odstavců 1 a 2 se úkony uvedené v jednotlivých písmenech považují za 
jeden úkon. Pokud je osoba schopna zvládnout některý z úkonů 
uvedených v odstavci 1 a 2 jen částečně, považuje se takový úkon pro 
účely hodnocení za úkon, který není schopna zvládnout. 

 
 Bližší vymezení úkonů uvedených v odstavcích 1 a 2 a způsob jejich 
hodnocení stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 10 
U osoby do 18 let věku se při posuzování potřeby pomoci a dohledu 
podle § 9 pro účely stanovení stupně závislosti porovnává rozsah, 
intenzita a náročnost pomoci a dohledu, kterou je třeba věnovat 
posuzované osobě, s pomocí a dohledem, který je poskytován zdravé 
fyzické osobě téhož věku. Při stanovení stupně závislosti u osoby do 
18 let věku se nepřihlíží k pomoci a dohledu při péči o vlastní osobu a 
při zajištění soběstačnosti, které vyplývají z věku osoby a tomu 
odpovídajícímu stupni biopsychosociálního vývoje. 
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Vysvětlivky: 
1. souhlas s provedenými úkony stvrzuje klient podpisem na výkaz úkonů ihned po provedení služby. Kopii výkazu obdrží klient s vyúčtováním 
služeb.                                                 
2. pečovatelka může odmítnout službu, je-li ohrožen její život, nebo zdraví ( např.poškozené elektropřístroje, nakažlivá nemoc apod).                      
                             
Zajištění obědů                                                      
Obědy jsou zajišťovány v množství 1 oběd v jednom dni. V posledním pracovním dni před dnem pracovního volna je možné zvýšit počet obědů dle 
počtu následujících dnů pracovního volna. Pečovatelská služba nenese zodpovědnost za kvalitu obědů. Případné stížnosti budou předány na 
příslušné jídelny, které oběd připravily, a následně s nimi řešeny.                                                   
Dovoz nebo donáška obědů                                                    
Tento úkon končí předáním jídlonosiče nebo doručením (postavením) na domluvené místo (případně pomocí při otevření víka termonosiče). Další 
manipulace s jídlem je předmětem jiného úkonu. Tyto další úkony nevykonává pečovatelka rozvozu jídel (kromě DPS) a je nutno si je domluvit pře-
dem.                                                     
Dovoz je účtován každému uživateli za každý den dovozu obědů, přičemž ve dnech rozvozu více obědů pro dny pracovního volna je účtováno stále 
jedno dovozné.                                                  
Tento úkon je prováděn plošně ve stanoveném časovém rozmezí daném v Pravidlech pro poskytování pečovatelské služby. Přesný čas dovozu 
obědu nelze stanovit, lze jen vypozorovat přibližnou dobu, dle zařazení do trasy rozvozu jednotlivých automobilů, kdy už se trasy výrazně nemění, 
jen v případech mimořádných situací.                                                       
Běžný úklid a údržba domácnosti                                                 
Úkon obsahuje jen činnosti v rozsahu běžného úklidu domácnosti, např. zametání podlahy, vytření, vyluxování, utření prachu, umytí nádobí, dřezu, 
vany, umývadla, zrcadel, ustlání postelí apod. (vše bez odtahování nábytku) v místnostech, které uživatel běžně užívá (obývá).                                
                      
Údržba domácích spotřebičů                                            
Tento úkon zahrnuje pouze údržbu spotřebičů (umytí, otření, složení, uložení příp. namazání přístupných pohyblivých částí). Nejde o opravy!         
                                          
Pomoc při zajištění velkého úklidu v domácnosti                                          
V rámci velkého úklidu pečovatelka může provést úklid ve skříních, kuchyňské lince, pomoc při balení osobních věcí při stěhování nebo ukládání 
osobních věcí při stěhování, pomoc při sundávání záclon (pokud je zajištěna bezpečnost) a podobné úkony, které jsou ve větším rozsahu než je 
běžný úklid domácnosti. Pečovatelka může provést mytí oken, ale jen  na základě předchozího sociálního šetření příslušného zaměstnance PS, a 
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lušného zaměstnance PS, a to jen v případě, kdy je uživatel v takové sociální situaci, že tuto činnost nelze zajistit rodinnými příslušníky a finanční 
situace uživatele nedovoluje nákup těchto služeb u komerční úklidové služby. Tento úkon lze však provést maximálně 2x ročně v jedné domác-
nosti, při zajištění bezpečnosti pečovatelky a to jen pro uživatelé, kterým jsou prováděny i jiné úkony pečovatelské služby , službu mytí oken nelze 
dojednat samostatně.                                                      
Pomoc při zajištění velkého úklidu v domácnosti - zprostředkování komerční služby                                               
Pečovatelka je nápomocná při zajištění velkého úklidu (např. mytí oken, úklid po malování, čistění koberců apod.) prostřednictvím komerčních 
služeb. Tento úkon obsahuje pomoc při vyhledávání kontaktů na firmy, telefonický nebo jiný kontakt s těmito firmami (náklady, s tímto spojené 
hradí uživatel).                                                   
Běžné nákupy a pochůzky                                           
Běžný nákup obsahuje maximálně 16 položek. Je zajišťován v obchodě nejblíže situovanému k bydlišti uživatele.                                                 
Velký nákup                                             
Velký nákup obsahuje buď více než 16 položek. Je zajišťován v nejblíže situovaném obchodě případně nejblíže situovaném supermarketu.       
Praní a žehlení ložního prádla nebo osobního prádla                                           
Sazba tohoto úkonu je dle váhy prádla určeného k praní a žehlení, přičemž se započítává každé započaté půlkilo prádla. Prádlo je zváženo po vy-
prání a vyžehlení (suché).                                                     
Dohled                                         
Dohled nad dospělým člověkem se poskytuje v pracovní dny od 7:00 hodin do 15:30 hodin.                                                 
Pokud je třeba dohlédnout na uživatele, zda je v pořádku, a tento dohled není spojen s žádnými jinými úkony,                                                      
poté tento dohled rovněž spadá pod tento úkon                                                    
                                                       
Kdo má nárok na bezplatnou PS?                                                 
1.    rodiny, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,                                                 
2.    účastníci odboje (zákon č. 255 / 1946 Sb.),                                                   
3.    osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci,                                                   
4.    osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o                                                   
tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích                                                   
5.    pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v bodě 2, 3, 4.                                                      
(úplné znění těchto bodů je citováno v § 75, odst. 2 zákona č. 108/2006   Sb. o sociálních službách)                                                 

Kontroly odpadového hospodářství: Koncem loňského a začátkem letošního roku proběhla první etapa kontrol nakládání s komunálním odpadem a 
plnění povinností dle zákona 185/2001 Sb. O odpadech, u osob oprávněných k podnikání, vlastnících restaurace, bary, herny a jiná pohostinská 
zařízení na území našeho města. Jejich důsledkem bylo i několik zahájených řízení o pokutě. Tyto kontroly zaměřené na ostatní podnikatelské 
subjekty budou probíhat i celý rok 2010! Upozorňujeme tímto na povinnost odstraňovat odpady v souladu se zákonem o odpadech, shromažďovat 
odpady podle druhů a kategorií, zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnoscením či odcizením a platit poplatky za ukládání a svoz odpadů. 
Dále,  že i separace tříděných odpadů ve svozových nádobách v Chrastavě podléhá smluvnímu vztahu mezi podnikatelem a městem Chrastava! 
Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob 
oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. 
 
Dřeviny rostoucí mimo les: Dne 31.3.2010 končí doba vegetačního klidu, po kterou měly být pokáceny všechny povolené stromy. Občané, kterým 
rozhodnutí povolení kácení dřevin rostoucích mimo les nabylo právní moci, by tedy měli provést pokácení do tohoto data a též odstranit veškerý 
těžební odpad takto vzniklý. Apelujeme na občany, jimž byla uložena náhradní výsadba jako kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením 
stromů, aby tuto provedli nejpozději do data uvedeném v rozhodnutí. V opačném případě se vystavují riziku postihu ze strany OVÚS MěÚ 
Chrastava, které provede v průběhu roku 2010 kontroly náhradní výsadby uložené žadatelům. 
 

Bc. Martin Spáčil; referent OVÚS MěÚ Chrastava pro životní prostředí 

Vážení občané, rada města na svém zasedání dne 8. 3. 2010 schválila rozšíření sběru 
tříděného odpadu o složku „nápojové kartony“.  
Nové sběrné nádoby budou pro začátek umístěny v 5 lokalitách: 

1.     Střelecký vrch (vjezd do sídliště)  
2.     Andělská Hora 
3.     Vítkov (bytovky) 
4.     ul. Andělohorská (vysoké paneláky) 
5.     a střed města (SEPP). 

Do sběrných nádob označených symbolem „nápojové kartony“ můžete odkládat „
krabice“ od mléka a mléčných výrobků, džusů, vín, rajského protlaku, hotových omáček 
apod. Tyto obaly by měly být vypláchnuté vodou a sešlápnuté. Kontejnery budou 
vyváženy pravidelně 1x za 3 týdny. 
Vážení občané, věříme, že naši snahu o zkvalitnění služeb v odpadovém hospodářství 
podpoříte a tříděním již 4 složek odpadu přispějete ke zlepšení životního prostředí 
kolem nás.  
V této souvislosti uvádíme pro připomenutí seznam odpadů, které je možné separovat 
na určených sběrných místech v Chrastavě – viz leták níže. 
V případě nejasností, případně dotazů, ohledně třídění odpadu můžete kontaktovat 
referentku správy majetku MěÚ Chrastava paní  Zuzanu Vojtíškovou, tel. č. 482 363 
862, email: vojtiskova@chrastava.cz. 

Odbor rozvoje, dotací a správy majetku MěÚ Chrastava 
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    Jsem rád, že mohu veřejnosti sdělit, že  SVS a. s., jejíž je město akcionářem, bude 
v roce 2010 realizovat níže uvedené investiční akce (nepočítaje v to rekonstrukci kanalizace 
v již zahájené akci RTN  v Nádražní ulici): 
 
1. Chrastava centrum (konkrétně ulice Víta Nejedlého a Mlýnská) – odstranění 
výustí (LB 39) do Jeřice a napojení do kanalizační sítě. Stavbu bude realizovat vítěz 
výběrového řízení firma Syner s. r. o. Zahájení je plánováno na duben a dokončení na říjen letošního roku. 
 
2. Chrastava Nádražní II. část (ul. Malá Nádražní) odstranění výustí (LB 44) do Jeřice a napojení do kanalizační sítě. Stavbu bude 
realizovat vítěz výběrového řízení firma Ještědská stavební společnost s. r. o. Zahájení je plánováno na duben a dokončení na říjen 
letošního roku. 
 
3. Chrastava, Andělohorská – odstranění výustí (LB 49,50) do Nisy a napojení do kanalizační sítě. Stavbu připravuje SVS a. s. 
k výběrovému řízení. K zahájení stavby dojde ještě v letošním roce.  
  
V Chrastavě dne   24. 3. 2010                                                                                                                                       Ing. Michael Canov,  starosta  

   Preambule: Považuji osobně existenci povrchových hnědouhelných dolů za tragédii. Na rozdíl od dolů hlubinných 
černouhelných devastují krajinu šíleným a neuvěřitelným způsobem. Týká se to jak nešťastných oblastí v Severních 
Čechách (a jsem zásadně proti porušení těžebních limitů a likvidaci dalších vesnic), tak v Horní Lužici (povrchový důl 
v Turówě, tzn. na území do roku 1945 německém od roku 1945 polském, založili již Němci v roce 1904). Níže uvedený 
článek však bere existenci povrchového dolu v Turówě jako fakt, na jehož existenci nic nezmění jakýkoli názor české 
strany ba dokonce ani existence či neexistence na něj navazující elektrárny. Důl má být funkční do roku 2045.         
 
Jen kousek od našich hranic (z Vítkova coby kamenem dohodil) stojí hnědouhelná elektrárna Turów. Spolu s dalšími, dnes 
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dnes již nefungujícími elektrárnami, působícími jen o několik kilometrů dále 
(ale již na území Německa) měla v minulosti lví podíl  i na někdejší 
devastaci Jizerských hor. 
 
V posledním období se objevily zvěsti o přestavbě elektrárny, které by měly 
přinést zhoršení podmínek obcí na české straně.  Sám jsem se zúčastnil 
jednání starostů (za účasti předsedy Senátu) na toto téma ve Frýdlantě.   
Z důvodu chybějících informací dojednal hrádecký kolega Martin Půta 
exkurzi přímo na místě, které se zúčastnili nejen starostové, ale i pracovníci 
krajských a ústředních orgánů životního prostředí a též česká i polská a 
německá média.  
 
Při jednání a diskuzi následujících po přednášce přiznali pracovníci 
elektrárny, že elektrárna (fungující od roku 1962)  byla na přelomu 
sedmdesátých a osmdesátých let osmdesátým největším znečišťovatelem 
na světě. Ale současně také pracovníci elektrárny předložili tzv. tvrdá data. 
Emise od výše uvedeného období zásluhou řady opatření jen klesaly. Jen 
od roku 1994 klesla emise oxidu siřičitého na cca procento původní 
hodnoty, prudké snížení zaznamenaly také emise tzv. noxů (oxidy dusíku 
značené souhrnně NOx, zahrnují oxid dusnatý, oxid dusičitý a dimér oxidu dusičitého) a prachu. Dnes patří dle jejich vyjádření k nejmoderněji 
vybaveným hnědouhelným elektrárnám. Připravované odstavení několika bloků (osmého, devátého a desátého) a jejich nahrazení novým 
jedenáctým blokem by mělo emise dále snížit (mimo jiné i proto, že zvýšená účinnost povede k nižší spotřebě uhlí). Dle vyjádření pracovníků 
elektrárny se nezakládá na pravdě ani  informace o novém ohrožení spodních vod.  
 
Samozřejmě, výše popisované bylo prezentováno na P.R. akci a účastníci neměli možnost na místě kontroly přednesených dat. Nicméně, jak výše 
uvedeno, exkurze se zúčastnili i zástupci českých orgánů životního prostředí. Je na nich, aby provedli důkladnou kontrolu všech dat a informací (a 
to nejen z elektrárny, ale i – a možná především – ze samotného hnědouhelného dolu). Především pak záležitostí souvisejících se spodními 
vodami. Na můj dotaz – zda je elektrárna povinna předložit veškeré údaje i české straně – odpověděl pan ředitel, že ano a že tak musí učinit ještě 
v letošním roce.  

 
V Chrastavě dne 10. 3. 2010                                                                                                                               Ing. Michael Canov starosta               

"Přivítejme společně jaro! 
   Jelikož se Velikonoce blíží mílovými kroky, uskuteční se dne 2. 4. 
2010 v 16:00 hod. na zahradě chrastavského kina zábavné odpoledne 
pro děti zaměřené na svátky jara a nejrůznější aktivity s nimi spojené. 
Děti si budou moci na "vlastní ruce" vyzkoušet pletení pomlázek či 
košíků, zdobení vajíček nejrůznějšími metodami, zdobení perníčků  a 
jiné kratochvíle spojené s oslavou jara. 
  
   Průvodci a pomocníky při tvorbě těchto velikonočních symbolů vám 
bude pí. K. Rožcová, D. Hrubešová, P. Kopecká, J. Zítko, M. Spáčil, 
Š. Spáčilová. 
Z. Václavíková, J. Marxová a L. Junková připravují pro děti soutěže o 
sladké odměny.  
V podvečer se rozhoří táborák (buřty s sebou!). 
Zároveň vyhlašujeme soutěž o největší, nejmenší a nejoriginálnější 
přinesenou pomlázku! 
  
   V případě špatného počasí se akce uskuteční ve vestibulu kina! 
 

   Tato akce si klade za cíl nejen naučit děti tradičním dovednostem, 
ale jejím důsledkem by také mělo být nashromáždění co největšího 
počtu životaschopných pomlázek, které budou následně vysazeny (ve 
spolupráci s OVÚS a ORM MěÚ Chrastava) na vytypovaných místech 
v blízkosti vodních ploch a toků v okolí Chrastavy. Tímto mají všichni 
ze zúčastněných  možnost přispět k ozelenění našeho města a jeho 
okolí. Každá takto věnovaná pomlázka se označí cedulkou se jménem 
dárce. Po jejich vysazení bude v dalším čísle Chrastavských Listů 
otištěna mapka se jmény dárců, podle které si svou pomlázku můžete 
nalézt v terénu. 
       Sběr pomlázek bude probíhat i po Velikonocích 6. - 9. 4. 2010 
v informačním centru na náměstí 1. máje. 
 
       Na viděnou s vámi se těšíme!" 
 

Martin Spáčil, OVÚS MěÚ Chrastava a    Zita Václavíková, 
Společenský klub Chrastava 

 

    Jana Havlíčková se narodila v roce 1979 ve Dvoře Králové nad Labem. Hru na 
klavír provozuje od tří let a hře na chrámové varhany se věnuje od deseti let věku. 
Absolvovala Metodické centrum na HAMU v Praze, obor aprobace pro výuku hře na 
klávesové nástroje a studium varhaní hry a improvizace u prof. J. Vodrážky. 
   Již řadu let je koncertně činná a svá vystoupení uskutečňuje zejména na 
historických památkách (Osek u Duchcova, Náchod, Grabštejn, Litomyšl, Starý 
Rožmitál a další), jako součást církevních akcí (110 let svěcení chrámu v Kravařích 
ve Slezsku – účast Miss ČR a Evropy 1995 Moniky Žídkové etc.), v rámci festivalů 
(MHF Dvořákova Nelahozeves, MHV barokního umění Theatrum Kuks, „Varhanní léto 
na Lipně“ atp.), pro muzea a výstavní síně (Broumov, Dvůr Králové nad Labem, 
Kralupy nad Vltavou aj.) a hosty lázní (Františkovy, Jánské, Konstantinovy, 
Velichovky, Karlova Studánka, Třeboň a další). 
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 - USA - české titulky - 115 minut - scifi thriller
   Co kdyby vám někdo dal krabičku s tlačítkem, po jehož stisknutí byste získali milion dolarů, ale současně by připravila o život někoho,  
   koho neznáte? Udělali byste to? A jaké by byly následky?                                                                                                   Vstupné: 65 Kč

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

 Německo-australsko-americký detektivní film - české titulky - 128 minut
 Nic jim neunikne...                                                                                                                                                                   Vstupné: 55 Kč

 Troška nepraktické švandy.  102 minut
 Komedie režiséra Zdeňka Trošky Doktor od Jezera hrochů, která je natočena podle slavné stejnojmenné knihy Miloslava Švandrlíka.
                                                                                                                                                                                                  Vstupné: 70 Kč

 Americká romantická komedie, české titulky, 125 minut
 Film ,, Na sv. Valentýna'' přináší příběhy skupiny lidí z Los Angeles, jejichž osudy se protnou právě na den svatého Valentýna, kdy se 
 každý z nich snaží najít lásku, nebo řeší milostné problémy.                                                                                                 Vstupné: 55 Kč         

 - ČR - pásmo - 64 minuty                                
                                                                                                                                                                                                          Pásmo pohádek pro naše nejmenší diváky.       Vstupné: 25 Kč 

POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKU FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ
Změna programu vyhrazena

Cameron Diaz a James Marsden v hlavních rolích amerického thrilleru

MgA. David Šlechta  (narozen roku 1978 ve Frýdlantě v Čechách) 
V roce 1998 absolvoval konzervatoř v Teplicích s houslovým koncertem D dur L. van 
Beethovena za doprovodu Severočeské filharmonie. Též byl dva roky členem již zmíněného 
orchestru. 
Po té byl přijat na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, kde studoval ve violové 
třídě doc. Ladislava Kyseláka (člen Janáčkova kvarteta). Během studií se též zúčastnil dvou 
tříměsíčních pobytů na univerzitě Toho Gakuen v japonské Toyamě, kde se věnoval 
komorní a orchestrální hře. 
V roce 2003 zakončil svá studia na JAMU červeným diplomem a provedením recitálu z děl 
R.Schumanna, B.Martinů a B.Bartóka. 
V koncertní sezoně 2003-2004 působil ve Värmlandsoperan ve švédském Karlstadu. 
Od září 2004 je členem orchestru The Osaka Symphoniker. V Japonsku se též věnuje sólové 
a komorní hře. 
 
Mari Omichi  (narozena roku 1976 v Kobe, Japonsko) 
Vystudovala univerzitu Toho Gakuen v Tokiu, která patří mezi nejlepší v Japosku, v oboru 
hra na klavír. V postgraduálním studiu pokračovala na Toho Gakuen orchestra academy v 
Toyamě, kde se též specializovala na komorní hudbu. V roce 2001 absolvovala recitálem z 
děl F.Chopina, F.Lizsta a R.Schumanna. 
V letech 2001 až 2003 studovala na Janáčkově akademii múzických umění v Brně v klavírní 
třídě doc. J.Skovajsy, kde též provedla několik solo recitálů. 
V roce 2002 obsadila 1.místo na mezinárodní soutěži v Osace v kategorii klavír solo. 
Mimo jiné se zúčastnila mistrovských kurzů ve francouzském Courchevelu a na Julliard 
School v New Yorku. 
Nyní se věnuje koncertní a pedagogické činnosti. 
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GALERIE G Městského muzea

VELIKONOÈNÍ HRÁTKY
Pletení pomlázek a košíkù, zdobení vajíèek a perníèkù, soutìže pro dìti.
Na závìr - opékání buøtù.

Varhanní koncert Jany Havlíčkové

Koncert viola a klavír                        

Pohádka

Zájezd pro rodiče s dětmi. Informace v Infocentru.

Koncert pěveckého souboru

u příležitosti návštěvy hejtmana Libereckého kraje.

Hřiště TJ Spartak, hudba, občerstvení.
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3. dubna     10.00 – 17.00           VELIKONOCE V LIDOVÝCH SADECH 
                                                     - tradiční Velikonoce ve spolupráci s Motyčkovic klikou a Diviznou 
 
6. dubna     18.30                         Experimentální studio – Klub přátel výtvarného umění 
                                                     PŘÍRODA A PAMÁTKY ŠPANĚLSKA – přednáška Lucie a Pavla Novákových 
 
7. dubna     19.30                         Experimentální studio / Úplně nenormální ochotnický spolek při TUL  
                                                     "INDIANA JONES A N-TÁ KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA" - původní dobrodružná komedie se zpěvy o putování 
                                                      za svatým grálem, nesmrtelností a vědeckou slávou 
 
8. dubna     19.00                         8. abonentní  koncert 51. sezony komorní hudby   KUBÍNOVO KVARTETO 
                                                     L. Cap – I.housle, J. Niederle – II. housle, P. Vítek – viola, J. Zedníček - violoncello 
  
9. dubna     19.30                         Experimentální studio: COP 
                                                     - bluegrassová skupina, která dokázala vyprodat Lucernu 
 
11. dubna   14.00                         Roztančíme Lidové sady – TANEČNÍ ODPOLEDNE – tentokrát s Big Bandem Luboše Ottla 
 
12. dubna   19.30                         Experimentální studio – GRUZIE - mezi světlem a stínem 
                                                     - jaká je a jak se v ní žije rok po válce? Diashow doprovozená gruzínskými písněmi rodiny Imerlišvili 
 
14. dubna   19.30                         Experimentální studio – MILOŠ DVOŘÁČEK 
                                                     - opravdové vystoupení - koncert (nejen) pro bicí soupravu s větší než malou dávkou překvapení 
 
15. dubna   20.00                         DIVOKEJ BILL, support Mother's Angels 
 
16. dubna   19.30                         Experimentální studio JARRET & KATKA GARCIA 
                                                     - tentokrát s Katkou a její skupinou složenou z nadprůměrných muzikantů 
 
19. dubna   19.00                         HANA ZAGOROVÁ & PETR REZEK se skupinou Miloše Nopa 
 
20. dubna   19.30                         Experimentální studio – Posezení s libereckou country 
                                                     PAKÁŽ A GRASSHOPERS – jarní probuzení 
 
21. dubna   19.30                         Experimentální studio – PAKOSTRA BLUES 
                                                     Jiří Kostadinov – kytara, zpěv , Radek Pastrňák – kytara, Josef Pak – kontrabas, baskytara 
  
22. dubna   19.30                         Divadlo bez opony -  Divadlo Kalich  
                                                     BARONKY – hra, která uhrančivě stopuje nenápadné, dojímavé a přece kruté jednání baronky 
                                                     k oddané a zanedbané služce, hrají: Eva Holubová a Zuzana Bydžovská 
 
24. dubna   20.00                         PETER NAGY, KATKA KNECHTOVÁ a MIRO ŠMAJDA – v jeden večer – na jednom pódiu…!!! 
 
25. dubna   14.00                         Roztančíme Lidové sady – TANEČNÍ ODPOLEDNE – tentokrát s Turnovankou 
 
25. dubna   15.00                         Experimentální studio – pohádkové odpoledne 
                                                     O DRAKOVI, KTERÝ KVETL,  uvádí Divadlo Rolnička 
 
26. dubna   19.30                         Experimentální studio – c.k. Adventura 
                                                     VIETNAM,  přednáší Petr Komers 
 
28. dubna   19.30                         BRATŘI EBENOVÉ – Marek, Kryštof a David Ebenovi s kapelou servírují Chlebíčky 
 
29. dubna                                     Lidové sady, Kalendář Liberecka, Sdružení Bohém a Divadlo Vydýcháno ZUŠ Liberec 
                                                     zvou všechny rodiče a děti na akci 
                                                     Z POHÁDKY DO POHÁDKY ANEB PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
                                                     - čarodějný průvod, čarodějné hrátky a putování s překvapením v pohádkových komnatách čarodějného 
                                                       hradu… vydejte se s námi na velkou dobrodružnou cestu, sraz průvodu v 16:00 na prostranství před 
                                                       Plazou a KB 
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Akce proběhne ve středu 28. dubna 2010 v 18:00 hodin ve Společenském klubu. 
Fórum zahájí v 18:00 hodin starosta města Inf. Michael Canov, bude následovat prezentace projektů města v rámci ROPu, dále vystoupí pěvecký 
soubor A MY TAKY. 
 
Pokud vás zajímá, jak úspěšně se na severovýchodě Čech čerpají dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, jehož 
prostřednictvím se do Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje dostávají evropské prostředky, neměli byste chybět na velké infor-
mační akci ROPfórum 2010, která začíná v dubnu. ROPfórum také zavítá do Chrastavy. 
Třetí ročník ROPfóra představí konkrétní projekty tak, aby si obyvatelé všech tří krajů tvořící „Severovýchod“ mohly snadno představit, co se pro 
ně za evropské peníze vybudovalo a jak jsou pro ně a rozvoj regionu přínosné. Hlavní myšlenka se odráží ve sloganu akce, tedy „Evropské dotace 
pro Váš kraj“. 
ROPfórum se koná po celý letošní rok. Co nás čeká v jeho jarní části? Na úspěšné projekty poukáže Regionální rada NUTS II Severovýchod v 
rámci tzv. Dne s ROPem, a to v každém kraji. Krajští hejtmani navštíví v tento den tři úspěšně realizované projekty. Svůj program vždy zakončí v 
místě jednoho z nichkde kromě kulturní a společenské akce pro širokou veřejnost otevřou putovní plakátovou výstavu. 
Na Den s ROPem v Libereckém kraji se můžete těšit 28. Dubna. Den zahájí hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler doprovázený ředitelem 
Úřadu Regionální rady Zdeňkem Semorádem a vedoucím Územního odboru realizace programu Bořkem Machatým v Nové Vsi nad Nisou, kon-
krétně v areálu TEPRBERK, který získal novou podobu díky dotaci z ROP Severovýchod. Program bude pokračovat v Osečné, městečku s výhle-
dem na Ještěd, kde byla postavena za evropské peníze cyklostezka spojující Lázně Kundratice a Lesní Domky. Den s ROPem zakončí hejtman v 
Chrastavě, konkrétně v Centru volnočasových aktivit, ve kterém sídlí Společenský klub. 
A do nově zrekonstruovaných prostor Centra volnočasových aktivit „Společenského klubu“ v Turpišově ulici jste zváni, a to právě 28. Dubna v 18 
hodin. Nejdříve se bude hovořit o projektech města, tedy o rekonstrukci centra, rekonstrukci autobusového nádraží nebo o terminálu pro integrova-
nou dopravu. Všechny tyto projekty totiž získaly dotace z ROP Severovýchod, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Slavnostní 
chvíle vyvrcholí hudebním vystoupením. ROPfórum 2010 přiveze také plakátovou výstavu regionálních projektů, která bude do 12. května umístě-
na ve vstupních prostorách chrastavské radnice. 
Přijďte se podívat, jak ROP Severovýchod  investuje do vaší budoucnosti!                                Z. Václavíková, Společenský klub Chrastava 

Zábavnou formou a bez složitých choreografií budete hubnout pod 
vedením vyškolených instruktorů za doprovodu motivující hudby! 
 
    Lekce je složena z malých dynamických poskoků, rychlých 
"sprintů" a balancování na pružném výpletu trampolínky, při 
kterém zapojíte svaly, které u jiného než balančního cvičení 
nezapojíte. 
,,Ze zdravotního hlediska je cvičení na malých trampolínkách 
nejlepší cestou k oběhu lymfatické tekutiny." Praví o cvičení na 
malých trampolínách MUDr. Samuel West. Skákat na trampolínce 
je i doporučeno pacientům s rakovinou, po chemoterapii či s 
lymfatickým otokem. Skákáním na trampolínce posilujte celé tělo 
uvnitř i vně. Posilujte každý sval, orgán, tkáň i buňku. Pomáhá z 
těla odplavovat jedy a toxiny. I kůže bude hladká a bude vypadat 
přirozeně svěže. 
    Dalším pozitivním následkem aerobní činnosti je ztráta tuků 
díky tomu, že tělo čerpá energii ze zásobáren energií (tuků) v 
lidském těle, po té co spotřebuje všechnu neuloženou v podobě 
sacharidů (tj. cca po 40 minutách aerovní činnosti) tzn: 
HUBNEME. 
   Při Jumpingu respektive aerobní činnosti se jako součást tělního 
metabolismu zapojují sekreční žlázy a prostřednictvím potních žláz vylučují z těla přebytečné a škodlivé látky. Jinými slovy - pročisťujeme se 
p ř i r o z e n ý m  z p ů s o b e m . 
Nám nejpříjemnějším důsledkem cyklické činnosti je vyplavení endorfinů, které způsobí příjemný pocit uvolnění, pohody, štěstí a spokoje-nosti 
tzv. - EUFÓRIE. 
 
PRO KOHO JE JUMPING URČEN? 
   Pro každého! Nezáleží na věku, hmotnosti ani fyzické zdatnosti!  nemá složitou choreografii – skáče se na místě, vychází z aerobiku a jeho 
jednoduchých cviků, proto se nemusíte učit žádné složité kombinace cviků, abyste s tímto krásným a energickým sportem mohli začít.  
Instruktor udává tempo, mění choreografii a kombinuje cviky tak, aby se procvičilo celé tělo, a upozorňuje na správné držení těla. 
 
CÍL JUMPINGU 
   Každý má sůj konkrétní cíl. Jedno mají však všichni, co jej provozují, společné: dělají něco pro sebe - svoji kondici, svůj vzhled a především pro 
své zdraví.  
Jumping má za cíl zvýšit fyzickou zdatnost, sílu, rychlost, odolnost a vitalitu a používá se také jako příjemný a zábavný způsob ke snížení tělesné 
hmotnosti. Cíle mohou být různé, ale Jumping především poskytuje relaxaci, uvolnění, rekondici a čas k odpočinku od práce a stresu. Slouží též 
jako prevence proti onemocnění jako většina sportů. 
Zhubnout - většina dnešních lidí má problémy s udržením optimální hmotnosti, kdy ideální podíl tuku na tělesné hmotnosti (zhruba 10 - 25%) má 
vedle estetického hlediska důležitější část a to zdravotní. Toto je takzvaná nemoc moderní doby, kdy jezdíme všude autem, prosedíme celé dny v 
kanceláři, poté jedeme domů a sedneme si k televizi - zkrátka chybí nám pohyb. Kdo chce dělat něco pro to, aby tomu tak v jeho případě nebylo a 
mohl se lépe hýbat, vypadat, být zdravý a cítit se dobře, je Jumping tou nejlepší příležitostí jak toho dosáhnout. 
Při pravidelném provozování Jumpingu (2 až 4 týdně) jsou znatelné výsledky nejen viditelné, ale i měřitelné (kaliperační měření) a to 
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Při pravidelném provozování Jumpingu (2 až 4 týdně) jsou znatelné výsledky nejen viditelné, ale i měřitelné (kaliperační měření) a to 
v relativně krátkém časovém horizontu (4 až 6 týdnů). Je to také proto, že při 50 minutách Jumpingu spálíte 500 až 650 kcal, což je 
zhruba 10krát více než spálíte při aerobiku a při tom šetříte svoje klouby, protože je chráníte před zbytečnýmy otřesy. 
 
První lekce jumpingu: 
 Chystáte-li se na lekci jumpingu poprvé, připravte si pohodlné sportovní oblečení, nejlépe ze savého materiálu a pevnou sportovní obuv 
(fitness). Nezapomeňte na ručník a dostatek tekutin (alespoň jeden litr).  
 Na lekci se instruktorovi přihlaste, že jste poprvé. Vysvětlí Vám základy cvičení, správné držení těla a zkontroluje nastavení výšky řidítek.  
 Nechte se motivovat instruktorem, ale cvičte podle svých možností, nepřetěžujte se.  
 Dodržujte pitný režim a nezapomínejte na závěrečný strečink.  
 
Základní pravidla 
 Energii soustředíme do nohou, protože zde jsou největší svalové skupiny, v kterých se tuky nejefektivněji a nejrychleji spalují.  
 Pravidelně a zhluboka dýcháme (okysličená krev aktivně působí na naše svaly, zvyšuje efektivnost jejich činnosti a napomáhá tím kvalitnějšímu 
procesu spalování tuků v našem těle).  
 Pravidelně pijeme.  
 Nechte se motivovat instruktorem (zvýšíte tak svůj maximální výkon a můžete dosáhnout lepších výsledků, ať už je Váš cíl jakýkoliv).  
 Zároveň si uvědomte, že jste zde sami za sebe a cvičte tak, aby Vás to bavilo a cítili jste se dobře!  
 

Proč vám, vážení čtenáři, podáváme tuto informaci? 
    Chceme toto cvičení zařadit do aktivit Společenského klubu – všechny zájemkyně (předpokládáme, že to budou především ženy, 
které o tento sport projeví zájem) budou moci shlédnout ukázky na Chrastavských slavnostech a sice v sobotu 5. června 2010 kde 
budeme mít také připraveny přihlášky. Cvičení poběží nepřetržitě i během léta – další podrobné informace budou uveřejněny 
v květnových Chrastavských listech a od 1. 5. 2010 na  - kultura – společenský klub, kde bude i přihláška. Začínáme v týdnu ihned 
po Chrastavských slavnostech 2010. 

Zita Václavíková 

   Tak konečně jsme se dočkali – nastal den D a 
hodina H, a začalo stěhování do staronových prostor. 
Chvilku nám to trvalo, ale nyní už fungujeme na plno.  
   Veškeré aktivity (hudební, jazykové výtvarné, 
cvičení, teraristé, šachy) jsou v zrekonstruované 
budově v Turpišově ulici. 
   Vedení Společenského klubu je v budově kina v 1. 
patře. 
   Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se 
na stěhování a uvedení do provozuschopného stavu 
podíleli – F. Boudovi, K. Bodnárové, J. Bodnárovi, T. 
Zoulovi, J. Vostré, K. Cinibulkové a Ing. V. Loučkovi. 
   Bez jejich ochoty a nasazení bychom tuto akci 
kulový blesk neuskutečnili, rozhodně ne tak v krátké 
době 10-ti dnů. Ještě jednou děkuji a těším se na další 
spolupráci. V květnu musíme totiž uvést do provozu 
Führichův dům, který se nyní opravuje.  
                                                          Zita Václavíková 

    Příslušníci Obvodního oddělení Policie ČR Chrastava se dlouhodobě podílí na celostátní akci s názvem „Bezpečně do školy“, což je možno 
vidět každý všední den , kdy policisté místního obvodního oddělení preventivně působí u přechodů pro chodce v čase, ve kterém děti  chodí do 
školy. Za tímto účelem byly vytipovány přechody pro chodce, které mohou být v tuto dobu  při větší koncentraci školáků jistým nebezpečím. 
    V měsíci únoru  byl policisty  Obvodního oddělení Policie ČR Chrastava zadržen vězeň na útěku, který se vloupal  do budovy Mateřské školy v 
ul.Nádražní Chrastava. Na tomto zadržení pachatele trestného činu má hlavní zásluhu všímavost občanů, kteří nebyli lhostejní k pohybu 
podezřelé osoby  a o tomto informovali orgány policie. Bez této příkladné spolupráce mezi občany a policií se žádná bezpečnostní složka  
neobejde. 
     V březnu 2010 byl  v řešení případ krádeže zboží z prodejny Sipron ul.Nádražní v Chrastavě, kdy za běžného provozu skupina osob odcizila 
zboží v hodnotě 5.034,-Kč. Po vyhodnocení videozáznamu z prodejny, který byl poskytnut pro potřeby policie, se podařilo  ustanovit konkrétní 
osoby, které se této krádeže dopustily  a těmto  následně ve zkráceném přípravném řízení sdělit podezření pro trestný čin krádeže dle § 205/1a tr.
zákoníku. Tento spisový materiál byl následně zaslán na Okresní státní zastupitelství  Liberec.  
 

                                                      Nadporučík Mgr. Petr Bitman, vedoucí obvodního oddělení 

Přestěhovali jsme se! 
    Na počátku měsíce března jsme se 
přestěhovali do nových, velkých prostor 
v Bezručově ulici č.p. 503. Činnost jsme zde  
zahájili ve 3. březnovém týdnu (některé aktivity – 
se uskuteční i dříve). Již první den přišlo na Klub 
maminek 48 dětí a maminek. Ale od začátku..! 
Možnost přenést činnost do samostatného 
objektu s velkou zahradou je výsledkem, po 
období vlažnosti, již několik let se stále 
zlepšujících vztahů s vedením Města Chrastavy 
v čele se starostou panem Ing. Michalem 
Canovem. Rozhodnutí rady Města, které nám 
umožnilo pronájem tohoto objektu si velmi 
vážíme a touto cestou za něj děkujeme! Vilu 
bychom chtěli postupně upravit pro naši činnost 
a během letních měsíců přenést i herní prvky ze 
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měsíců přenést i herní prvky ze zahrady kina a otevřít Rodinný koutek na zahradě v „Bezručovce“. 
 
Trochu z historie:    Prostory v 1. patře městského kina jsme převzali do užívání z  iniciativy bývalého starosty pana Mgr. Petra Medřického ke 
konci roku 2001. Převzali jsme je ve stavu „mírně zdevastovaném“ (citát z předávacího protokolu) a vrhli jsme se do rekonstrukce podlah, rozvodů, 
oken, dveří, části vnitřních omítek, výmalby, obkladů, podlahových krytin, schodiště, zábradlí, svítidel atd. Podle našeho účetnictví jsme (k 31.12. 
2008) v kině investovali cca 225.000,- Kč a to většinou za materiál, protože drtivou část prací jsme vykonali svépomocí. Město Chrastava nám 
uhradilo prostřednictvím MBD cca 80.000,- Kč. Část nákladů na rekonstrukci jsme také získali pomocí sponzorských darů a nadačních 
příspěvků – především od Nadace Euronisa. V roce 2002 jsme zde zřídili kancelář a na začátku roku 2003 jsme do prostor v kině přenesli 
všechny naše aktivity.  Velmi jsme se také radovali z opravy vnějšího pláště budovy – fasády provedené Městem Chrastava. Na jaře roku 2005 se 
v prostorách v 1. patře kina rozvinula činnost Dětského a mateřského centra Bétel, která se postupně rozšířila na činnost Centra dobrého času 
Bétel, které zahrnuje aktivity pro všechny generace. Tedy v 1. patře městského kina jsme naplno žili 7 - 8 let. Jsme za ten čas moc vděční a 
především za všechna ta setkávání, která se zde uskutečňovala. Setkávání se spoustou lidí, malých i velkých, starých i mladých – našich přátel. 
Nějaké období se tedy uzavřelo, opustili jsme místa, kam jsme investovali čas, energii i peníze. Ale nelitujeme toho, protože zůstává něco, co se 
za peníze koupit nedá - společně strávený čas, přátelství, vliv Boží lásky v lidských životech, který není závislý na místě ani čase. V jednom domě 
jsme tedy skončili, ale již nyní se těšíme na to, co je před námi v novém. Moc nás povzbudila pomoc mnohých z Vás při stěhování, ale i při 
vnitřních úpravách – malování, mytí, uklízení, praní, žehlení atd. Kdo nemohl pomáhat, tak navařil, napekl…  
Díky, byli jste skvělí, bez Vás bychom to nezvládli! Tak AHOJ v „Bezručovce“!    

                                                                                                                       Šimon Dvořák 
 

Výlet klubu „Evergreen“ do Německa  
  V sobotu 20. února vyrazila skupina seniorů a přátel z Chrastavy, v počtu 12 lidí, na výlet do sousedního Německa. Po prohlídce Motýlího domu 
v Jonsdorfu jsme zamířili do lázeňského městečka Oybin. Po procházce a návštěvě místního krásně zdobeného kostela, jsme výlet zakončili 
v cukrárně, již na našem území - v Hrádku nad Nisou. Počasí bylo skvělé, parta výborná, pohoda náramná! 
 

Maškarní ples pro malé děti 
  Kocour nebyl doma a myši měly bál! „Myši to vám byla mela…“, když tělocvičnu a přilehlé prostory školy u kostela zaplnilo zhruba 250 lidí - dětí 
v maskách, jejich rodičů a prarodičů! V neděli 21. února se zde uskutečnil již tradiční maškarní ples pro malé děti Dětského a mateřského centra 
Bétel. Dětem to jako vždy slušelo, tančily a soutěžily ze všech sil. Zvláště kreativní maminky a babičky měly být skutečně na co hrdé. A věříme, že 
i přes nedostatek prostoru si většina účastníků ten letošní bál užila. Škoda, že Chrastava nemá žádný velký sál, který by bylo možné pro tyto účely 
využít. 

V měsíci dubnu Vás zveme na: 
Klub kavárnu s hosty – Kambodža II 
14. dubna 2010 od 17:30 h (kavárna otevřena od 17:00 h) 
Beseda s videoprojekcí. Mladý manželský pár nám bude vyprávět, jak poznávali Kambodžu nikoliv jako turisté, ale jako účastníci humanitárního 
projektu.  
 

Aktualizovali jsme naše internetové stránky: www.jbchrastava.cz 

 

Vážení čtenáři, pomalu ale jistě se blíží jaro, a s ním i větší možnost a chuť cestovat a poznávat. 
Navíc se v dubnu opět otevřou po zimní přestávce  brány našich kulturních památek. 
Připravili jsme vám dva typy na výlet. Oba zámky určitě stojí za vidění. První je Náchod ve 
východních Čechách. Druhý zámek je na poněkud delší výlet a jedná se o Rájec nad Svitavou v 
okrese Blansko. 
 
Náchod 
Hrad založil na významné cestě z Čech do Kladska Hron z Náchoda v polovině 13. století. 
Dominantní byla tehdy věž a palác. V 16. století koupil panství Zikmund Smiřický a přestavěl ho na 
renesanční zámek. Tím získal krásné arkádové ochozy a sgrafitovou výzdobu. 
Jako konfiskát obdrželi zámek Trčkové z Lípy a po zavraždění Adama Erdmana Trčky v r. 1634 v 
Chebu dostal zámek jako odměnu za zradu Valdštejna jeho bývalý generál Ottavio Piccolomini. A 
díky jemu obdržel zámek barokní podobu. 
Interiér byl krásně vyzdoben štukem ,na stropě se objevily figurální malby. Zámecká kaple se zachovala v téměř původní podobě. 
Největšího rozkvětu dosáhl zámek i celé panství za vlády Petra Birona Kuronského, a to koncem 18. století. Bylo postaveno zámecké divadlo a 
koncertní sály. Zámek se stal dějištěm mnoha kulturních akcí – divadelní představení, koncerty apod. 
Po zrušení hradeb byl zámek spojen s městem schodištěm – ústí na náměstí –  které prochází rozsáhlým parkem. A nechá se šlapat! 
Kdo by nevzpomněl na asi nejznámější majitelku zámku a panství Kateřinu Viléminu  Zaháňskou – dceru předešlého majitele. 
V roce 1866 se stal ze zámku vojenský lazaret. 
Dnes tu můžeme projít několika prohlídkovými trasami. Velmi vzácná je sbírka vlámských tapisérií. Ty byly původně určeny do nového sídla 
Piccolominiho do Bruselu. Můžeme navštívit i gotický sklep se studnou nebo vystoupat na věž a prohlédnout si město a okolí z výšky.A tak ,,
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sídla Piccolominiho do Bruselu. Můžeme navštívit i gotický sklep se studnou nebo vystoupat na věž a prohlédnout 
si město a okolí z výšky.A tak ,,náchodský zámeček vršku kulatýho…" jak se zpívá v lidové písní ,určitě stojí za 
návštěvu. 
  
Rájec nad Svitavou 
Původně se zde uvádějí tvrze dvě. Jedna z nich byla Bernartem Drnovským přestavěna v 16. století na zámek. O 
století později zámek vyhořel a jeho materiál byl použit na stavbu novou. Tu zahájil v r. 1763 hrabě Antonín Salm 
podle projektu pravděpodobně A.Cannevaleho. 
Ten vycházel z architektury z doby Ludvíka XVI. Budova je trojkřídlá, opatřena mansardovou střechou členěnou 
vikýři a otevírá se do čestného dvora. 
Cenná je zámecká obrazárna a knihovna s více než 40 000 svazky. Založil ji hrabě Hugo Salm, člověk velice 
chytrý a vzdělaný. Zasloužil se také o rozvoj železářství a cukrovarnictví v kraji. Zámek obklopuje anglický park, 
který postupně přechází v lesopark. 
A když už budete v tomto kraji, můžete navštívit i nedaleké město Blansko s muzeem historie železářství. 

    Poslední únorovou sobotu jsme se zúčastnili krajského přeboru ve vzduchových zbraní v Liberci. Žáci 
Vojta Polák a David Novák měli krásně vyrovnaný výsledek. Dorostenkyně Klára Hedbávná si vystřílela 
osobní rekord, který nyní má hodnotu 340 bodů a Josef Rajnoha  s Petrem Klingrem nastříleli osobní rekord 
sezony.   
MUŽI  VzPu 60                     12. Josef Rajnoha, 14. Petr Klinger, 18. Petr Hedbávný        
DOROSTENCI VzPu 40      9. Tomáš Rajnoha, 8. Klára Hedbávná, 5. Denisa Kratochvílová,  
                                               23. Vojtěch Halama        
ŽENY VzPu 40                    7. Jana Nováková    
DO 14 let VzPu 30              19. David Novák, 22. Martin Hruška, 25. Petr Medřický 
ŽENY  VzPi 40                    3. Jana Nováková           
MUŽI VzPI 60                       7. Ladislav Kratochvíl                              
 
    14. března skončila Dálková národní liga AVZO TSČ RČ ze vzduchových zbraní. Ani zde se nám 
nevedlo špatně i přes některé slabé výsledky. J. Rajnoha a J.Nováková obsadili 2. místa a žákyně Kateřina 
Svobodová 3. místo.  
MUŽI VzPu 60                      2. Josef Rajnoha, 4. Petr Hedbávný Ing., 4. Petr Klinger                           
DOROSTENCI, ŽENY VzPu 40   6. Tomáš Rajnoha, 7. Vojtěch Halama, 5. Denisa Kratochvílová,  
                                                         9. Klára Hedbávná, 8. Jana Nováková                  
ŽENY VzPi 40                    2.  Jana Nováková     
DO 12 LET VzPu 30           3.  Kateřina Svobodová, 4. Hana Čermáková                      
DO 14 LET VzPu 30           4. David Novák, 5. Martin Hruška, 8. Petr Medřický, 7. Diana Knapová 
        
     Předposlední vzduchovkovou soutěž této sezony jsme odstříleli v Českých Budějovicích. Na této soutěže jsme všichni střelci z Chrastavy stáli 
na stupínku vítězů. V kategorii Dorostenci naše mládež nepustila nikoho na stupínek a první tři místa si rozdělili mezi sebe. Nejlépe si vedla 
Denisa Kratochvílová, která vyhrála ve své kategorii. I přes poruchu zbraně, kterou musel J. Rajnoha během soutěže vyměnit, skončil na 2. místě 
stejně jako Tomáš Rajnoha a Jana Nováková. 
MUŽI VzPu 60                    2. Josef Rajnoha                                   
DOROSTENCI  VzPu 40    1. Denisa Kratochvílová, 2. Tomáš Rajnoha, 3. Klára Hedbávná  
ŽENY VzPi40                     2. Jana Nováková     
         
   Poslední vzduchovková soutěž sezony je Mistrovství republiky Asociace víceučelovích základních organizací a technických sportů 
a činností České republiky v Hanušovicích poslední březnový víkend. Tohoto mistrovství se zúčastní z naší organizace 10 střelců – 
tři muži, jedna žena, tři dorostenci a tři žáci. 
 
    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 

Muži        1. kolo I. ligy 6. 3. 2010 Chrastava: 
1.     Sokol Zlín – Prštné 1 12 bodů Struhař Martin – Krejčí Jan 
2.     Spartak Přerov 1       12 bodů Přikryl Pavel – Oral Roman 
3.     Prima Nezamyslice 1 10 bodů Přikryl Petr – Přikryl Martin 
4.     Lokomotiva Liberec 1   5 bodů Netušil Ladislav – Beneda Jan 
5.     Spartak Chrastava 1        4 body      Brodský Tomáš – Fadrhonc Daniel 
6.     Dukla Brno 1                0 bodů Kotulán Břetislav – Burda David 

 
Junioři     Předkolo Mistrovství  ČR v kolové juniorů – Přerov 21. 3. 2010: 

1.     MO Svitávka 1          21b. 47:07   Richter Pavel – Šístek Petr 
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2.    TJ Šitbořice 1                 16b. 34:15   Starý M. – Topolář M. 
3.    Spartak Chrastava 1    15b. 32:11  Culek Jiří – Fořt Filip 
4.    SC Svitávka 1                 13b. 41:14   Kamenický P. – Zahálka F. 
5.    MO Svitávka 2                  9b. 27:30   Hrdlička J. – Staněk R. 
6.    Sokol Zlín – Prštné 2        6b. 11:39   Adamová B. – Dušek P. 
7.    Sokol Zlín – Prštné 1        3b. 08:49   Ondlevec J. – Měrák D. 
8.    Spartak Přerov 1               0b. 00:35   omluveni pro nemoc 
 
Nominační body juniorů pro start na M Evropy juniorů 2010: 
1.    MO Svitávka 1                       41 bodů 
2.    TJ Šitbořice 1                        31 bodů 
3.    SC Svitávka 1                        22 bodů 
4.    Spartak Chrastava 1           20 bodů 
5.    MO Svitávka 2                       16 bodů 
6.    Prima Nezamyslice 1               5 bodů 
7.    Sokol Zlín – Prštné 2               4 body 
8.    Favorit Brno 1                          3 body 
9.    Sokol Zlín – Prštné 1               2 body 
10.  Spartak Přerov                         0 bodů  

 
       2. kolo Československé soutěže U 23, které se uskutečnilo ve 
slovenském Kolárově, mělo velmi dobrou úroveň. Dvanáct startujících 
družstev, které bojovaly ve třech skupinách o body k postupu do 
semifinále této soutěže. Pořadatel z Kolárova se vzorně staral o 
všechny startující družstva a rozhodčí, kteří hodnotili turnaj jako velmi 
úspěšný. Záběry kabelové televize a přítomnost slovenských poslanců 
a vedoucích představitelů slovenské cyklistiky napomohlo kolové v 

Kolárově k lepší propagaci tohoto sportu. 
Konečná tabulka 2. kola U 23: 
1.    MO Svitávka + TJ Šitbořice 1             Richter – Wamser 
2.    MO Svitávka 1                                     Stibor – Richtr 
3.    TJ Šitbořice 1                                      Zvolánek – Blaha 
4.    Spartak Chrastava 1                        Hodaň – Košlík 
5.    Přerov + MO Svitávka 1               Bercsényi – Šístek 
6.    Sokol Zlín – Prštné 1                          Nesvadba – Macek 
7.    SC Svitávka 1                         Kamenický – Zahálka 
8.    TJ Šitbořice 2                         Starý–Topolář 
9.    SKC Kolárovo    (SVK)          Czekus – Hanko 
10.  Start VD Plzeň 1                     Reindl – Suko 
11.  Spartak Chrastava 2           Culek – Zouhar 
12.  SKC Kolárovo 2 (SVK)          Jakab – Kiss 

 
Třetí kolo U 23 se odehraje v sobotu 27. března 2010 v Plzni. 
 
       Soutěže sálové cyklistiky v dubnu a květnu 2010: 
10. 4. 2010 – Mistrovství  ČR v kolové juniorů Chrastava, 17. 4. 
2010 –  2. kolo I. ligy v kolové elite – Zlín, 24. 4. 2010 –     3.koloExtra 
ligy – kolová – Start Plzeň, 8. 5. 2010 – Finále Evropského poháru - 
kolová   Hechtsheim, 15. – 16. 5. 2010 – Mistrovství Evropy juniorů –  
SC  Ludwigslust, 22. 5. 2010 –    2. kolo II. ligy – kolová – MO Svitávka, 
29. 5. 2010 – Semifinále U 23 – kolová  - Chrastava 

 
Celler  Ladislav, vedoucí oddílu 

VÝHLEDY 2O10turistické setkání

17. dubna 2010

Klub českých turistů Chrastava a osadní výbor Vítkov Vás srdečně zvou na

Sraz úèastníkù u kašny v Chrastavìv 8 - 8:30 hodin. Zde obdržíte potøebné informace.
Na Výhledech bude od 10 hodin táborák, buøtíky a jiné dobroty si vezmìte s sebou.

Délka trasy je 12 km.
K setkání jsou pozváni i KÈT v Hrádku nad Nisou, Mníšku, Liberce, Frýdlantu a další.

    Již po třinácté se 30. 4. – 1. 5. uskuteční Thermica rally Lužické hory. Zkušení organizátoři a Autoklubu Hrádek v čele s Janem Krečmanem 
starším měli necelé dva měsíce před startem nepředpokládané problémy a museli postavit hned z několika důvodů prakticky novou koncepci 
soutěže. Jednak nedošlo k povolení průjezdů v několika obcích a v samotném Hrádku nad Nisou probíhá rekonstrukce náměstí a přilehlých 
komunikací. Z tohoto důvodu budou přejímky, start a cíl umístěny před Penny market. Ředitelství a tiskové středisko zůstává na radnici. Ani jeden 
z úseků rychlostní zkoušek se doposud v dané podobě nejel. Vytyčeny byly tři erzety. Hrádecká je nejdelší (15 km) a pojede se třikrát, polská 
Jasna Góra je upravena a pojede se stejně jako nově sestavená Chrastavská dvakrát. Posledně jmenovaná využije části trati erzety ze 
sedmdesátých a osmdesátých let z Rallye Škoda a Lužické hory, ale pojede se v protisměru. Celkově trať nepřesáhne 200 kilometrů, sedm erzet 
bude tvořit 71 km.  Druhá a pátá rychlostní zkouška startuje v Machníně a pokračuje dále pod rychlostní komunikací na Bedřichovku, v lese na 
bývalém obávaném skoku odbočuje vlevo a přes osadu Víska jede až na okraj Chrastavy. Její délka je sedm kilometrů. První průjezd touto 
rychlostní zkouškou absolvuje startovní pole, v němž nebudou chybět skutečné hvězdy rallysportu, od  9:50 hodin, druhý průjezd pak od 12:57 
hodin. Ovšem rychlostní zkouška bude uzavřena již minimálně hodinu před průjezdem prvního soutěžního vozu. Seznamovací jízdy posádek 
proběhnou v pátek 30. 4. 
    V současnosti jediná soutěž, jezdící se na severu Čech, startuje v Hrádku nad Nisou 1. května v 9:00 hodin a je zařazena především do Eco 
Sun Mistrovství ČR ve sprintrally, Poháru ČR v rally a mezinárodního Lužického poháru – Lausitz cupu a na přání německé strany i do Trabant 
Cupu. Velké podpory se organizátorům dostává opět od Města Hrádek nad Nisou a partnerů Thermica Plus s.r.o., Frog&Frog, Auto Halala, Pron-
ton, Galaxy High Technology. Lužický pohár se letos uskuteční již po čtvrté a vedle hrádecké soutěže se do něj započítává letos 25. ročník Rajdu 
Karkonoski v Jelení Hoře (27. – 28. 8. 2010) a 11. ročník ADMV Lausitz rally v okolí Boxbergu (14. – 16. 10. 2010).  Více informací získáte na 
adrese:  www.rallyluzickehory.cz. 

                                                                                                               Pavel Vydra   
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DARUJI koňský hnůj. Musíte si zajistit naložení a odvoz 
vlastními silami. Tvrdé pečivo koníci rádi uvítají :-)Informace: 
Ivan Vydra – tel.: 603 260 778 
——————————————————————————
PRODÁM 4 ks letních pneu Michelin 185/65/ Vzorek 5 – 6 
mm (jeté 1 sezónu). Cena celkem 1000,-Kč. Informace na 
tel.: 603 260 778 
—————————————————————————— 
 

tel.: 723 890 392

zahajuje na své prodejnì pøíjem OPRAV OBUVI.

Malá Kostelní 147, Chrastava

Opravy pøijímáme dennì od Pondìlí do pátku 8:00 - 16:30 a v sobotu od 8:30 do 11:00 hodin.

V UVEDENÉ HODINY NABÍZÍME I VÝBÌR ZBOŽÍ V SORTIMENTU:

TEXTIL /  LÁTKY / KOŽENÁ A KOŽENKOVÁ GALANTERIE
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