
Vážení spoluobčané, vážení obyvatelé Chrastavy, 
bezprostředně poté, co došlo ke strašné tragédii, která postihla Polsko, jsem si dovolil nejen jménem svým, ale i 
jménem Vaším, jménem všech obyvatel Chrastavy, vyjádřit hlubokou soustrast starostovi našeho partnerského 
města Lwówek Śląski panu Ludwiku Kaziów a jeho prostřednictvím všem občanům našeho partnerského města 
zasláním SMS následujícího textu (za pomoci tlumočníka pana Sławomira Patalase byla SMS doručena i 
v polském překladu): 
 
Ludvíku, 
vyslovuji jménem všech obyvatel Chrastavy upřímnou soustrast Tobě a všem občanům města Lwówek Śląski s 
národní polskou katastrofou a úmrtím 132 významných osobností Polska v čele s prezidentem Lechem 
Kaczynskim.                                                                                                                                                           Michael 

 

Tragédie je o to děsivější, že se tak stalo při letu polských představitelů do dnes ruské Katyně, 
do místa, kam letěli nejvyšší představitelé Polska uctít oběti katyňského , kde před 70 lety 
v roce 1940 vyvraždili Rusové polskou (nejen) vojenskou elitu (v roce 1939 si přivlastnili 
Rusové do té doby polskou Katyň paktem Ribbentrop-Molotov, kde si Německo a SSSR 
rozdělili celé Polsko a již nikdy Katyň Polsku nevrátili). 
  

Památku zemřelých uctilo zastupitelstvo města 
V pondělí dne 12. dubna 2010 se konalo zasedání zastupitelstva města. Na něm uctili všichni 
přítomní památku zesnulých minutou ticha. Členové zastupitelstva města se poté podepsali 
do kondolenční listiny. kterou předám v pátek 16. dubna 2010 osobně ve Lwówku Śląski panu 
kolegovi Ludwiku Kaziów.  

Uctění památky  zemřelých ve Lwówku Śląski 
V pátek dne 16. dubna 2010 jsem spolu s panem tajemníkem a vedoucí Společenského klubu 
představitelům Lwówku Śląski předal osobně kondolenční listinu Zastupitelstva města 
Chrastava a poté jsme se společně vydali podepsat kondolenční listiny přímo na starobylou 
radnici. Zde jsme se za všechny chrastavany před fotografií prezidenta Lecha Kaczyńskeho 
zapsali do kondolenční knihy  a položili smuteční květiny.   

Ze zasedání rady města 

Rozpočet města – rok 2010 

Investiční plán města 

Pečovatelská služba  

     v Chrastavě 

Třídění nápojových kartonů 

Jarní svozy odpadů 

Okénko starosty 

Program kina 

Program S-klubu 

Dění ve městě 

Zprávy ze sportu  

Fotogalerie 

Politika  

2 – 3 

4 – 6 

6 

 

7 – 14 

14 

15 

16 – 17 

18 

19 

23 

25 – 26 

27 

28 – 29 
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Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a usneslo se takto: 
 
-  s c h v á l i l o 
členy komise pro otevírání obálek při prodeji částí podílů města Chrastava v MBD Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k 
volným bytům bez nájemního vztahu: Bc. Mgr. Aleš Trpišovký, Pavel Pěch, Jitka Ramírezová. 

Kondolence obyvatelům Chrastavy polské národnosti 
 
Vážení spoluobčané polské národnosti,  
dovolte mi, abych vyjádřil svou nejhlubší soustrast jménem všech obyvatel Chrastavy  též Vám,  Polákům žijícím mezi námi 
v Chrastavě a patřící k nám chrastavákům. Hlubokou soustrast vyjadřuji i Vašim blízkým žijícím jak v České republice tak 
v Polsku..  
 
V Chrastavě dne 13. 4. 2010                                                                                                                                      Michael Canov, starosta 

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 plocha, ostatní 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 
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-  s c h v á l i l o 
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 4 v domě čp. 
160, Barandov, k.ú. Dolní Chrastava, za minimální cenu 323.373,- Kč v souladu Podmínkami pro prodej částí podílu města Chrastavy v 
Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu  t a k t o: 
 nejvyšší nabídce manželů Ireny a Stanislava Klimentových, za cenu 325 000,- Kč, vč. návrhu smlouvy o převodu části členského podílu 
vč. práv a povinností v MBDCH Chrastava čj. K/01/2010 a pověřilo starostu jejím podpisem 
 
-  s c h v á l i l o 
v návaznosti na své usnesení čj. 2009/01/VIII odst. 1 ze dne 2. února 2009 prodej dle geometrického plánu č. 491-74/2009 pozemkové 
parcely č. 948/3 o výměře 342 m2 - zahrada a pozemkové parcely č. 965/2 o výměře 2704 m2 - trvalý travní porost, do vlastnictví paní 
Lenky Schölerové, na stavbu rodinného domku, za cenu 1 066 100,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč návrh kupní smlouvy čj. 
K/03/2010 a pověřilo starostu jejím podpisem 
 
-  s c h v á l i l o 
1.     v návaznosti na své usnesení čj. 2009/02/XVI ze dne 6. dubna 2009 návrh kupní smlouvy čj. K/05/2010 a pověřilo starostu jejím 

podpisem, prodej dle geometrického plánu č. 590-53/2010 pozemkové parcely č. 33/5 o výměře 90 m2 - ostatní plocha a dle 
geometrického plánu č. 605-144/2009 pozemkové parcely č. 33/6 o výměře 89 m2 - zahrada, vše k. ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví 
Ing. Zdeňka Brožka, za celkovou cenu 35.800,- Kč a náklady spojené s prodejem  

2.     v návaznosti na své usnesení čj. 2009/01/IX ze dne 2. února 2009 prodej dle geometrického plánu č. 605-144/2009 pozemkové 
parcely č. 33/7 o výměře 8 m2 – zahrada, do vlastnictví manželů Veroniky a Antona Gumulákových, za cenu 1.600,- Kč a náklady 
spojené s prodejem, vč návrhu kupní smlouvy čj. K/04/2010 a pověřilo starostu jejím podpisem  

 
-  s c h  v á l i l o 
v návaznosti na své usnesení čj. 2009/07/VIII odst. 1 ze dne 9. prosince 2009 prodej pozemkové parcely č. 467/2 o výměře 9 m2 – 
zahrada,  v k.ú. Chrastava I, do vlastnictví manželů Radky a Ing. Miloslava Jonových, za cenu 3.600,- Kč a náklady spojené s prodejem, 
vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/06/2010  a pověřilo starostu jejím podpisem 
 
-  s c h v á l i l o 
v návaznosti na své usnesení čj. 2009/07/VIII odst. 3 ze dne 9. prosince 2009 prodej pozemkové parcely č. 488/4 o výměře 10 m2 – 
zahrada, v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví společnosti ELTRANS Liberec, s. r. o., za cenu 2.500,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. 
návrhu kupní smlouvy čj. K/07/2010 a pověřilo starostu jejím podpisem 
 
-  s c h v á l i l o 
v návaznosti na své usnesení čj. 2009/07/VIII odst. 2 ze dne 9. prosince 2009 prodej části pozemkové parcely č. 484/1 o výměře cca 320 
m2 - ostatní plocha, v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví pana Petra Majtnera za cenu 300,- Kč/m2 (minimálně 250,- Kč/ m2) 
 
-  s c h v á l i l o 
darování (nabytí) dle geometrického plánu č. 474-346/2008 pozemkové parcely č. 1367/3 o výměře 98 m2 - ostatní plocha, v k. ú. Horní 
Chrastava, do vlastnictví města Chrastava od manželů Gabriely a Petra Stárkových, vč. návrhu darovací smlouvy čj. DR/03/2010  a 
pověřilo starostu jejím podpisem 
 
-  s c h v á l i l o 
koupi části pozemkové parcely č. 87 o výměře cca 6 m2 – zahrada, v k. ú. Chrastava I, vč. dodatku č. 1, č. SBS/13/2010 ke smlouvě o 
budoucí kupní smlouvě čj. SBS/35/2007, kterou uzavřelo Město Chrastava a manželé Marta a Rudolf Šetřilovi a pověřilo starostu jejím 
podpisem 
 
-  s c h v á l i l o 
záměr prodat pozemkovou parcelu č. 594/6 o výměře 17 m2 - trvalý travní porost,  v k.ú. Horní Vítkov 
 
-  o d l o ž i l o 
realizaci svého rozhodnutí čj. 2009/07/X ze dne 9. prosince 2009, které zní: záměr prodat pozemkovou parcelu č. 107/7 o výměře 53 m2 - 
ostatní plocha, v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy (záměr - zřízení zahrady s dohodou o věcném břemeni na průjezd a průchod) do doby 
konečného rozhodnutí správního orgánu ve věci 
 
-   z a m í t l o 
žádost na směnu pozemkové parcely č. 107/7 o výměře 53 m2 - ostatní plocha, v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy za pozemkové parcely 
č. 320/10 o výměře 30 m2 - ostatní plocha a č. 319/13 o výměře 30 m2 - ostatní plocha, vše k. ú. Dolní Chrastava 
 
-  z a m í t l o 
žádost o odprodej části stavební parcely č. 206/2 o výměře cca 110 m2 - zastavěná plocha, nádvoří a části pozemkové parcely č. 294 o 
výměře cca 20 m2 - ostatní plocha, zeleň, vše k. ú. Chrastava I na zřízení předzahrádky a přístavby objektu  
 
-  z a m í t l o  žádost o odprodej v k. ú. Horní Vítkov:  
pozemkové parcely č. 4 o výměře 528 m2 - ostatní plocha  
pozemkové parcely č. 10/1 o výměře 1456 m2 - ostatní plocha  
pozemkové parcely č. 191/3 o výměře 1956 m2 - ostatní plocha  
pozemkové parcely č. 594/5 o výměře 22 m2 - trvalý travní porost  
pozemkové parcely č. 594/6 o výměře 17 m2 - trvalý travní porost  
pozemkové parcely č. 996/3 o výměře 900 m2 trvalý travní porost  
 
-  s c h v á l i l o 
podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí účelové investiční dotace Libereckému kraji 
z rozpočtu Města Chrastava pro krytí neuznatelných nákladů na projekt realizovaný Libereckým krajem z Regionálního operačního 
programu NUTS II. Severovýchod, oblast dopravní infrastruktura, přeložka II/592 2. etapa, včetně uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace  a pověřilo starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l o  rozdělení grantu města Chrastavy 2010 na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu  
 
-  s c h v á l i l o  na základě doporučení RM čj. 2010/06/V ze dne 29. 3. 2010 návrh 1. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2010  
 
-   v y d a l o 
obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 3/2010, kterou se doplňuje OZV č. 11/2006, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, na katastrálním území města a zrušuje OZV č. 
3/2009  
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-   v y d a l o  obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
 
-   v z a l o    n a    v ě d o m í  zprávu o průběhu inventarizace za rok 2009 
  
-   v z a l o   n a    v ě d o m í   
rezignaci na funkci člena a předsedy osadního výboru Andělská Hora pana Josefa Wolfa bytem Andělská Hora čp. 40  
 
-  v z a l o    n a    v ě d o m í 
informaci starosty o uzavření smlouvy dne 30. 3. 2010 o převodu akcií ČSAD Liberec a. s. v počtu 2.410 kusů za cenu 315,- Kč/kus, tj. v 
celkové ceně 759.150,- Kč ve smyslu usnesení ZM 2009/07/XXVII ze dne 9. 12. 2009 a RM 2010/06/XV ze dne 29. 3. 2010 
 
 -  z v o l i l o  
na základě návrhu členů osadního výboru Andělská Hora ze dne 2. 4. 2010 a dle § 120 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, paní Věru Čermákovou, bytem Andělská Hora 14, Chrastava, do funkce předsedkyně osadního 
výboru Andělská Hora 
 
-   v z a l o   n a   v ě d o m í   
žádost živnostníků o řešení stavu parkování na náměstí 1. máje a pověřilo RM jednáním s žadateli o jejich představě řešení 
 
Ustanovení, která nebyla přijata: 
ZM   n e s c h v á l i l o 
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 14 v domě čp. 
204, Andělohorská, k.ú. Dolní Chrastava, za minimální cenu 295.071,- Kč v souladu s Podmínkami pro prodej částí podílu města Chrastavy 
v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu  
ZM   n e s c h v á l i l o   
záměr směnit část pozemkové parcely č.  484/1 o výměře cca 320 m2 - ostatní plocha, která je ve vlastnictví města, za pozemkovou 
parcelu č. 487 o výměře 164 m2 (nebo její část) – zahrada, a pozemkovou parcelu č. 488/5 o výměře 195 m2 (nebo její část) - zahrada, 
které jsou ve vlastnictví pana Bohuslava Pelce, vše k.ú Chrastava I.    
ZM   n e s c h v á l i l o   
v návaznosti na své usnesení čj. 2009/07/VIII odst. 2 ze dne 9. prosince 2009 prodej části pozemkové parcely č. 484/1 o výměře cca 320 
m2 - ostatní plocha v k.ú. Chrastava I, do vlastnictví společnosti ELTRANS Liberec, s. r. o.za cenu 500,- Kč (minimálně 250,- Kč/ m2) 
ZM   n e s c h v á l i l o 
na základě četných požadavků ze strany chrastavské mládeže vyčlenění samostatné položky – 80.000,- Kč – na vystoupení zpěváka 
Superstar Jana Bendiga ve 3. čtvrtletí roku 2010 zde v Chrastavě 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
-  s c h v á l i l a  
vypůjčit poz. p. č. 86/2 o výměře 117 m2 – zahrada, poz. p. č. 85/2 
o výměře 38 m2 – zahrada, poz. p. č. 83/5 o výměře 34 m2 – 
zahrada, poz. p. č. 79/3 o výměře 45 m2 – zahrada, poz. p. č. 45/22 
o výměře 45 m2 – zahrada, poz. p. č. 74/1 o výměře 161 m2 – 
ostatní plocha, poz. p. č. 45/23 o výměře 44 m2 – zahrada, poz. p. 
č. 45/15 o výměře 144 m2 – ostatní plocha, poz. p. č. 45/17 o 
výměře 374 m2 – ostatní plocha, poz. p. č. 45/4 o výměře 405 m2 – 
ostatní plocha, poz. p. č. 45/21 o výměře 2 m2 – trvalý travní 

porost, poz. p. č. 1385/1 o výměře 2298 m2 – ostatní plocha, poz. 
p. č. 1385/2 o výměře 41 m2 – ostatní plocha, poz. p. č. 1411 o 
výměře 209 m2 – ostatní plocha, část poz. p. č. 1391/8 o výměře 
cca 300 m2 – ostatní plocha (u mostu přes řeku Jeřici), vše k. ú. 
Chrastava I, společnosti Krajské správě silnic Libereckého kraje, 
příspěvková organizace, za účelem vybudování stavby „Chrastava, 
dopravní řešení v centru města – přeložka silnice II/592“ – 2. etapa, 
vč. návrhu smlouvy o výpůjčce pozemků čj. RU/12/2010 a pověřila 
starostu jejím podpisem 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
-  s c h v á l i l a  
1.     v návaznosti na své usnesení 2009/16/IV odst. 5 ze dne 7. 12. 2009 pronajmout část poz. p. č. 54 o výměře cca 800 m2 – zahrada v 

k. ú. Horní Chrastava, paní Lence Vojtěchové  za účelem zřízení zahrady, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemků čj. N/26/2010 a 
pověřila starostu jejím podpisem 

2.     v návaznosti na své usnesení 2010/03/VI odst. 1 ze dne 15. 2. 2010 pronajmout  část poz. p. č. 761/64 o výměře cca 60 m2 – ostatní 
plocha v k. ú. Chrastava I, paní Haně Rejnartové za účelem zřízení letní terasy u pizzerie, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemků čj. 
N/27/2010 a pověřila starostu jejím podpisem 

3.     v návaznosti na své usnesení 2010/03/VI odst. 2 ze dne 15. 2. 2010 pronajmout část poz. p. č. 120 o výměře cca 200 m2 – zahrada v 
k. ú. Chrastava I, panu Aleši Vegnerovi za účelem zřízení zahrady, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemků čj. N/28/2010 a pověřila 
starostu jejím podpisem 

4.     dodatek č. 1, čj. N/29/2010 ke smlouvě o nájmu pozemku čj. 09/2003/N ze dne 26. 2. 2003, kterou uzavřelo Město Chrastava a pan 
Oldřich Deliš    

 
-  s c h v á l i l a  
1.     zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1496/1 a 1288/4 v k. ú. Horní Chrastava ve prospěch  manželů Martiny a 

Luboše Pilařových, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  stavby „Vodovodní přípojka a podzemní vedení NN 
pro stavbu RD na poz.p.č. 1288/1“, za cenu do 20 bm 500,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene čj. SBS/11/2010 a pověřila starostu jejím podpisem  

2.     zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách 1398/8 a 301 v k. ú. Chrastava I ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení „Rekonstrukce NTL plynovodu a domovních přípojek 
v Chrastava, ul. Alšova, Mostní a Pobřežní“, za cenu do 100 bm 10.000,- Kč + DPH a nad 100 bm za každý další započatý bm 100,- 
Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/12/2010 a pověřila starostu jejím podpisem 

 
-  s c h v á l i l a   
1.     záměr pronajmout části poz. p. č. 326/6 o výměře cca 60 m2 - zahrada v k. ú. Chrastava I (na zřízení zahrady) 
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Léta byl start a cíl Chrastavkých šlápot v budově v Turpišově ulici č.p. 407, která tehdy sloužila jako školní jídelna. 
Bohužel zpřísňující se hygienické předpisy nakonec znemožnily zázemí ve školní jídelně a Chrastavské šlápoty musely 
budovu opustit. Svůj nový azyl našly nejdříve v jídelně pana Majby a poté ve Výchovném ústavu.  
 
Poté co byla budova č.p. 407 v Turpišově ulici zrekonstruována na centrum volnočasových aktivit, kde působí 
organizační složka města Společenský klub, nabyl jsem přesvědčení, že bude ctí pro město, pokud bude moci podpořit 
tuto jedinečnou chrastavskou sportovně-společenskou akci s obrovskou tradicí tím, že budova Společenského klubu 
bude sloužit jako její  zázemí a místo startu a cíle.  A protože vím, že hlavní pořadatel a doyen této akce pan Jan 
Horáček se pořád bojí, že cuknu a protože vím, že vedoucí Společenského klubu paní Zita Václavíková má stejný názor 
jako já (a dokáže si poradit i s potřebou pokrýt na akci samou provizorně novou podlahu tak, aby co nejméně utrpěla), 

prohlašuji takto veřejně, že v případě, že Klub českých turistů  bude mít zájem, bude se konat třicátý osmý ročník Chrastavské šlápoty v roce 
2011 opět v budově v Turpišově ulici č.p. 407 (a věřím, že tento veřejný závazek starosty města by respektoval i můj nástupce v případě, že by 
se mě nepodařilo na podzim obhájit tuto pozici). A vyzývám současně chrastavské vedení Klubu českých turistů, aby s paní vedoucí 
Společenského klubu dořešili (již nyní s dostatečným předstihem) detaily konání této velmi významné akce. 

2.     záměr pronajmout části poz. p. č. 366/1 o výměře cca 124 m2 - zahrada v k. ú. Chrastava I (na zřízení zahrady) 
3.     záměr pronajmout části poz. p. č. 720/1 o výměře cca 276 m2 - ostatní plocha v k. ú. Andělská Hora u  Chrastavy (na zřízení 

parkovacího místa pro 2 os. automobily, manipulační plochu a sekání trávy) 
 
-   d o p o r u č i l a   Z M 
schválit poskytnutí účelové investiční dotace Libereckému kraji z rozpočtu města Chrastava pro krytí neuznatelných nákladů na projekt 
realizovaný Libereckým krajem z Regionálního operačního programu NUTS II. Severovýchod, oblast dopravní infrastruktury v souladu 
s předloženou smlouvou  
 
-  d o p o r u č i l a   Z M  schválit 1. změnu rozpočtu a investičního plánu na rok 2010  
 
-  s c h v á l i l a  rámcovou dohodu o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací s Telefónicou O2 Czech 
republic, a. s.  
 
-   s c h v á l i l a 
na základě žádosti darovací smlouvu DR/2/2010 – darování 2 ks osobních PC pro Mateřskou školu, Chrastava, Revoluční 488, 463 31 
Chrastava, příspěvková organizace a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-   s c h v á l i l a  návrh dodatku č. 1 k plánu odpadového hospodářství obce, kterým se plán aktualizuje a pověřila starostu a místosta-
rostu jeho podpisem 
 
-  s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o využití systému zavedeného městem Chrastava pro nakládání s komunálním a separovaným odpadem s Dien Nguyen 
Thi, Luční 205, Frýdlant v Čechách 464 01, IČ 27346030 a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-   s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o využití systému zavedeného městem Chrastava pro nakládání s komunálním a separovaným odpadem s Pavel Pěch, 
Dolní Vítkov 42, 463 31 Chrastava, IČ 15166929 a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-   s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci projektu „RTN-Terminál Chrastava“ se zhotovitelem Skanska a. s., Líbalova 1/2348,  
149 00 Praha 4 – Chodov, IČ 26271303 a pověřila starostu jeho podpisem 
Dodatek snižuje celkové náklady v souvislosti se záměnou materiálu u kanalizační stoky, kde jsou nově použity železobetonové trubky 
místo kameninových. 
 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í  zápis č. 2010/06 z jednání bytové a sociální komise ze dne 15. 3. 2010  
 
-  r o z h o d l a  o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu p. Janu Balážovi a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  r o z h o d l a o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu p. Frant. Baierovi a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  r o z h o d l a o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu pí Emílii Berkyové a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  r o z h o d l a  o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu manž. Ladislavu a Magdaléně Grundzovým a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu manž. Ladislavu a Andree Krejbichovým  a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS manželům Jiřímu a Krystýně Judytkovým a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  r o z h o d l a  uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Marii Fiebigerové a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  v z a l a    n a    v ě d o m í  zápis č. 2010/07 z jednání bytové a sociální komise ze dne 29. 3. 2010  
 
-  r o z h o d l a  o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší panu Jánu Majbovi  
 
-   s c h v á l i l a  návštěvní řád areálu veřejného sportoviště – skateparku, dětského dopravního hřiště, areálu TJ Spartak Chrastava   
 
-   s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o financování projektu z Fondu mikroprojektů Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa na projekt „Sportovní hry a volnočasové 
vyžití předškoláků“ a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-   s c h v á l i l a  
uzavření smlouvy o prodeji akcií ČSAD Liberec a. s. ve smyslu usnesení ZM č. 2009/07/XXVII z 9. prosince  2009 a pověřila starostu 
podpisem smlouvy 



Strana 7                               

Vážení spoluobčané, dovoluji si tímto informovat o situaci 
s ubytovnou Kovák  čtvrt roku poté, co došlo dne 13. 1. 2010 
k jejímu vyklizení:  
1. Dne 14. 4. 2010 nabylo právní moci vykonatelné rozhodnutí o 
vyklizení Kováku ze dne 6. 1. 2010. 
2. Dne 18. 2. 2010 nabylo právní moci rozhodnutí o povinnosti 
napojení na veřejnou kanalizaci ze dne 26. 1. 2010 (jako podmínka 
pro užívání  stavby). Do dnešního dne mně není znám jakýkoli úkon 
majitele v této záležitosti (město vlastní pozemky, přes které by 
napojení muselo být vedeno). 
3. Další řízení  o uložení dalších podmínek užívání (rekonstrukce 
rozvodů vody a elektro, napojení na kotelnu, stavební úpravy atd.)  
probíhají, do doby jejich uzavření je pravomocné předběžné 
opatření o uložení těchto podmínek.    

4. Vyhláška 1/2010 o deratizaci a dezinsekci splnila svůj účel. 
Krajská hygienická stanice konečně uvalila na objekt státní 
zdravotní dozor a majitel dal vyklidit cca 15 velkoobjemovými 
kontejnery největší nepořádek a v objektu byl proveden základní 
úklid. Nebezpečí epidemie tak pominulo (z tohoto důvodu bude již 
nadbytečná vyhláška formálně zrušena). 
5. Majitel podal trestní oznámení proti neznámému pachateli za 
rozkradení radiátorů, koupelnových baterií atd. a dalšího veškerého 
zařízení a za poničení rozvodů. 
6. Jako starosta města jsem podal trestní oznámení na majitele za 
trestní čin pomluvy (obvinění starosty města z plánovaného vyhnání 
lidí do lesů a jejich postřílení, přirovnání mých metod s metodami 
německých nacistů za války řečených majitelem v rozhlasovém 
interview  ze dne 6. 1. 2010). Po výslechu všech zainteresovaných 
byl spis se závěrečnou zprávou předán na Okresní státní 
zastupitelství k dalšímu opatření. 
7.  Z cca 100 vystěhovaných ubytovaných bylo původně 15 osob 

Věřím, že budova v Turpišově ulici č.p. 407 se opět stane a to na dlouhá léta (pokud nechci rovnou použít minulým režimem 
zprofanované „na věčné časy“ )  důstojným zázemím pro konání Chrastavkých šlápot. Chrastavští turisté si to za svoji dlouholetou 
skromnou práci určitě zaslouží.   
 
V Chrastavě dne   21. 4. 2010                                                                                                                            Ing. Michael Canov – starosta 

   Na samém počátku první dekády třetího tisíciletí vyšla 
v Chrastavských listech 1/ 2001 následující zpráva: „Začátkem 
letošního roku bude dle sdělení České spořitelny na budově její 
pobočky v Chrastavě zprovozněn bankomat. Po dlouhé době, kdy 
městský úřad vedl jednání o umístění tohoto dnes již běžného 
zařízení, se tak vyplní přání chrastavské veřejnosti. Za realizaci 
tohoto záměru patří dík zástupcům České spořitelny, v čele s 
libereckým ředitelem panem Ing. Janem Vondráškem.“    

   Jako tehdejší místostarosta si velmi dobře pamatuji, jak dlouhá a 

komplikovaná byla jednání v této záležitosti, neboť Česká spořitelna 
se obávala, že pro ní nebude bankomat rentabilní. První 
chrastavský bankomat byl zprovozněn 12. 1. 2001.   

   Čas oponou trhnul a na konci dekády máme v Chrastavě již 
bankomaty tři. Bankomatu České spořitelny konkurují bankomat 
ČSOB na budově Pošty a nejnověji bankomat GE Money Bank na 
nám. 1. máje. Jsme za zvýšenou nabídku rádi a děkujeme 
majitelům budov, že provoz bankomatů umožnili.  
     
V Chrastavě dne 15. 4.  2010               Ing. Michael Canov, starosta 

Česká spořitelnaČSOB GE Money Bank

CHRASTAVSKÉ BANKOMATY

    Ne, není to pro města a obce včetně města Chrastava ideální řešení. Města a obce  prodala akcie ve společnosti ČSAD Liberec a. s. 
majoritnímu akcionáři a nyní na tuto společnost již nemohou mít žádný vliv. Nicméně za situace, která nastala v červnu loňského roku, kdy 
akciová společnost získala akcie některých měst či obcí a města tak ztratila kontrolní balík a tím i jakýkoliv vliv, je to vítězství. Namísto 
zcela bezcenných akcií jsme získali alespoň prodejem za dobrou cenu ¾ miliónu korun. Zde je na místě ocenit korektní jednání pana 
primátora Statutárního města Liberce Ing. Jiřího Kittnera, který poté, co Liberec vyvolal nevoli ostatních měst a obcí tím, že schválil (po 
dohodě s majoritním akcionářem, ale bez vědomí ostatních měst a obcí) prodej svých akcií za 315 korun za kus, si uvědomil chybu a 
zastavil realizaci prodeje do doby, kdy hlavní akcionář od všech zájemců odkoupí najednou akcie za tuto cenu, tj. za 315,- Kč/kus (a 
osobně tento odkup pro další města s hlavním akcionářem vyjednal). A tak se nyní i stalo. V případě Chrastavy se jednalo o 2410 akcií, za 
které jsme utržili v přesném vyčíslení 759.150,- Kč.      
 
   Slibuji, že vzhledem k proběhlým událostem budeme s dvojnásobnou důkladností a pečlivostí  vyjednávat  s KÚ LK o jízdních řádech na 
další období.  
 
V Chrastavě dne 31. 3. 2010                                                                                                                                Ing. Michael Canov, starosta  
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    Ve středu dne 31. 3. 2010 proběhlo jednání ve věci závor v Andělské Hoře. Bohužel závěr drážního úřadu byl negativní a nechce 
v Andělské Hoře závory zřídit (namísto toho mají v termínu do 31. 5. 2010 vzniknout některé úpravy jako je opatření výstražných křížů 
žlutým límcem, lepší natočení jednoho výstražníku a osazení desky proti oslnění sluncem).  Spokojil bych se prozatím s takto řešenou 
situací, kdyby byla pravdivá další věta v protokolu a sice, že ke zřízení závor dojde při celkové rekonstrukci tratě za dva až tři roky. Ale 
jelikož o rekonstrukci tratě nic nevím (naopak vím, že zkrachoval 15 let připravovaný projekt Regiotram Nisa) a na dosavadních jednáních 
s generálním ředitelem SŽDC a na Ministerstvu dopravy o tomto nepadla zmínka, nevěřím tomu ani za mák.  Proto jsme podali proti 
protokolu stížnost a ještě se pokusíme situaci zvrátit.      
 
V Chrastavě dne 18. 4. 2010                                                                                                                                     Michael Canov – starosta 

přestěhováno do našeho zařízení azylového typu (ostatní do 
ubytoven mimo katastr města). V tomto zařízení je k dnešnímu dni 
již jen sedm osob původem z Kováku  (zbytek se odstěhoval mimo 
katastr města).      
8. Dluh včetně penále z poplatku z ubytovací kapacity jsme již 
částečně exekučně vymohli (550 tisíc Kč), exekučně dále 

vymáháme (300 tis. Kč) a dále usilujeme o doplatek ve výši čtvrt 
milionu korun za ubytované načerno.   
 
V Chrastavě dne 15. 4.  2010                        

            Ing. Michael Canov, starosta 

    Již po dobu několika let (od roku 2004) rozesílá město Chrastava hlášení městského rozhlasu na e-mailové adresy zájemcům, jejichž 
počet dnes dosahuje čísla 98 (novým zájemcům stačí o tuto službu požádat na adrese podatelna@chrastava.cz.cz). 
    Počínaje dnešním dnem jsme se rozhodli tuto službu rozšířit i pro návštěvníky našeho fóra. Této sekce budou ihned po odvysílání měst-
ským rozhlasem (případně dokonce těsně před ním) ukládány relace v úplném znění. O hlášení se tak dozvědí nejen ti, kteří hlášení nesly-
šeli on-line, ale i ti, kteří z nejrůznějších důvodů dosud o zasílání hlášení na své e-mailové adresy nebožádali či ti, kteří sice v systému za-
řazeni jsou, ale jsou na počítači, kde na svoji e-mailovou adresu nemají přístup. 
Věřím, že tato služba dále vylepší informovanost našich občanů. 
V Chrastavě dne 9. 4. 2010                                                                                                                                  Ing. Michael Canov, starosta 

    Nejvyšší správní soud nerozhodne zda jsou či nejsou videoterminály vlastně též výherními hracími přístroji. Město Chrastava je 
přesvědčeno, že videoterminály výherními hracími přístroji jsou a proto má město nikoli  ministerstvo právo tyto přístroje povolovat (a 
inkasovat za jejich provoz peníze) či zakazovat.  
 
    Městský úřad Chrastava podal v této věci již vloni kompetenční žalobu Komp 7/2009 na Ministerstvo financí k Nejvyššímu správnímu 
soudu. Ten se však dle svého tehdejšího vyjádření nemohl podstatou žaloby zabývat, neboť bez konkrétního sporu se nejednalo o 
kompetenční žalobu. Proto okamžitě Městský úřad Chrastava napadnul provoz videoterminálů Sazky a.s. v trafice na autobusovém nádraží 
a podal kompetenční žalobou Komp 1/2010 na Ministerstvo financí znovu v tomto konkrétním sporu. Dle  nejnovějšího vyjádření Nejvyššího 
správního  se však opět nejedná o kompetenční spor, neboť město resp městský úřad nemůže být stranou kompetenčního sporu. 
Rezultátu o podstatě sporu, zda jsou či nejsou videoterminály ve skutečností také výherními hracími přístroji se tak již od Nejvyššího 
správního soudu nedočkáme. 
 

Rozhodčím bude Ústavní soud  
    Rozhodnout tedy bude muset instituce nejvyšší Ústavní soud. Ten musí ze zákona rozhodnout o naší vyhlášce č. 5/2009 o zákazu 
videoterminálů , kterou napadlo Ministerstvo vnitra. Zde odmítnutí rozhodnutí o podstatě sporu nehrozí.  Je zde jen časový otazník. 
V případě přijetí novely loterijního zákona (pokud by novela definovala oba pojmy nově) musí přijít rozhodnutí Ústavního soudu do konce 
roku 2010.   
 
V Chrastavě dne 13. 4. 2010                                                                                                                                      Michael Canov - starosta  

     Nutná regulace zdivočelých holubů, jejichž populace byla přemnožena, 
přinesla dle zprávy realizátorské firmy DDD TOMAN následující výsledky:  
Bylo odchyceno (a následně předáno do asanačního ústavu) 345 zdivočelých 
městských holubů (na budově ZŠ na náměstí 157 kusů, na budově 
Společenského klubu 47 kusů a na Seppu 141 kusů). Odchyt probíhal od 4. 
12. 2009 do 30. 3. 2010 (náklady 60 tis. Kč). Dle odhadu je současný stav 
zbylé populace 10 až 15 kusů.    
 
    Firmě děkujeme za dobře vykonanou práci a holubům se omlouváme („Ne-
šlo to fakt jinak, bylo vás doopravdy moc“).    
 
V Chrastavě dne 9. 4. 2010                                  Ing. Michael Canov, starosta 
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    Na internetovém fóru na stránkách Chrastavy se objevil tento do-
taz: 
"Zajímalo by mě, kdo je odpovědný za to, jakou rychlostí mizí v 
Chrastavě staré a zdravé stromy během letošního jara. Například 
stromy na sídlišti na Střeleckém vrchu nebo na vodárně u přehrady 
nikoho neohrožují a nevidím jediný důvod k jejich odstranění. Je do 
očí bijící, že jde o finanční obohacování jednotlivců na úkor většiny. 
Myslím si, že tato činnost není v souladu se zákonem o ochraně 
životního prostředí. Takových velikántJ bychom si měli vážit a chrá-
nit je, jsou městu Chrastavě prospěšnější víc než dobrá třetina jeho 
obyvatel. Plánuje město alespoň nějakou náhradu za tak rozsáhlou 
škodu?" 
    Vzhledem k tomu, že jde o problematiku, která jistě zajímá více 
občanů, považujeme za potřebné odpověď zveřejnit i v Chrastav-
ských listech. 
    Za stromy rostoucí mimo les, jejich údržbu, případně kácení, jsou 
zodpovědni vlastníci pozemků na kterých tyto stromy rostou. Až do 
prosince loňského roku mohli vlastníci stromů, fyzické osoby, kácet 
bez povolení orgánu ochrany přírody a krajiny stromy, které měly ve 
výšce 1,3 m nad zemí obvod kmene menší než 80 cm (průměr cca 
26 cm). Právnické osoby pak v případě záměru kácení musely žá-
dat o povolení ke kácení každého stromu. Od prosince 2009 došlo 
novelou zákona č.114/1991 Sb., o ochraně přírody a krajiny ke 
sjednocení pravidel a i právnické osoby mohou stromy o obvodu 
menším než 80 cm 1,3 m nad zemí kácet bez povolení. To samo o 
sobě může být jedním z důvodů. 
    Město Chrastava, jako vlastník pozemků, je také odpovědné za 
péči o stromy rostoucí. mimo les na svých pozemcích. Město při-
stupuje ke kácení těchto stromů velmi nerado (pokud nejde o zásah 
pěstebního charakteru, při kterém se prořeďují přehoustlé skupiny 
náletových dřevin z důvodu snížení kořenové nebo korunové konku-
rence ve skupině, s cílem zvýšení stability ponechaných jedinců) a 
až v případě, že není jiné řešení problému. Na sídlišti Střelecký 

vrch město v minulém čtvrtletí muselo kácet dřeviny rostoucí mimo 
les na základě upozornění provozovatele tepelného hospodářství. 
Šlo o. náletové dřeviny rostoucí nad teplovodními kanály a nad ply-
novodem. Kácet stromy v ochranném pásmu těchto sítí je povin-
ností vlastníka pozemku, stejně tak jako kácení stromů v ochran-
ných pásmech elektrického vedení. V druhém případě byl u sídliště 
SV městem proveden výchovný zásah, při kterém byly odstraňová-
ny stromy nemocné a poškozené loňskou vichřicí. 
    Názor, že jde o finanční obohacování jedinců na úkor většiny, 
považuji za spekulaci, kterou musím u kácení realizovaného měs-
tem odmítnout. Město nabízí zájemcům odkoupení dřeva stromů, 
které musí pokácet, za ceny obvyklé pro prodávaný sortiment a po-
kud zájemce nalezne v přijatelně krátké době, je odkupující povinen 
uklidit i těžební odpad. (Např. při kácení dubu poškozeného loňskou 
vichřicí v lokalitě U Jána, trvalo nalezení zájemce o odkoupení dře-
va cca půl roku.) 
    V případech kdy jde o kácení stromů o větším obvodu kmene v d 
1,3 než 80 cm, lze zákonně takové kácení provádět pouze v přípa-
dě, že je na základě žádosti vlastníka stromu vydáno povolení ke 
kácení orgánem ochrany přírody a krajiny - v Chrastavě pracovník 
odboru výstavby a územní správy. Na sídlišti SV bylo takto povole-
no kácení jedné vrby. Důvodem povolení bylo ohrožení okolí pří-
padným pádem (kmen silně nakloněn). K náhradě ekologické újmy 
byla žadateli předepsána náhradní výsadba. Vedle Eichstatských 
schodu provedl vlastník pozemku vykácení náletových stromu na 
ploše celé své zahrady. Šlo o stromy s menším než stanoveným 
obvodem kmene, mohl to tedy provést v souladu s právem dle 
vlastního uvážení. 
    Blízko vodárny mezi Libereckou a Luční ul. bylo vydáno povolení 
na kácení jednoho dubu červeného, který rostl ve skupině dalších 
vzrostlých dubu. Povolený strom měl od paty kmene rozsáhlou hni-
lobu s dutinou, což ve spojení s jednostranně rostlou korunou před-
stavovalo nebezpečí pádu stromu. K náhradě ekologické újmy byla 
za pokácení tohoto stromu uložena náhradní výsadba deseti lip v 
dané lokalitě. 
    Jako náhrada za další povolená kácení je v převážné většině 

Vážení spoluobčané, 
   dovoluji si Vás pozvat na sedmdesátý sedmý „Večer se starostou“  na téma náměstí 1. máje – 
plánovaná rekonstrukce kašny a jejího okolí a návrh řešení dlouhodobě neudržitelné situace 
ohledně parkování.     
   Setkání se koná ve středu dne 12. května 2010 od 17:00 hodin v malé zasedací místnosti  budovy 
radnice.   
   Odbornými garanty večera jsou tajemník MěÚ pan Ing. vedoucí ORM MěÚ pan Mgr. Jakub Dvořák a zá-
stupce  velitele MP pan Marcel Másílko.     
Těším se na Vaši účast.                                                                               Ing. Michael   C a n o v, starosta 

    Dostali jsme podnět ohledně katastrofálního nepořádku v pro-
storách za bývalou jídelnou pana Majby. Nutno říci, že paní, která 
nám podnět dala, měla pravdu. Nepořádek však byl nakonec ještě 
mnohem větší než ona sama předpokládala, neboť se z útrob země 
valil nový a nový doslova humus.  
 
   Chci touto cestou poděkovat nejen paní Přibylové, která podnět 
dala, ale i našim pracovníkům na veřejně prospěšných pracech a 
na veřejné službě, kteří pod vedením paní Dany Hrubešové udělali 
opravdový kus práce a za to si zaslouží veliký dík.   

     
V Chrastavě dne  21. 4.  2010             Ing. Michael Canov, starosta 
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     Na počátku května budou zahájeny plánované úpravy centrální části náměstí 1. 
máje, které zahrnují celkovou  revitalizaci okolí kašny, včetně restaurování 
samotného tělesa kašny.   Vzhledem k charakteru prací je tato akce rozdělena do 3. 
etap vzájemně na sebe navazujících.  
 
     V 1. etapě dojde k regeneraci zeleně, což je podmínkou pro realizaci dalších 
plánovaných etap. V jejím rámci proběhne vykácení  5 ks stávajících dožilých javorů 
a jejich nahrazení novými již vzrostlými stromy stejného druhu (Javor mléč - Acer 
platanoides, s obvodem kmene 20 – 25 cm). Výsadba nových stromů proběhne 
v bezprostřední návaznosti na pokácení původních stromů. 
 
     Náhrada stávajících stromů je podmínkou pro realizaci 2. etapy, která zahrnuje 
zadláždění okolí kašny v rozsahu cca 150 m² a na kterou bude použit materiál 
z právě probíhající rekonstrukce prostoru před vlakovým nádražím. Tato etapa by 
měla proběhnout během června a července. 
  
     Poslední, 3. etapa, bude probíhat v koordinaci se zadlážděním a zahrnuje 
restaurátorské práce na obnově historického objektu kašny. V rámci těchto prací bude celá památka očištěna a zbavena mechu, po 
obvodu kašny bude položena nová pískovcová dlažba a celý vnitřní prostor kašny bude izolován olověným plechem. Nezbytnou součástí 
bude také biocidní ochrana kašny a ošetření všech kovových prvků. Vzhledem k památkové ochraně kašny budou všechny tyto práce 
prováděny v součinnosti s pověřenými pracovníky památkové péče.  
    Na projekt restaurování kašny je v současné době podána žádost o dotaci z Fondu mikroprojektů Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa, 
která je podmínkou realizace těchto prací. V případě přiznání dotace se realizace prací plánuje na letní měsíce (červenec - srpen).  
 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 

ukládána náhradní výsadba bud' přímo na pozemcích žadatele ne-
bo na vhodných městských pozemcích. Z náhradní výsadby je za-
kládán např. park u hasičského muzea. 
    Dále je nutno uvést, že v některých případech dochází k nezá-
konnému kácení (letos např. některé stromy blízko areálu Elitexu) a 
u takového kácení dává městský úřad podněty příslušným orgánům 
ochrany přírody a krajiny k zahájení příslušných řízení. 
     V nejbližší době Město chystá kácení jedné vzrostlé olše v parku 
u Vítkovské ulice, která má silně vyhnilý kmen, nakloněný nad ko-
munikaci a ohrožuje návštěvníky parku případným pádem. Další 
kácení, které se dotkne přímo středu města, proběhne v nejbližších 
dnech v souvislosti s připravovanou opravou kašny na náměstí 1. 

máje. Téměř stoleté javory okolo kašny jsou v místech rozvětvení 
natolik prohnilé, že mohou ohrozit pádem i velkých větví občany ne-
bo návštěvníky města pohybující se okolo kašny. Bezprostředně po 
jejich vykácení budou tyto stromy nahrazeny vzrostlými stromy stej-
ného druhu. 
    Chtěl bych ujistit občany, že všichni pracovníci městského úřadu, 
kteří mají zeleň ve městě na starosti k ní přistupují s maximální od-
povědností. Jde jednak o odpovědnost za růst stromu na desítky let 
dopředu a v druhé řadě o odpovědnost za bezpečnost zdraví a ma-
jetku občanu a návštěvníku města, kteří se v okolí vzrostlých stro-
mu pohybují nebo vedle nich žijí. 

Ing. Miroslav Chvála, tajemník MěÚ 

    V minulých dnech byly společností Skanska a. s. započaty práce na dlouho připravované akci úpravy přednádražních prostor a částečně 
i přilehlých ploch před vlakovým nádražím v Chrastavě. Projekt počítá s celkovou revitalizací tohoto území, a to nejen samotného prostoru 
před nádražím, ale současně vyřeší dlouhodobě  velmi složitou a nepřehlednou dopravní situaci křižovatky Andělohorská a Nádražní.  
 

    Projekt po dokončení vyřeší potřeby kvalitnějšího využití  
stávající železniční stanice jako přestupního terminálu. Z tohoto 
důvodu se v blízkosti zřídí dvě bezbariérové nástupní zastávky pro 
autobusovou dopravu, dostatečný počet parkovacích míst a 
parkovacích míst pro osoby s omezenou možností pohybu a 
orientace.  
 
    Součástí projektu je zároveň oprava stávající více než 100 let 
staré dešťové kanalizace a současně výstavba nového vodovodu 
z prostředků Severočeské vodárenské společnosti a. s. 
Na projekt "RTN - Terminál Chrastava" byly získány prostředky 
z fondů EU, konkrétně z Regionálního operačního programu NUTS 
II Severovýchod, stejně jako na již realizované akce rekonstrukce 
autobusového nádraží a projekt centra volnočasových aktivit 
(budova bývalé školní jídelny). 
 
    Se započetím prací také reagujeme na časté dotazy občanů 
ohledně využití stávajících kamenných obrub a dlažebních kostek. 
Dle projektové dokumentace budou stávající kamenné obruby a 
kostky využity v rámci nového terminálu s tím, že přebytečný 
materiál bude vrácen městu, které jej využije při jiných investičních 
akcích (viz předláždění cestiček na hřbitově).  

 
    V souvislosti s probíhajícími stavebními pracemi se omlouváme všem občanům i návštěvníkům města za nepříjemnosti, které jim 
probíhající akce způsobí. Zároveň však věříme, že současné komplikace budou vyváženy výsledným přínosem stavby, která tento prostor 
výrazným způsobem promění v moderní terminál odpovídající současným požadavkům. 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 
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    Stává se téměř tradicí, že rada města  oceňuje významné 
osobnosti  z řad předškolní a školní výchovy k datu 28 .března – 
Den učitelů. Předání plakety  J. A. Komenského proběhlo v pátek 
26. března 2010 slavnostně u starosty města za přítomnosti 
místostarosty, vedoucí kanceláře starosty  a oddělení dokumentace 
Společenského klubu. Tentokrát bylo ocenění  zaměřeno více na 
dlouholetou činnost  jak v předškolní, tak i školní výchově. 
    Za dlouholetou práci  v předškolní výchově byla oceněna 
plaketou paní Barbora Dušková, která pracovala  dlouhá léta jako 
učitelka a později byla ředitelkou mateřské školy v Chrastavě. 
Vychovala několik chrastavských generací a byla vždy oblíbená pro 
svůj životní optimismus a pedagogický takt. I ve věku, kdy by mohla 
užívat zasloužilý odpočinek, tak se věnuje dětem ve školním 
zařízení (ŠD) ve Vítkově. 
    Za úspěšné vedení Základní školy Chrastava převzala plaketu 
paní Věra Petřičková, která svoji pedagogickou dráhu začala 
v dávné době v Praze a skončila na našem území jako ředitelka 
školy. Paní Věra Petřičková je pedagogickou osobností , na kterou 

rády  vzpomínají starší generace. Mnozí z tehdejších žáků dodnes 
oceňují vřelý přístup paní ředitelky na řešení problémů se žáky 
školy. 
   Za obětavou práci s mládeží převzala plaketu paní Mgr. Zuzana 
Živnůstková, která už mnoho let pracuje se školní mládeží. Kromě 
činnosti ve  škole věnuje dětem i svůj volný čas, ve kterém jim 
předává  cit  a talent k ostatním dovednostem. Její cit pro malování 
je hezkou výzdobou mnohých prostor. Pro svůj kladný přístup si 
získala nejen přízeň dětí, ale i uznání mnohých rodičů. Také mnoho 
let spolupracuje  s městem při významných výročích občanů, 
zejména pak u vítání nových chrastavských občánků. 
   Ocenění plaketou J. A. Komenského ke Dni učitelů je jen malým 
poděkováním rady města těm, kteří pečovali a pečují o to 
nejcennější, naše děti, jejich vědomosti  a rozvoj osobnosti budoucí 
generace.  Jistě si zaslouží poděkování a plaketu i ostatní , kteří se 
věnují dětem. Jistě se najde i jiné prostředí a  forma ocenění za 
přítomnosti širší veřejnosti, jako morální prvek mobilizující úroveň 
v našem školství. Jako vše se vyvíjí, tak i náhled na ocenění bude 
součástí zájmu dalšího výročí.     

 ———————————————– 
                                                              Miloslav Pilař, místostarosta 

Městská knihovna Chrastava  Vás  zve 

DNE  19. KVĚTNA   2010   OD  17:00 HODIN 

do  knihovny na besedu  se  spisovatelkou  

Táňou Kubátovou 

 Táňa Kubátová je  autorkou  románů pro ženy.  Na svém kontě má šestnáct vydaných titulů. 

    I letos budou mít občané na celém území Čech a Moravy možnost přispět na podporu Ligy proti rakovině. A i letos se 
sbírka uskuteční také v Chrastavě. 
Květ Měsíčku lékařského  budou, za symbolickou cenu nejméně 20,- Kč, nabízet dobrovolníci turistického oddílu Perseus. 
Poznáte je podle žlutých triček a úsměvu na tváři. Spolu s květem Měsíčku lékařského také každý obdrží letáček s 
informacemi o prevenci výskytu rakoviny. 
  Pozornost letošního již čtrnáctého ročníku je věnována hlavně mužům a výskytu karcinomu prostaty. 

 
                                                                                Na viděnou se těší dobrovolníci TO Perseus 
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GALERIE G Městského muzea

Opera - G. Puccini

Večer s operetou, 

muzikálem a šansonem

pro mládež

EDGAR

vstupné: 50,-

vstupné: 50,-

vstupné: 20,-
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Rozvedená… s řadou výhod České titulky.  120 minut                                                                                                 
                                                                                                                                                          Vstupné: 70 Kč, v MIC Chrastava - 50 Kč

Jackie Chan v akční komedii
Akční komedie, ve které agent CIA zjistí, že být špiónem je vlastně jen legrace v porovnání s úkolem pohlídat tři děti. Zasloužilý tajný agent               
s tváří hvězdy kung-fu filmů Jackie Chana má před sebou další z řady životu nebezpečných misí, při níž musí využít všech svých schopností 
tvrdého výcviku - musí zvládnout ohlídat tři děti své přítelkyně, aby měl šanci na odměnu v podobě jejího ANO. Nikdy si nechtěl brát práci 
domů, ale jedno z dětí omylem stáhne z jeho počítače supertajná data, která z domu udělají cíl odvěkého nepřítele z řad ruských teroristů. I bez 
toho to bylo o život, ale teď nastává opravdový blázinec . .   92 minuty. 
                                                                                                                                                                                                  Vstupné: 70 Kč

České znění.

 Režisér Lasse Hallström, tvůrce poetických hitů Pravidla moštárny a Čokoláda, natočil silný romantický příběh lásky, která musí neustále 
překonávat odloučení a nepřekonatelné dálky. Mladý voják potká mladou dívku a pro oba je z toho osudová láska. Namísto happy endu však 
přichází život, voják musí zpět k jednotce a do služby je v následujících letech povoláván stále častěji. Svůj životní vztah žijí oba milenci hlavně 
prostřednictvím dopisů a společného času je málo. Je vojenská služba dostatečný důvod k životu? Kdy bude „Milý Johne“ napsáno 
naposledy? České titulky. 105 minut.                                                                                                                                          Vstupné: 70 Kč

 Pásmo pohádek pro naše nejmenší. 73 minuty.                                                                                                                      Vstupné: 25 Kč

Devatenáctiletou Alenku Kingsleyovou (Mia Wasikowska) čeká zážitek, na který hned tak nezapomene. Když ji na viktoriánské zahradní 
slavnosti požádá o ruku Hamish, bohatý, ale přihlouplý syn lorda a lady Ascotových, sebere se a uteče pryč. Vydá se za Bílý králíkem ve vestě 
a s kapesními hodinkami, kterého uvidí pospíchat po louce.  108 minut. 
                                                                                                                                      Vstupné: 70 Kč, v předprodeji MIC Chrastava - 50 Kč         

ČESKÉ ZNĚNÍ.

Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. 
Její doposud milující a milovaný manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou a Helena brzy bezradně stojí na prahu nového života. 
Dvacetiletá dcera Laura chce být matce oporou, zároveň se však potýká s nástrahami vlastní první opravdové lásky. Pomocnou ruku nabízí              
k Helenině zděšení i matka Vilma, bývalá herečka, která na všechny situace aplikuje svéráznou školu života. Výstřední dáma má zaručený 
recept: nahradit nepořádného chlapa, chlapem pořádným. Zdá se to neřešitelné, ale k překvapení Heleny i Laury  muži, s nimiž stojí za to se 
vrhnout po hlavě do milostného dobrodružství tu stále ještě jsou. A tři docela rozdílné ženy zjišťují, jak moc jsou si podobné a pokud se má něco 
vyřešit, chce to nadhled, humor a neztrácet hlavu ani naději.  118 minut.
                                                                                                                                      Vstupné: 75 Kč, v předprodeji MIC Chrastava - 60 Kč         

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

POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKU FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ
Změna programu vyhrazena

Meryl Streep, Alec Baldwin a  Steve Martin v hlavních rolích americké komedie

Johnny Depp, Mia Wasikowska a Anne Hathawayová v dobrodružném filmu režiséra TIMA BURTONA.

Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Vohtěch Dyk, Jiří Macháček  a Roman Zach 
v české komedii Jiřího Vejdělka
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4. května    18:30          Experimentální studio 
                                      Klub přátel výtvarného umění: BAROKNÍ ŘÍM, přednáška Dr. Tomáše Hladíka 
 
5. května    19:30          Experimentální studio 
                                      JAN BURIAN & LENKA DUSILOVÁ, na turné Křehkých mužů 
 
6. května    19:30                Experimentální studio 
                                      MIKI RYVOLA a přátelé (Pavel Zajíc a Pavel Jim Drengubák) se členy skupiny Nezmaři 
 
7. května    19:30          Experimentální studio 
                                      AKCENT a KAKOFON – koncert pop, rock, jaz 
 
8. Května    19:30          Experimentální studio 
                                      TRABAND s čerstvě pokřtěným CD 
 
9. května    14:00          Roztančíme Lidové sady 
                                      TANEČNÍ ODPOLEDNE tentokrát s dechovou hudbou Broďanka 
 
9. května    15:00          Experimentální studio 
                                      Pohádkové odpoledne – Divadlo Na cestě: O SMOLÍČKOVI 
                                      - nestárnoucí vyprávění o jelenu se zlatými parohy a malém neposluchovi Smolíčkovi 
 
10. května  19:30          Experimentální studio 
                                      SE PSÍM SPŘEŽENÍM ZA POLÁRNÍM KRUHEM – beseda a projekce Jany Henychové  - první cizinky, 
                                      která kdy dokončila nejsevernější závod psích spřežení Finnmarkslopet 1000km  
 
12. května  19:30          VLADIMÍR MIŠÍK & ETC… - legenda českého bigbeatu opět v Liberci, support: Hromosvod 
 
13. května  19:00          9. abonentní  koncert 51. sezony komorní hudby 
                                      GABRIELA PECHMANNOVÁ - soprán / PAVEL ČERVINKA - baryton / MAXIM AVERKIEV - klavírní doprovod  
 
14. a 15. května             JEŠTĚDSKÝ KRYSTAL  - 18. ročník mezinárodního festivalu kouzel a magie 
 
19. května  19:30          HANA a PETR ULRYCHOVI s JAVORY BEAT zavítají do Liberce s rockovějším programem   
 
20. května  19:30          Divadlo bez opony - Divadlo Bez Zábradlí: KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU 
                                      Hrají: Veronika Freimanová a Zdeněk Žák 
 
20. května  19:30          Experimentální studio 
                                      DISNEYBAND – na koncertu k dožitým desátým narozeninám zahraje Jarret rok 97 a další 
 
21. května  19:30          Experimentální studio 
                                      Kulturní agentura Štěk uvádí KVĚTY, divoký hudební surrealismus  
 
22. května  13:00          Zahrada a terasa 
                                      obč. sdružení Kedjom-Keku  
                                      NA KOPEČKU V AFRICE CHTĚJÍ ŠKOLNÍ LAVICE – benefiční akce s bohatým programem a cílem získat  
                                      peníze na dostavbu školky v oblasti Kedjom-Keku v severozápadním Kamerunu 
 
23. května  14:00          Roztančíme Lidové sady 
                                      TANEČNÍ ODPOLEDNE tentokrát s Big Bandem Luboše Ottla 
 
23. května  15:00          Experimentální studio 
                                      Pohádkové odpoledne - Divadlo z půdy: VODNÍČKU VRAŤ SE 
                                      - příběh vodníčka Volšovečka a jeho života mezi lidskými obyvateli na břehu řeky u  starého mlýna 
 
24. května  19:30          Experimentální studio – c.k. Adventura  NOVÝ ZÉLAND – zemí fantazie nás provede Vítek Procházka 
 
25. května  19:30          Experimentální studio 
                                      Krátké a úderné divadlo: 3 POKOJE aneb tragikomická moralita s krátkým a úderným koncem! 
 
26. května  18:00          AKADEMIE ZŠ A ZUŠ JABLOŇOVÁ, 30 let vám děláme radost 
 
26. května  19:30          Experimentální studio 
                                      Divadlo nedivadlo Underground PUFF – REVIZORSKÉ NEBE 
                                      o životě 3 nenasytných revizorech v pražském metru + jazzjam pražských Konzervativci coffee a spol 
 
27. května  20:00          DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE – tour 2010 
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V sobotu 22. 5. 2010  
pořádá turistický oddíl PERSEUS procházku a zajímavou hru 
po tajemných  zákoutích Chrastavy a okolí, která nám pomohl 

najít Dr. František Vydra 

 

„CHRASTAVSKÁ TAJEMSTVÍ“ 
 

Zveme všechny Chrastaváky a nejen ty, na hru, která nás 
provede po místech, okolo kterých chodíme, 

a možná o nich moc nevíme. 
Hry se může zúčatnit každý, bez ohledu na věk. 

Absolvovat se dá pěšky, na kole i v kočárku.  Délku trasy 
si účastníci mohou určit sami podle svých možností, 

chuti a zvědavosti. 
 
Prezentace: od 8:00 do 10:00 hod v klubovně turistického 

oddílu Perseus v Turpišově ulici 
(červený domeček naproti společenského klubu)  

Startovné: dobrá nálada 
Po ukončení možnost opečení buřtíku (z vlastních zásob) 

na zahradě za klubovnou. 
————————————————————————- 
(Upozornění: původně uvedený termín v Chrastavském 

Kulturním kalendáři 2010 je změněn na 22. 5. 2010) 

Jak se nám žije v novém domě 
   v Bezručově ulici? 
    Jsme zde moc rádi a Centrum dobrého času Bétel je pro vás 
opět v plném provozu: V pondělí probíhají jazykové kurzy 
němčiny a angličtiny (s 
rodilými mluvčími), v úterý až 
pátek patří každý den 
dopoledne (od 9:00 nebo 
9:30h) aktivitám Dětského a 
mateřského centra (středa 
Miniškolce – hlídání dětí ve 
školkovém režimu, út, čt a pá 
jsou kluby pro rodiče s 
dětmi), ve středu od 17 h se 
každý týden otevře Klub 
kavárna, kde stálými hosty je 
stále se rozrůstající veselá „
parta“ seniorů, ale přichází 
posedět i maminky s malými 
dětmi (nebo bez nich) a další 
lidé, ve čtvrtek od 17 h 
probíhá zdravotní cvičení pro 
ženy, které vede zkušená 
cvičitelka, v pátek od 16 h 
hodin je klub pro starší děti (od 11 let) tzv. Dorost a od 18 h zde 
podniká své aktivity mládež (středoškoláci a starší). V sobotu od 
17 h se schází nedávno založený výtvarný klub pro děti ve věku 
od 12 let. V neděli se zde od 10h konají bohoslužby Jednoty 
bratrské.  
 
KLUB KAVÁRNA S HOSTY  
  - KAMBODŽA 
     Ve středu 14. dubna se v nových prostorách v Bezručově 503 
sešlo cca třicet pět „cestovatelů“  všech generací, kteří díky 
vyprávění a spoustě fotografií mohli „navštívit“ pro nás tak 
vzdálenou zemi.  Bylo pro nás zajímavé slyšet, že současný 
kambodžský král mluví plynule česky a má rád naše lidové písně. 
Úsměvné byly i historky o všelijaké havěti, která ožívá 
v kambodžské přírodě v noci a se kterou se naši hosté při svém 
pobytu museli potýkat. Povzbudivé bylo slyšet o práci křesťanské 
organizace, která již deset let vytváří nový domov a zázemí, 
včetně možnosti vzdělání pro děti – sirotky v této chudé zemi. 
V minulosti Jednota bratrská v naší zemi opakovaně tento projekt 
finančně podpořila. Nakonec došlo i na ochutnávku běžného 
kambodžského nápoje – zázvorového čaje. 
————————————————————————————– 

VVVV    KVKVKVKVĚĚĚĚTNUTNUTNUTNU    VÁSVÁSVÁSVÁS    ZVEME:ZVEME:ZVEME:ZVEME:    
————————————————————————————– 

 

KLUB KAVÁRNA S HOSTY: 
STÁT WASHINGTON, USA 

Středa 12. 5. 2010 od 17:00 h   
Přednáška s besedou s americkými rodáky ze Seattlu. Překlad 
do češtiny. Videoprojekce. Posezení v příjemném prostředí Klubu 
kavárna s pohoštěním.  
 

JAK ZACHÁZET  
S TEMPERAMENTY NAŠICH DĚTÍ 
Pátek 14. 5. 2010 od 18.00 h 

Přednáška s besedou o tajích výchovy s Mgr. Evaldem Ruckým, 
pro všechny rodiče a vychovatele, kteří nechtějí podléhat 
měnícím se „módním vlnám“ ve výchově.  
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    Městské muzeum bylo otevřeno pro veřejnost v roce 1996. Díky společnému úsilí Společnosti přátel historie města Chrastavy 
(SPHMCH) a Městského uřadu se mohou dnes navštěvníci seznámit s dávnou i blízkou historii nejen našeho města, ale i okolí.Hned ve 
vstupním prostoru muzea překvapí návštěvníky železný hornický vozík nalezený v blízkosti štol mezi Chrastavou a Bílým Kostelem či 
několik restaurovaných renesančních náhrobků, které donedávna stály ve špatném stavu u zdi mezi kostelem a farou. Během zajímavé 

    Klub českých turistů v Chrastavě společně s osadním výborem ve Vít-
kově uspořádal za krásného jarního počasí v sobotu 17. Dubna 2010 
velmi zdařilé vrcholové setkání turistů na Výhledech s účastí cca 139 li-
dí. Pětatřicet frýdlantských, třiadvacetičlenný oddíl Perseus pěšky i na 
kolech se svými vedoucími, trojice z Lomnice nad Popelkou, duo z Turnova a Chrastaváci. Všichni si navíc užili tábornické občerstvení od 
osadního výboru z Vítkova. Na vrcholu jsme vzpomněli i na oběti polské letecké tragédie.                                                                          JH 

    Osadní výbor, myslivecké sdružení a zástupci hasičů uspořádali 20. 
března 2010 maškarní rej pro děti. Děti v doprovodu svých rodičů 
předvedli nejrůznější napodobeniny pohádkových bytostí. Bylo příjemné 
sledovat rozzářené dětské oči nad obdrženými drobnými dárky za 
předvedené skotačení. Bylo to i příjemnou odměnou všem, kteří se o 
hezké odpoledne postarali.  
                                                                                           Miloslav Pilař 



Strana 19                               

přednášky se každý dozví řadu informací o prvních 
slovanských a později i německých obyvatelích Chrastavy, o 
dobývání okolních hor, o tom, jak pravděpodobně vznikl 
název našeho města apod. Pro toho, kdo neví nic nebo jen 
málo o tom, že se v Chrastavě narodilo či žilo několik 
významných osobností, bude návštěva chrastavského 
Městského muzea jistě velmi zajímavá. 
 
    Po skončení prohlídky stálé expozice muzea má každý 
možnost navštívit tzv. minigalerii, jež je součástí muzea. 
Pravidelně obměňovaná instalace láká svými zajímavými 
tématy řadu návštěvníků. Co jste tu mohli během předešlých 
let shlédnout? Například několik výstav dokumentárních i 
uměleckých fotografii, výstavu čínského umění a kultury, dále 
zajímavou instalaci na téma písma národů, výstava o 
Euroregionu Nisa, do něhož Chrastava náleží, výstavu 
zápalkových krabiček atd. 
 
    Díky místnímu sběrateli Jiřímu Riedlovi se zde uskutečnily 
již dvě filumenistické výstavy, jedna v roce 1998 a druhá 
v loňském roce. Letos se připravuje expozice zápalkových 
krabiček v muzeu hasičské techniky  
(ttp://www.hasickemuzeum.wz.cz) od první dubnové soboty. 
Muzeum bude otevřeno od dubna do října vždy v sobotu 10 – 16 hodin, na objednávku i v neděli a pro výpravy po telefonické domluvě 
kdykoliv (tel: 606 812 044) 
 
    Budete-li se v daném období nacházet na Liberecku, zkuste zavítat. Věřím, že nebudete zklamáni. 
 
    Převzato z odborného časopisu sběratelů zapálkových nálepek a krabiček Filumenie 1/2010. 

     Ve středu 21. 4. 2010 proběhla pro žáky ZŠ v prostorách měst-
ského muzea zajímavá přednáška p. RNDr. Jaroslava 
FLEJBERKA, týkající se dubnové výstavy „ Hlavolamy“. 
     Děti byly seznámeny s historií hlavolamů, dostávaly mate-
matické hádanky, úkoly na logické myšlení. Soutěžily, kdo rychleji 
složí Rubikovu kostku, otevře tajemnou skříňku, postaví pyramidu. 
Rukama jim prošlo mnoho kovových hlavolamů, ale nejvíce je 
zaujal Ježek v kleci. Nejzručnější a nejrychlejší byly odměněny 
krásnými hlavolamy. Ještě odpoledne chlapci i děvčata přicházeli 
s vyluštěním hádanky, která jim byla zadána, ale také aby znovu 
vyzkoušeli hlavolamy, zapůjčené panem Flejberkem a iQPARKEM 

Babylon Liberec. Sám pan Flejberk vlastní 7.000 kusů hlavolamů. 
     Celkem se besedy zúčastnilo 107 dětí z pěti tříd ZŠ. Děkuji panu 
řediteli A. Trpišovskému, že umožnil žákům tuto přednášku 
navštívit. 
Dík také patří paním učitelkám, že s dětmi přišly, jmenovitě pí uč. 
Vl. Kollmannové, J. Řehákové, E. Vodičkové, H. Půlpánové, J. 
Kopalové a M. Jeníčkové. V neposlední řadě samozřejmě velké 
poděkování patří panu RNDr. Jaroslavu Flejberkovi, který se celé 
dopoledne dětem věnoval. Jeho přednáška se setkala s velkým 
ohlasem. 

                                                   Jitka Marxová 

    Pokračujeme v představování hradů a zámků na zápalkových etiketách.Dnes Vám přinášíme další dva typy na jarní výlet.Návštěvu 
hradu Zvíkova a zámku Sychrova. 
 
Zvíkov 
Hrad najdeme nad soutokem Vltavy a Otavy. Počátky jeho stavby můžeme hledat v době Přemysla 
Otakara I., který získal toto území. V listinách je ale doložen až v r.1234. Jeho hlavní stavební etapy byly 
realizovány za Václava I. a Přemysla Otakara II. K nejstarším částem patří tzv. Hlízová věž, která plnila 
obytnou i obrannou funkci. Později došlo k výstavbě palácových budov s arkádovými ochozy. 
Velmi pozoruhodná je bohatě členěná a krásně zdobená kaple, doplněná v 15. století nástěnnými 
malbami. Pro obranu úzké šíje vznikla na jižní straně hradu 32 m vysoká věž s břitem – Hláska. 
V 16. století přestal být hrad královským majetkem a do svého vlastnictví jej získali Švamberkové. Po nich 
v 18. Století Schwazenberkové,kteří ale na hradě už nesídlili. 
Hrad pustl. V 19. století jeho obnovu podpořil Karel Schwarzenberk. Palácové prostory byly 
rekonstruovány a doplněny podle architektonických článků. Rekonstrukce hradu pokračovala i ve 20. sto-
letí. Vzhled okolí hradu pozměnila výrazně stavba Orlické přehrady-1954 – 62. 
Dnes si můžeme prohlédnout královský palác, kapli, sklepy, terasy apod. Hrad měl jedinečnou přirozenou 
obrannou polohu, díky níž zůstal po celou dobu své existence nedobyt. Krásná je Svatební síň s cennými 
freskami. Hrad Zvíkov stojí rozhodně za návštěvu. 
 
 
Sychrov 
Sychrov najdeme 6 km severozápadně od Turnova. Je to Národní kulturní památka. Původní patrový dům pánů z Kyjova, dvůr i ves koupil 
v r. 1669 Vincenc Lamotte z Frintroppu a nechal v místě postavit patrový barokní zámek s věží. V r. 1820 se stal zámek majetkem rodu 
francouzských Rohanů. Ti za francouzské revoluce přišli o svůj majetek ve Francii a přesídlili do rakouských zemí. Během poloviny 19. 
století získali statky v severních Čechách. V jejich vlastnictví nabyl sychrovský zámek dnešní podoby. Přibyly novogotické stavby, vyrostla 
válcová Bretaňská  a hranolová Rohanská věž. 
Romantickou podobu získal díky knížecímu staviteli Josefu Pruvotovi. Vnitřní výzdoba salonů a jejich vybavení je převážně prací českých 
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umělců. V roce 1856 přijal Petr Bušek, pražský řezbář, nabídku majitele, který  
mu poblíž zámku zařídil ateliér. P.Bušek se se synem Dominikem zasloužil o 
náročné vybavení zámeckých interiérů. K nejhonosnějším patří hlavní schodiště, 
jídelna s bohatými řezbami, interiér kaple a knihovny a také královské apartmá. 
Z bohatých sbírek zaslouží pozornost portrétní galerie Rohanů. Je to největší 
sbírka ve střední Evropě. Anglický park, který má rozlohu 26 ha, byl založen 
Karlem Alainem Rohanem po r. 1830. Ten nechal do parku přivést vzácné 
dřeviny z celého světa. Voda se čerpala z říčky Mohelky a rozváděla se k 
zavlažování i k napájení bazénků vodotrysků a umělého potoka. Na park 
navazovala obora. 
V současné době se na Sychrově a v parku koná mnoho akcí – Vánoční a 
Velikonoční trhy, Skotské hry, Mušketýři na Sychrově, koncerty  apod. Velkým 
lákadlem hlavně pro děti jsou pak pohádky, které probíhají přímo v interiérech 
zámku. Není bez zajímavosti, že na zámku pobýval mnohokrát skladatel Antonín 
Dvořák. 

                                               Text: J.Špaková, foto: J.Riedl 

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany 

z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. 

 Více na  www: diakoniebroumov.org 

 

VYHLAŠUJE  
ve spolupráci se Společenským klubem Chrastava 

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
 

� Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 

� Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  

�  Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

�  Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 

� Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 

� Obuv – veškerou nepoškozenou 

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

����    ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických 
důvodů 

����    nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 
����    znečištěný a vlhký textil 

 
Sbírka se uskuteční: 

3. a 4. června 2010 

Čt 3. 6. = 8:00 – 17:00 ; Pá 4. 6. =  8:00 – 14:00 

 
Společenský klub, Turpišova 407- vchod dvorem 

 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. 
 
Děkujeme za Vaši pomoc. 
 

Bližší informace Vám rádi sdělíme – tel. : 485 143 348 
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    Na jednání místního sněmu ODS dne 6. 4. 2010 došlo ke změnám ve vedení místní 
organizace. Z funkce předsedy z osobních důvodů odstoupil pan Vladimír Vondráček, který 

funkci vykonával od 24. 9. 2007. Následně byl předsedou zvolen Mgr. Petr Medřický a místopředsedou Ing. Karel Žemlička. Členkou 
místní rady byla zvolena paní Zuzana Hodaňová. 
 
    Chrastavská ODS se podílí na přípravě parlamentních voleb a zejména pokračuje v přípravě letošních voleb do zastupitelstva města. 
V květnu se uskuteční setkání navržených kandidátů se členy MS ODS, na kterém bude diskutováno sestavování kandidátky a příprava 
volebního programu.  
 
    Sympatizujete s politikou ODS? Uvažujete o členství v ODS, o kandidatuře do zastupitelstva nebo o spolupráci při přípravě 
komunálních voleb? V takovém případě nás kontaktujte osobně nebo na info@ods-chrastava.cz! 

Petr Medřický, předseda 
Karel Žemlička, místopředseda 

Vážení spoluobčané, 
Letošní rok je nazýván rokem supervolebním. Čekají nás dvoje volby. Koncem května do poslanecké sněmovny, v říjnu 
volby komunální. Dobře víme, že náš národ je národ kritiků. Jestliže se však chceme pokusit něco změnit, musíme k tomu 
přistoupit aktivně. Neházejme flintu do žita se slovy, že se nic nedá dělat, že to tak stejně bude, jak to bylo. Ne… Každý 
hlas je potřebný a každý je velmi důležitý. Využijte tedy svého volebního práva, přijďte k volbám a řekněte svým volebním 
lístkem názor na politiku a politiky naší země. 
 
Přeji vám dobro volbu.                                                                                           Mgr.Václav Horáček, starosta Železný Brod 

    O tom, že loňské úspěchy orientační běžkyně J.Valešové nebyly náhodné, 
svědčí její umístění na letošním Mistrovství České republiky na dlouhé trati 
v kategorii D20, které se konalo 17.dubna ve Skalce pod Brdy. Jana získala 
stříbrnou medaili! Prvenství jí však uniklo o pouhé dvě vteřiny, a to na trati, která 
vzdušnou čarou měřila 12.5 km. Za tímto úspěchem se ale skrývá spousta 
naběhaných kilometrů a dřiny.  
    Janě gratulujeme a přejeme další vítězství mezi červenobílými lampiony. 
                                                                                                            (E. Kašková) 

    Mistrovství České republiky v nočním „orieťáku“ proběhlo nedaleko Humpolce 
za pořadatelství Jiskry Havlíčkův Brod. OK Chrastava zde zastupoval reprezentant 
Pavel Hradec, který doběhl v elitní kategorii na vynikajícím 7. místě. Pro ilustraci – 
trať měřila vzdušnou čarou 10 kilometrů a Pavel ji uběhl za 67 minut. Ještě lépe se 
ve velké konkurenci dařilo chrastavskému rodákovi Michalovi Horáčkovi, který ob-
sadil příčku pátou (startuje za Slavii TU Liberec). 
    Tento víkend – v sobotu 1. května a v neděli 2. května pořádá OK Chrastava 
společně se žitavskými kluby tradiční mezinárodní závody v orientačním běhu 
SAXBO 2010, a to v krásných prostorech v okolí Malevilu a Oybinu. Přihlášených 
je více než tisíc závodníků, a to nejen z ČR, SRN a Polska. Závod na české straně 
je navíc mistrovským závodem Ještědské oblasti na klasické trati.           (I. Vydra)                                    

     Župa Ještědská pořádá pravidelně každý rok závody 
sokolské všestrannosti. V letošním roce se jich zúčastnilo 
46 závodníků ze sedmi jednot Župy Ještědské. I naše 
jednota Sokol Chrastava měla své zastoupení. Do bojů o 
diplomy a medaile se 27. 3. 2010 zapojily tři starší žákyně: 
Denisa Bártová, Kristýna Michálková a Jana Šebelíková. 
     Ve sportovní gymnastice musela děvčata zacvičit 
sestavy na koberci, kladině, hrazdě a zvládnout přeskok. 

Dále pak dívky soutěžily ve šplhu o tyči, atletice a plavaly 50 
m. 
     Janě Šebelíkové  se  podařilo zabojovat a v jednotlivých 
disciplínách získat v gymnastice 3. místo a v plávání 2. 
místo. V celkovém pořadí závodů všestrannosti nakonec 
dívky obsadily 4.,  5.  a 6. místo.    
 

Kateřina Kosová, cvičitelka 
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Pozvánka na Malevil 
Bike víkend 2010 

 
   Dovolujeme si vás pozvat k dalšímu děj-
ství sportovní akce, kterou mnozí  z vás po-
máháte utvářet svojí účastí, ať už jako pořa-
datele nebo závodníci. 
   Součástí sportovního a kulturního progra-
mu, který připravujeme na 18. a 19. Června 
2010, je několik akcí, které jistě stojí za vaší 
pozornost.  

    Po deseti letech došlo k mnoha změnám, 
které jak doufáme, budou ku prospěchu vě-
ci. Jak jistě víte, závod se přesunul 
z tradičního květnového termínu na třetí 
červnový víkend. Jedním z hlavních důvodů 
je pořadatelství v Mistrovství Evropy XCM 
v roce 2012. 

    Připravili jsme dost novinek. Chceme, 
abychom si my i vy do té doby na změny 
zvykli a nemuseli jsme při Mistrovství Evropy 
improvizovat. V tomto duchu dochází i 
k zásadnějším změnám tras.  

Více informací na www.paklisport.cz 
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Vážený tk08, 

Dovolím si uvést několik důvodů, proč město muselo přistoupit k regulaci přemnožené populace městských holubů v Chrastavě. Část 
odpovědí je z veřejně přístupných materiálů na internetu. 

1. Velké škody na budovách. Holubi vyzobávají vápno z malty, spojující střešní krytinu a z omítek. Z narušené malty vyzobávají dále 
drobné kaménky, sloužící jako grit. Narušují měkký stavební kámen (pískovec a opuka) – běžný materiál četných historických památek. 
Působí na něj jednak mechanicky (drápky a vyklováváním), ale především chemicky. Silně kyselá reakce deštěm rozmývaného trusu 
rychle rozrušuje příslušný substrát a umožňuje jeho další následnou destrukci zvětráváním apod. Dále narušují krovy, nátěry říms, další 
plochy a materiály, na kterých ulpí jejich trus. Vlhkost, která se drží v mnohacentimetrových vrstvách trusu uvolňuje kyseliny, které po 
dlouhodobém působení mohou narušit trámové konstrukce až pod mez jejich potřebné pevnosti. Při průměrné roční produkci (2,5 kg na 
1 holuba za 1 rok) vyprodukovala a rozmístila po budovách chrastavská populace holubů ročně cca 1 tunu trusu. 
 
2. Městské populace holubů jsou pro lidi významným zdrojem různých alergénů a mohou se též podílet na přenosu některých 
zoonoz (onemocnění přenosná ze zvířat na člověka). Následující přehled onemocnění byl sestaven na základě šetření před více než 
10 lety v Brně a v Bratislavě. 
Není-li uvedeno jinak, počet procent uvádí seropozitivitu: 
Ornitóza: 10 – 20 % případů nákazy lidí od holubů, bratislavská populace – 26,5 %, brněnská populace – 38,1 % (rod Chlamydia); 
Ptačí tuberkulóza: 5 % (bratislavské populace); 
Klíšťová encefalitida: 37 % (bratislavské populace) 
Salmonely: izolačně – u bratislavské populace v 7 %, v pražské populaci až ve 22,2 %. 
Prvoci: Eimeria columbae: 34,5 %; Trichomonas: 52,7 %;Toxoplasmóza: bratisl. populace – 2 % . 
Nemocní či mrtví holubi se snadno stanou kořistí koček, které jako definitivní hostitelé přenášejí nákazu na člověka, případně na další 
zvířata.  
Roztoči: V hnízdech holubů zpravidla přežívá celá řada druhů roztočů. (Jejich detekci a přesné určení mohou provést pouze akarologové – 
specialisté na tento obor parazitologie). Většina z těchto roztočů jsou drobné formy (0,3 – 0,5 mm), jejich vývojová stadia (šestinohé larvy a 
osminohé nymfy) jsou na hranici viditelnosti. Živí se buď krví či lymfou svých hostitelů, nebo organickými zbytky – úlomky peří, jinými 
roztoči žijícími ve vrstvách trusu apod. Společně s ostatními mikroskopickými částečkami jsou základem prachu, roznášeného nejen po 
napadených objektech, ale i v blízkém ovzduší a mohou působit jako alergeny. Čím více jsou takové objekty napadeny (velké vrstvy trusu, 
hnízda a mumifikované trupy uhynulých holubů na půdách), tím je větší pravděpodobnost výskytu alergických reakcí v nejbližším okolí. 
Klíšťák holubí (argas reflexus) je nejnápadnějším, až 9 mm dlouhým roztočem v hnízdech holubů. Jeho oválné a silně sploštělé tělo je 
svrchu kryto kožovitým štítem, s nápadným strukturně odlišitelným lemem po obvodu. Tento kožovitý štít přesahují pouze čtyři páry nohou. 
Bodavé a savé ústní orgány včetně dalších tělesných otvorů, kyčlí apod., jsou patrné pouze na spodní straně těla roztoče. Všechna 
vývojová stadia klíšťáka (šestinohá larva a osminohá nymfa) včetně dospělce – imaga, sají krev. Na rozdíl od klíšťat je však sání krve velmi 
rychlé (do 20 min.). Klíšťáci jsou aktivní zpravidla v noci. K jejich biologickým zvláštnostem patří schopnost dlouhého, až několikaletého 
hladovění. Ukrývají se zpravidla v trámech krovů či v puklinách zdiva, kde snadno unikají i běžným dezinsekčním zásahům, prováděným po 
vyklízení a zabezpečování půdních prostor. Proto se klíšťáci mohou objevit v obytných místnostech i několik let po provedeném a 
úspěšném zásahu proti holubům. Po vyhladovění aktivně vyhledávají nové, náhradní hostitele, kterými mohou být i lidé. 
Lezou po fasádách domů a otevřenými okny nebo i nepatrnými skulinami se dostávají do obytných či pracovních místností. Sání krve na 
člověku může uniknout pozornosti ve spánku. U citlivěji reagujících osob mohou být pozorovány silně svědící kožní reakce, horečky, změny 
tepové frekvence a další nápadné projevy. Při sání krve může teoreticky dojít i k přenosu některých patogenů. Bolestivost s následným 
svěděním může přetrvávat i několik týdnů a ztuhlé pigmentované zajizvení bývá patrné ještě i za třičtvrtě roku.  
3. Pokud je populace holubů opravdu přemnožená, zhoršuje se zdravotní stav jejich jedinců. Ve třech případech v posledních několika 
letech došlo v zimním období v Chrastavě k pádu uhynulého holuba do komína obytného domu a k částečnému ucpání odtahu spalin. Lze 
hovořit o velkém štěstí, že v důsledku této skutečnosti nedošlo k otravě obyvatel příslušného bytu splodinami hoření. 
 
Z hlediska práva byla regulace provedena odbornou firmou zákonným způsobem, jak z hlediska odchytu, tak usmrcení,  
 
Jako nejvýznamnější zimoviště holubů slouží budova školy na náměstí 1. máje. Město připravuje instalaci mechanických zábran, které by 
znemožnily nocování holubů v členité fasádě pod střechou.  Pokud bude připravovaný způsob účinný, naleznou si holubi jiné zimoviště a 
v případě dalšího přemnožení bude město vlastníky jiných objektů opět napadáno, že nereguluje přemnoženou, škodlivou a lidskému 
zdraví nebezpečnou populaci městských holubů. 
 

Ing. Miroslav Chvála, tajemník MěÚ   
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DARUJI KOŇSKÝ HNŮJ NA ZAHRÁDKU.  
Musíte si zajistit naložení a odvoz vlastními silami. 
Tvrdé pečivo koníci rádi uvítají :-)  Informace: Ivan 
Vydra – tel.: 603 260 778 

tel.: 723 890 392

    Dne 5. května 2010 by můj 
manžel, pan Roman Boesig 
z Barandova, oslavil své 
narozeniny. Kdo jste ho znali 
a měli rádi – vzpomeňte spolu 
s námi – jeho nedožitých 80-
tin. 

Kristina Boesigová 
s rodinou 

ELEKTROELEKTROELEKTROELEKTRO    
Nabízím montáže, instalace a opravy elektrických zařízení 

nízkého napětí a hromosvodů. 
 

JAROSLAV BRYCH – Střelecký vrch 668 – Chrastava  
tel.: 774 084 532 

e-mail: jarda.brych@seznam.cz Dokážeme zajistit Váš 

BYT * AUTO  
RODINU i DŮCHOD 

————————————————– 

Vlasta Jeřábková – 774 726 238 
Vladimír Kolář – 776 872 654 

————————— 
www.jerabkova.vl@seznam.cz 

www.vladakkk@seznam.cz 
——————– 

Náměstí 1. máje – Chrastava 

Úterý – středa  
9 – 11  14 – 17 

    Ve středu 12. května 2010 od 
8. do 12. hodin bude Den 
otevřených dveří na pracovištích  
MŠ Pastelka, Luční 661 
MŠ Sluníčko, Revoluční 488 
MŠ Motýlek, Nádražní 370. 
    V tento den si zájemci o 
umístění dítěte do mateřské školy 
vyzvednou žádost o přijetí dítěte k 
předškolnímu vzdělávání. 

Turistický klub „SUP“, Jeřmanická 482/17, 463 12 Liberec 25, www.boro.cz 

dětský letní tábor BORO 2010  

Nabízí   Vašim  dětem  od  14.8.2010  do  28.8.2010 – 14 dnů krásných prázdnin v rekreačním středisku „Krakonoš“ 
v Jizerských horách, vyplněných spoustou her, výletů a jiných zajímavých akcí. Ubytování je zajištěno 
v chatkách, jídla dostatek pro všechny ( 5x denně). Cena 3800,-Kč zahrnuje veškeré náklady na pobyt  
+ překvapení.  

… letos si budeme hrát na indiány … 
V případě zájmu můžete získat podrobnější informace nebo přihlásit své děti na tel. číslech: 
482 428 334, 602 487 477 (Robert Mezei), 602 396 956 (MUDr.Svatava Fajfrová) 
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