
Propojení Střeleckého Vrchu s Turpišovou ulicí   
Ještě v průběhu letošního roku je plánováno propojení Střeleckého Vrchu s Turpišovou ulicí a okolím teplonosným potrubím. V současné době 
je Střelecký Vrch vytápěn zde umístěnou kotelnou a Turpišova ulice s okolím kotelnou umístěnou v areálu tělocvičny TJ Spartak. Dlouhodobým 
nájemcem, resp. majitelem obou kotelen, je firma VE s. r. o., jejímž jednatelem je pan Petr Vedral. Po našem společném jednání připravuje 
pan Vedral propojení obou kotelen teplonosným potrubím. Toto propojení by ve svém důsledku znamenalo, že z kotelny u tělocvičny by se stal 
pouhý záložní zdroj a kotelna Střelecký Vrch by vytápěla nejen oblast jako dosud, ale i oblast Turpišovy ulice a okolí (DPS, 2 budovy školy, 
školní jídelna, CVA, kino). Výsledkem tohoto propojení by měl být nejen vznik pojistky pro případ havárie (při současném stavu nemá ani jedna 
kotelna záložní zdroj), ale též  zmrazení či dokonce snížení cen, neboť to je logický důsledek při zvětšení rozsahu pokrytí (kotelna na 
Střeleckém Vrchu má dostatečnou kapacitu). Kromě toho by si dosavadní uživatelé kotelny u tělocvičny měli polepšit i o dosavadní rozdíl cen 
(dosud zde právě s ohledem na nižší počet uživatelů byla cena vyšší).  

Vážení spoluobčané, 
dovoluji si Vás pozvat na sedmdesátý osmý „Večer se starostou“ na téma 
teplo – plánované propojení Střeleckého Vrchu s Turpišovou ulicí a kon- 
cepční záměr na realizaci dodávek tepla z polské elektrárny Turów.     
Setkání se koná v pondělí dne 7. června 2010 od 17:00 hodin v malé zase- 
dací místnosti  budovy radnice.  
Pozvání přijali (k tématu propojení) jednatel VE s.r.o. pan P. Vedral  a (k téma- 
tu záměru dodávek z Polska) tajemník české části Euroregionu Nisa Ing. Jaro- 
slav Zámečník CSc. a Ing. Vladimír Pachl z Energetické agentury Trojmezí.      
Odborným garantem večera je tajemník MěÚ pan Ing. Miroslav Chvála.   
 
Těším se na Vaši účast.                                  Ing. Michael   C a n o v, starosta 
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Záměr na zásobování teplem z Polska   
Město Chrastava je osobou starosty nově zastoupena v radě české části Euroregionu Nisa. A 
Euroregion Nisa mě nominoval jako člena tříčlenné správní rady Energetické agentury 
Trojmezí  o. p. s. (pozn.: obě výše uvedené funkce jsou vykonávány zdarma). A právě správní 
rada Energetické agentury Trojmezí přišla se znovuobnoveným záměrem možného budoucího 
napojení českých příhraničních měst (včetně Chrastavy) na tepelnou energii pocházející 
z hnědouhelné elektrárny Turów (tato myšlenka není nová, nicméně v minulosti zůstala pouze 
v prvotním stádiu). Pokud by došlo v budoucnu opravdu k realizaci tohoto projektu, znamenalo 
by to snížení nákladů na topné médium (bez splnění této podmínky by se pochopitelně projekt 
nerealizoval) a tím pádem by došlo i k příznivému dopadu na finální cenu.  
Obě výše uvedená témata budou předmětem večeru se starostu konaného 7. června 2010 od 
17 hodin v malé zasedací místnosti na radnici.      
        
V Chrastavě dne  24. 5. 2010                                                      Ing. Michael Canov, starosta
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Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
-  d a l a   s o u h l a s  
s podnájmem společnosti Pekařství Šumava s. r. o. za účelem 
užívání WC v  pronajatém domě č. p. 230 v Turpišově ulici, k. ú. 
Chrastava I, který má na základě smlouvy o nájmu nemovitosti čj. 
N/30/2008 v nájmu PERSEUS-PS Liberec, pionýrská skupina  
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkové parcele 723 v k. ú. Andělská 
Hora u Chrastavy ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. (pro RD Milan 
Šuška), jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování 
stavby  distribuční soustavy, zemního kabelového vedení NN, za cenu 
do 20 bm 500,- Kč + DPH a nad 20 bm za každý další bm 25,- Kč + 
DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene čj. SBS/14/2010   
-   s c h v á l i l a 
doplněný ceník č. 2/2010 za využití systému zavedeného městem 
Chrastava pro nakládání s komunálním odpadem           
-  r o z h o d l a 
o nutnosti opravy střechy na domě Bílokostelecká č. p. 50, Chrastava, 
jako odstranění havarijního stavu, ve smyslu mandátní smlouvy č. 05/
M/2007 čl. V. písm. b) 
-  s c h v á l i l a   

návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Roman Grebeníček, Za Humny 
333, 463 31 Chrastava, IČ 46006656 na provedení opravy střechy 
bytového domu v ul. Bílokostelecká, č.  p. 50 a pověřila starostu jejím 
podpisem 

-  s c h v á l i l a  

a)    hodnocení a zadání akce „Město Chrastava – údržba městské 
zeleně“ na základě hodnotící zprávy  pracovní komise a přidělila 
zakázku firmě Bohumil Penz – Úprava a výsadba zeleně, 
Břevniště 17, Hamr na Jezeře 47 128, IČ 65648129 

b)    návrh smlouvy o dílo  se zhotovitelem  Bohumil Penz, úprava a 
výsadba zeleně, Břevniště 17, Hamr na Jezeře 47 128, IČ 
65648129 na údržbu městské zeleně v Chrastavě 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 Herna Bar 777 
zastoupené Bich Ngoc Luong Thi, Legií 2564, 407 47 Varnsdorf, IČ 
67849423 a pověřila starostu města 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 Kadeřnictví, 
manikúra a pedikúra Beruška, zastoupené Kateřina Skramuská, 
náměstí 1. máje 142, 463 31 Chrastava, IČ 72730471 a pověřila 
starostu města jejím podpisem 
-   s c h v á l i l a  
a)     dar ve výši 20.000,- Kč sportovnímu střeleckému klubu při AVZO 

TSČ ČR ZO Chrastava z důvodu pořádání Mistrovství Republiky 
v puškových disciplínách  

b)     dar ve výši 20.000,- Kč oddílu sálové cyklistiky při TJ Spartak 
Chrastava z důvodu pořádání Mistrovství České republiky 
juniorů, Mistrovství České republiky žáků a dalších významných 
soutěží   

-  s c h v á l i l a  
zplnomocnění paní Zity Václavíkové k jednání o organizačních a 
finančních otázkách a uzavíráním smluvních vztahů v rámci 
Chrastavských slavností 2010 a pověřila starostu podpisem plné moci  
-  r o z h o d l a 
o realizaci opravy povrchu parkoviště v Liberecké ulici vedle 
městského muzea vydlážděním do maximální částky 500 tis. Kč 
z rozpočtu ORM a pověřila starostu podpisem příslušné smlouvy o 
dílo 
-  s c h v á l i l a  
dohodu o vytvoření pracovních příležitostí s Úřad práce v Liberci, Dr. 
Milady Horákové č.p. 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec 1, 
IČ 00554910 v rámci prospěšných prací a poskytnutí příspěvku 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního 
fondu a pověřila starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a   
realizaci projektu restaurování kašny na náměstí 1. máje v Chrastavě, 
včetně stavebních úprav a revitalizace zeleně a pověřila odbor 
rozvoje, dotací a správy majetku jeho realizací za podmínek 
uvedených v příloze usnesení 
-   s c h v á l i l a  
změnu č. 2 organizačního řádu města Chrastavy  
-   v z a l a   n a   v ě d o m í 
zápis č. 2010/08 z jednání bytové a sociální komise ze dne 12. 4. 
2010  s tím, že: 
-   z a m í t l a   
návrh bytové a sociální komise v bodu č. 2010/8/I/1 o uzavření 
smlouvy o poskytnutí přístřeší paní Naděždě Pollákové a panu 
Miroslavu Pechovi   
-   r o z h o d l a 
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší panu Jaroslavu Princovi a 
pověřila starostu města jejím podpisem 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
-  s c h v á l i l a  
v návaznosti na své usnesení 2010/04/V ze dne 8. 3. 2010 pronajmout v objektu č. p. 236 nebytový prostor o výměře cca 6 m2 v k. ú. Chrastava 
I, paní Márii Koblásové, za účelem zřízení kanceláře pro jednatelství České pojišťovny a. s., vč. návrhu smlouvy o nájmu nebytových prostor čj. 
N/62/2010  
-  s c h v á l i l a  dodatek č. 1, čj. N/63/2010 ke smlouvě čj. 013/2005/N, který uzavře Město Chrastava a BEKOs – sport a hry, a. s. 
-  s c h v á l i l a  
1.     v návaznosti na své usnesení 2007/12/I odst. 2 ze dne 22. 10. 2007 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/09/2010 ve prospěch 

ČEZ Distribuce, a. s. k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy a elektrizační soustavy v k. ú. Chrastava I, za 
cenu 31.050,- Kč + DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene a  pověřila starostu jejím podpisem  

2.     v návaznosti na své usnesení 2007/12/I odst. 2 ze dne 22. 10. 2007 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/10/2010 ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a. s. k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy a elektrizační soustavy v k.  

        ú. Dolní Chrastava, za cenu 850,- Kč + DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene a  pověřila starostu jejím podpisem  
3.     zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 1159/2 v k. ú. Horní Vítkov ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. k zajištění strpění 

umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy a elektrizační soustavy v k. ú. Horní Vítkov, vč. návrhu smlouvy o zřízení věcného 
břemene čj. VB/11/2010, za cenu 1.150,- Kč + DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene a  pověřila starostu jejím podpisem  

-  s c h v á l i l a  

1.     zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 1269/1, 1454/1 a 1306/1 v k. ú. Chrastava I ve prospěch  ČEZ Distribuce, a. s., jímž 
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        dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby distribuční soustavy, zemního kabelového vedení NN, za cenu do 100 bm 
10.000,- Kč + DPH a nad 100 bm za každý další bm 100,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
čj. SBS/43/2010  a pověřila starostu jejím podpisem 

2.     zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 1484 v k.ú. Horní Chrastava ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. (investor Alena Pelcová) 
jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby  plynárenského zařízení „STL přípojka plynu pro par.č. 1041/2  v k.ú. 
Horní Chrastava“, za cenu do 20 bm 500,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/44/2010 
(příloha č. 4b originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem  

3.     zřízení věcného břemene na pozemkové parcele 1067/8 v k.ú. Chrastava I ve prospěch Zdeńka Suchánka, jímž dojde k zajištění strpění 
umístění, zřízení a provozování stavby „Vodovodní přípojka pro poz. p. č. 1068/6 v k. ú. Chrastava I“, za cenu do 20 bm 500,- Kč + DPH, 
nad 20 bm za každý další započatý bm 25,-Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/45/2010  
a pověřila starostu jejím podpisem  

4.     zřízení věcného břemene na pozemkové parcele 789/1 v k. ú. Dolní Chrastava, která je ve vlastnictví Libereckého kraje, ve prospěch 
města Chrastava, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  stavby „Přípojka dešťové kanalizace budovy školky č. p. 
370“ vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/47/2010 a pověřila starostu jejím podpisem  

-  z a m í t l a  
zřízení věcného břemene na pozemkové parcele 695/7 v k.ú. Dolní Vítkov ve prospěch Raúla Jünglinga, jímž dojde k zajištění strpění umístění, 
zřízení a provozování  stavby „Kanalizační  přípojka  pro poz. p. č. 64/2 a 594 v k. ú. Dolní Vítkov“, za cenu do 20 bm 500,- Kč + DPH, vč. 
návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/46/2010   
-  s c h v á l i l a 
1.     pojistnou smlouvu č. 53665165-15 o pojištění odpovědnosti za škodu a pověřila starostu jejím podpisem  
2.     pojistnou smlouvu č. 54683064-11 o pojištění majetku a pověřila starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Sdružení spolumajitelů DOMOVNÍK, zastoupené Helenou Kredbovou, se sídlem Střelecký vrch 714, 463 
31  Chrastava, IČ 467 46 536 na komplexní údržbu zeleně pro rok 2010 na sídlišti Střelecký vrch na parcelách: 590/17 – část, 590/6, 590/7, 
590/10 – část a pověřila starostu jejím podpisem 
-  s c h v á l i l a 
A)    hodnocení a zadání akce „Rekonstrukce havarijního krytu komunikace Chrastava - Vysoká“ na základě Protokolu o posouzení a hodnocení 

nabídek hodnotící komise, v souladu s § 6 a § 12 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a přidělila zakázku firmě Strabag, a. s., 
tř. Gen. Svobody 77, 460 14, Liberec 12, IČ 60838744 

B)    návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Strabag, a. s., tř. Gen. Svobody 77, 460 14  Liberec , IČ 60838744 na realizaci akce „Rekonstrukce 
havarijního krytu komunikace Chrastava - Vysoká“ a pověřila starostu jejím podpisem 

-   s c h v á l i l a 
dohodu o postoupení práv a povinností - Městský rezervační systém – smlouva o poskytování služby provozu. Jedná se o změnu poskytovatele 
za původních podmínek smlouvy 2007/1/007A ze dne 28. 3. 2007 a pověřila starostu jejím podpisem . 
-   s c h v á l i l a 
cenový sazebník pronájmu prostor Společenského klubu Chrastava, Turpišova 407 – CVA a pověřila starostu a místostarostu jeho podpisem  
-  v y d a l a   s o u h l a s 
1.     s konáním cyklistických závodů pořádaných oddílem cyklistiky SPINFIT Liberec dne 27. května 2010  za podmínek města ze dne 3. května 

2010 
2.     s konáním cyklistických závodů pořádaných oddílem cyklistiky SPINFIT Liberec dne 21. srpna 2010  za podmínek města ze dne 3. května 

2010 
3.     s konáním cyklistických závodů pořádaných oddílem cyklistiky SPINFIT Liberec dne 4. září 2010  za podmínek města ze dne 3. května 

2010 
s tím, že pořadatel je povinen zajistit informování veřejnosti (hlášením MR, webové stránky města, Chrastavské listy)  
-  s c h v á l i l a 
na základě žádosti ředitelky MŠ Chrastava, Revoluční 488 – příspěvková organizace a dle  § 102 odst. 2b) zákona č. 128/2000 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 24 dětí ve třídě na počet 26 v běžné třídě MŠ. Výjimka je udělena za 
předpokladu, že nebudou porušeny hygienické požadavky vyhlášky MZdr. č. 410/2005 Sb.  
-   s c h v á l i l a 
nákup licencované znělky města Chrastava pro veřejné užívání od firmy Mediamusic s. r. o., Praha za cenu 7.440,- Kč vč. DPH 
-  v y s l o v i l a  
souhlas s podáním žádosti na úpravu systému parkování na náměstí 1. máje dopravním značením IP 13b – parkoviště s parkovacím kotoučem 
-  d o p o r u č i l a  
řešit zvýšení počtu parkovacích míst na náměstí 1. máje rozšířením komunikace naproti budově MěÚ 

Tak zní titulky v novinách poté, co Senát odmítnul neuvěřitelné vyhrožování a nátlak zástupců hazardní lobby a potvrdil 
novelu loterijního zákona, která umožní obcím s účinností od 1. 7. 2010 zakázat videoterminály. Proč tedy není 
v titulcích uváděno, že senátoři, ale že starostové? Důvod  je zřejmý, nebýt boje obcí, nikdy by takováto novela 
neprošla. Jsem pyšný, že se mezi tyto obce zařadila i Chrastava. V tuto chvíli sice ještě teoreticky může novelu shodit 
ze stolu pan prezident, ale to nepředpokládám.   
 
Chrastava zakáže videoterminály od 1. 7. 2010 
Pokud zastupitelstvo města schválí můj návrh vyhlášky nebude moci již Ministerstvo financí povolit na území našeho 

města od 1. 7. 2010 žádný nový videoterminál (a ani případný jiný  nový produkt ze světa hazardu).     
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Město Chrastava dlouhodobě spolupracuje s firmou JTH Group a.s. Na samém počátku  byl prodej pozemků a  následná výstavba 
supermarketu Plus (dnes Penny). V současné době probíhá výstavba (na dalším původně městském pozemku) obchodu Kik (vedle Penny). A 
do budoucna? JTH Group a.s. mě seznámil se svými záměry na realizaci svých dalších projektů  na katastru našeho města. V případě, že by 
kdokoli z místních i nemístních obchodníků měl zájem o rozšíření svého podnikání, nabízím mu, aby se u mě osobně zastavil pro bližší 
informace.     

 
V Chrastavě dne  10. 5.  2010                                                                                                                                     Ing. Michael Canov, starosta 

Přechodné období do 30. 6. 2013 
Ani přijatá novela však není ideální. Zavádí přechodné období, kdy ještě tři roky 
po nabytí účinnosti vyhlášky, která videoterminály zakáže, budou již vydaná 
dřívější povolení Ministerstva  financí na videoterminály v platnosti. Tzn. 
videoterminály, které jsou již dnes přes náš nesouhlas v provozu, budou moci 
být v provozu ještě do 30. 6. 2013. Po tomto datu však videoterminály zmizí 
z Chrastavy definitivně a doufejme, že navždy.    
 
Pokud uspějeme u Ústavního soudu, nebude ani přechodné období 
Stále platí, že usilujeme u Ústavního soudu o potvrzení našeho právního 
názoru, že videoterminály jsou ve skutečnosti též výherními hracími přístroji. 
Pokud bychom uspěli, žádné přechodné období by neexistovalo a všechna 
dosud vydaná povolení Ministerstvem financí by byla ze zákona neplatná. Jsem 
přesvědčen, že šanci u Ústavního soudu máme a ne malou. Již jen proto, že právní názor, o který opírá hazardní lobby své tvrzení, že 
videoterminály nejsou výherními hracími přístroji, vytvořili pro šéfa Sazky Aleše Hušáka pod hlavičkou Ústavu státu a práva nejpovedenější 
právníci z Plzně exděkan Jaroslav Zachariáš a exproděkan Milan Kindl.     
 
V Chrastavě dne 25. 5. 2010                                                                                                                                     Ing. Michael Canov, starosta  

 „R O Z H O D N U T Í:  Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon), r o z h o d l  podle § 6 odst. 2 

zákona na základě provedeného řízení o změně rozsahu a způsobu 
zabezpečení železničního přejezdu přejezdové zab. zař. bude doplněno 
závorovými břevny…. Osazení závorových břeven přispěje k větší 

bezpečnosti na železničním přejezdu. Proto Drážní úřad rozhodl, jak je ve 

výroku uvedeno.“  
 
Tolik citace z pravomocného rozhodnutí Drážního úřadu. Realizace 
sice zřejmě nebude hned, spíše až za dva nejdéle tři roky (drážní úřad 
bude chtít zřejmě počkat s realizací na celkovou rekonstrukci žst. 
Chrastava, která bude realizována nejdéle v roce 2013) , ale 
rozhodnutí o realizaci závor je nejen jednoznačné, ale jak výše 
uvedeno především pravomocné.  
 
Výše citované rozhodnutí bylo vydáno po opakovaném ústním jednání dne 
10. 5. 2010, když město Chrastava předtím úspěšně napadlo protokol 
z ústního jednání dne 31. 3. 2010.  
                                                                                                            
V Chrastavě dne 24. 5. 2010                        Ing. Michael Canov – starosta 

 



Strana 5                               

    Nebudu zakrývat, že jsem s výsledky voleb velmi spokojen. A ne-
jedná se mě pouze o rozdělení mandátů mezi volební strany, ale i o 
jména poslanců za Liberecký kraj. Za TOP 09 se do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR dostali dva ze starostů z hnutí "Starostové pro 
Liberecký kraj", které si dovoluji označit i za své osobní přátele, a to 
starosta Železného Brodu Mgr. Václav Horáček a starosta Semil Mgr. 
Jan Farský. Z oběma jsem řadu let spolupracoval, s Václavem dokon-
ce již dlouhých 15 let a vím jak perfektní, schopní a čestní lidé to jsou. 
Mám též velkou radost i z toho, že se do Parlamentu dostal bývalý 
hejtman Libereckého kraje pan Petr Skokan za Věci veřejné, který po 
celou dobu co hejtmanem byl, se vždy o Chrastavu zajímal a s kterým 
vždy probíhala jednání velmi konstruktivně a k dobru věci. Z dalších 
poslanců jsem potěšen nominací Pavla Ploce za ČSSD, který v minu-
losti též Chrastavu opakovaně navštívil. Ostatní nové, resp. v jednom 
případě staronové, poslance dosud osobně neznám, přesto musím 
říci, že jsem spokojen s tím, že oba lídři liberecké ODS byli přeskoče-
ni, neboť ani jeden z nich za celá ta léta nehnul pro Chrastavu prstem. 
Pro úplnost doplňuji, že u komunistů o pár preferenčních hlasů nepře-
skočila bývalá chrastavačka Dana Lysáková svoji konkurentku a zů-
stala tak jen jako první náhradnice.  
    Nemohu se však nezmínit o kauze kandidáta ČSSD Michala Vereš-
čáka, kterého potají vyškrtla ČSSD z kandidátky dva dny před volbami 
dvě hodiny před ukončením možnosti škrtání. To vše jen proto, že ve-
dení liberecké ČSSD (a zřejmě i předseda Jiří Paroubek) chtělo za 
každou cenu do Parlamentu Michala Krause, který byl na třetím místě 
a ČSSD s absolutní jistotou očekávala, že získá tři mandáty (z osmi) 
jako dosud vždy. Když dospělo vedení liberecké ČSSD k názoru, že 
pan Michal Vereščák 5% preferencí získat může a Michala Krause z 
kandidátky vyšounout, tak ho z kandidátky vyškrtla a přitom se zacho-
valo liberecké vedení ČSSD tak sprostě a uboze, že jako záminku pro 
toto vyškrtnutí předložilo veřejnosti fantasmagorické zdůvodnění, že je 
Michal Vereščák agentem pravice. To proto, že jsem já (dle vedení 
liberecké ČSSD zřejmě nebezpečný imperialista) na diskusním fóru 
města napsal příspěvek: "Nevolte ČSSD, ale když již tak učiníte, do-
poručuji zakroužkovat mého bývalého studenta Michala Vereščáka" a 
liberecký primátor pan Kittner s mým článkem vyslovil souhlas. Jen 
pro zajímavost uvádím, že vyškrtnutý Michal Vereščák i tak získal v 
Chrastavě 9 % preferenčních hlasů (na volebním lístku byl uveden a 

ne každý volič věděl o jeho vyškrtnutí) a dle informací z facebooku v 
Liberci dokonce mezi 12 a 25 % hlasů.  
    Vážení občané Chrastavy, děkuji Vám všem za důstojný průběh 
voleb. Zvláštní poděkování a uznání si dovoluji i touto cestou vyslovit 
všem členům volebních komisí.  
    V Chrastavě dne 31. 5. 2010    Ing. Michael Canov - starosta města  

Havarijní stav opěrné zdi pod kostelem sv. Vavřince byl 
v minulých dnech sanován odbornou firmou, která nejprve 
kritický úsek zdi odstranila, aby mohla následně po stabilizaci 
podloží původní materiál opět uložit tak, aby již nedocházelo 
k ohrožení procházejících osob.   
Současně s touto opravou byl celý úsek pěší cesty z Družstevní 
ulice směrem ke kostelu vyčištěn pracovníky veřejně 
prospěšných prací od náletových dřevin a nánosů hlíny.  
 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 
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Vážení spoluobčané, vážení majitelé automobilů,  
vzhledem k neutěšené situaci s parkováním na náměstí 1. máje bude parkování na náměstí 
regulováno tzv. parkovacími kotouči. Výše uvedené znamená, že na náměstí 1. máje budou 
v nejbližším období umístěny dopravní značky, které budou oznamovat omezení parkování na dvě 
hodiny (Po až Pá 7:00 až 18:00, So 7:00 až 12:00). Podrobné schéma je na internetové adrese 
http://www.chrastava.com/orm/chrast_sit.pdf.   
 
Řidič, který přijede na náměstí, bude povinen si na hodinách vystavit čas příjezdu (v případě 
přesahujícím dobu určenou k parkování  se čas přenáší; např. dvě hodiny u řidiče, který zaparkuje 
v sobotu v 11 hodin, jsou ukončeny v pondělí v 8 hodin).  
 

Filosofie a cíl zavedení parkovacích kotoučů 
Parkovací prostory náměstí 1. máje jsou určeny pro občany, kteří si chtějí na náměstí nakoupit, dojít na oběd, navštívit MěÚ apod. Není určeno 
pro trvalé parkování (po celé dny či dokonce týdny). Vzhledem ke stavu, kdy již byla situace s parkováním neudržitelná a kdy dlouhodobě 
parkující auta ve významné míře blokovala možnosti parkování krátkodobého, bylo přistoupeno k popisovanému řešení.  
 
Parkovací kotouče se zavádějí do prodeje (za nákupní cenu) v několika variantách (v rozmezí 10 až 30 Kč) na MěÚ – odbor HFO a 
v Infocentru. Zároveň budou v prodeji u obchodníků na náměstí 1. máje, kteří budou ochotni s distribucí těchto parkovacích kotoučů pomoci.  
Platí samozřejmě i parkovací kotouče, kteří si majitelé automobilů pořídili již dříve pro účely parkování v jiných městech (je velmi rozšířeno 
v Německu).    
 
Vážení spoluobčané, vážení majitelé automobilů, v případě, že Vám zaváděné opatření přinese komplikace, omlouváme se. Jsme však 
přesvědčeni, že  zavedené opatření ve svém globálu možnosti parkování na náměstí 1. máje zlepší.   
               
V Chrastavě dne 14. 5. 2010                                                                                                                                      Ing. Michael Canov, starosta 

     Od 1. června 2010 bude zahájena letní sezóna areálu 
přírodního koupaliště Sluníčko. Návštěvníci se mohou 
sportovně vyžít v nově upraveném bazénu, u něhož byly 
provedeny nátěry bočních stěn, zábradlí a venkovních sprch. 
Dále je zde možno využít udržované hřiště na plážový volejbal, 
zahrát si stolní tenis, badminton či ruské kuželky. Pro všechny 
návštěvníky je připraveno kvalitní zázemí s občerstvením a 
možností venkovního posezení u bazénu či navečer třeba u 
ohýnku.  
 
     Kvalita vody v koupališti bude každých 14 dní kontrolována  
pracovníky Zdravotního ústavu a výsledky budou zveřejňovány 
na budově u vstupní části areálu koupaliště. Všichni jste 
srdečně zváni! 
 
Provozní doba:    (červen – srpen)     
pondělí - neděle        Areál  -           10:00 - 21:00 
                                 Bazén -           10:00 - 19:00 
 
Vstupné : 
Základní …………………………………………………………..   20,- Kč/osobu a den   
Zlevněné - děti do 15 let, důchodci, osoby ZTP ……………...  10,- Kč/osobu a den     
Po 18:00 hodině jednotné vstupné …………………………...… 10,- Kč/osobu                                                           Petr Bezvoda, referent ORM 

Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2010, 

kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 11/2006 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na katastrálním území města Chrastavy (dále jen OZV č. 11 / 2006) a zrušuje OZV č. 3 / 2009 

Zastupitelstvo města Chrastavy vydalo dne 12. 4. 2010 na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 

 
Čl. I 

Účel vyhlášky 
Účelem této obecně závazné vyhlášky je znovuzařazení mobilních sběrů a svozů nebezpečných složek komunálního odpadu a  objemného 
komunálního odpadu do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na katastrálním území města Chrastavy. 
 

Čl. II 
Doplnění OZV č. 11/2006 

1.      Do článku VI  OZV č. 11/2006 se za odstavec (1) vkládá odstavec (2) ve znění: 
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„(2) Mobilní sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je prováděn dvakrát ročně mobilním sběrem, odebíráním od původce 
obsluhou speciálního přepravního zařízení. Informace o svozu jsou zveřejněny na plakátovacích plochách, rozhlasem a v místním tisku.“ 
 
2.      Do článku VII  OZV č. 11/2006 se za odstavec (1) vkládá odstavec (2) ve znění: 
 
„(2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho mobilním sběrem do  velkoobjemových kontejnerů rozestavených na 
určených místech. Informace o sběru jsou zveřejněny na plakátovacích plochách, rozhlasem a v místním tisku. 
 
3.     Ostatní části obecně závazné vyhlášky č. 11/2006 zůstávají nedotčeny. 
 
4.     Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, schválená zastupitelstvem města dne 22. 6. 2009, kterou byla provedena změna  OZV č. 11/2006, 
se zrušuje. 

 
Čl. III 

Účinnost 
Tato obecně závazná vyhláška města Chrastavy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
Ing. Michael  C a n o v, starosta                                                                                                                             Miloslav  P i l a ř, místostarosta 

Obecně závazná vyhláška č. 4 / 2010, 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve sportovních zařízeních 

Zastupitelstvo města Chrastavy vydalo dne 12. 4. 2010 na základě § 10 písmeno a) a § 84 odst. 2, písmeno h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. I 
Uložení povinnosti 

K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ukládá obec povinnost návštěvníkům dodržovat návštěvní řády1) níže 
uvedených zařízení 

a)     Skatepark a dětské dopravní hřiště na p. p. č. 570/5 a areál TJ Spartak Chrastava na p.p.č. 570/1 v k. ú. 
Chrastava I 

b)     Dětské hřiště Vítkov na p. p. č. 74 v k. ú. Dolní Vítkov 

c)     Dětské hřiště Andělská Hora na p. p. č. 84/1 v k. ú. Andělská Hora 

d)     Koupaliště Chrastava na p. p. č. 1364/1 v k. ú. Chrastava I 

e)     Fotbalový areál TJ Spartak Chrastava na p. p. č. 1369/1 v k. ú. Chrastava I 

f)      Kuželna TJ Spartak Chrastava, Nádražní ul. 19, Chrastava 

g)     Lyžařský vlek v k. ú. Andělská Hora   

Čl. II 
Závěrečná ustanovení 

Porušení této vyhlášky lze u fyzických osob postihovat jako přestupek2), u právnických osob a fyzických osob, které jsou 
podnikateli, jako správní delikt3).  
 

Čl. III 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška města Chrastavy nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. 
 
Ing. Michael  C a n o v, starosta                                                                      Miloslav  P i l a ř, místostarosta 
 
—————————————————————————————————————————— 
1)§ 7a zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů 
2) zákon č. 200/1990 Sb.,o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (§46 odst. 2) 
3)zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 58 odst.4 násl.) 
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GALERIE G Městského muzea

Zájezd na PIVNÍ SLAVNOSTI

AKADEMIE hudebních kurzů

Společenského klubu

LWÓWEK ŒLASKI

NISA
DIE NEISSE

NYSA

DER FLUSS, DER UNS VERBINDET

RZEKA, KTÖRA NAS LACZY

ØEKA, KTERÁ NÁS SPOJUJE

1.  Zahájení kurzu angličtiny – pro úplné začatečníky 
První informační hodina bude ve Společenském klubu – Turpišova ul. 1. patro – ve čtvrtek 10. června 2010 
od 14:00 hodin 
Veškeré informace a přihlášky dostanete na této první hodině, kde se i dohodneme, jaký čas a den by 
zájemcům nejlépe vyhovoval. 
Kurz poběží i v měsících červenci a srpnu !!! 
 
2.    Přihlášky do ostatních kurzů na školní rok 2010/2011( hudební – klavír, kytara, zpěv, 

šachy, zdravotní cvičení; německý jazyk, ruský jazyk) jsou v červnu k dispozici u lektorů těchto kurzů a na interneto-
vých stránkách www.chrastava.cz - kultura 
 
3.    Jumping, jóga a teraristé poběží i červenci a srpnu. 
                                                                                                                                                                                                        Z. Václavíková 
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NISANISA  20102010  
pátekpátek  2525. . 66. . --  nedneděělele  2727. . 66. . 20102010  

POSELSTVÍ NISYPOSELSTVÍ NISY  AA  SLAVNOSTISLAVNOSTI Ř ŘEKYEKY  
  

POSELSTVÍ NISYPOSELSTVÍ NISY, ,   
plující podplující pod  záštitouzáštitou  předsedy Senátu Parlamentu České republiky MUDr. Přemysla Sobotky  a představitelů jednotlivých měst a obcí na toku řeky Nisy, 

putujeputuje  odod  pramprameneene ř řekyeky  nana  TROJZEMÍ, TROJZEMÍ,   kde řeka opouští území našeho kraje a naší republiky. 
 

VílaVíla  NISANISA,,  symbolická patronkasymbolická patronka ř řekyeky, , nana  svýchsvých  zastzastaveníchaveních  dděěkujekuje  všemvšem  zaza  celoroceloročční péčiní péči  oo ř řekueku  a se svým doprovodem se účastní místních   

SLAVNOSTÍ ŘEKYSLAVNOSTÍ ŘEKY..  
  

POSELSTVÍ NISYPOSELSTVÍ NISY  
jeje  spolespoleččnounou  akcí makcí měěstst  aa  obcí naobcí na  tokutoku ř řekyeky  NisyNisy,,  která připomíná důležitost odpovědné a trvalé péče o jednu z hlavních dominant přírody regionu. 

  

Zastavení poselství :Zastavení poselství :  
VílaVíla  NisaNisa  dděěkujekuje  zástupcizástupci  mměěstasta  nebonebo  obceobce  zaza  péčipéči  oo ř řekueku, , ppřředá muedá mu  své podsvé poděěkování akování a  drobné darydrobné dary.. 

PoPožážádá jejdá jej  oo  zápiszápis  dodo  DeníkuDeníku  poselství aposelství a  ppřířípadnpadně ě ppřřevezmeevezme  stuhustuhu  mměěstasta  nebonebo  obceobce, ,   kterou připevní na ráhno svého putovního samorostu.  
  

sobota 26.6.2010        
- doprovodná vozidla 9:00 – cca 18:00 
- 9:00 – Lidové sady Liberec     (sraz doprovodných vozidel poselství a společný odjezd do Stráže nad Nisou) 
- 9:30 – 10:30 – Stráž nad Nisou – náměstí – kolona vozidel Poselství 
- 11:30 – 12:30 – Chrastava – u mostu v Andělské hoře 
- 14:00 – 15:00 – Bílý Kostel nad Nisou – most u kostela    
- 16:00 – Chotyně – areál u Sokolovny  

Město Chrastava pořádá zájezd  
do našeho polského  partnerského města Lwówek Śląski na 

„„„„PIVNÍ SLAVNOSTIPIVNÍ SLAVNOSTIPIVNÍ SLAVNOSTIPIVNÍ SLAVNOSTI“  “  “  “      
v sobotu 12. června 2010. 

Odjezd z náměstí 1. máje ve 12:00 hodin. 
Přihlášky přijímá Infocentrum do 7. června 2010 (485 143 161). 

Cena 100,- Kč 

Rozvrh a ceník 
V pondělí 7. června 2010  zahajujeme zkušební provoz. 
Lekce se budou konat každé pondělí a každý čtvrtek, vždy pravidelně v časech od 17:00 a od 18:00. 
Dřívější lekce budou méně náročné, v pomalejším tempu. 
Každá lekce je složena z úvodního rozeskákání (2 – 3 písničky), následného protažení, půlhodinové hlavní části, vyskákání, krátkého posilovaní 
(gumičky/činky) a závěrečného protažení. Lekce trvá 50 – 55 minut. 
      1 lekce jumpingu (dospělí/student)            70,- Kč 
    permanentka (10 lekcí, dospělí/student)    650,- Kč 
    permanentka (20 lekcí, dospělí/student)  1200,- Kč 
 
Kontakt 
Jumping – Chrastava 
Budova Společenského klubu Chrastava, Turpišova 407, Chrastava 
www.chrastava.cz (kultura)    www.jumping-chrastava.webnode.cz/ 
E-mail: jumping-chrastava@email.cz. 
 
Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři Společenského klubu v 1. Patře kina, v infocentru na náměstí 1. Máje, na www.chrastava.cz, na www.
jumping-chrastava.webnode.cz/ a na Chrastavských slavnostech 2010 ve stánku Společenského klubu – Infocentra. 
                                                                                                                                                                                                           Z. Václavíková 
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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

Čtrnáct let zápasu s drogovou závislostí v dokumentárním filmu Heleny Třeštíkové. Asi 90 minut.                                       Vstupné: 65 Kč.                                                                                                                      

Ve filmu „Souboj Titánů” staví boj o moc muže proti králům a krále proti bohům. Boj mezi bohy samotnými může zničit celý svět. Perseus (Sam 
Worthington) – syn boha vychovávaný člověkem – neuspěje v záchraně své rodiny před Hadem (Ralph Fiennes), pomstychtivým bohem 
podsvětí. Když už nemá co ztratit, rozhodne se pro nebezpečnou misi, jejímž cílem je zničit Hada dřív, než se jemu podaří zničit Dia (Liam 
Neeson) a rozpoutat peklo na zemi. České titulky. Asi 106 minut. 

                                                    Vstupné: 75 Kč, v předprodeji MIC Chrastava – 60 Kč

Premiéra amerického animovaného filmu pro celou rodinu! Předlohou k tomuto filmu je stejnomená kniha od Cressidy Cowellové. Děj se 
odehrává na dalekém severu v době vikingů. Každé jejich dítě musí projít zkouškou, která však pro ně není žádným problémem. Děti odjíždí 
na protilehlý ostrov, kde si mají chytit a následně vycvičit svého vlastního draka. Ale ne vždy to je jednoduché. O tom se přesvědčí hlavní hrdina 
s poněkud složitějším jménem: Hiccup Horrendous Haddock III. Je sice vynalézavý a chytrý, ale podaří se mu chytit jen nějakého podřadného 
dráčka. A navíc nemá ani zuby. To však neznamená, že si spolu neužijí spousty legrace.  Asi 97 minut. České znění.

                                                    Vstupné: 70 Kč, v předprodeji MIC Chrastava – 50 Kč

Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Vohtěch Dyk, Jiří Macháček  a Roman Zach v české komedii Jiřího Vejdělka
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

POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKU FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ
Změna programu vyhrazena
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Klub kavárna s hosty: „Stát Washington, 
Seattle“ 
Ve středu, 12. května jsme opět měli příležitost „cestovat“, tentokrát přes „
Velkou louži“ na severozápad Spojených států. Manželé Stapletonovi, 
rodáci Seattlu ve státě Washington (kteří v Centru dobrého času Bétel učí 
angličtinu) nás pomocí dataprojektoru a zajímavého vyprávění provedli 
celou svou zemí, jejími přírodními krásami – od oceánu, přes sladkovodní 
jezera, k vysokým horám (činným sopkám), až na poušť. Nejzajímavější 
částí asi byla závěrečná beseda, kde jsme se dostali na takové otázky, jako 
systém pokut řidičů v jejich zemi, kdo financuje žluté školní autobusy 
(známé z filmů) a až na otázku daní. Všech více jak třicet účastníků se 
rozhodně dozvědělo spoustu nových informací. 
 
Jak zacházet s temperamenty našich dětí? 
Páteční večer, 14. května, v Dětském a mateřském centru Bétel 
v Bezručově ulici patřil zvídavým rodičům a prarodičům, kteří si přišli 
poslechnout přednášku Mgr.Evalda Ruckého na téma „Jak zacházet 
s temperamenty našich dětí“. Přednášející poskytl jak odborné informace, 
tak řadu praktických rad a postřehů do každodenního života. Po několika 
hodinách poutavé přednášky a následné diskuse odcházeli všichni 
účastníci potěšeni a povzbuzeni do svých „výchovných dobrodružství“. 
 
Rodinný výlet do ZOO v Žitavě 
V neděli 23. května, tak jako mnoho předchozích dní, opět pršelo. Nebe 
beznadějně zatažené, tráva mokrá, všude kaluže… Nic nenasvědčovalo 
tomu, že by se mohl uskutečnit již tradiční výlet Dětského a mateřského 
centra do ZOO v Žitavě. Jak hodiny ubíhaly, postupně svitla naděje, protože se sem tam ukázal paprsek sluníčka.  
V půl třetí se na místě srazu v Bezručově ulici sjelo celkem patnáct aut a další dvě se připojila cestou. Ta kolona automobilů s rodinkami 
s dětmi projela bez výraznějších potíží až k bráně žitavské ZOO. Počasí bylo nakonec nádherné a všech téměř sedmdesát účastníků si užilo 
skvělé nedělní odpoledne zakončené společným piknikem na již vysušené louce. 

 
Více informací na www.jbchrastava.cz 

 
Co plánujeme na červen: 

Pobyt maminek s dětmi v přírodě – 7. - 9. 6. 2010      Výjezd Dětského a mateřského centra  
     (7. - 16. 6. 2010 bude provoz Dětského a mateřského centra přerušen!) 
 
Výlet Klubu Evergreen – neděle 20. 6. 2010         Výlet pro seniory do okolí Libverdy. Více informací a přihlášení na telefonu: 728 977 973.   
 
DEN OTCŮ – zábavné odpoledne pro celé rodiny, součástí bude SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ CENTRA DOBRÉHO ČASU BÉTEL v Bezru-
čově 503. Neděle 27. 6. 2010 (čas bude upřesněn). 

V listopadu 2009 uzavřelo Město Chrastava, zastoupené starostou Ing. Michaelem Canovem, smlouvu s Libereckou rozvojovou agenturou o 
pronájmu objektu čp. 709 na Střeleckém vrchu v Chrastavě. Jedná se o nebytové prostory o výměře 358 m2. V části prostor bude zřízena 
chráněná pracovní dílna, která se bude zabývat potiskem materiálu, v další části potom fitcentrum převážně pro cvičení matek s dětmi. 
Fitcentrum v Chrastavě nebude zaměřeno na posilování a tvorbu svalové hmoty, ale spíše na cvičení (aerobic, bosu, zumba, jóga, pilates) 
pod dozorem místních zkušených instruktorek. 
 
Zaměstnanci CHPD budou jednak obsluhovat stroje na potisk materiálů, jednak budou zaměstnáni ve fitcentru. Tyto aktivity se budou 
navzájem vhodně doplňovat a prolínat, interakcí osob OZP s klienty fitcentra, možnost použití určitých strojů kardiocentra k rehabilitaci a 
jejich zapojením do běžného života.     
Chráněná pracovní dílna bude produkovat značení na různé druhy výrobků a reklamních materiálů a balící činnosti. Jedná se především o 
potisk a výšivky triček, čepic a dalšího textilu, potisk zapalovačů, tužek, hrníčků, klíčenek, apod. Dále je možno vyrábět razítka, loga a 
značení na kanceláře, pískovat motivy na skleněné předměty a další podle potřeb zákazníka. Tyto činnosti budou nabíhat postupně, na 
základě podložené poptávky začneme svoji činnost vyšíváním značení na vyšívacím stroji a balením na foliové svařovačce.                                                                                                                         
Lidé jakkoliv vyřazení ze společnosti mají v současné společnosti čím dál menší možnost uplatnit se na trhu práce. Jsou také častěji 
vystaveni riziku opakované nezaměstnanosti. Ekonomicky soběstačná CHPD se zaměřením na sociální ekonomiku je vhodným nástrojem k 
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jejich aktivizaci a pracovnímu uplatnění. Jako vhodná lokalita bylo vytipováno město Chrastava. Na rozdíl od blízkého krajského města Liberce, 
kde působí mnoho organizací s obdobným zaměřením, se v Chrastavě nikdo této činnosti nevěnuje. Sociální odbor a matrika městského úřadu 
v Chrastavě poskytl demografické a sociální údaje o cílové skupině osob OZP a potvrdil potřebnost projektu. Zároveň město Chrastava 
pronajalo žadateli nebytové prostory za výhodných podmínek. Tyto prostory se nacházejí v domu služeb uprostřed sídliště Střelecký Vrch, kde 
žije tři a půl tisíce osob ze sedmitisícové Chrastavy. Nájemce si na vlastní náklady prostory stavebně upravil. 
     V chráněné pracovní dílně budou vytvořena zatím tři pracovní místa. Počítá se s náborem pracovníků – osob OZP již od 1. května 2010. Dvě 
pracovnice – ženy budou obsluhovat vyšívací stroj a jeden pracovník bude na foliové svařovačce. Již projevily zájem osoby OZP registrované 
na ÚP Liberec s místem bydliště přímo v Chrastavě. 
Počítá se s navyšováním původně vytvořených tří pracovních míst, a to v závislosti na vzrůstajícím objemu zakázek. Vytvořená pracovní místa 
vyžadují schopnost zvládnout jednoduché úkony a základní zaškolení v obsluze stroje, případně PC. Uvedená tři pracovní místa zamýšlíme 
vytvořit během května a června 2010, po dvouměsíčním zkušebním provozu již dílna naplno rozjede svůj provoz a začne plnit nasmlouvané 
zakázky. 

Poděkování 
Vážený pane starosto. Děkuji Vám i všem, kteří se podíleli na úklidu městského pozemku v dolní Chrastavě ,o  kterém bylo psáno v minulých 
Chrastavských listech. Píšete, že jsem netušila, jaký humus se bude valit z tohoto pozemku. Jste na omylu, 14 let se nešťastně dívám, co se 
z takového krásného kousku zeleně, který patří městu, stalo za skládku. 
Chodila jsem ještě okolo hřiště, na kterém si hrály děti, viděla, jak se zde postupně skladují nepotřebné věci, jak se špínou a bordelem 
zasypává strom, který má snahu každý rok kvést. 
Tento rok jsem si řekla dost. Pokud jste se tady byl podívat a jistě si pamatujete jak to tady vypadalo, myslím, že by se odvezly ještě tak tři 
valníky. V každém případě ještě jednou děkuji za rychlé řešení z Vaší strany a velký dík lidem, kteří ten strašný nepořádek uklízeli. 
Jsem s pozdravem E. Přibylová, Chrastava 

Dnes se podíváme na  hrad Český Šternberk. 
 
Český Šternberk 
Hrad se nachází v malebném kraji nad řekou Sázavou. Zakladatel raně gotického hradu byl  ko-
lem roku  1240 Zdeslav z Divišova.Pojmenoval jej podle svého erbovního znamení – zlaté hvěz-
dy – na Sternberg či počeštěle Šternberk. Zdeslav se začal psát ze Sternberga a založil tak 
dlouhou historii rodu,která je vlastníkem objektu dodnes. 
Strmé svahy  poskytovaly hradu dobrou možnost obrany, nechyběl ani vodní příkop. Svůj obran-
ný charakter měla i vysunutá  bašta s břitem. 
Zdeněk Konopišťský se zúčastnil  odboje proti Jiřímu z Poděbrad.Hrad byl proto dobyt a pobo-
řen,panství bylo konfiskováno. 
V areálu se uskutečnilo postupně několik přestaveb,v pozdně gotické době byla postavena obyt-
ná křídla. 
V 17. století uskutečněná přestavba sjednotila různé styly a dala hradu stavební jednotu. Na severu vznikla barokní budova zámku, válcovitá 
věž byla proměněna na  altán, jižní příkop překlenul kamenný most. 
Ve vnitřních  prostorách najdeme krásnou a bohatou štukovou výzdobu, rodové sbírky, rytířský sál, jídelnu, kapli sv. Šebastiana, lovecký salon, 
ložnice apod. Za zmínku stojí i pokoj Kašpara Sternberka, spoluzakladatele Národního muzea v Praze. 
Unikátní jsou mědirytiny z dob třicetileté války a sbírka grafických listů ze 17. století, sbírka  miniatur, tzv. holadské stříbro ze 17. – 19. století. 
Hrad je soukromým majetkem  a současným majitelem je Zdeněk Sternberg. 
V okolí si můžeme projít tzv. posázavskou stezku. 
                                                                                                                                                                        Text: Jarmila Špaková, obr. Jiří Riedl 
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    Každým rokem v Chrastavských listech oznamujeme, že na 
začátku května budeme spolu s německými kluby ze Žitavy pořádat 
dvouetapové česko-saské dny OB asi pro 1000 závodníků (sobota 
my, nedělní závody pořádají Němci). Málokdo si umí představit, co 
takováto mamutí akce obnáší. Rádi bychom vám umožnili nahlédnout 
do pořadatelského zákulisí. 
   Skončí-li jeden ročník (letos byl již 19.), připravuje se další. 
Najdeme společný termín s Němci, vytypují se prostory, ve kterých se 
závod poběží, a ty se musí nechat schválit u Lesů ČR, Chráněné 
krajinné oblasti, nejbližší obcí a u vlastníků soukromých pozemků. 
Pak se úkol,  vytvoření nové mapy, zadá profesionálnímu mapaři.  
Jen pro zajímavost – kartografické zpracování, vytištění nových map 
přijde klub asi na 80 až 100 tisíc korun. Pro SAXBO obměňujeme 
prostor každé dva roky. 
    Mezitím z nás zvolený organizační výbor zajišťuje další povinnosti, 
které se musí splnit. Dvojice stavitelů již od zimy doma sestavuje asi 
patnáct různých tratí pro třicet čtyři kategorií. Jakmile jsou trasy 
navržené, vyrazí stavitelé do terénu, aby zjistili, zdali jimi zvolené 
kontroly lze ve skutečnosti použít, upřesňují polohu… Po nich vše 
ještě kontroluje hlavní rozhodčí. Pro letošní ročník bylo použito sedm-
desát čtyři kontrol, které těsně před závodem umístilo v lese sedm 
roznašečů (hodnota jedné kontroly – stojan, lampion, čipová 
krabička – je asi 2600 korun). Jsou to hodiny práce, která zatím není 
nikde vidět. Ale správnost a kvalitu ověří až při samotném závodu 
závodník. Měl námitky proti postavené trati, seděly kontroly přesně? 
Jeho spokojenost činí obrovský podíl na úspěchu SAXBA. 
  Mezitím ředitel závodu shání opět další  a další povolení, sleduje a 
řídí harmonogram prací. 
  Protože SAXBO se běhá za každého počasí venku, bez pevného 
zázemí, musíme shromaždiště náležitě připravit. Volí se většinou 
velká, dnes už často soukromá louka, kterou si pronajmeme na tuto 
akci. A co je v den závodu na louce umístěno? 
1. Zaparkování více jak tři stovky osobních aut závodníků. 
2. Naše klubové stany, jimž se říká tunely, kam umístíme materiál, ale 
hlavně  počítače, jež zpracovávají prezentaci závodníků, vyčítají  čipy,
tisknou průběžné výsledky… Elektrický proud vyrábí centrála ukrytá 
v křoví. 
3. Organizátoři zde postaví informační tabule pro vyvěšování výsled-
ků, popisů kontrol, pokynů pro závodníky, startovních listin… Vymezí 
prostor pro stupně vítězů, kdy na SAXBU jsou odměněni vítězové 
všech kategorií diplomem a medailí (pravidelně díky sponzorství fy 
RECo design s.r.o. Chrastava) a cenami (díky dalším sponzorům). 
4. Vytyčí se cílový prostor, kde po doběhu závodníci z klubů (letos 72 
českých a 34 zahraničních) odevzdávají mapy do připravených 
igelitových tašek. 
5. Občerstvení (jeden profesionální soukromník s nápoji, buřty a jeden 
náš velmi oblíbený “bufík“ s kávou, čajem, buchtami a bábovkami,
které si sami napečeme). Kromě občerstvení si zde vybudují 2-3 

prodejci stánky se sportovním zboží. 
6. Mytí pro závodníky. Pod širým nebem jsou připravena 
umělohmotná umyvadla a hasičská cisterna se studenou vodou. 
7. Deset až dvanáct chemických WC (Toi toi). 
8. Jednoduchý závůdek pro velmi malé děti (letos 105 dětiček bylo 
odměněno námi vyrobenými perníkovými medailemi a diplomy). 
9. Dětský koutek, kde naše členky hlídají „odložené děti” , aby jejich 
rodiče mohli v klidu absolvovat svůj závod. 
10. A samozřejmě velký prostor, kde si závodníci postaví své klubové 
stany k uschování věcí a k úkrytu před deštěm,či naopak před 
prudkým sluncem. 
Poslední dva týdny před samotným SAXBEM se tisknou mapy 
s tratěmi (část v tiskárně, část na plotru doma), kontrolují se, 
připravují se a tisknou pokyny, popisy kontrol pro závodníky, losuje se 
startovní listina… Den před závodem naložíme vlastními silami plné 
nákladní auto materiálem, odvezeme ho na shromaždiště, kde 
stavíme a připravujeme vše na zítřejší závod. Také prosíme sv. Petra, 
aby zajistil krásné počasí. 
   Když  v sobotu vpodvečer doběhne poslední závodník a účastníci  
se rozjíždějí domů, musíme všechno sbalit, odvézt do skladu, uvést 
louku do původního stavu. Pak teprve nastane blažená chvíle 
odpočinku. Jenom naši „počítačoví experti“ ještě dávají výsledky na 
internet. Stejný kolotoč čeká v neděli německé kolegy, několik z nás 
jim  pomáhá. 
   Až někteří mí členové z klubu budou číst tento článek, nebudou 
spokojeni, a to proto, že jsem určitě mnohá fakta z organizace SAXBA 
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zapomněla uvést. Ale nebyl to úmysl,  činností je tolik, že pro jednu se 
teď zapomíná na druhou. Tento nedostatek se mi mohl stát pouze  
v tomto příspěvku, avšak ne v opravdovém závodě, kde vše do sebe 
musí zapadat, fungovat jako přesné švýcarské hodinky. Poněvadž 
jinak by byla znehodnocená celá akce SAXBO.  Věřte, že my chceme, 
aby se SAXBO hodnotilo tak pozitivně jako dosud a aby se k nám 
závodníci rádi vraceli. 
                                                      text: Eva Kašková, foto: Ivan Vydra 

Poznámka: Jako jeden z orientačních běžců, kteří se SAXBA pravidel-
ně zúčastňují musím jen konstatovat, že chrastavští pořadatelé jsou 
vyhlášeni svojí pečlivostí široko daleko, a proto se sem, na sever 
Čech, vracejí pravidelně orientační běžci prakticky z celých Čech, ale i 
okolních států. Díky, kamarádi!                                            Ivan Vydra 

     15. 5. 2010 se dvacet členů Sokola Chrastava zúčastnilo tradičního turistického pochodu 
Krajem Karolíny Světlé v Českém Dubu. Zvolili jsme trať dlouhou 8 km, protože ti nejmladší z 
nás ještě jezdí v kočárku. Přestože k nám bylo počasí méně přívětivé i tak nám opečený 
buřtík na ohýnku v lomu chutnal. Dospělí i děti obdrželi v cíli účastnický diplom a sladké „
poděkování“. 
————————————————————————————————————————— 
 
     V letošním roce uplynulo 20 let od obnovení Sokola. Při této příležitosti ocenila jednota 
Sokol svých dvacet pět členek, které po celou dobu dvaceti  let zůstaly Sokolu věrné. 
     Na slavnostní schůzi dne 21. 5. 2010 se dostavilo do restaurace „U Plaváčka“  dvacet jed-
na věrných Sokolek (čtyři omluvenky). Po krátkém uvítání a po slavnostním přípitku seznámil  
br. Mácha přítomné se stručnou historií chrastavského Sokola od jeho založení v roce 1927 
do dnešní doby. 
     Každé člence bylo pak předáno „Ocenění za věrnost“. Na závěr bylo podáno občerstvení 
a akce končila v družné zábavě. 

Výbor Sokola 
————————————————————————————————————————— 
    Ve dnech 24. - 25. 4. 2010 se v Proseči pod Ještědem konal tradiční župní sraz pobytu v 
přírodě pro žactvo a cvičitele. Jeho součástí byl i župní přebor zálesáckého závodu zdatnosti 
(ZZZ ). Z naší jednoty se ho spolu se cvičitelkou zúčastnilo 5 starších a 3 mladší žákyně. Na 
5 km trati plnily jednotlivé disciplíny, které vyhlašuje ústředí ČOS (Česká obec sokolská). 
 
     Žáci a žákyně v tříčlenných hlídkách soutěžili nejen v rychlosti při slalomovém a 
šošonském běhu, šplhu na laně... přesnosti při hodu na vodorovný a svislý cíl, odhadu 
vzdálenosti, určování azimutu... ale také museli poznávat rostliny, města a 
památky na pohlednicích, rozluštit text psaný morseovou abecedou, 
uříznout poleno a rozštípat jej, rozdělat oheň a přepálit provázek ve výšce 
30-50 cm nad ohništěm... a zvládnout vědomostní a praktický test první 

pomoci i záludné otázky 
z historie Sokola. 
 
     Mladší žactvo si tak 
každoročně piluje již 
získané zkušenosti a 
nejúspěšnější hlídky 
staršího žactva z 
oblastních přeborů ZZZ 
jezdí reprezentovat svoji 
župu na celostátní 
přebory ZZZ žactva a 
dorostu. Zároveň se zde 
poznávají se svými 
vrstevníky z ostatních 
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jednot župy Ještědské,  při noční hře si otestují svoji „statečnost“ a kondiční cvičení jim odhalí, jaká je jejich fyzická zdatnost. 
 
     V letošním roce se společně s touto akcí konal v sobotu 24. 4. 2010 pro předškoláky a rodiče s dětmi „Výlet za pokladem“. Ten uspořádal 
cvičitelský sbor z Českého Dubu. Z Chrastavy se jej pod vedením cvičitelky Radky Portelové zúčastnilo celkem 30 rodičů a dětí. A podle ohlasů 
to byla akce velmi zdařilá. Děti plnily úkoly s nadšením, za slunečného počasí a v krásné krajině, což dokazují přiložené fotografie. 
 

Kateřina Kosová, cvičitelka  

    Po vzduchovkové sezoně jsme zahájili malorážkovou sezonu v Praze, kde jsme stříleli polohy 3x20 (v leže, stoje a v kleče). Další soutěž se 
konala v Semilech a v Teplicích. Zde se nám však příliš nedařilo. V Semilech si nejlépe vedl Petr Hedbávný, s nástřelem 574 bodů se umístil 
na 3. místě. Vojtěch Polák si nastřílel osobní rekord.     
    V  Teplicích si nejlépe vedl dorostenec Tomáš Rajnoha, s nástřelem 560 bodů skončil těsně pod stupněm vítězů a to na 4. místě. Ani 
dorostenky Kratochvílová Denisa a Hedbávná Klára nedopadly špatně, s nástřelem 558 body obsadily šesté místo. 
    Při závodech v České Lípě dne 8. května si  nejlépe z naší ZO vedl Petr Hedbávný s nástřelem 570 bodů, tím se umístil na 2. místě. 
V družstvech jsme obsadili druhé a třetí místo. Družstvo dorostu (Rajnoha 
Tomáš, Kratochvílová Denisa a Hedbávná Klára) se umístilo na druhém místě  
a na třetím místě skončilo družstvo složené, Hedbávný Petr, Halama Vítek a 
Rajnoha Josef.  
Týden poté nám dorostenci na GP Jizerských hor předvedli, co jsme je naučili 
a to tím, že  Tomáš Rajnoha nastřílel 573 bodů a umístil se na druhém místě. 
Vojta Halama s 570 body skončil na třetím místě. V kategorii muži skončil Josef 
Rajnoha na  pátém místě s 567 body a Petr Hedbávný s 566 body na šestém 
místě. V polohách (3x20) jsme si horší umístění trochu vynahradili, Josef 
Rajnoha s nástřelem 513 body obsadil druhé místo,  Petr Hedbávný páté místo 
s 495 body. V kategorii dorost skončil Tomáš Rajnoha  na šestém místě 
s nástřelem 481 bod.. 
     V sobotu 22. května jsme pořádali 2. ročník VC Chrastavy ve střelbě z LM, 
SM 60 ran v leže a v polohách (3x20). Této soutěže se zúčastnilo 11 
dorostenců a 13 mužů v poloze leže. V polohách (3x20) střílelo 6 mužů a 4 
dorostenci. Naši ZO reprezentovalo celkem pět dorostenců v poloze v leže a tři 
z nich ještě stříleli polohy (3x20).  Za dospělé nás reprezentoval Petr 
Hedbávný, který se v poloze leže umístil na druhém místě s nástřelem 577 
bodů. V polohách (3x20) nastřílel 505 bodů a umístil se na 5 místě. V leže se 
na prvním místě umístila Denisa Kratochvílová s nástřelem  565 bodů. Jenom o 
jeden bod méně nastřílel Tomáš Rajnoha a tak se umístil na druhém místě. 
Vojtěch Halama  nástřelem 558 bodů skončil na 4. místě. Klára Hedbávná 
nastřílela 550 bodů a stačilo to na sedmé místo. Ale ani Vojta Polák, který 
nastřílel z našich dorostenců nejméně, skončil na 10 místě. 
     23. května se konal již 5. ročník VC Chrastavy v perkusních a křesadlových 
zbraních. Na tuto soutěž přijelo celkem 20 příznivců tohoto sportu. Tato soutěž 
se střílí v sedmi disciplínách - perkusní pistole civilní, perkusní pistole vojenská, 
křesadlová pistole, perkusní puška civilní, perkusní puška vojenská, křesadlová 
puška a perkusní revolver. V každé disciplíně se střílí tři nástřelné a deset ran 
do soutěže. Naši organizaci reprezentoval Květoslav Straník v disciplínách 
PERE, PEPIC a KŘPI. Všechny tři disciplíny vyhrál.  
I když nám počasí po oba dny příliš nepřálo, hlavně v neděli ráno, obě soutěže 
se vydařily a i celková 
účast byla dobrá. 
 
    Zároveň děkujeme městu Chrastava v zastoupení Ing. Canova, 
Společenskému klubu města Chrastavy a firmě Naveta, s.r.o. Machnín za 
podporu a sponzorské dary. 
                                          
    Náš pravidelný trénink je v úterý a ve čtvrtek. Zveme proto všechny příznivce sportovní střelby. K dispozici jsou vzduchové a 
malorážkové pušky i pistole, které v rámci tréninku rádi zapůjčíme.  

Josef RAJNOHA, vedoucí SSK 

    Již třetím rokem se děti z naší školky v Nádražní ulici vypravily za poznáváním přírody a zvířat do ekologického střediska „Střevlík“ 
v Oldřichově v Hájích. Příjemné lektorky pro děti připravily několik tématických programů s nádhernými pomůckami. Děti byly celou dobu plně 
zaujaté a dobře spolupracovaly. Ve Střevlíku jsme přenocovali a druhý den jsme se vypravili na krátké procházky do okolí. Podařilo se nám 
dokonce pozorovat vzácného mloka. Všechny činnosti – učení, zábavu a hry jsme si za pěkného počasí moc užili. 
Děti mají z této akce krásné vzpomínky a my učitelky dobrý pocit, že rodičům pro jejich ratolesti nabízíme nadstandardní kvalitní program.  
 

Mateřská škola „Motýlek“ na olympiádě v partnerském městě Lwówek Ślaski 
V rámci několikaleté spolupráce mezi školkami v polském městě Lwowek Slaski jsme byli pozvání na olympiádu mateřských škol. Několik týdnů 
jsme poctivě trénovali a v krásných sportovních dresech jsme 25. května s odhodláním a dobrou náladou nastoupili v družstvu jedenácti dětí na 
závody. Některé disciplíny se nám povedly, některé méně, ale závodili jsme poctivě. Domů jsme přivezli krásný pohár, pytel bonbonů, diplomy, 
medaile a hodně zážitků. Naše děti nám zase udělaly velkou radost! 
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PRODÁM novou garáž do osobního vlastnictví,včetně pozemku. Výstavba II. etapy 20-ti  řadových garáží – Chrastava – Liberecká ul. 
Tel. 602 137 742. Zdeněk Brožek, Svatoplukova 647/6, 460 01 Liberec 4 
——————————————————————————————————————————————————————————————— 
PRONAJMU řadovou garáž ve Vítkovské ulici, 200 m od náměstí. 700 Kč/měsíc  -  informace na tel. 608 068 313 
K.Šťovíčková, Školní 126, Chrastava 
——————————————————————————————————————————————————————————————— 
PRODÁM   ZAHRADU   S  CHATKOU. Prodám   zahradu  v  zahrádkářské  kolonii  „Višňovka“  v  Chrastavě  (u Zámečku) o velikosti 390 m2 
s vybavenou chatkou 14 m2. Klidné, slunné místo, pozemek oplocen, voda, elektřina, ovocné stromky (jabloň, broskev, švestka), keře, květiny, 
místo na bazén.   Cena: 320.000,- Kč.      Informace na tel.: 723 065 612 

FITKO LIRA
FITNESS & RELAX CENTRUM

FITNESS 

RELAX CENTRUM 

JIŽ BRZO OTEVŘEME NA STŘELECKÉM VRCHU
v budově bývalého M-klubu!
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