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Odchází legenda aneb Zdeněk Pelda končí
Dne 30. června 2010 se definitivně rozloučí s Výchovným ústavem jeho ředitel Mgr. Zdeněk Pelda, živoucí to legenda tohoto školského

zařízení a chrastavského školství vůbec.

Pan Zdeněk Pe Ida nastoupil do chrastavského výchovného ústavu na počátku osmdesátých let jako vrchní vychovatel a po dvou letech se
stal jeho ředitelem. Za 24 let své ředitelské práce se mu podařilo takřka nemožné: přestože toto školské zařízení není zřizováno městem, ale
přímo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a především, přestože je určeno pro nejproblémovější chlapce ve věku do 18 let z celých
Čech, berou občané města výchovný ústav jako zařízení, které je stejně nedílnou součástí města jako školská zařízení zřizovaná městem. A to
není zdaleka všechno. Výchovný ústav pod vedením pana ředitele vždy s městem a dalšími organizacemi úzce spolupracoval. Možná si
pamětníci ještě vzpomenou, že chlapci z ústávu pomáhali např. budovat areál u sportovní haly, v čerstvé paměti pak je opakovaná pomoc
ústavu při pořádání mezinárodních fotbalových turnajů s partnerskými městy či při Chrastavských šlápotách. Výchovný ústav reprezentoval
naše město též mnohočetným pořádáním sportovních olympiád (vždy za účasti řady představitelů státu v čele s předsedou senátu MUDr.
Přemyslem Sobotkou). V ústavu působí i hudební skupina, která tu a tam veřejně vystupuje. Co však mne osobně znovu vždy a vždy přivádělo

'V v úžas, byla schopnost ústavu přivést chovance i k takové činnosti jako je recitace, když tenKUCHYNE každoročně od roku 1985 pořádá soutěž Chrastavská sloka.
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Dne 9. června 2010 jsem spolu s panem místostarostou na radnici jménem města osobně
poděkoval panu řediteli Mgr. Zdeňku Peldovi za jeho mnohaletou práci a předal mu
symbolické ocenění. Pan ředitel nastavil opravdu vysokou laťku. Jeho nástupce to z tohoto
pohledu nebude mít vůbec jednoduché. A kdo bude tím nástupcem? Toho definitivně jmenuje
jako zřizovatel MŠMT do konce června, nicméně největším favoritem na tuto funkci je
dosavadní zástupkyně pana ředitele Ing. Markéta Sochorová, která dne 8. června 2010
vyhrála v Praze na MŠMT na tuto funkci výběrové řízení (ve výběrové komisi bylo zastoupeno
i město Chrastava v osobě pana místostarosty).

A perlička na závěr: Zatímco pan ředitel vydržel ve funkci ředitele 24 let, název ústavu
nikoli. Ten se stále a stále z rozhodnutí MŠMT zdokonaloval a zdokonaloval tak, až teď jeho
oficiální název tak dokonalý, že si ho stěží kdo (mimo samotné pracovníky ústavu)
zapamatuje: Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní
jídelna Chrastava v oficiální zkratce pak VÚDDŠSŠZŠŠJ Chrastava.

Vážený pane řediteli, děkuji Vám ještě jednou jménem města i touto cestou za Vámi
vykonanou práci.

V Chrastavě dne 17. 6. 2010 Ing. Michael Canov, starosta
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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 2009/16/IV odst. 3 ze dne 7. 12. 2009  pronajmout: 
1.     část poz.p.č. 88/25 o výměře cca 25 m2 – ostatní plocha v k. ú. Chrastava II,  panu Pavlu Hudcovi, za účelem parkování os. automobilu 

a umístění sušáku na prádlo, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemků čj. N/38/2010   
2.     část poz. p. č. 88/25 o výměře cca 25 m2 – ostatní plocha v k. ú. Chrastava II, paní Kristině Maruškové, za účelem parkování os. 

automobilu, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemků čj. N/39/2010 a pověřila starostu jejím podpisem  
3.     část poz. p. č. 88/25 o výměře cca 25 m2 – ostatní plocha v k. ú. Chrastava II,  paní Františce Michálkové, za účelem sekání trávy a 

umístění lavičky, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemků čj. N/40/2010  a  pověřila starostu jejím podpisem  
4.     část poz. p. č. 88/25 o výměře cca 25 m2 – ostatní plocha v k. ú. Chrastava II,  paní Janě Novákové, za účelem parkování os. 

automobilu, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemků čj. N/41/2010  a pověřila starostu jejím podpisem  
5.     část poz.p.č. 88/25 o výměře cca 25 m2 – ostatní plocha za účelem parkování os. automobilu a část poz. p. č. 88/25 o výměře cca 15 

m2 – ostatní plocha za účelem sekání trávy a umístění sušáku na prádlo, vše k. ú.  Chrastava II, panu Danielu Martinyovi, vč. návrhu 
smlouvy o nájmu pozemků čj. N/42/2010  a pověřila starostu jejím podpisem  

6.     část poz. p. č. 88/25 o výměře cca 15 m2 – ostatní plocha v k. ú. Chrastava II, paní Lydii Vejstrkové, za účelem sekání trávy a umístění 
sušáku na prádlo, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemků čj. N/43/2010  a pověřila starostu jejím podpisem  

-  s c h v á l i l a  
v návaznosti na své usnesení 2009/16/IV odst. 6 ze dne 7. 12. 2009  pronajmout: 
1.     část poz. p. č. 283/1 o výměře cca 128 m2 – zahrada v k. ú. Horní Chrastava, paní Libuši Pětileté, za účelem zřízení zahrady, vč. návrhu 

smlouvy o nájmu pozemků čj. N/44/2010   
2.     část poz.p.č. 283/1 o výměře cca 120 m2 – zahrada v k.ú. Horní Chrastava, panu Milanu Jelínkovi, za účelem zřízení zahrady, vč. 

návrhu smlouvy o nájmu pozemků čj. N/45/2010 a  pověřila starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a  

1.     v návaznosti na své usnesení 2010/06/III odst.1 ze dne 29.3. 2010  pronajmout:  

část poz. p. č. 326/6 o výměře o výměře cca 60 m2 – zahrada v k. ú. Chrastava I, paní Ludmile Čálkové, za účelem zřízení 
zahrady, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemků čj. N/46/2010  a pověřila starostu jejím podpisem  

2.      v návaznosti na své usnesení 2010/06/III odst. 3 ze dne 29. 3. 2010 pronajmout část poz. p. č. 720/1 o výměře cca 42 m2 za 
účelem parkování dvou os. automobilů, zřízení manipulační plochy a část poz. p. č. 720/1 o výměře cca 234 m2 na sekání trávy, 
vše k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, paní Danuši Hlaváčkové, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemků čj. N/47/2010 a pověřila 
starostu jejím podpisem  

-  s c h v á l i l a  
v návaznosti na své usnesení 2010/06/III odst. 2 ze dne 29. 3. 2010  pronajmout část poz. p. č. 366/1 o výměře o výměře cca 124 m2 – 
zahrada v k. ú. Chrastava I, Mgr. Jaroslavě Špakové za účelem zřízení zahrady, vč.  návrhu smlouvy o nájmu pozemků čj. N/48/2010  a 
pověřila starostu jejím podpisem  
-  z a m í t l a  
žádost na pronájem části poz. P .č. 695/2 o výměře cca 20 m2 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Dolní Vítkov na parkování dvou osobních 
automobilů  
-  s c h v á l i l a  
záměr pronajmout část poz. p. č. 69 o výměře cca 1600 m2 – zahrada v k. ú. Chrastava II a část poz. p. č. 156/2 o výměře cca 500 m2 – 
ostatní plocha v k. ú. Dolní Chrastava (na zřízení zahrady a parkování osobních aut)  
-  s c h v á l i l a  
v návaznosti na své usnesení 2007/11/IV odst. 2 ze dne 10. 9. 2007 a 2008/02/XIV ze dne 28. 1. 2008 návrh smlouvy zřízení věcného 
břemene čj. VB/03/2010  ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy a 
elektrizační soustavy  v k. ú. Horní Chrastava, za cenu 24.000,- Kč + DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene   
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na poz. p. č. 1435/6 a poz. p. č. 1399 v k.ú. Chrastava I ve prospěch pana Františka Šindeláře, jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Kanaližační přípojky pro RD č. p. 313“, za cenu ve výši do 20 bm 500,- Kč + DPH a 
nad 20 bm za každý další započatý bm 25,- Kč + DPH vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/15/2010   
-  s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o souhlasu s provedením stavby čj. RU/22/2010, kterou uzavře pan Milan Šuška a Město Chrastava a pověřila starostu jejím 
podpisem  
-  s c h v á l i l a  
podnájem paní Věře Tieftrunkové, IČ 75395550 za účelem doplňování podnikatelské činnosti nájemce v  pronajatém nebytovém prostoru v 
objektu č. p. 709 Střelecký vrch, k.ú. Chrastava I, který má na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor čj. N/30/2009 v nájmu paní Hana 
Rejnartová.  
-   d o p o r u č i l a  ZM   schválit 2. změnu rozpočtu a investičního plánu  na rok 2010  
-  k o n s t a t o v a l a   
zánik smlouvy č. RU/47/2008 o umístění zařízení fotovoltaických článků na střeše budovy MŠ Luční, z důvodu uvedeného v bodu 5.2. 
předmětné smlouvy 
-  s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o umístění zařízení s Via Regia, občanské sdružení se sídlem Azurová 1055, 460 06, Liberec 6, IČ 26677938 pro fotovoltaický 
solární systém na střechu MŠ Luční a pověřila starostu jejím podpisem. 
-  s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o dílo na zpracování energetického auditu na MŠ Nádražní s Ing. Vladimír Prokopec, Bílý Kostel nad Nisou 263, 463 31, IČ 
67846645 a pověřila starostu jejím podpisem. Energetický audit bude podkladem pro žádost na zateplení objektu. 
-  s c h v á l i l a   ceník č. 4/2010 – prodej parkovacích kotoučů  
-  v z a l a    n a    v ě d o m í   zápis č. 2010/09 z jednání bytové a sociální komise ze dne 26. 4. 2010  
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    Ve středu 9. června 2010 prezident republiky vetoval novelu loterijního zákona, která umožňovala zákaz 
videoterminálů. Tuto novelu schválila Poslanecká sněmovna 14. 4. 2010, když ze 172 přítomných poslanců bylo pro 
163 a nikdo proti. Těsně před Parlamentními volbami (které se konaly ve dnech 28. až 29. května 2010) potvrdil novelu i 
Senát, když 21. 5. 2010 hlasovalo ze 66 přítomných senátorů  46 pro a 1 proti.  
 
    Vzhledem k právě proběhlým Parlamentním volbám nemůže ze zákona Poslanecká sněmovna veto prezidenta 
republiky přehlasovat a novela zákona tak padá definitivně pod stůl. Pro úplnost doplňuji, že jsem nikde v novele 

neobjevil, že by novelou byla omezena dosavadní možnost podpory neziskových organizací ba naopak (znemožnění praní peněz přes účelově 
založené neziskovky majitele hazardních společností).  
 
    Vážení spoluobčané, omlouvám se za svůj minulý článek „Starostové porazili lobby hazardu“, neboť jsem nepředpokládal jeho vetování ze 
strany pana prezidenta. V současné době tak zůstává jedinou nadějí na zákaz videoterminálů naše vyhláška č. 5/2009, která již měsíc čeká u 
Ústavního soudu na jeho rozhodnutí.  
 V Chrastavě dne 9. 6. 2010                                                                                                                                             Michael Canov, starosta  

      zápis č. 2010/10 z jednání bytové a sociální komise ze dne 10. 5. 2010  
      zápis č. 2010/11 z jednání bytové a sociální komise ze dne 24. 5. 2010  
-   r o z h o d l a  o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu paní Lence Štofčíkové a pověřila starostu jejím podpisem  
-  r o z h o d l a  o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu paní Lence Štofčíkové a pověřila starostu jejím podpisem  
-  r o z h o d l a  o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu paní Zdeňce Hankové a pověřila starostu jejím podpisem  
-  r o z h o d l a  o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Miloslavě Markovičové a pověřila starostu jejím podpisem  
-  r o z h o d l a  o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu paní Veronice Kosové a pověřila starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a  
1.              pronájem kiosku v areálu městského přírodního koupaliště v k. ú. Chrastava I panu Miloši Laksarovi na zřízení prodeje rychlého 

občerstvení, na dobu určitou, tj. od 1. 6. do 30. 6. 2010, vč. návrhu smlouvy o nájmu kiosku na městském přírodním koupališti čj. 
N/49/2010  a  pověřila starostu jejím podpisem  

2.             záměr pronajmout kiosek v areálu městského přírodního koupaliště v k. ú. Chrastava I na zřízení prodeje rychlého občerstvení 
-  s c h v á l i l a 
 na základě žádosti, poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Spartak Chrastava, Turpišova 292, Chrastava, IČ 46 744 657 pro oddíl zápasu 
na částečnou úhradu za dopravu na mezinárodní turnaj do Turína   

Senátorovi a primátorovi Teplic se povedl zařadit do novely zákona o sportu přílepek, 
který umožnil městům vyhláškou zpoplatnit od 1. července videoterminály poplatkem ve 
výši 1 až 5 tisíc korun za čtvrtletí. Této možnosti jsme pochopitelně využili s maximální 
sazbou schválením vyhlášky č. 6/2010. Při existenci (nám známým) 17 videoterminálů 
v našem městě to bude představovat příjem do městské kasy 340 tisíc Kč za rok. 
V žádném případě to však neznamená, že by nás tento příjem odradil od naší snahy 
vyčistit naše město od těchto vůbec nejnebezpečnějších hazardních strojů či že bychom 
dokonce souhlasili se zavedením nových. Naopak nadále budeme usilovat o legislativní 
řešení, které Chrastavu videoterminálů zbaví.   
 
V Chrastavě dne 27. 6. 2010                                               Ing. Michael Canov - starosta 

    Jak předpokládám, občané Chrastavy vědí, že Pobřežní ulice bude 
rekonstruována jako 2. etapa přeložky II/592.  
    Skutečností však je, že se i po získání souhlasu obyvatel Pobřežní ulice 
realizace 2. etapy stále prodlužuje. SVS a. s.  přitom rozhodnutím svého 
generálního ředitele Ing. Miroslava Harciníka dodržela své slovo a nad 
rámec svého původního plánu realizovala v roce 2009  v Pobřežní ulici 
kanalizaci (která zde dosud chyběla). Dohoda přitom zněla tak, že hned po 
SVS a. s. nastoupí Liberecký kraj s realizací  2. etapy přeložky  (tj. ještě 
v roce 2009) a SVS a. s. tak nebude muset realizovat finální povrchy a její 
náklady s akcí, kterou původně vůbec neplánovala, nebudou tak vysoké. 
Bohužel však došlo k časovému zdržení realizace (náročná jednání 
s Povodím Labe, odsun vyhlášení termínu příslušného dotačního programu 
atd.) a SVS a. s. se dostala do nezáviděníhodné situace, kdy jsme jí my 
z jedné strany – opakovaně a neustále – nutili k vytvoření alespoň takového 
provizorního stavu, který umožní průjezd bez rozbití auta, když z druhé 
strany SVS a. s. neměla na toto vyčleněny žádné prostředky, neboť jak 
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výše uvedeno, mělo být toto řešeno bezprostřední realizací 2. etapy.  SVS a. s. poté, co jsme jí telefonicky i osobně doslova bombardovali 
žádostmi, řešila situaci flikováním toho nejhoršího (což bylo zjevně nedostačující) a teprve před několika dny kvalitním provizorním povrchem. 
Je to moc dobře, protože se počátek realizace 2. etapy přeložky stále z technických důvodů oddaluje. Dle posledních zpráv je šance na počátek 
realizace nejdříve na přelomu srpna a září, ale i to pouze v případě, že nikdo z neúspěšných uchazečů výběrového řízení (které by měl vyhlásit 
Liberecký kraj na přelomu června a července) toto řízení nenapadne.   
    Omlouvám se všem automobilistům, kteří museli po několik měsíců doslova trpět při průjezdu Pobřežní ulicí, ale omlouvám se též 
pracovníkům SVS a. s. Tato společnost totiž své slovo dodržela, kanalizaci v roce 2009 realizovala a nyní musela vynaložit vícenáklady,  
s kterými vzhledem k původní dohodě nemohla počítat.  
 V Chrastavě dne 4. 6. 2010                                                                                                                                   Ing. Michael Canov,  starosta     

    Když jsem na počátku svého prvního starostovského období začal 
řešit spor s firmou Integra Liberec a. s. (dnes Integra stavby a. s.), 
myslel jsem si naivně, že soud nejdéle do konce mého prvního 
starostovského volebního období rozhodne. Mýlil jsem se, je zřejmé, 
že definitivně nebude rozhodnuto ani do konce mého druhého 
starostovského období, jen jsme se dostali do poločasu.  A přitom se 
jedná o miliony. O co jde?  
 
    Dne 2. června 2000 zahájila firma Integra akci: Splašková 
kanalizace a přípojky v ulicích Liberecká a Revoluční. Akce měla být 
dle smlouvy dokončena do 31. 12. 2000 (Revoluční ul.) resp. 30. 6. 
2001 (Liberecká ul.). Akce byla dokončena s řadou nedodělků a 
závad, které však v rozporu se smlouvou nebyly ihned odstraněny, a 
proto byly reklamovány ze strany města 23. 1. 2002.  Odpověď? 
Do doby, kdy jsem nastoupil na místo starosty (1. 11. 2002),  žádná. 
Po dalších urgencích jsme konečně dostali 10. 12. 2002 odpověď, 
která mě však úplně konsternovala.  „Vzhledem k jiným našim akcím 
musíte počkat do jara 2003.“  S tím jsme se nesmířili a podali jsme 
další urgence. Čekali jsme do 4. 8. 2003.  
 
    Jaký to byl šok pro tehdejšího majitele firmy Ing. Turka, když jsme 
v souladu se smlouvou následně požadovali zaplacení smluvní 
pokuty za prodlení s realizací díla a s odstraněním nedostatků. 

Evidentně se s takovým požadavkem – aby si obec dovolila 
požadovat smluvní pokutu – ještě nikdy nesetkal. Při prvním kontaktu 
(telefonickém) se mě vysmál, následně při návštěvě v mé kanceláři 
chtěl celou situaci smáznout jedním, později dvěma sty tisíci korun. 
To bylo pochopitelně zcela nepřijatelné a tak jsme podali ještě v roce 
2003 žalobu, která zněla (při striktním započítání všech prodlení u 
všech závad) na více než 17 mil. korun. Integra nám následně 
nabídla mimosoudní vyrovnání ve výši 1 a později 2 milionů korun. 
Tyto návrhy byly ze strany města taktéž odmítnuty a naopak 
zastupitelstvo města schválilo pro mimosoudní vyrovnání částku 5 
milionů korun. Tento náš návrh naopak odmítla protistrana.  
 
    Po řadě soudních stání a vyjádření expertů rozhodl Okresní soud 
v Liberci dne 10. 6. 2009 takto: Integra je povinna městu 
Chrastava zaplatit smluvní pokutu 7.280.046 Kč + náhradu 
nákladů řízení ve výši  924.852 Kč,  to znamená ve výsledku více 
než 8 milionů korun.  Toto rozhodnutí je ovšem nepravomocné, 
neboť se společnost Integra vzápětí odvolala (žádá, aby 
neplatila nic) a poté se odvolalo i město (žádáme, aby byla 
částka vyšší). A odvolací soud od té doby……nic, nic, nic….nic 
se neděje. 

 
V Chrastavě dne 4. 6.  2010                   Ing. Michael Canov,  starosta

     V  roce 2007 se vyjádřili občané v anketě, 
že chtějí zachovat koupaliště poměrem hlasů 
202 : 32. Anketu jsem vyhlásil a její výsledky 
jsem plně respektoval, přestože jsem se tehdy 
jednoznačně přikláněl k možnosti pronájmu na 
kemp (se současným zavezením koupaliště). 
Respektování výsledku ankety pro mě osobně 
znamená podílet se nadále na rozvoji 
koupaliště. V současné době uvažujeme i o 
zřízení multifunkčního hřiště s umělým 
povrchem v zadní části koupaliště (dosud je na 
koupališti jen hřiště na beachvolejbal) 
z nadačního fondu skupiny ČEZ  Oranžové 
hřiště (z tohoto fondu dotuje ČEZ hřiště do 1 
milionu korun). Žádost budeme podávat v  září 
tohoto roku. Vyhodnocení bude na počátku 
roku  příštího.    
 
     V poslední době se však objevily hlasy 
informující o dlouhodobé neudržitelnosti 
koupaliště (viz Liberecký deník  dne 1. 6. 2010) 
či volající přímo pro jeho zrušení ještě 
v letošním roce (viz zastupitelstvo města dne 
21. 6. 2010). Takovéto přístupy jsou pro mne 
nepřijatelné.  Obecně musí platit, že pokud 
přijmeme na základě ankety občanů nějaké 
rozhodnutí, lze rozhodnutí opačné přijmout jen a jen na základě ankety nové s opačným výsledkem. Já osobně v tomto konkrétním případě 
novou anketu vyvolávat nebudu, rozpočet si holt musí s touto položkou poradit a za svou osobu se dokonce pochlubím, že se mi na koupališti 
čím dál tím víc líbí (nejen plavání, ale i beachvolejbal).  

  
V Chrastavě dne 22. 6.  2010                                                                                                                                    Ing. Michael Canov, starosta 
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     Zastupitelstvo města Chrastava na svém zasedání dne 21. 6. 2010, v návaznosti na požadavek obyvatel a na veřejné jednání se starostou 
města dne 26. 5. 2010, rozhodlo o vybudování nového parkoviště, když uvolnilo ze svého rozpočtu 850 tis. Kč. Parkoviště o kapacitě 26 míst 
bude vybudováno mezi domy č. p. 714 a 715, a to ještě v letošním roce.   

      
V Chrastavě dne  22. 6.  2010                                                                                                                               Ing. Michael Canov, starosta

    Vážení spoluobčané, jsem si vědom, že můj pohled jako starosty 
města ohledně Chrastavských slavností nemůže být z podstaty věci 
objektivní, neboť se jedná o akci města, za kterou nesu odpovědnost. 
Přesto si dovoluji předložit svůj subjektivní pohled. 
 
Filosofie  slavností  
Nejsme megalomani a  jsme v malém městě. Základním cílem 
Chrastavských slavností je možnost setkávání se všech občanů 
města a nabídka programu, ze kterého si budou moci vybrat občané 
všech věkových kategorií a zájmů. A také program, na jehož tvorbě se 
řada občanů města aktivně podílí.  
 
Slavnosti to není zdaleka jen náměstí  1. máje 
Náměstí 1. máje je bezesporu hlavní scénou slavností. Zdaleka však 
ne jedinou. Řada velmi pěkných akcí se odehrávala na dalších 
scénách, kterými v letošním roce byly: Společenský klub, Führichův 
dům, kostel svatého Vavřince, městské kino, areál u hasičské 
zbrojnice, areál chovatelů drobného zvířectva, kuželna, sportovní 
hala, areál u sportovní haly, střelnice, prostor u městské knihovny.  
 
Novinky 15. ročníku slavností 
Novinkou 15. ročníku slavností, který zaregistrovali určitě všichni 
fajnšmekři, bylo otevření nové kulturní scény ve Společenském klubu, 
novinkou, kterou zaregistrovali všichni přímí účastníci, bylo odpálení 
půlnočního ohňostroje přímo z radnice a novinkou, kterou jsme dostali 

jako mimořádný dárek k 15. výročí, bylo třídenní překrásné počasí 
prakticky bez mráčku na obloze a bez jediné kapky deště. Pokud mě 
paměť neklame, stalo se tak poprvé za těch 15 let.  
 
Účast zástupců partnerských měst 
Chrastavských slavností se zúčastnily též delegace z našich 
partnerských měst. Delegace z polského Lwówku Śląski byla vedená 
panem starostou Ludwikem Kaziów. Bavorský  Eichstätt 
reprezentovala výprava mladých hasičů.  
 
Závěrečná tečka za slavnostmi bude až 26. června  
Opravdovým vyvrcholením (alespoň pro mne) letošního ročníku byl 
varhanní a pěvecký koncert za účasti sólistů Národního divadla, který 
se konal na závěr nedělního programu. Ovšem definitivní tečkou 
letošního ročníku Chrastavských slavností bude memoriál E. 
Švejkovské a J. Vostrého v kopané za účasti mužstva Lwówku Śląski, 
neboť zelený pažit byl z důvodu vytrvalých dešťů ve dnech před 
slavnostmi natolik pod vodou, že byl memoriál odložen o tři týdny na 
sobotu 26. 6. 2010 od 10 hodin.       

 
Poděkování  
Dovoluji si touto cestou poděkovat všem, kteří se na zdárném 
průběhu letošních Chrastavských slavností podíleli. Hasičům, 
kuželkářům, sokolům, střelcům, chovatelům, všem účinkujícím, 

    Poprvé v historii Chrastavských slavností byl odpálen půlnoční ohňostroj 
přímo ze střechy radnice. Před rozhodnutím o této změně byly velmi podrobně 
zvažovány dva aspekty, a sice bezpečnost lidí a bezpečnost budovy radnice 
samé. Co se týče bezpečnosti lidí, ta byla tímto rozhodnutím zvýšena, neboť 
ohňostroj nebyl vystřelován na úrovni lidí (či dokonce pod ní, jak tomu bylo u 
obyvatel domů, v jejichž blízkosti byl dříve ohňostroj odpalován), co se týče 
bezpečnosti budovy před jejím poškozením, zde s ohledem na fyzikální zákon 
akce a reakce byly pro všechny případy použity dvoupatrové podlážky, které 
byly umístěny na několikavrstevné geotextilní folii, která byla těsně před akcí 
navíc důkladně pokropena přítomnými hasiči, kteří byli přímo na místě i po celou 
dobu čtvrthodinového ohňostroje.    
               
V Chrastavě dne 6. 6. 2010                          Ing. Michael Canov,  starosta     



Strana 6                                

    V době Chrastavských slavností 2010 navštívili Chrastavu mladí hasiči 
z našeho partnerského města Eichstättu. Naši hosté se nejen zúčastnili 
části programu slavností, ale absolvovali i exkurze u hasičů v Liberci a 
v Jablonci.  Po celou dobu jejich pobytu v Chrastavě se o hosty z našeho 
partnerského města starali a program zajišťovali paní Dana Hrubešová a 
pan Petr Tlach, kterým si i touto cestou dovoluji poděkovat.  
 
    Mladí hasiči převzali při návštěvě radnice pro pana primátora Eichstättu 
vlajky České republiky a Polska na letní fotbalový turnaj. A tak vznikla 
trochu kuriózní fotografie, kdy mladí hasiči ze Spolkové republiky Německa 
jsou vyfoceni s vlajkami České republiky a Polska.  
 
V Chrastavě dne   19. 6. 2010                      Ing. Michael Canov,  starosta  

    V sobotu dne 12. června 2010 jsme se na pozvání zúčastnili pivního festivalu v naem partnerském městě Lwówek Śląski. Na festivalu se 
představily pivovary nejen z celého Polska a také z Čech, ale i například z Irska či dokonce z Litvy. Nejzajímavějším okamžikem však byla 
exkurze do znovuobnoveného místního pivovaru, který byl založen již v roce 1209,  nicméně posledních několik desítek let byl mimo provoz.   
V Chrastavě dne 19. 6. 2010                                                                                                                                      Ing. Michael Canov,  starosta
        
Tento pivní festival se koná ve Lwówku Śląskem každoročně a samozřejmě, že k dobrému pití patří i příjemná zábava. V pátek 11. června zde 
vystupovala naše kapela „BLACK BEAGLE“, které tímto děkuji za reprezentaci města Chrastava. Dle odezvy byli jimi návštěvníci nadšeni.  

     Teprve před dvěma lety se Chrastava dočkala hotelu. A to hned hotelu 
zcela unikátního, neboť je spojen s koňskou farmou, která se stává skutečnou 
chrastavskou chloubou . Jsem rád, že se nám konečně podařilo najít 
v rozpočtu potřebné investiční prostředky a dokončili jsme tolik potřebnou 
rekonstrukci komunikace v  této části našeho města.  
V Chrastavě dne 25. 6. 2010                                  Ing. Michael Canov, starosta 
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    Budova vlakového nádraží byla v závěru roku 2005 rekonstruována jejím majitelem Českými drahami. Rekontrukce byla v hodnotě 12 milionů 
korun. Namísto oprýskané budovy vznikla budova s poměrně hezkým exteriérem i interiérem i s moderními sociálními zařízeními. Nyní 
v bezprostředním okolí vlakového nádraží vzniká druhé chrastavské autobusové nádraží a rekonstruuje se příjezdová komunikace v rámci akce 
Regiotram (26 mil. Kč) na kterou získalo město dotace z Evropských fondů. A jak se veřejnost dozvídala z četných informačních zdrojů, od 

prosince letošního roku mělo by mělo dojít i ke zlepšení samotné 
dopravy. Výběrové řízení (kam se dle mých zjištění České dráhy 
vůbec nepřihlásily) vyhrála německá společnost Vogtlandbahn-
GmbH patřící pod britský nadnárodní dopravní kolos. 
 
    Jenže společnost Arriva odmítá platit nájemné za nádražní 
budovu (lístky prý dokáže prodávat mimo tuto budovu přímo ve 
vlaku, přitom nádražní pokladna by mohla nově sloužit nejen pro 
vlaky, ale i jako prodejna místenek v elektronickém systému pro 
autobusy) a vlastník budovy České dráhy zase pro změnu odmítají 
budovu provozovat, když projíždějící vlaky nebudou patřit jí. A tak 
hrozí katastrofický, bohužel však ne nereálný scénář uzavření celé 
budovy.  Cestující by se museli buďto nějak prokopat do podchodu 
(podchod a celé kolejiště patří pro změnu Správě železniční a 
dopravní cesty) nebo budovu obejít a skákat přes koleje na 
nástupiště. O nastalém stavu jsem byl jako starosta města poprvé 
informován na schůzce všech zainteresovaných až nyní v polovině 
června.  A nutno říci, že přítomní představitelé Českých drah se 
moc nevyznamenali, když nejenže nevěděli, zda v budově jsou 
byty (je jich celkem šest obývanými dle mých informací vesměs „
nádražáckými“ rodinami), ale dokonce tvrdili, že v budově není 
žádná restaurace. Tvrdili to s takovou jistotou, že kdybych tam 
osobně nebyl večer před ohlášenou schůzkou (v rámci detailního 
mapování situace), tak bych jim to snad i uvěřil.  Informoval jsem 

vzápětí přítomné pracovníky Českých drah, že nejenže je nádražní restaurace v provozu, ale že je to restaurace s velkou rodinnou tradicí, že je 
provozována na úrovni a že je to restaurace, kde se vaří teplá jídla s příslušnou kvalitou.    

    Pro město Chrastavu je samozřejmě zcela nepřijatelné, aby se nádražní budova rušila. A nutno říci, že vedení příslušného odboru na Krajské 
úřadě Libereckého kraje je jednoznačně na naší straně. Nicméně, proč součástí výběrového řízení nebyla podmínka zachování provozu 
nádražních budov, je mi záhadou. V tuto chvíli mohu jen říci, že učiníme vše, co bude v naší moci, aby provoz budovy zůstal zachován…bude-li 
to ovšem v naší moci. Nevylučuji ani, že se obrátíme i na Vás na chrastavské občany se žádostí o pomoc (petice za zachování budovy apod.). 

V Chrastavě dne 26. 6. 2010                                                                                                                                      Ing. Michael Canov - starosta          

Vážení  čtenáři, 
čas je neúprosný a již 15. ročník Chrastavských slavností máme za sebou. Jak jste jistě zaregistrovali, letos jsme měli o dvě pódia rozšířený 
program. Kromě tradičního a hlavního pódia na náměstí, dále u hasičské zbrojnice, v kinosále a v kostele sv. Vavřince jste si mohli posedět u 
příjemné hudby a občerstvení v budově Společenského klubu a pro zájemce o elektronickou hudbu byl program na dopravním hřiště u 
tělocvičny TJ Spartak. Ale to nejdůležitější – bylo až neuvěřitelné, jak nám vyšlo počasí. Ve čtvrtek v podvečer před začátkem slavností 
přestalo pršet a opět se zatáhlo až v pondělí po slavnostech. Pouze jediný bod programu jsme neuskutečnili – a sice fotbalový turnaj 
partnerských měst (hřiště bylo pod vodou) a přeložili jsme ho až na sobotu 26. června. 
Slavnosti se začínají připravovat již na podzim a ráda bych Vás seznámila s těmi, kteří se na této přípravě a realizaci 15. slavností podíleli. 
 
Organizační tým: Karin Cinibulková, Ivana Loučková, Jitka Marxová, Líba Junková, Petr Bezvoda, Dana Hrubešová, Jiří Riedl, Zdeněk Šulc, 
PhDr. František Vydra; František Bouda, Mária Koblasová, Ing. Lenka Míšková, Krystýna Bodnárová, Wanda Kmínková, Hana Urbanová, 
Martina Bohatová, Daniel Martiny 
 
Pořadatelé: Tereza Loučková, Iva Křivánková, Ondřej Kout, Jan Loučka, Pavel Urban, Jiří Moudrý, Břetislav Václavík 
 
Městská policie: Marcel Másílko, Mojmír Boch, Jaroslav Ježek, Alexandr Tichý 
 
Sbor dobrovolných hasičů a Pořádková policie Liberec 
 
Technické služby: Ing. Tomáš Paleček, Pavel Košek, Zdenek Zoul, Zbyslav Železnov, Pavel Kořízek, Michal Hrnko 
 
Zvukaři: Luboš Komárek, Jiří Matys, Jan Ritschel, Jan Wolf 
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Moderátor: Zdeněk Kaňka 
 
Školní jídelna: Míla Šírová, Martin Zoul s kolektivem kuchařek 
 
Veřejné práce:Helena Růžičková, Danuše Hladká; Emílie Berkyová, Jaroslava Holubová, Věra Mihálová, Lenka Demetrová, Jaroslav Kolář, 
Pavel Hajsl, Jiří Augusta, Michal Demetr, 
 
TJ Sokol: Míla Šírová, Iva Řehořková, Hana Matoušová, Jaroslava Hotovcová, Marie Nepimachová, Věra Vitíková, Gerda Boudová, Jana 
Hrdličková, Jindra Lacinová, Katka Kosová, Iva Lešková, Radka Portelová s dcerou, Zuzana Plamínková 
 
Střelecký klub: Tomáš Rajnoha, Klára Hedbávná, Petr Hedbávný, Denisa Kratochvílová, Ladislav Kratichvíl, Julius Oszlík, Květostav Straník, 
Nováková Jana, Vojtěch Halama, Vítek Halama, Vojtěch Polák, Martin Hruška, Petr Klinger  
 
Orientační klub: Eva a Ruda Kaškovi, Pavla, Vojtěch a Jiří Vokálovi, Jiří a Iva Noví, Jakub Šádek 
 
Oddíl – Kuželky: Jaroslav Chlumský, Jaroslav Jeník, Jana Vokounová, Vlasta Ládková, Simona Chlumská 
 
Oddíl – sálová cyklistika: Ladislav Celler, Pavel Matuškovič, Tomáš Brodský 
 
Oddíl – volejbal: Karel Schránil 
 
Oddíl – kopaná: Vratislav Procházka, Jaroslav Doležal, Milan Kneys 
 
Perseus: Petra Kopecká, Robert Kopecký, Pavel Košek, Martin Michálek, Vojtěch Kopecký, Filip Rajn, Adam Štěch, Jan Šefčík 
 
Chovatelé: František Peterka, Jiří Judytka, Zdeněk Šimůnek, Dušak Stehlík, Vladimír Kácovský, Michal Tomko, Miroslav Vašina 
 
Foto a video: Jana Zahurancová; Ing. Vratislav Loučka 
 
Sponzoři: 
ADMAL – CZ s.r.o. Bílý Kostel nad Nisou; AVE komunální služby s.r.o. Praha; Bohemia Production s.r.o. Chrastava; ILBAU s.r.o. Chrastava; 
JIPA s.r.o. Chrastava; Metalmex s.r.o. Stráž n/N; Pivovar HOLS Liberec – Vratislavice; SIMPOS Metall s.r.o. Hrádek nad Nisou; STRABAG a.
s. Praha; SYNER s.r.o. Liberec; VIRGO s.r.o. Chrastava; Vzduchotechnik s.r.o. Chrastava; WMA Glass s.r.o. Chrastava; Zdena Zahradníková 
Chrastava; Jizerské pekárny s.r.o. Česká Lípa; Benteler ČR s.r.o. Chrastava. 
 
Všem výše jmenovaným děkuji za skvěle odvedenou práci a těším se na další spolupráci. Přeji Vám příjemné léto a  hezkou dovolenou.  
 

Zita Václavíková, hlavní koordinátor Chrastavských slavností 

    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 nadstandartní kvalitní 
program.  

   V rámci několikaleté spolupráce mezi školkami v polském městě 
Lwówek Ślaski 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! 

    Sobota 12.6. patřila v Andělské Hoře u Chrastavy jen a jen dětem. Tak jako v minulých letech na děti čekaly soutěže a spousta cen. Opět 
se jezdilo na koních, shlédlo se loutkové divadlo a o zábavu se postarali i chrastavští hasiči. 
    Novinkou letos bylo vystoupení tančících pejsků "Dogdancing". Účast se rok od roku zvyšuje a pro letošek sem zavítalo přes 50 dětí.  

    Akc i  po řádal 
Osadní výbor a 
velký dík patří 
místní mládeži, 
která se ochotně 
podílela na organi-
zaci. Za rok opět 
nashledanou... 
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UPOZORNĚNÍ 

ČíČíČíČíslaslaslasla    nevyzvednutýchnevyzvednutýchnevyzvednutýchnevyzvednutých    výherníchvýherníchvýherníchvýherních    kupónkupónkupónkupónů ů ů ů 

zzzz    ChrastavskýchChrastavskýchChrastavskýchChrastavských    slavností jsouslavností jsouslavností jsouslavností jsou    

000000000000    055055055055    aaaa    000000000000    159159159159....    

VýhryVýhryVýhryVýhry    sisisisi    lzelzelzelze    vyzvednoutvyzvednoutvyzvednoutvyzvednout    dodododo    kokokokoncencencence    srpnasrpnasrpnasrpna    

vvvv    infocentruinfocentruinfocentruinfocentru....    

    Ve čtvrtek 17. června 2010 jsme na závěr školního roku v sále 
Společenského klubu uspořádali koncert žáků hudebních kurzů SK.  
Před zaplněným sálem přes 40 účinkujících předvedlo co se naučili za 
uplynulý rok ve hře na kytaru, klavíru a zpěvu. Od těch nejmenších, kteří 
hrají teprve druhým rokem až po „staré bardy“  (8 – 10 let hudební výuky),  
i přes velikou trému, ukázali, jaké udělali pokroky. Za jejich výkony stojí 
nejen  píle, ale hlavně výborné vedení jejich pedagogů, kterým bych tímto 
chtěla jménem vedení Společenského klubu poděkovat – paní Marii 
Kuchynkové, Jitce Vostré, Petře Machkové, Heleně Kačenové, Mileně 
Doubravské, Ondřeji Koutovi a Františku Boudovi.  
Všem žákům a učitelům přejeme příjemné prázdniny, odpočinek a nabrání 
nových sil do dalšího školního roku. 
 

Zita Václavíková 

    Již dlouhá léta tyto dvě organizace spolupracují na společných akcích 
pro veřejnost, které by bez této spolupráce nebyly možné uskutečnit. 
Jsou to především dvě každoroční velké akce: Čarodějnice a Chrastavské 
slavnosti.  
    Tak tomu bylo i letos.  
    Ze strany Společenského klubu se na přípravě a realizaci čarodějnic 
zúčastnili – Zita Václavíková, Karin Cinibulková, Ing. Vratislav Loučka, 
Jitka Marxová. 
    Co se týká Chrastavských slavností – Sbor dobrovolných hasičů nejen 
připravuje ukázky, které pak diváci shlédnou na náměstí, zajišťují 
posezení s hudbou a občerstvením u hasičské zbrojnice, ale také jsou u 
přípravy a zabezpečení ohňostroje. 
    Velice si cením této jejich dobrovolné práce, protože vím, jak náročné 
je každou akci připravit, zajistit a zrealizovat – zvláště když na to věnují 
svůj osobní volný čas. Děkuji celé této bezvadné partě lidí, na kterou je 

Vážený pane řediteli, 
ráda bych Vám poděkovala jménem klientů i pracovníků 
Oblastní charity Liberec za vstřícnost s jakou jste vyhověl naší 
prosbě o vystoupení pěvecké skupiny vedené panem Kotlárem. 
Po dlouhé zimě a chybějícím jaru, se nám zdál první letní den 
ideální k vykročení z depresí a smutku způsobeného špatným 
počasím. Když jsme přemýšleli koho pozvat, padl jako první 
návrh, pozvat chlapce z Vašeho zařízení! Známe elán a energii 
Vašich svěřenců a zdálo se nám, že pokud nás ze zimního 
spánku neprobere toto vystoupení, tak už asi není naděje. 
21.6.10 byl pan Kotlár se svými zpěváky v našem Domově sv.
Vavřince – Domově pokojného stáří v Chrastavě připraven 
k vystoupení a přesně ve 13:30 hod. se v naší společenské 
místnosti rozpoutala  pořádná vřava. Chlapci zpívali jako o život 
a naši klienti se k nim přidávali při každé známé písni. A jako 
by toho nebylo dost, přivedli si zpěváci i kamarády tanečníky a 
ti ve stísněném prostoru předváděli za doprovodu kláves brejk 
dance. Salta mířila až ke stropu a senioři tajili dech, jak to 
dopadne? Dopadlo to výborně, všichni přečkali nápor mládí bez 
úhony a nám nezbývá, než ještě jednou poděkovat za opravdu 
osvěžující zážitek a uznání Vám, kteří s chlapci pracujete.  
                                                                                 K. Zedková 

       Začátkem letošního roku podal Český rybářský svaz (Severočeský územní svaz) na Krajský úřad Libereckého kraje žádost na plašící 
odstřel kormorána velkého (Phalocrocorax carbo) v revíru Lužická Nisa – konkrétně v úseku mezi železniční stanicí Proseč nad Nisou až k jezu 
v Bílém Kostele. 
      Znalí čtenáři možná vědí, že kormorán je podle zákona na ochranu přírody a krajiny (114/1992 Sb.) a vyhlášky 395/1992 Sb. považován za 
zvláště chráněného živočicha. Na druhou stranu také rybáři vědí jaké škody je tento pták schopen napáchat na rybích populacích stojatých vod i 
toků.  
    Krajský úřad po provedení řízení udělil výjimku pro záměr plašení a odstřelu kormoránů. Stanovil si také podmínky za kterých bude tato 
činnost realizována, jako například termín (1.10. – 30.3. běžného roku), přednostní využití plašení pomocí audionahrávek či sokolnickým 
dravcem. Dále, že nebude jednorázově zastřelen více než jeden kus kormorána a v jedné sezóně nebude usmrceno více jak 20% ze zjištěného 
počtu jedinců v revíru (celkově však max.15 jedinců/rok). Český rybářský svaz musí zajistit průběžný monitoring výskytu kormorána v zájmové 
oblasti, evidovat zástřely a tyto výsledky pak společně s dalšími předat Krajskému úřadu. 
    Kormoráni byli v průběhu 19. stol. pronásledováni jako škodná a jejich stavy se rapidně snižovaly. Koncem dvacátého století se početnost 
těchto ptáků začala v důsledku cílené ochrany opět zvyšovat po celé Evropě. Na našem území se vyskytuje pouze několik hnízdních kolonií 
v jižních Čechách, na jižní Moravě a v Chomutově. V celé ČR zimuje v současné době cca 8 – 10 tisíc kormoránů. V Libereckém kraji na 
Lužické Nise je zaznamenán výskyt protahujících a zimujících ptáků s odhadovaným počtem 30 – 60 kusů jedinců. První kormoráni se na území 
okresu Liberec začali objevovat  na přelomu 20. a 21. století.     
    Poměrně silný predační tlak kormoránů na rybí populace v posledních letech a nemožnost aplikace náhrady škody způsobené zvláště 
chráněným živočichem podle zákona 115/2000 Sb., způsobil, že bylo přistoupeno k plašení a regulovanému odstřelu na úseku dříve silně 
znečištěné a v současnosti pracně zarybňované Nisy. 
    Uvedené ukazuje, že narušení přirozené rovnováhy v přírodě lidskou činností a absence přirozených autoregulačních mechanismů je nutné 
nahradit  v oblastech mimo chráněná území citlivou regulací přemnožených populací, odborně řízenou orgány ochrany přírody . 
 

Bc. Martin Spáčil, referent územní správy pro ŽP, OVÚS MěÚ Chrastava 
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Americká rodinná komedie v českém znění.

                                                                                                                                                                                                    Vstupné: 70 Kč

Pomsta nejlíp chutná, když je pěkně… chlupatá! Skvělá rodinná komedie plná neodolatelných gagů vás naučí, že pokoušet se bojovat proti 
matce přírodě, je předem prohraná bitva. Chamtiví developeři si budou muset uvědomit, že zelená není jen barva dolarů.

Časosběrný dokument Olgy Špátové Oko nad Prahou měl původně sledovat realizaci nové Národní knihovny na pražské Letné podle projektu 
uznávaného architekta, designéra a módního návrháře Jana Kaplického (1937-2009), žijícího dlouhá léta v emigraci, jehož snem však bylo 
uskutečnit nějakou stavbu v rodném městě. 78 minut.
                                                                                                                                                                                                    Vstupné: 70 Kč

Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Vohtěch Dyk, Jiří Macháček  a Roman Zach v české komedii Jiřího Vejdělka  118 
minut.                                                                                          Vstupné: 65 Kč, v předprodeji MIC Chrastava – 50 Kč

Intimní velkofilm Alice Nelis. 
I v dalším autorském snímku Mamas & Papas (film kromě názvu nemá nic společného s americkou folkrockovou skupinou šedesátých 
let) pokračuje Alice Nellis v popisu rodinných vztahů. Tentokrát se zaměřuje na problémy spjaté s mateřstvím a rodičovstvím a sleduje 
osudy čtyř párů.  110 minut
                                                                                                                                          Vstupné: 70 Kč, v předprodeji MIC Chrastava - 50 Kč         

Americká rodinná  komedie v českém znění. Když vás vlastní děti přivedou na úplné dno, existuje jen jeden jediný člověk, který vás z něj může 
dostat. Kouzelná chůva Nanny McPhee. Před pár lety pomohla v úspěšné pohádce zvládnout kupu ratolestí zoufalému vdovci a teď bude 
muset vydat všechny síly, aby zachránila nejen zdravý rozum jedné farmářky, ale navíc i její střechu nad hlavou. Scénář magického a 
zábavného vyprávění znovu napsala Emma Thompson, která se zároveň zhostila titulní role.  109 minut.
                                                         Vstupné: 70 Kč, v předprodeji MIC Chrastava – 50 Kč

Bizarní černá komedie inspirovaná skutečnými událostmi. V hlavních rolích George Clooney,  Jeff Bridges, Ewan McGregor a  Kevin Spacey. 
České titulky. 94 minuty.                                                                                                                                                   Vstupné: 65  Kč

Premiéra amerického fantasy thrilleru. Seattlem otřásá série záhadných vražd a Belle znovu hrozí nebezpečí od záludné upírky, jež stále touží 
ji zabít. Uprostřed toho všeho se navíc musí rozhodnout, čemu dá přednost: lásce k Edwardovi, nebo přátelství s Jacobem. Edward je upír, 
Jacob vlkodlak. Jsou jako led a oheň. Společnou mají jen vzájemnou nesmiřitelnou nenávist. A ještě jedno rozhodnutí musí Bella učinit: má 
zvolit život, či smrt? Ale co pro ni znamená život a co je smrt? České titulky. 135 minuty.
                                                                                                                          Vstupné: 75 Kč, v předprodeji MIC Chrastava – 65 Kč

Premiéra amerického animovaného filmu pro celou rodinu. 97 minut. České znění.          Vstupné: 70 Kč, v předprodeji MIC Chrastava – 50 Kč

POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKU FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ
Změna programu vyhrazena
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Americký akční dobrodružný velkofilm. Postav se osudu... České titulky. 116 minut.
                                                                                                                                          Vstupné: 75 Kč, v předprodeji MIC Chrastava – 60 Kč

Americká komedie. Manželství…trefa do černého. Spencer (  je takový normální, tajný, nájemný zabiják, který pracuje pro 
vládu. Jen ( ) je krásná počítačová expertka a právě se vzpamatovává z bolestného rozchodu. 
Akční komedie, která neodolatelným způsobem potvrzuje známé pravidlo, že protiklady se přitahují. V tomto případě ale přitahují ještě 
mnohem víc, například další nájemné zabijáky. Mladý pár bude muset vyměnit pohodlí novomanželského života za nabitou zbraň a dobrou 
mušku. České titulky. 100 minut.                                                                                                                                                  Vstupné: 75 Kč

Ashton Kutcher)
Katherine Heigl

Premiéra českého filmu režiséra Jana Svěráka. 

                                                                                         

Nejoblíbenější hračkou šestiletého Ondry je plyšový Kuky.  A právě toho mu maminka vyhodí 
do popelnice. Z Kukyho se totiž sype dřevitá vlna a to není dobré pro Ondrovo astma. Večer před spaním si Ondra představuje, jak se Kuky 
touží vrátit domů a co pro to všechno musí podniknout ve světě lesních zvířat a bytostí, která, na rozdíl od něj, nejsou na mazlení zvyklá.  A tak 
naivní dětská fantazie opřená o předškolní vědomosti a živená steskem po milované hračce spřádá dojemný a napínavý příběh o medvídkovi, 
který chtěl zůstat na poličce, ale musel se postavit na své plyšové nohy a stát se hrdinou. 95 minut.

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

Je zbrusu nová dobrodružná komedie, ve které se naši staří známí hrdinové dostanou do školky plné rozjívených dětí a batolat. 
Obzvláště nezkrotná batolata se už nemohou dočkat až dostanou tyhle „nové“ hračky do svých malých, upatlaných ručiček. Přestože 
naše hrdiny čeká nejedna horká chvilka, dobře ví, že nesmí jeden druhého zradit a že se musí pohromadě. A k tomu všemu čeká 
panenku Barbie první osudové setkání s Kenem.  České znění. 103 minuty.
                                                         Vstupné: 70 Kč, v předprodeji MIC Chrastava – 50 Kč

Americká komedie. Carrie, Samantha, Charlotta a Miranda jsou zpátky. České titulky. 146 minut.
                                                             Vstupné: 75 Kč, v předprodeji MIC Chrastava – 60 Kč

Vítáme děti z prádnin!!!

GALERIE G Městského muzea

Společenský klub v Chrastavě
Vás srdečně zve v  na výstavučervenci a srpnu

František GRENDA
(Porajow - Polsko)
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Společenský klub – Knihovna Chrastava oznamuje, že od 
12. 7. 2010 bude knihovna z důvodu revize knihovního 
fondu uzavřena. 
Znovu otevření bude včas oznámeno. 

Český svaz chovatelů, základní organizace Chrastava 
pořádá 

v době chrastavské vavřinecké pouti tradiční 
výstavu drobného zvířectva 

 
  Český svaz chovatelů, základní organizace v Chrastavě 

vás srdečně zve již na 35. místní výstavu králíků, drůbeže, 
holubů a okrasného ptactva u příležitosti chrastavské 

 vavřinecké pouti ve dnech 14. – 15. 8. 2010 
v chovatelském areálu v Pobřežní ulici. 

Výstava je pro veřejnost otevřena 
v sobotu 14. 8. 2010 od 8:00 do 18:00 hodin 

a v neděli 15. 8. 2010 od 8:00 do 16:00 hodin. 
 

Možnost nákupu chovných zvířat. 
Občerstvení a bohatá tombola zajištěna. 

K návštěvě této výstavy srdečně zvou pořadatelé. 
 

František Peterka 

    Začalo nám léto, čas prázdnin a dovolených. Někdo bude 
provozovat turistiku, jiní budou jezdit na výlety na kolech. 
Někteří se budete koupat u nádrží, rybníků či v moři, jiní budete slézat 
hory nebo šlapat po schodech na rozhledny. 
K tomu potřebujete mapy, průvodce a jiný materiál, abyste 
nezabloudili. Naše infocentrum Vám nabízí 35 druhů turistických i 
cykloturistických map širokého okolí – Jizerské a Lužické hory, 
Podkrkonoší i Krkonoše, Český ráj, Frýdlantsko, Máchův kraj, Dolní 
Pojizeří, Ještědský hřbet, České středohoří a České Švýcarsko, 
Ralsko a mapu celého Libereckého kraje. V nabídce je ale i doprodej 
jiných map. 
     Dále zde máme 47 pohlednic z nejbližšího okolí, čtyři druhy 
turistických dřevěných známek, 4 turistické vizitky s čísly 103, 169, 
177 a 216, stampku, samolepku Chrastavy, buttony na připnutí, 
přívěsky ke klíčům, sadu zápalek s motivy našeho města, keramiku. 
Také si u nás můžete vybrat ze 17 knih s různou tématikou, ze 14 
publikací a sedmi brožur. Prodáváme časopis Véčko, nové rozšířené 
vydání Turistického deníku, Chrastavské listy, jízdní řády. V nabídce 
máme 10 druhů DVD z akcí pořádaných  v Chrastavě. Nyní si u nás 
můžete zakoupit parkovací kotouč. Pouze v infocentru nabízíme výběr 
ze tří druhů za 10,- Kč, za 18,- Kč nebo umělohmotné za 31,- Kč. 
Zdarma je k dispozici kolem 130 letáků, tři druhy novin, trhací mapy. 
Půjčujeme pět razítek, tiskneme eVstupenky na různá představení, 
kopírujeme A4 a A3. V pracovních dnech do 18:00 hodin můžete 
využít internetový klub. Provázíme v Městském muzeu, v Městské 
galerii a ve Führichově domě, který je po roční rekonstrukci opět 
v provozu.  
     Infocentrum je součástí Společenského klubu a je otevřeno sedm 
dní v týdnu od 9:00 hodin do 16:00 hodin, o víkendech s polední 
hodinovou pauzou. Přijďte se k nám podívat, těšíme se na Vaši 
návštěvu. 
     Přejeme Vám dovolenou podle Vašich představ, ať svítí sluníčko, 
načerpáte sílu a energii a celé léto se vydaří. 
                                                                                            J. Marxová 

Státní hrad GRABŠTEJN: několik prohlídkových okruhů 
úterý – neděle: 9:00 – 16:30 hod. 
Tel.: 482 724 301 
www.grabstejn.cz 
——————————————————————————————– 
Státní hrad BEZDĚZ:  
úterý – neděle: 9:00 – 16:30 hod. 
Tel.: 487 873 131, 606 649 807 
www.hrad-bezdez.eu 
——————————————————————————————— 
Státní hrad TROSKY: 
úterý – neděle: 8:30 – 17:30 hod. 
Tel.: 481 313 925 
www.hrad-trosky.cz 
——————————————————————————————— 
Hrad HOUSKA: 
úterý – neděle: 10:00 – 18:00 hod. 
Tel.: 728 351 101 
www.hradhouska.cz 
——————————————————————————————— 
Hrad VALDŠTEJN: 
pondělí – neděle: 9:00 – 17:30 hod. 
Tel.: 481 312 304, 739 014 104 
www.hrad-valdstejn.cz 
——————————————————————————————— 

Skalní hrad a poustevna SLOUP: 
pondělí – neděle: 9:00 – 17:00 hod. 
Tel.: 487 753 583 
www.hradsloup.cz 
——————————————————————————————— 
Státní hrad a zámek FRÝDLANT: několik prohlídkových okruhů 
úterý – neděle: 9:00 – 16:00 hod. 
Tel.: 482 312 130 
www.zamek-frydlant.cz 
——————————————————————————————— 
Státní zámek HRUBÝ ROHOZEC: několik prohlídkových okruhů 
úterý – neděle: 9:00 – 17:00 hod. 
Tel.: 481 321 012 
www.hruby-rohozec.cz 
———————————————————————————————  
Státní zámek LEMBERK: několik prohlídkových okruhů 
úterý – neděle: 9:00 – 16:00 hod. 
Tel.: 487 762 305 
www.zamek-lemberk 
——————————————————————————————— 
Státní zámek SYCHROV: několik prohlídkových okruhů 
pondělí – neděle: 9:00 – 16:30 hod. 
Tel.: 482 416 011 
www.zamek-sychrov.cz 
——————————————————————————————— 
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Státní zámek ZÁKUPY: 
úterý – neděle: 9:00 – 16:00 hod. 
tel.: 487 857 278 
www.zamek-zakupy.cz 
——————————————————————————— 
Lovecký zámek HUMPRECHT: 
úterý – neděle: 9:00 – 17:00 hod. 
tel: 493 571 583 
www.sobotka.cz 
——————————————————————————— 
Hrad a zámek STARÉ HRADY: 
několik prohlídkových okruhů 
pondělí – neděle: 9:30 – 18:00 hod. 
tel: 602 302 265 
www.starehrady.cz 
——————————————————————————— 
Hrad KOST: čtyři prohlídkové okruhy 
pondělí – neděle: 9:00 – 17:00 hod. 
tel: 493 571 177 
www.kinskycastles.com 
 
Přejeme Vám příjemné zážitky z putování za historií.                                                                                             J. Marxová 

11. července           15:00          Experimentální studio 
                                                   Pohádkové odpoledne – divadlo Matýsek 
                                                   HONZOVÁNÍ aneb Tři pohádky k pousmání 
                                                   souboj dvou pohádkářů o přízeň diváků, aneb Tři pohádky na téma Honza 
 
12. – 16. července   19:00 – 20:30          TÝDEN S CVIČENÍM PILATES 
                                                                ...i o prázdninách si protáhněte tělo se Zuzkou Švástovou 
 
19. července           21:00          Zahrada – Lidové sady Liberec a Filmový klub Liberec uvádějí 
                                                   Léto s Pavlem Liškou 
                                                   NÁVRAT IDIOTA, režie:  Saša Gedeon 
20. července           21:00          NUDA V BRNĚ, režie: Vladimír Morávek 
21. července           21:00          ŠTĚSTÍ, režie: Bohdan Sláma 
22. července           21:00          CHCÍPÁCI – loutkový film pro dospělé, režie: Radek Beran 
23. července           21:00          VENKOVSKÝ UČITEL, režie: Bohdan Sláma 
 
25. července           15:00          Experimentální studio 
                                                   Pohádkové odpoledne – divadlo Rolnička 
                                                   OŘECHOVÁ POHÁDKA  
                                                   V co se může ořech změnit? V hudební nástroj? V kamaráda? Každý se může změnit. 
 

Poděkování městské a státní policii 
 
     Chtěli bychom touto cestou poděkovat strážníkům městské a státní policie v Chrastavě pod vedením zástupce velitele MP Marcela Masílka 
za to, že si na Den dětí 1. 6. 2010 udělali čas a přijeli dvěma policejními vozy před naši školku. 
 
     I počasí se umoudřilo, přestalo pršet, takže soutěžní dopoledne mohlo začít. Nejprve „muži zákona“ odstartovali a dohlíželi na soutěž 
v jízdě na odstrkovadlech a koloběžkách. Za tuto disciplínu dostaly děti od strážníků čokoládové medaile a přívěsky. 
 
     Potom jsme se všichni mohli podívat do obou policejních vozů, zapnout ampliony, mluvit do nich a sledovat vybavení palubní desky a kufrů 
(neprůstřelná vesta, přístroj na dechovou zkoušku, barevná výstražná světla, pouta, pistole). Mladší děti se nejprve ostýchaly vlézt do 
policejního auta, ale pak bylo těžké odlákat je zpět. Čekalo nás totiž ještě pět stanovišť se soutěžemi a když se děti dosytosti vystřídaly, 
dostaly za odměnu nanuky a domů lízátka. 
 
     Dopoledne uteklo jako voda a všichni jsme spokojeně odcházeli na dobrý oběd. 
 

Vladimíra Kurzová 
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Starostové pro Liberecký kraj – kandidátka pro komunální volby 2010 
 

Vážení občané města Chrastavy, 
předstupujeme před Vás jako kandidáti politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj, kteří se budou 

ucházet o Vaši přízeň v nadcházejících komunálních volbách, které se budou konat v termínu 15. a 16. 

října 2010 v Chrastavě.  

Snažili jsme se kandidátku sestavit vesměs z důvěryhodných a schopných lidí, kteří mají zájem pracovat v zastupitelstvu města 

Chrastavy  ve prospěch dalšího rozvoje našeho města.  Zároveň jsme se snažili sestavit kandidátku tak, aby byla vyvážená ve všech 

možných ohledech, aby na ní byla zastoupena jak zkušenost s prací v zastupitelstvu města tak nadšenost nováčků, jak životní 

zkušenosti tak dravé mládí, aby byli zastoupeni zástupci nejen centrální Chrastavy, ale i Vítkova a Andělské Hory a aby na 

Chrastavská Jana Valešová jede na Mistrovství světa 

juniorů v Dánsku 
    Tvrdá dřina, stovky naběhaných kilometrů, píle, odříkání...přináší ovoce. Na základě jarních celostátních žebříčků a nominačních závodů si 
naše chrastavská Jana Valešová, studentka Gymnázia F.X.Šaldy v Liberci, vydobyla místo v reprezentačním kádru, který bude začátkem 
července bojovat pod českou vlajkou na Mistrovství světa juniorů v orientačním běhu v Dánsku. 
Přejeme Janě, aby zúročila vše, co natrénovala, a aby také kapka štěstí stála na její straně.                                                         Eva Kašková 
 
 

Ač malí, leč nepřehlédnutelní 

    Ve dnech 12. až 13.června 2010 se konalo Mistrovství České republiky a 
Veteraniáda  v orientačním běhu na krátké trati. Pořadatelsky se s tímto 
náročným závodem (sobota kvalifikace, v neděli finále) výborně vypořádal 
Tatran Jablonec, který v oblasti Bramberku v Jizerských horách postavil 
fyzicky i orientačně náročné tratě. 
    I když jsme oddíl z malého města, přesto třikrát diváci tleskali závodníkům 
z našeho chrastavského klubu.Vybojovali jsme 3 medaile: J.Valešová (D 20) 
bronz, Z.Šaffková (D 55) stříbro a v kategorii veteránů H 75 (pro zajímavost - 
to znamená  věk 75 až 79 let) se na 3.místě umístil Ing. M. Balcar. Malý klub a 
tři mistrovské medaile, to je nádhera! 
    Přejeme našim medailistům další úspěchy a všem ostatním, kteří tvrdě 
bojovali o každou vteřinu, radost ze závodění a dobré výsledky.  
 
                                                                                                     Eva Kašková 
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Plnění volebního programu 2006 - 2010 
 
Vážení spoluobčané, předkládáme Vám k posouzení plnění volebního programu, za který jsme byli v roce 2006 zvoleni do zastupitelstva 
města Chrastava.  

kandidátce byli zastoupeni pracovníci nejrůznějších profesí a zájmů. Věříme, že máme co nabídnout a věříme, že získáme Vaší 

důvěru při samotném volebním aktu. 
  
V následující kandidátce Vám předkládáme 23 jmen, 23 osobností. Je to více než bude obsahovat kandidátka při volbách samých. Ta 

bude čítat jmen devatenáct. My však chceme tímto kompletním seznamem demonstrovat nejen svoji zodpovědnost, když máme 

připraveny pro neočekávané situace i náhradníky, ale také to, že náš tým, který se na volby připravuje, který spolupracoval na 

přípravě volebního programu atd.  čítá opravdu osobností dvacettři.  

V Chrastavě dne 24. června 2010 

          

1. Ing. Michael Canov (49) – starosta města  
2. Ing. Markéta Sochorová (40) –  ředitelka výchovného ústavu 
3. Ondřej Kout  (21) - student VŠ 
4. Mgr. Bc. Aleš Trpišovský  (47) – ředitel základní školy 
5. ThMgr. Šimon Dvořák (44) -  kazatel Jednoty bratrské 
6. Kateřina Rožcová (36) – učitelka základní školy  
7. Zita Václavíková (55) – vedoucí Společenského klubu 
8. Ing. Miroslav Balcar (51) – podnikatel 
9. Robert Šipula  (26) – státní zaměstnanec a  student Policejní akademie                                     
10. Michal Junek  (28) – dispečer 
11. Pavel Hudec (58) – živnostník a dělník 
12. Ing. Pavel Štekl (35) – informatik  
13. František Vokoun (62) - živnostník 
14. Danuše Husáková (54) – manažer, předsedkyně TJ Spartak  
15. Alena Štěchová (54) – zdravotní sestra 
16. David Bednář (37) – zaměstnanec soukromé firmy 
17. MVDr.  Karin Tvrzníková (43)  -  veterinární lékařka 
18. Jiřina Flemingová  –  (66) vedoucí pracovník Městského bytového družstva    
19. Miloslava Šírová – (57) ředitelka školní jídelny   
20. Tomáš Krchov (39) – seřizovač  
21. Petr Tlach (25) – odborně způsobilá osoba požární ochrany PO a BOZP     
22. Jana Záhurancová  (44) – živnostník  
23. Alois Stahoň  (53)  – trenér zápasu 
 
Naše webové stránky:  http://canovm.sweb.cz/ 

Michael Canov          Jiří Mlynář              Aleš Trpišovský       Miloslava Šírová           Pavel Štekl            Václav Severa

1. Zajistíme kompletní dokončení rekonstrukce budovy školy na náměstí. Budeme usilovat o zajištění doplňkové dotace k již získané s cílem 
minimalizovat dopady této akce na městský rozpočet. 
Splněno – rekonstrukce hotova (budova školy je v provozu), byla získána i dodatková dotace. 
  
2. Budeme usilovat o rekonstrukci kulturního zařízení v Turpišově ulici (bývalé školní jídelny), tzn. vyvineme maximální snahu o získání státní 
dotace potřebné k realizaci této akce.  
Splněno – rekonstrukce hotova (budova je v provozu jako Společenský klub), dotace byla získána z Evropských fondů. 
 
3. Vyvineme úsilí k celkovému zlepšení dopravní infrastruktury. Přes komplikace v uplynulém období chceme ve spolupráci s Libereckým 
krajem dosáhnout realizace přeložky silnice II. třídy (z trasy Žitavská, náměstí 1. máje, Frýdlantská na trasu Pobřežní ul.), významně tak 
odlehčit centru města a zlepšit spojení na Frýdlant.  
Splněno částečně – byla realizována 1. etapa, 2. etapa je připravena k realizaci (začátek by měl být započat ještě v tomto volebním období), 
3. etapa bude muset být realizována v příštím volebním období.  


	listy78.pdf
	CHL-7-2010-PDF 16.pdf

