
    Hrůzným písmem se zapsal do dějin Chrastavy sedmý srpen roku 2010. Povodně, které zruinovaly podstatnou část našeho města, byly 
největší v její historii. Vyjadřuji jménem všech obyvatel Chrastavy soustrast a sounáležitost všem občanům, které tato šílená událost naplno 
zasáhla, především pak těm, kteří přišli o své domovy.   
 
    Tato bez nadsázky katastrofická událost vyvolala neuvěřitelnou vlnu solidarity a pomoci občanů z celé České republiky i ze zahraničí, 
především pak z Německa, Polska, Švédska a Vietnamu. Též řada chrastavanů pomáhala obětavě svým postiženým spoluobčanům. 
Neskutečně skvělou pomoc, bez které bychom byli ztraceni, vykonaly složky IZS tj. armáda, hasiči, zdravotníci, policie. Obrovskou oporou byl 
Liberecký kraj a pro mě osobně pak především pan hejtman, který činil vše možné i nemožné pro pomoc našemu městu. Skvěle se zachovala 
obrovská řada měst a vesnic, která nám pomohla jak finančně tak personálně. Neocenitelnou pomocí bylo obrovské množství dobrovolníků, 
kteří vykonali neskutečné množství práce. Jsem též šťasten, že jsem měl v minulých letech šťastnou ruku při výběru svých spolupracovníků 
zde na úřadě. To, že jsou to výborní profesionálové, jsem věděl celá ta 
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léta, co jsem s nimi 
spolupracoval.  V kri-
zových dnech se 
ukázaly naplno nejen 
jejich profesionální, ale 
i lidské kvality. Jedním 
slovem byli skvělí a pro 
mě zcela nepo-
stradatelní. Musím 
poděkovat pracov-
níkům školy za jejich 
obětavou práci v centru 
huma-nitární pomoci. A 
sa-mozřejmě děkuji 
ne j - v y š š ím  před-
stavitelům našeho 
státu, kteří se snaží 
pomoci. A děkuji i všem těm, o jejichž 
pomoci třeba ani nevím. Krizové situace 
dokáží vždy spolehlivě rozlišit zrno od plev a  
já jsem strašně rád, že těch zrn bylo 
nespočetně více než plev. A všem zrnům 
děkuji, děkuji, děkuji a ještě jednou děkuji.       
 
    Vážení spoluobčané, vážení přátelé, chtěli 
bychom příští říjnové číslo Chrastavských 
listů věnovat jen a pouze povodním. Zasílejte 
prosím na listy@chrastava.cz mikropříběhy, 
které Vás během povodní potkaly, posílejte 
fotograf ie (ty taktéž na adresu 
web@chrastava.cz ke zveřejnění na 
chrastavských webových stránkách). A berte 
prosím s pochopením články (v těchto 
zářijových listech), které byly napsány před 
povodněmi. U některých neaktuálnost  (třeba 
u článku týkající se nových nátěrů mostů či 
nového hřiště) až děsí. 
 
  Vážení obyvatelé města Chrastavy čeká 
nás spousta práce při obnově města. 
Společně to dokážeme.  

————————————————– 
   V Chrastavě dne 23. 8.  2010                               

             Ing. Michael Canov, starosta 
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    V pondělí dne 19. července 2010 zavlála poprvé v novodobé historii Chrastavy (ne-li vůbec) na chrastavské 
radnici vlajka Francie. Nejednalo se o první návštěvu hostů z Francie, neboť před 15 lety v roce 1995 
navštívily Chrastavu francouzské vězenkyně z doby 2. světové války (dokonce tehdy vyšlo na jejich počest 
speciální vydání chrastavských listů ve francouzštině), ale tehdy francouzská vlajka na radnici nezavlála. 
 
     Chrastavu navštívila delegace města Noidans-lès-Vesoul v čele se starostou  panem Jean-Pierre 
Wadoux. Noidans-lès-Vesoul je městem čítajícím cca 2.100 obyvatel, ležícím poblíž švýcarských hranic. S 
kolegou Jeanem-Pierrem se znám osobně již čtyři roky, neboť Noidans-lès-Vesoul je partnerským městem 
našeho partnerského města Lwówek Śląski. Delegace našich francouzských přátel si prohlédla po návštěvě 
radnice a setkání s úředníky MěÚ kostel sv. Vavřince, Führichův dům a hasičské muzeum. Naši hosté se též 
velmi zajímali o systém, na jehož základě pracuje naše infocentrum.  V neposlední řadě si naši francouzští 
přátelé též uctili památku těch francouzských vězeňkyň, které se konce 2. světové války nedočkaly a které 
mají ve své mateřštině od roku 1995 zřízenu pamětní desku na budově muzea.   
 
    Na osobní žádost svého francouzského kolegy a přítele Jeana-Pierra vyřizuji tímto pozdravy jeho a všech 
členů jeho delegace všem obyvatelům města Chrastava.    
      
V Chrastavě dne 20. 7.  2010                                                                               Ing. Michael Canov, starosta  

  Jsem rád, že mohu konstatovat, že v Chrastavě máme opět cukrárnu. Doufám 
jen, že nová cukrárna mezi Lidovým domem a autobusovým nádraží prolomí naše 
cukrárenské prokletí, neboť dosud fungující cukrárny vždy nakonec zkrachovaly. 
Držím majitelce nové cukrárny palce.  
    
V Chrastavě dne 27. 7. 2010                                                             Michael Canov 

    Ústavní soud České republiky ve svém nálezu zveřejněném  dne 8. 7. 2010  Pl. ÚS 9/10 zamítl žalobu Ministerstva vnitra proti vyhlášce 
Města Chrastava  
 
     Ministerstvo vnitra žalovalo Město Chrastava ve věci údajné nezákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 ze dne 22. 6. 2009 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  A to za to, že jsme ve 
vyhlášce stanovili, že ten kdo zaplatí pozdě, musí zaplatit sankční navýšení  (do měsíce 20%, do konce roku 50%, déle 200%).  Ministerstvo 

apokalypsa
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vnitra tvrdilo, že na to zastupitelstvo nemá právo, že je to protizákonné, že to smí určit jen správce poplatku (v našem případě hospodářsko-
finanční odbor). Spor s Ministerstvem trval pět let, nejen za této, ale i za předchozích vyhlášek (počínaje č. 2/2003) .  Sedm let nás ministerstvo 
masírovalo, že je naše vyhláška nezákonná, sedm let se na nás doslova střídali pracovníci tohoto ministerstva a tvrdili nám, že je náš postup 
nezákonný.  Dokonce jsme jednou jejich neuvěřitelnému tlaku podlehli a následnou vyhlášku č. 8/2006 zrušili. Když jsme se však dozvěděli, že 
Ústavní soud ve svém nálezu  Pl. ÚS 24/06 u jiné vyhlášky jiného města  doslova uvádí, že pod §14 odst. 1 zákona o poplatcích (který uděluje 
oprávnění zastupitelstvu) patří i  „sankce za nesplnění poplatkové povinnosti“ stanovilo zastupitelstvo sankční navýšení opět v nové vyhlášce.  
K našemu zděšení a neuvěření nás Ministerstvo vnitro napadlo opět….Ústavní soud, Neústavní soud….nezájem.   
 

Ombudsman a Ústavní soud vítají vyhlášku města Chrastavy 
 

   Kromě samotného zamítnutí žaloby Ministerstva vnitra nás velmi potěšilo stanovisko, které ještě stihnul vydat ombudsman pan JUDr. Otakar 
Motejl (čest jeho památce), který to, že u nás navýšení poplatku stanovilo přímo zastupitelstvo, ocenil slovy, které jsou uvedeny v nálezu 
Ústavního soudu takto: „Takový postup v kontextu konkrétních zvýšení zvolených městem Chrastava je podle ombudsmana rozumný, 
předvídatelný a přispívající k právní jistotě. Zvlášť pak ombudsman, vzhledem ke zkušenosti s nerovným zacházením („s preferovanými 
zaměstnanci obecního úřadu“ a „nepreferovanými majiteli rekreační nemovitosti“) při sankčním zvyšování poplatku, zdůrazňuje pozitivum 
rovného přístupu k poplatníkům.“¨ 
Názor ombudsmana podpořil i samotný Ústavní soud: „Ve shodě s Veřejným ochráncem práv je Ústavní soud dokonce toho názoru, že 
předmětné upřesnění výše sankce vyhláškou jen žádoucím způsobem přispěje k právní jistotě adresátů právních povinností a příslušná 
rozhodnutí činí předvídatelnými a spravedlivějšími, neboť minimalizují nerovný přístup k poplatníkům při ukládání sankce, resp. stanovení její 
výše.“ 
 
    Jsem přesvědčen, že zachování napadaných ustanovení vyhlášky musí uvítat i občané našeho města. Není tak totiž možné, aby například 
někomu za jeden den prodlení udělil úředník sankci ve výši trojnásobku (navýšení o 200 %) a druhému za zpoždění o jeden rok navýšil poplatek 
jen o 20 %. Ne vůbec se nebojíme, že by  naši chrastavští úředníci  jakkoli  chtěli zneužívat daný zákon (naopak jsme přesvědčeni o jejich  
kvalifikovanosti  a čestnosti), ale dopředu známá pravidla jsou dopředu známá pravidla, z vyhlášky stanovený jednotný metr je jednotný metr (ve 
stylu padni komu padni), za který zodpovídají zastupitelé a nikoli úředníci. Ti sami toto řešení vítají, neboť jsou ochráněni před nezaslouženým 
tlakem ze strany opožděných  platičů a neplatičů. Zastupitelé, to jsou ty pravé osoby, které si musí umět před občany sankční navýšení 
zodpovědět, nikoli úředníci.       
 

Chrastava: Ministerstvo vnitra  2:0 
(rozhodčí Ústavní soud) 

     Již 2x Ministerstvo vnitra žalovalo naši vyhlášku u Ústavního soudu a 2x jsme vyhráli (poprvé s vyhláškou č. 4/2007 ), to  dosud  žádné jiné 
město či obec v České republice nedokázalo.  
 
     Ministerstvo vnitra, jejich právní oddělení a další pracovníci by se měli nad sebou konečně zamyslet a začít brát naše právní názory vážně.  
 
     Čeká nás třetí bitva, ta nejdůležitější, o napadenou vyhlášku č. 5/2009 o zákazu videoterminálů. O její přednostní projednání již požádala 
Ústavní soud i kancelář ombudsmana. Věřím, že povedeme 3:0. 

V Chrastavě dne 8. 7. 2010                                                                                                                                   Ing. Michael Canov,  starosta 

     V našem městě fungují od druhé poloviny devadesátých let veřejné 
toalety v restauraci Lidový dům (přístupné přímo bez návštěvy 
restaurace). Vzhledem ke snaze vylepšit služby pro veřejnost 
zavádíme od počátku srpna tohoto roku toalety přístupné veřejnosti 
přímo na radnici na náměstí.  Veřejnosti přístupné toalety budou 
umístěny v přízemí, za jejich čistotu budou zodpovídat pracovnice 
VPP, resp. VS, pod vedením koordinátorky paní Dany Hrubešové. 
Provozní doba bude korelovat s otevřeností radnice jako takové, tzn. 
v pracovní dny od 7 do 14 hodin (resp. v úřední dny v pondělí a ve 
středu do 17 hodin).  
    
V Chrastavě dne 27. 7. 2010                        Michael Canov, starosta 

   Lehko se řekne, nelehce se realizuje. Nicméně pravdou je, že je 
naším cílem, aby se podíl těch, kteří vypouští splaškovou kanalizaci 
do řeky,  dále snižoval. Město je akcionářem SVS a. s. a tak se 
snažíme dosáhnout uvedeného cíle jednáním s touto akciovou 
společností. Nutno ocenit, že se nám SVS a. s. snaží maximálně vyjít 
vstříc a tak občané mohou v těchto dnech pozorovat on-line tzv. 
odstranění vyústí  hned v několika ulicích. Výsledkem těchto operací 
je, že se rozdělí kanalizace na splaškovou a dešťovou a ta splašková 
bude nově odváděna do čistírny odpadních vod.    

     
V Chrastavě dne 28. 6.  2010                  Ing. Michael Canov, starosta 
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   Není nic strašnějšího než daňová kontrola 
ohledně kontroly porušení rozpočtové kázně u 
dotací  ze státního rozpočtu. O takovéto 
radosti jsme se dozvěděli, když jsme obdrželi 
dne 11. 9. 2009 sdělení Finančního ředitelství 
v Ústí nad Labem, že Finanční úřad v České 
Lípě s námi zahájí (citace) „Kontrolu 
skutečností rozhodných pro stanovení 
povinnosti odvodu za porušení rozpočtové 
kázně dle §44 zákona č.218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech“. 

 

Krádež čokolády nebo vražda…všechno jedno…popravit 

Hrůza daňové kontroly na dotaci nespočívá v kontrole jako takové, ale 
v trestu, který nemilosrdně vyžadují finanční úřady. Každou maličkost, 
každou prkotinu, každou sebemenší odchylku od vydaných povolení 
označují jako porušení rozpočtové kázně, což znamená vrácení celé 
dotace + penále ve stejné výši k tomu. V našem případě by to 
znamenalo odevzdání 35 milionů Kč. Tato hrůza již potkala řadu 
měst (statisticky při více než 70% kontrol dotací obcím finanční úřad 
uvádí porušení rozpočtové kázně). Jedinou šancí je poté požádat o 
tzv. milost Ministerstvo financí. Někdy jí nějaké město dostane, jindy 
nedostane. I při úspěšné žádosti to znamená zastavení příjmu všech 
dalších dotací a při neúspěchu se město dostává do absolutně 
kritické situace. A v obou typech případů tato situace již stála hlavu 
řadu starostů. A kontroluje se opravdu vše, termíny (k porušení kázně 
stačí kamkoli zaslat něco o den později, např. průběžnou každoroční 
zprávu o vypořádání čerpání za předchozí rok namísto 15. až 16. 
ledna), závazné parametry (u nás jsme jich měli osm např. 
elektroinstalaci 1 200 m či  výplně otvorů 207 m2 a k porušení kázně 
by stačilo, kdyby např. elektroinstalace měla o metr méně tj. 1199 m) 
o standardních věcech jako faktury, stavební povolení, kolaudační 
rozhodnutí, smlouvy či formuláře RA ani nemluvě.     

Svévolná kontrola věcí nepříslušejících či přímo nesmysly 

Finanční úřad od nás požadoval vše týkající se výběrového řízení na 
zhotovitele zakázky. Přitom zákon § 112 zák. 137/2006 Sb. 
jednoznačně opravňuje ke kontrole výběrového řízení Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže. Ten na rozdíl od finančního úřadu dělá 
kontrolu výběrového řízení nejen ze zákona oprávněnou, ale taky 
kvalifikovanou a navíc, v případě porušení čehokoli, s přiměřenou 
pokutou (sebemenší nesrovnalost neznamená porušení rozpočtové 

kázně jako u FÚ čítající u nás odvod 35 miliónů korun).  

 Jako ad absurdum pak zněl od finančního úřadu požadavek na 
doručenku na podání žádosti o poskytnutí dotace. Kdyby to nebylo 
k pláči, bylo by to k smíchu: FÚ by nám za neprokázání doručení 
žádosti o dotaci tuto dotaci (+ penále ve stejné výši) nařídil vrátit, jako 
bychom mohli dostat dotaci, aniž by byla žádost o ni poskytovateli 
doručena.       

Část stavby nebyla hrazena z dotace, ale dodavatelským úvěrem od 
banky. Když pomineme fakt, že finanční úřad byl oprávněn kontrolovat 
dotační peníze a ne ty, co jsme si zajistili jinak, je zcela neuvěřitelným 
faktem, že se nás pokusil FÚ učinit zodpovědným zato, zda námi 
včas uznaný závazek (vůči bance) vždy splatila banka zhotoviteli v 
termínu splatnosti.   

Výsledek daňové kontroly – bez závad 

Daňová kontrola vykonaná v termínu 1. 12. 2009 až 12. 7. 2010 u nás 
nenašla jednu jedinou chybu, chybičku či nedostatek. Děkuji všem 
svým spolupracovníkům zejména pak paní Lence Bulířové, Zuzaně 
Halamové, Ing. Lence Míškové a našemu bývalému pracovníkovi 
Jiřímu Timulákovi za perfektně odvedenou práci.   

 V Chrastavě dne 12. 7. 2010                Ing. Michael C a n o v, starosta  

     V roce 2003 rozhodlo zastupitelstvo města o změně záměru na využití plochy naproti Kováku. Původní záměr na přemístěné autobusové 
nádraží se změnil právě na obchodní centrum. Prosadit tuto myšlenku nebylo vůbec jednoduché, záměr byl potvrzen  v zastupitelstvu pouhým 
počtem 11 hlasů. 
 
     V roce 2005 byly předmětné pozemky prodány firmě Jaroslav Třešňák – Horova a na podzim roku 2006 byla do provozu uvedena 1. část 
obchodního centra Plus (dnes Penny).  Z důvodu extrémního počtu krádeží obyvatel Kováku byla však zablokována výstavba dalších částí 
obchodního centra, dokonce hrozilo uzavření již fungujícího marketu.  Až po vyřešení problému Kováku se věci daly opět do pohybu a 
výsledkem je, že dne 12. srpna 2010 se otvírá druhá z plánovaných čtyř etap obchodního centra , kterou představuje prodejna KIK. 
 
V Chrastavě 6. 8. 2010                                                                                                                                                              Ing. Michael Canov 

     Zahájení realizace 2. etapy přeložky II/592 (kompletní 
rekonstrukce Pobřežní ulice včetně rozšíření komunikace o zcela 
nový chodník atd.) je odloženo na březen 2011. Důvodem je, že 
úředníci spravující Regionální operační program NUTS II 
Severovýchod se sídlem v Hradci Králové mají zpoždění se správou 
předcházejících výzev a proto definitivní stvrzení 19. kola výzvy pro 
1.1.  (potvrzení o schválení dotací) bylo odloženo o půl roku (na 
listopad až prosinec 2010). Z toho vyplývá, že se zahájení realizace 
všech deseti silničních akcí Libereckého kraje včetně 2. etapy 

přeložky II/592 v Chrastavě přesouvá z léta 2010 na jaro 2011.   
 
     Pro úplnou informovanost našich občanů dodávám, že od 
listopadu 2010 do konce ledna 2011 se předkládají žádosti o dotace 
v rámci další výzvy, kde je společným cílem naším a Libereckého 
kraje předložení žádosti o dotaci na 3. etapu přeložky II/592, která by 
přeložku propojila na Frýdlant.  Realizace akcí tohoto kola výzvy by 
měla být v roce 2012.    
 
V Chrastavě dne 3. 7. 2010                     Ing. Michael Canov,  starosta
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     V těchto dnech probíhá rekonstrukce parkoviště u muzea (320 
tis. Kč), kdy se plocha parkoviště dláždí velkými kostkami. 
Parkoviště využívali a budou využívat svatebčané, kteří jsou 
oddáváni v obřadní síni v budově muzea a proto bylo více než 
žádoucí, aby i parkoviště nabylo podoby opravdu důstojné pro 
tento sváteční akt. Je navíc samozřejmostí, že parkoviště bude 
hojně využívané i mimo svatební obřady občany a návštěvníky 
našeho města.  

     
V Chrastavě dne 28. 6.  2010           Ing. Michael Canov, starosta 

    Dvojice mladých brigádníků Jan Loučka a Martin Mikeš se 
věnovala tolik potřebným nátěrům dvou z našich mostů. 
Především toho nejcennějšího secesního mostu přes Jeřici 
z roku 1907 a následně i mostu přes Nisu na Barandově.  

      
V Chrastavě dne 6. 8. 2010              Ing. Michael Canov, starosta 

    V Německu v bavorském Eichstättu se uskutečnil v sobotu dne 24. 
července 2010 7. ročník fotbalového turnaje partnerských měst. Poprvé 
v kompletním složení čtyř partnerských měst ze čtyř  zemí. Nejen tedy my a 
naše partnerské město Eichstätt jako každoroční účastníci, ale i italská  
Bolca/Vestenanova (druhé partnerské město Eichstättu), která v loňském 
roce v  Chrastavě chyběla a polský Lwówek Śląski (naše druhé partnerské 
město), který naopak v loňském roce debutoval.  
 
Reprezentanti Chrastavy 
Chrastavu a vlastně celou Českou republiku na turnaji reprezentovali dále 
uvedení chlapci a dvě děvčata (sic!): 
Kategorie U 11 – Patrik Ferenc, Jiří Hájek, Pavel Henzl, David Jelínek, 
Kateřina Klímová, Dominik Packa, Vlastimil Rotschedl, Matěj Ryvola, Vendula 
Stejskalová, Lukáš Wolf a Adam Zoul.  Trenér: Pavel Henzl  
Kategorie U 14 – Dan Beňo, Kryštof Bumbálek, Daniel Doupovec, Dominik 
Ďuriš, Lukáš Ďuriš, Daniel Kmínek, Patrik Kroka, Jan Kudláček, Martin Malý, 
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Jan Pacák, Bohouš Pražák a Dominik Wolf, Jiří Wolf. Trenér: David Bednář. 
 
Průběh pobytu a samotného turnaje 
Třídenní pobyt v Eichstättu provázelo ne zrovna nejlepší počasí, které však neubíralo dobrou náladu ani hráčům ani dalším členům naší výpravy 
včetně početné ekipy rodičů. Hostitelé se navíc vzorně postarali jak o ubytování tak o stravování. Během samotného turnaje téměř utichnul do 
té doby vytrvalý déšť a hrálo se. Pravda pro Chrastavu ne zrovna s nejlepšími výsledky, ale to nebylo to nejdůležitější. Hlavní bylo nadšení pro 
hru a především přímá konfrontace s fotbalovým uměním německých, polských a italských vrstevníků. Mezinárodní složení turnaje zdůraznilo 
slavnostní zahájení, kdy zazněly všechny čtyři státní hymny. Na počest vítězů pak zazněly státní hymny i při závěrečném ceremoniálu.  U 
mladších žáků  zazněla na počest vítězů hymna německá a u starších pak italská.   

 
Budoucnost turnaje 
V zákulisí turnaje pracovala naplno fotbalová 
diplomacie. Došlo k dohodě zástupců vedení všech 
čtyř partnerských měst o místu a přesném datumu 
konání turnaje v roce 2011, který se uskuteční v sobotu 
25. června 2011 (pozor dochází k přesunu o měsíc 
dopředu!) v polském Lwówku Śląski a zároveň  jsem 
přijal jménem města Chrastava pozvání do italské 
Bolcy/Vestenanovy v roce 2012. Zdá se tedy, že 
dochází k naplňování idee o olympijském cyklu, kdy se 
během čtyřletého období budou střídat v pořádání 
všechna čtyři partnerská města čtyř zemí. V roce 2013 
by měl být turnaj opět uspořádán v Chrastavě a v roce 
2014 v Eichstättu. Podmínkou z naší strany pro 
realizaci těchto plánů je pochopitelně vstřícný postoj 
zastupitelstva města pro akce partnerských měst  při 
schvalování budoucích rozpočtů.   
 
Závěrečné poděkování  
Dovoluji si závěrem poděkovat všem našim 
účastníkům, hráčům, trenérům a rodičům za vzornou 
reprezentaci našeho města na hřišti i mimo něj. 
Zvláštní poděkování pak patří manželům Haně a 

Petrovi Rozmajzlovým (za TJ Spartak Chrastava) a paní Karin Cinibulkové (za město Chrastava) za zajištění všeho potřebného před samotným 
konání akce, paní Kateřině Krchovové a ještě jednou paní Haně Rozmajzlové za tlumočnickou práci během samotného turnaje.  Panu Renému 
Ďurišovi a do třetice paní Haně Rozmajzlové za pořízenou fotodokumentaci.   
 
A úplně největší poděkování samozřejmě patří našim hostitelům v čele s primátorem Eichstättu panem Arnulfem Neumeyerem. 
 
V Chrastavě dne 30. července  2010                                                                                                                                 Michael Canov, starosta

     V prostoru za někdejší samoobsluhou a pozdější jídelnou pana Majby byla 
kdysi antuková hřiště. Z místa se však stal již dávno bohem či přesněji řečeno 
radnicí zapomenutý kout. Místo pustlo, hřiště dávno zarostla, na místě dokonce 
vyrůstaly černé skládky. Město usilovalo od roku 2004 o prodej předmětného 
prostoru na výstavbu rodinných domků, resp. bytového domu. Ke schválení 
prodeje dokonce již jednou došlo. Jenže zájemce nakonec od koupě odstoupil 
(složená jistota ve výši 151 tis. Kč mu propadla). Město prodej dál nabízelo a 
dokonce ještě nabízí….ale….  
 
Motorem byla paní Eva Přibylová   
     Paní Eva Přibylová mě začala v letošním roce ohledně neutěšeného stavu 
prostor doslova bombardovat. Výsledkem bylo nejen uklizení a vyklizení prostor 
včetně černých skládek, což byla práce po těch letech doslova sysifovská, ale 
též obnovení základů dávno zapomenutých antukových hřišť. A byla to opět 
paní Eva Přibylová, která první volala po obnově hřiště. A bylo jí vyhověno. 
Obnovené antukové hřiště  po dobrozdání rady města opravdu vzniklo.  Hřiště 
je vybaveno kůly na volejbal, koši na basketbal a brankami na fotbal či 
házenou. Náklady na reinkarnaci činily necelých 100 tisíc Kč. Dá se říci, že se 
obnova hřiště vlastně zaplatila  z propadlé jistoty původního kupce a ještě 
zbylo.  
 
Budoucnost má v rukou zastupitelstvo 
     Otázkou ovšem je, co bude dále. Město má nadále možnost předmětné 
pozemky prodat a dokonce jsou stále k prodeji nabízeny. Zastupitelstvo se tedy 
bude muset definitivně rozhodnout. Já osobně jsem dospěl k názoru, že 
nemusíme všechno zastavět. Chtěl bych v roce 2011 reinkarnovat i druhé hřiště 
a navíc v místě zřídit koutek pro maminky s dětmi (prolézačky apod.). Ale jak 
výše uvedeno, finální rozhodnutí je a bude v rukách zastupitelstva.   

 
V Chrastavě dne 5. 8.  2010                               Ing. Michael Canov, starosta      
 



Strana 7                               

    Občané města Chrastava byli přímo z úst majitele budovaných termálních lázní pana Ing. Jana Imlaufa informováni na večeru se starostou, 
který se uskutečnil dne 9. září 2009 v areálu  Zámečku, že termální lázně budou otevřeny dne 1. června 2010 po dobudování jejich 1. etapy.  
Termín se splnit nepodařilo a tak jsme zjišťovali, jaký je reálný stav.  
 
    Ten je následující: Pan majitel se omlouvá za nedodržení termínu, nicméně rozhodl se otevřít areál termálních lázní až po jejich kompletním 
dokončení, tj. po zrealizování i druhé etapy, což by mělo být v únoru roku 2012. Protože však zároveň chce ujistit všechny občany o tom, že se 
v areálu stavební práce nezastavily, zve všechny občany města na novou prohlídku. Ta se po naší vzájemné dohodě uskuteční v rámci večera 
se starostou v pondělí dne 13. září 2010 od 17 hodin (odjezd z nám. 1. máje bude opětovně zajišťovat mikrobusy firma pana Imlaufa).   
 
V Chrastavě dne 29. 7.  2010                                                                                                                                      Ing. Michael Canov, starosta

    Dne 26. 6. 2010 požádala kancelář veřejného ochránce práv Ústavní soud o 
přednostní projednání návrhu Ministerstva vnitra na zrušení naší vyhlášky č.5/2009, 
která zakazuje v hernách na území města Chrastavy provozovat videoterminály.  
 
    Ústavní soud sice informoval již 4. května 2010, že obdržel návrh Ministerstva vnitra 
na zrušení naší vyhlášky,  nicméně zatím v dané věci nejednal. V případě že Ústavní 
soud vyhoví žádosti kanceláře ombudsmana, návrh Ministerstva vnitra na zrušení naší 
dnes pozastavené  vyhlášky přednostně projedná a zamítne (což pokládáme za 
pravděpodobné), bude to znamenat stop videoterminálům na území celé republiky, 
neboť naše vyhláška je založena na tom, že videoterminály patří mezi výherní hrací 
přístroje o kterých rozhodují obce nikoli Ministerstvo financí.  
 
    Děkujeme kanceláři veřejného ochránce práv, že se tímto způsobem snaží podpořit 
naší snahu vyřešit problematiku videoterminálů.  

 
V Chrastavě dne 7. července  2010                                       Michael Canov, starosta  

Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a usneslo se takto: 
 
- schválilo  
členy komise pro otevírání obálek při prodeji částí podílů města Chrastava v MBD Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným 
bytům bez nájemního vztahu: Miloslava Šírová, Petr Rozmajzl, Martin Suchomel 
 
- schválilo 
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 14 v domě č. p. 204, 
Andělohorská, k.ú. Dolní Chrastava, za minimální cenu 295.071,- Kč v souladu Podmínkami pro prodej částí podílu města Chrastavy v Městském 
bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu takto: - nejvyšší nabídce panu Radkovi 
Šebelíkovi za cenu 321.000,- Kč, vč. návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v MBDCH Chrastava   
 
- schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2008/04/XVII ze dne 23. 6. 2008 převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava 
včetně souvisejících práv a povinností k nebytovému prostoru č. 102 v domě čp. 57, Frýdlantská, k. ú. Chrastava I, za minimální cenu 330.000,- 
Kč v souladu s Podmínkami pro prodej části podílu města Chrastava v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně práv a povinností k 
nebytovým prostorům ze dne 3. 9. 2007 takto: - nejvyšší nabídce manželů Moniky a Jaroslava Konášových za cenu 331.000,- Kč,  vč. návrhu 
smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v MBD Chrastava  
 
- schválilo 
1.    v návaznosti na své usnesení čj. 2008/07/XV odst. 3 ze dne 20. října 2008 prodej dle geometrického plánu č. 507-284/2009 pozemkové 
parcely č. 1488/4 o výměře 14 m2 - ostatní plocha, v k. ú. Horní Chrastava a dle geometrického plánu č. 705-284/2009 pozemkové parcely č. 
141/2 o výměře 35 m2 – zahrada, a pozemkové parcely č. 1482/3 o výměře 86 m2 - ostatní plocha, v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví manželů 
Heleny a Bohumila Kopeckých   
2.    v návaznosti na své usnesení čj. 2009/03/XI odst. 3 ze dne 22. června 2009 prodej dle geometrického plánu č. 510-34/2010 pozemkové 
parcely č. 56/3 o výměře 65 m2 - trvalý travní porost, a pozemkové parcely č.1343/4 o výměře 83 m2 - ostatní plocha, v k. ú. Horní Chrastava, do 
vlastnictví manželů Marty a Zdeňka Brázdových   
3.    v návaznosti na své usnesení čj. 2009/05/XV odst. 1 ze dne 19. října 2009 prodej dle geometrického plánu č. 511-36/2010 pozemkové 
parcely č. 1343/6 o výměře 145 m2 - ostatní plocha, v k. ú. Horní Chrastava, do vlastnictví paní Aleny Rejzkové   
4.    v návaznosti na své usnesení čj. 2009/07/VIII odst. 5 ze dne 9. prosince 2009 prodej dle geometrického plánu č. 223-37/2010 stavební 
parcely č. 235 o výměře 7 m2 - zastavěná plocha, v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, do vlastnictví paní Evě Lejskové  
 
- schválilo 
záměr prodat dle geometrického plánu 709-342/2009 pozemkovou parcelu č. 1505/6 o výměře 926 m2 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Chrastava I 
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a dle geometrického plánu 603-342/2009 pozemkové parcely č. 24/3 o 
výměře 54 m2, č. 124/3 o výměře 1232 m2, č. 198/8 o výměře 6 m2, č. 
198/9 o výměře 1 m2, č. 207/3 o výměře 2 m2 , č. 209/3 o výměře 19 
m2, č. 209/4 o výměře 114 m2, č. 213/4 o výměře 7 m2, č. 213/6 o 
výměře 2 m2 a č. 205/5 o výměře 37 m2 (směnnou smlouvou bude 
převedeno na město), vše ostatní plocha, silnice v k. ú. Dolní 
Chrastava 
 
- schválilo 
záměr prodat pozemkovou parcelu č. 269/1 o výměře 678 m2 – 
zahrada,  v k. ú. Chrastava I, na zřízení zahrady s podmínkou vytýčení 
hranice předmětné části komunikace před vlastním prodejem; 
 
- schválilo 
záměr prodat část pozemkové parcely č. 1266 o výměře cca 720 m2 - 
trvalý travní porost, v k.ú. Chrastava I na zřízení zahrady 
 
- schválilo 
záměr prodat pozemkovou parcelu č. 73/1 o výměře 530 m2 – 
zahrada, v k. ú. Chrastava II na zřízení příjezdové komunikace a 
zázemí k objektu, pod podmínkou zachování příjezdu na st.p.č. 86 a 
poz. p. č. 73/38 a č. 73/39 
 
- schválilo 
1.   záměr prodat část pozemkové parcely č. 82/13 o výměře cca 90 
m2 - ostatní plocha, v k. ú. Chrastava II na zřízení zázemí ke garáži a 
doprodej zahrady 
2.   záměr prodat část pozemkové parcely č. 25/1 o výměře cca 700 
m2 - ostatní plocha, v k. ú. Horní Chrastava na zřízení příjezdové 
komunikace 
3.   záměr prodat část pozemkové parcely č. 738/4 o výměře cca 26 
m2 - ostatní plocha, v k. ú. Dolní Vítkov na zřízení zahrady s 
podmínkou vytýčení hranice předmětné části komunikace před 
vlastním prodejem 
4.   záměr prodat pozemkovou parcelu č. 51 (nebo její část) o výměře 
657 m2 - trvalý travní porost, v k. ú. Horní Vítkov na zvelebení okolí 
bydliště s podmínkou vytýčení hranice předmětné části komunikace 
před vlastním prodejem 
5.   záměr prodat stavební parcelu č. 88/3 o výměře 566 m2 – 
zbořeniště, v k. ú. Horní Vítkov na zřízení přístupové komunikace 
6.   záměr prodat pozemkovou parcelu č. 96 o výměře 817 m2 - trvalý 
travní porost, a pozemkovou parcelu č. 1074/2 o výměře 143 m2 - 
ostatní plocha, v k. ú. Horní Vítkov na zřízení zahrad 
 
- schválilo 
záměr prodat část pozemkové parcely č. 83/4 o výměře cca 1 m2 - 
ostatní plocha, část pozemkové parcely č. 88/2 o výměře cca 2 m2 - 
ostatní plocha, a část pozemkové parcely č. 695/2 o výměře cca 2 
m2 - ostatní plocha, vše k. ú. Dolní Vítkov, pro stavbu mostu přes 
potok 
 
- zamítlo 
záměr prodat pozemkovou parcelu č. 120/3 o výměře 349 m2 - ostatní 
plocha,  v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy na zřízení přístupu 
 
- zamítlo  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1112/1 (nebo její část) 
o výměře 3937 m2 - ostatní plocha,  v k. ú. Horní Vítkov 
 
- schválilo 
na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2010 
darovací smlouvu DR/06/2010 – peněžní dar, Základní škola 
Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec, příspěvková 
organizace, IČ 72741643, ve výši 25.000,- Kč 
 
- schválilo 
na základě žádosti a pod podmínkou schválení 2. změny rozpočtu na 

rok 2010 poskytnutí neinvestiční účelové dotace ZO AVZO TSČ ČR 
Chrastava, reg. č. 50023, Pobřežní 44, Chrastava  
 
- schválilo 
na základě doporučení RM čj. 2010/09/XI ze dne 31. května 2010 
doplněný návrh 2. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2010  
 
 - schválilo 
v souladu s § 17, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, celoroční 
hospodaření a závěrečný účet města za rok 2009 bez výhrad 
 
- vydalo 
obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010, 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 a kterou se mění a doplňují, respektive zrušují, některé další 
obecně závazné vyhlášky  
 
- vydalo 
obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010, o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 
povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 
 
- vzalo na vědomí  zprávu o činnosti Městské policie Chrastava za rok 
2009 ve městě Chrastava a v obci Stráž nad Nisou  
 
- vzalo na vědomí   plán činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva 
města Chrastava na 2. pololetí 2010 
 
- stanovilo 
dle § 67 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
počet členů zastupitelstva města pro volební období 2010 - 2014 na 19 
 
- schválilo 
návrhy předsedů osadních výborů Vítkov a Andělská Hora a návrhy 
předsedkyně kontrolního výboru a předsedy finančního výboru na 
peněžitá plnění členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města 
za 1. pololetí r. 2010, včetně návrhu místostarosty města na finanční 
plnění předsedům těchto výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva 
města 
 
- jmenovalo v roce 2010 za celoživotní práci „Osobnost města 
Chrastavy“. Slavnostní vyhlášení bude 24. září 2010.  
 
- rozhodlo  o uzavření dohody o vytvoření společného předškolního 
obvodu mateřské školy  a pověřilo starostu jejím podpisem 
 
Ustanovení, která nebyla  přijata: 
ZM  schválilo 
zakoupení a instalace cvičebních prvků a zřízení seniorparku do 
hodnoty 250 tis. Kč 
ZM  pověřilo 
starostu, aby učinil všechny nutné kroky tak, aby byly dvě dopravní 
značky IP13b s dodatkovými tabulkami nahrazeny za značky IP11a 
bez dodatkových tabu lek .  Tato změna se týká 
a) značky sloupu veřejného osvětlení (zhruba naproti č.p. 225 či č.p. 
226) 
b) značky na trávníku poblíž morového sloupu (naproti č.p. 250 či č.p. 
251) 
 
ZM pověřilo 
starostu, aby učinil všechny nutné kroky tak, aby u všech dopravních 
značek IP13b na náměstí byl na dodatkových tabulkách omezen čas 
platnosti na pondělí až pátek 7:00 až 18:00 hodin 

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 2010/09/XVI odst. 2 ze dne 31. 5. 2010 pronajmout kiosek v areálu městského přírodního koupaliště v k. ú. 
Chrastava I panu Miloši Laksarovi na zřízení prodeje rychlého občerstvení, na dobu neurčitou, vč. návrhu smlouvy o nájmu kiosku na městském 
přírodním koupališti čj. N/52/2010  
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-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkové parcele 79/3 v k.ú. Chrastava I ve prospěch RWE GasNet, s. r. o. (investor manželé Pavlína a Dalibor 
Hájkovi), jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  stavby  plynárenského zařízení „STL plynovodní přípojka pro RD na stpč. 
466 v k. ú. Dolní Chrastava“, za cenu   500,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/04/2010   
 
-   s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkových  parcelách č. 45/4, č. 45/17, č. 45/21, č. 45/22, č. 45/23, č. 79/3, č. 83/5, č. 85/2, č. 86/2, č. 1385/1, 
(Pobřežní, II. etapa), vše k. ú. Chrastava I,  ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování 
stavby zařízení distribuční soustavy, kabelového vedení NN,  za cenu 5000,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene čj. SBS/16/2010   
 
-   s c h v á l i l a  
1.     návrh smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu na cizím pozemku  čj. RU/24/2010 na stavbu „Most ev.č. 27252-4 (Most přes potok ve 

Vítkově)“,  kterou uzavře Krajská správa silnic LK, příspěvková organizace  a město Chrastava  
2.     návrh smlouvy o souhlasu s provedením stavby „Výstavba přístupové komunikace k poz. p. č. 148 a poz. p. č.143/1 v k. ú. Andělská Hora 

u Chrastavy“ čj. RU/25/2010, kterou uzavře pan Petr Trefáš a  město Chrastava  a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-   s c h v á l i l a  
dodatek č. 1, čj. M/03/2010 k mandátní smlouvě ze dne 1. 7. 2001 o správě majetku města Chrastavy uzavřené mezi Městem Chrastava a 
Městským bytovým družstvem Chrastava dne 1. 7. 2001, ve znění následných dodatků, a úplného znění schváleného radou města 2. 10. 2006 
pod č. M/05/2006, aktualizované a schválené radou města 14. 9. 2009 pod č. M/06/09, a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-   s c h v á l i l a  
smlouvu o přezkoumání hospodaření města Chrastava za rok 2010 uzavřenou mezi Městem Chrastava a Společností C.P.A. Audit, spol. s r.o., 
U Hájovny 1022, 460 01  Liberec 1 a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-   s c h v á l i l a  specifikaci služeb firmy Coprosys – přílohy ke smlouvě č. 08/03/01/00262871/LBC:  

1.             č. specifikace: 5/1 - zrušení bezdrátového připojení  budova radnice – Bezručova 503 Chrastava;  
2.             č. specifikace: 9/1 - pronájem datového okruhu po optickém vlákně budova radnice – budova kina Turpišova 236, Chrastava 
3.             č. specifikace: 8/1 - pronájem a provoz 1 ks Mediaserveru s OS Windows Mediaserver 2008 server 64-bit v hostingovém centru 

Liberec pro umístění aplikace zákazníka a jeho provozování s napojením na páteřní konektivitu rychlostí 100/100 Mbps. Velikost 
diskového prostoru 10 GB.  

 
-   s c h v á l i l a  poskytnutí peněžitých darů členům samosprávy města Chrastava, bytová a sociální komise RM  
 
-   s c h v á l i l a  
odměny ředitelům příspěvkových organizací ZŠ Chrastava, ZŠ a MŠ Chrastava-Vítkov, MŠ Chrastava a ŠJ Chrastava za školní rok 2009/10. 
Odměny jsou v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a přiznávají se v rámci limitu finančních prostředků 
příspěvkové organizace na platy zaměstnanců.  
 
-   v z a l a   n a   v ě d o mí 
informaci tajemníka MěÚ, že odměňování pracovníků (pracovnic) zajišťujících obřady města (svatby, vítání občánků apod.) spadá do 
kompetence tajemníka MěÚ v souladu se zákonem o obcích a zákoníkem práce vč. prováděcích předpisů. Současně zrušila  předpis pro 
odměňování slavnostních obřadů ze dne 1. března 2007. 
  
-   v z a l a   n a   v ě d o m í 
zápis č. 2010/12 z jednání bytové a sociální komise ze dne 7. 6. 2010  
zápis č. 2010/13 z jednání bytové a sociální komise ze dne 21. 6. 2010  
 
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu panu Janu Balážovi   
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu paní Daně Onodyové  
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu paní Hladké Danuši   
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu panu Barnabáši Šerešovi  
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu panu Jaroslavu Princovi   
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu panu Petru Konrádovi   
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu paní Evě Studené   
-  s c  h v á l i l a   podání žádosti o poskytnutí dotace na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu  a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
celkový přehled pohledávek a daňových nedoplatků po lhůtě splatnosti k 31. 5. 2010 (dle části V., čl. 1, bod č. 3 vnitřní směrnice „Zásady při 
nakládání s pohledávkami“)  
 
-  s c h v á l i l a  
se souhlasem finančního výboru a v souladu s čl. 2, část III. vnitřní směrnice „Zásady při nakládání s pohledávkami“ převod daňových 
nedoplatků do podrozvahové evidence  
 
-  s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o financování projektu „Vzorová oprava historické kašny v Chrastavě“ z Fondu mikroprojektů Cíl 3 v Euroregionu Nisa s 
Euroregion Nisa, regionální sdružení, tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec, IČ 00832227 a pověřila starostu jejím podpisem   
 
-  p r o h l á s i l a, 
že je Město Chrastava schopno dle § 179 odst. 4) písm.d) zákona č. 561/2004Sb. (školský zákon) zřizovat obor Základní škola speciální, podle 
kterého bude vzdělávat Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec – příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město 
Chrastava 
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    Již přes rok úspěšně funguje v Libereckém kraji integrovaný dopravní systém IDOL. Vzhledem k tomu, že stále většina obyvatel menších 
měst a obcí nemá základní informace o tomto systému a o bezkontaktních čipových kartách Opuscard, přinášíme Vám následující shrnutí 
nejdůležitějších informací. 

       Tarif IDOL, který vyhlašuje Liberecký kraj, je zónově-relační. Liberecký kraj je rozdělen do 279 zón, přičemž každá obec v kraji je 
reprezentována minimálně jednou tarifní zónou a všechny jízdenky i předplatní časové kupóny platí pouze v rozsahu zakoupené zónové, resp. 
relační a časové platnosti. Cestující si tedy může zakoupit buď jízdenku pro jednotlivou jízdu (resp. kupón) pro danou zónu, který platí pouze 
pro tuto zónu (například zóna Liberec, zóna Jablonec nad Nisou atd.), nebo si může zakoupit relační jízdenku pro jednotlivou jízdu (resp. 
časový kupón) mezi 2 relacemi (například relace Liberec - Jablonec nad Nisou). U obou variant cestující může využívat všech dopravních 
prostředků zahrnutých v systému IDOL (osobní a spěšné vlaky, příměstské autobusy a prostředky MHD). 
       Zavedení tarifu IDOL přináší cestujícím řadu nesporných výhod. Pro využívání všech těchto výhod integrovaného systému IDOL je nutné 
použití bezkontaktní čipové karty Opuscard, která existuje ve 2 variantách, a to osobní a anonymní. Opuscard jsou výhodné i pro ty cestující, 
kteří veřejnou dopravu nevyužívají pravidelně. Právě těm IDOL nabízí výhodnou anonymní Opuscard. 
 
Hlavní výhody IDOL: 

•         možnost cestovat osobními a spěšnými vlaky, příměstskými autobusy i prostředky MHD na jednu elektronickou jízdenku, nebo 
předplatní časový kupón, 

•         možnost využití výhodných předplatních časových kupónů, které při pravidelném dojíždění zajišťují úsporu cca 28 %* oproti 
nákupu jízdenek pro jednotlivou jízdu. 

 
Osobní Opuscard: 

•       pořizovací cena 140,- Kč  

•       nutno vyplnit potřebné formuláře a dodat fotografii průkazového formátu 

•       při ztrátě nebo poškození karty lze kartu zablokovat či vrátit zůstatek peněz uložený na kartě, případně proplatit nevyužitou část 
předplatního kupónu 

•       vhodná pro pravidelné cestující 
•       je nepřenosná 
•       lze na ni nahrávat nepřenosné časové kupóny, například sedmidenní či třicetidenní 
•       slouží jako tzv. elektronická peněženka. 

Anonymní Opuscard: 
•       pořizovací cena 95,- Kč 
•       bez nutnosti vyplňovat formuláře, při zaplacení ihned předána karta 
•       při ztrátě však nelze kartu zablokovat, či vrátit zůstatek peněz uložený na kartě 
•       vhodná pro nepravidelné cestující, turisty či rodiny 
•       je přenosná 
•       lze nahrávat pouze jízdenky pro jednotlivou jízdu 

•       slouží jako tzv. elektronická peněženka. 
 

Kontaktní místa opuscard: 
Česká Lípa (městské centrum opuscard a autobusové nádraží (AN)), Frýdlant AN, Jablonec n.N. AN, Jilemnice AN, Liberec (Klientské centrum 
opuscard, AN), Nový Bor turistické informační centrum,  Rokytnice n.J. informační středisko ČSAD SM, Semily AN. Více na www.opuscard.cz. 

 
* Zmíněných 28 % ušetří pravidelný cestující například na trase Jablonec nad Nisou - Liberec, pokud si pořídí například třicetidenní předplatní 
kupón. Jízdenka pro jednotlivou jízdu by na této relaci stála  cestujícího 20,- Kč. Třicetidenní kupón cestujícího vyjde na 600,- Kč. Pakliže 
cestující pravidelně dojíždí,  například denně do zaměstnání, uskuteční tedy přibližně 42 jízd v měsíci, a cesta ho vyjde na cca  14,- Kč. Navíc 
může využívat MHD v obou zónách. Při vyšší frekvenci cestování, např. odpoledne za kulturou lze ušetřit ještě víc. 

    Koncem měsíce června byla  na zasedání Euroregionálního řídícího výboru 
Fondu malých projektů schválena naše žádost o dotaci z Fondu mikroprojektů 
Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa na realizaci projektu „Vzorová oprava 
historické kašny v Chrastavě“, která počítá s celkovou obnovou historické kašny 
na náměstí 1. máje v Chrastavě.  
    Během oprav zahrnujících celkovou obnovu tělesa kašny, včetně 
restaurátorských prací a ošetření povrchu ochranným nátěrem, bude současně 
obložen vnitřní prostor kašny olověným plechem, který zajistí ochranu pískovce 
před působením vody. Všechny tyto práce budou prováděny v souladu 
s doporučením a v součinnosti s pracovníky památkové péče.  
    Oprava kašny je součástí celkové obnovy prostoru centrální části náměstí, 
kdy již proběhla obnova 5 starých javorů kolem kašny a jejich nahrazení novými. 
Na opravu kašny pak naváže závěrečná úprava povrchu kolem kašny 
zadlážděním žulovými kostkami. 
    Veškeré práce by měly skončit v říjnu letošního roku. 
 

Mgr. Jakub Dvořák - vedoucí ORM 
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HUDEBNÍ a ostatní KURZY

PROGRAM SPOLEÈENSKÉHO KLUBU

KNIHOVNA Chrastava

KINO Chrastava

INTERNETOVÝ KLUB

- přihlášky přijímáme od 6. do 10. září 2010 od 13:00 do 17:00 hodin v kanceláři
   Společenského klubu v Turpišově 407 (1. patro kina)

- zahájení kurzů proběhne v týdnu od 13. září 2010
  

- bude zahájen v říjnu 2010
  

- otevřena bude od 13. září 2010
  

- zahájí program od října 2010
  

- zahájí provoz od 1. září 2010 (9:00 - 16:00 hodin)
- v prostorách Informačního centra na náměstí 1. máje
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1. a 2. září        14:00 – 18:00         kancelář č.20 

                                                        HUDEBNÍ KURZY - ZÁPIS 
                                                        v oborech: kytara, klavír, klávesy, zobcové flétny a ukulele 
 
4. září               15:00                      Zahrada – FROZENFEST, Zákal, Jarret, Raquilla, Zrní, Thorley, Mokrý stoupačky 
 
7. září               18:30                      Experimentální studio – Klub přátel výtvarného umění 
                                                        UMĚLECKÉ PAMÁTKY BRETANĚ , přednáška Dr. Miloslava Vlka 
 
9. září               19:00                      Zahajovací abonentní koncert 52. sezony komorní hudby 
                                                        ČESKÉ NONETO, umělecká vedoucí Romana Zieglerová 
 
13. září             19:30                      Experimentální studio – c.k. Adventura uvádí 
                                                        INDONÉSIE - Jáva, Bali, Lombok 
                                                        vyprávění J. Hruboně o cestě po indonéských ostrovech od Jávy až po liduprázdný Lombok 

 
14. září             19:30                      Experimentální studio 

                                                        Divadlo Na vlastní triko Liberec – HORSKÁ DRÁHA 
                                                        - v komorní konverzační komedii současného francouzského dramatika Erica Assouse hrají 
                                                        Kateřina Vydrová a Zdeněk Okleštěk 
 
15. září             19:30                      Experimentální studio  
                                                        LANUGO – skvělá jazz-popová skupina v čele s Markétou Foukalovou 
 

16. září             19:30                      Experimentální studio 

                                                        Krátké a úderné divadlo: KDEŽE LOŇSKÉ NĚHY JSOU 
                                                        - tři příběhy o šesti obrazech - intimní nahlédnutí do soužití tří naprosto odlišných párů 
 
18. září             8:00                        Experimentální studio 

                                                        AUKČNÍ SÍŇ – dražba historických pohlednic Liberecka a Jablonecka 
 
19. září             14:00                      TANEČNÍ ODPOLEDNE, setkání s Libereckými harmonikáři 
 
20. září             19:30                      Experimentální studio 

                                                        ETIOPIE  - cestovatelská přednáška Saši Ryvolové o zemi, kde vládne Bůh a přítel “kalašnikov”  
 
22. září             19:30                      Experimentální studio 

                                                        cyklus Alternátor – JABLKOŇ 
                                                        jak jednou uslyšíte Jablkoň, už se jen stěží spokojíte s "normální hudbou" 
 
23. září             18:30                      Experimentální studio 
                                                        ŘEKLA JSEM NE TYRANOVI 
                                                        beseda s Evou Hurychovou na téma domácí násilí, proložená písněmi Libora Petrů 
 
24. září             19:00                      JAKUB SMOLÍK s kapelou 
 
25. září             12:00                      Zahrada: SUMMER JAM PARTY – festival libereckých kytar a vinylů 
 

26. září             17:00                      Experimentální studio 
                                                        Pohádkové odpoledne – divadlo Rolnička 
                                                        BAREVNÁ POHÁDKA – o strašidle, kterého se nikdo nebál a přitom se chtělo líbit 
 

29. září             19:30                      Divadlo bez opony - Agentura Stanislav Remunda - Iva Janžurová 
                                                        PUDL A MAGNOLIE 
                                                        komedii o lásce i nelásce hrají: Iva Janžurová, Stanislav Remunda, Theodora Remundová /        
                                                        Sabina Remundová 
 

30. září             19:30                      Experimentální studio 

                                                        VAŠEK KOUBEK – s novými Trpkými povídkami a albem Avé 
 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

výstava v Experimentálním studiu: výtvarná dílna o.s. D.R.A.K. – Malý princ 
výstava na Galerii: Fotoklub Balvan Jablonec  
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    V období do konce července připravovali členové místního sdružení ODS a kandidáti naší volební strany program pro letošní komunální 
volby (15. a 16. října 2010) s těmito hlavními tématy: 
 

•       Chrastava krásnější (pořádek a čistota, místní komunikace, klidové zóny) 
•       Chrastava bezpečnější (veřejný pořádek, problémové lokality a skupiny obyvatel, doprava) 
•       Chrastava aktivnější (kultura, sport, partnerská města, cestovní ruch) 
•       Chrastava odpovědnější (koncepční přístup, hospodaření s majetkem města, finance, spolupráce s firmami a podnikateli) 

 
    V noci na sobotu 7. srpna 2010 vydatně pršelo ... a velká voda odnesla snažení několika generací obyvatel města. S sebou vzala i 
rozpracovaný volební program ODS. 
 

    Nebo tomu tak není? Ať už jsou dopady povodně na stav města a jeho venkovských částí jakkoli zdrcující a dotýkají se tak či onak nás 
všech, i když nás povodeň vrátila o řadu let zpět, přesto přezevšechno chceme, aby naše město bylo pohledné, bezpečné, odpovědné, 
s dobrými možnostmi pro aktivní život a pro podnikání a přívětivé pro návštěvníky. 
 
    Naši kandidáti, budou-li zvoleni do zastupitelstva města, se proto budou podílet na obnově Chrastavy, Vítkova i Andělské Hory a při tom 
budou dbát na naplňování výše uvedených témat. Vždyť neštěstí, které nás postihlo, je zároveň příležitostí k plánování i realizaci lepší 
budoucnosti města a jeho okolí. 
 
    Dovolujeme si vám představit kandidáty ODS do komunálních voleb v Chrastavě, osobnosti, které jsou ochotny uplatnit svoje nápady a 
profesní i osobní zkušenosti v následujících čtyřech letech pro naše město, pro jeho obyvatele i návštěvníky a pro podnikatele na jeho území 
působící. 

 1.  Ing. Karel Žemlička (48)           vedoucí technické přípravy výroby 

 2.  Vladimír Vondráček (53)          technik 

 3.  Petr Zahradník (48)                   vedoucí provozu 

 4.  MUDr. Petr Hartl (38)                 vedoucí lékař záchranné služby 

 5.  Ing. Barbara Vítková (38)         podnikatelka – ekonomický a organizační poradce 

 6.  Jan Kupský (37)                        jednatel společnosti 
 7.  Zuzana Hodaňová (48)             střihačka kostýmů 

 8.  Jiří Kollmann (53)                      nástrojař 
 9.  Martin Jersák (28)                     internetový podnikatel 
10.  Pavel Probošt (35)                   živnostník, realitní makléř 
11. Ivan Vydra (44)                         živnostník 

12.  Ing. Martin Sehnoutka (28)     projektant 
13.  Helena Kredbová (60)              důchodce 

14.      Roman Dymeš (39)              vedoucí obrobny 

15.  Andrea Medřická (40)              hospodářka školní jídelny 

16.  Stanislav Wolf (39)                  vedoucí výroby 

17.  Josef Hazi (33)                         soukromý podnikatel 
18.  Josef Zitko (65)                        důchodce 

19.  Stanislav Peřina (72)               důchodce 

 
Petr Medřický, předseda MS ODS 
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Starostové  pro Liberecký kraj – volby 2010 
    Vzhledem k apokalypse, která postihla naše město, rušíme plánované vydání barevných plakátů s našimi kandidáty, vydání speciální 
tiskoviny a předvolební mítinky. Peníze na toto určené ve výši 25 tis. Kč byly poukázány na konto povodně města Chrastavy.  
 

Volební program = OBNOVA MĚSTA 
    Dávno před povodněmi jsme vypracovali podrobný volební program čítající 23 bodů. Je k dispozici k prostudování na internetu na http://
canovm/sweb.cz/. Jelikož však povodně převrátily vše, stanovujeme před všemi body volebního programu bod jeden jediný sestávající ze 
dvou slov OBNOVA MĚSTA.  
 

Naši kandidáti 
1. Ing. Michael Canov  (49) SLK – starosta města  
2. Ing. Markéta Sochorová (40) BPP  –  ředitelka výchovného ústavu 
3. Ondřej Kout  (21) BPP – student VŠ 
4. Mgr. Bc. Aleš Trpišovský  (47) BPP – ředitel základní školy 
5. ThMgr. Šimon Dvořák (44) BPP – kazatel Jednoty bratrské 
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6. Kateřina Rožcová (36) BPP – učitelka základní školy  
7. Zita Václavíková (55) BPP  – vedoucí Společenského klubu 
8. Ing. Miroslav Balcar (51) BPP  – podnikatel 
9. Robert Šipula  (26) BPP  – státní zaměstnanec a  student Policejní akademie                                     
10. Michal Junek  (28) BPP – dispečer 
11. Pavel Hudec (58) BPP  – živnostník a dělník                            
12. Ing. Pavel Štekl (35) BPP  – informatik  
13. František Vokoun (62) BPP – živnostník 
14. Danuše Husáková (54) BPP  – manažer, předsedkyně TJ Spartak  
15. Alena Štěchová (54) BPP – zdravotní sestra 
16. David Bednář (37) BPP – zaměstnanec soukromé firmy 
17. MVDr.  Karin Tvrzníková (43) BPP – veterinární lékařka 
18. Jiřina Flemingová (66) BPP – vedoucí pracovník Městského bytového družstva    
19. Miloslava Šírová (57) BPP – ředitelka školní jídelny   
N1. Tomáš Krchov (39) BPP – seřizovač  
N2. Petr Tlach (25) BPP  – odborně způsobilá osoba požární ochrany PO a BOZP     
N3. Jana Záhurancová (44) BPP  – živnostník  
N4. Alois Stahoň  (53) BPP – trenér zápasu 
(pozn. věk je uveden k datu podání kandidátní listiny)  
 

Podpora chrastavských a mimochrastavských osobností  
    Již před povodněmi vyjádřilo veřejně na kameru svojí podporu kandidátce Starostové pro Liberecký kraj 20 chrastavských osobností 10 
žen a 10 mužů – Mgr. Eva Kašková, Mgr. Václav Severa, Vendula Jarošová, Vratislav Procházka st., Alena Šimková, Jaroslav Starý st., 
Marie Fialková, Miloslav Kučera ml., Jindra Hoblíková, Eduard Oščátko, Bc. Helena Hochmanová, Luboš Komárek, Zdeňka Novotná, 
Vladimír Dlouhý, Blanka Vávrová, František Bouda, Ludmila Zítková, Petr Trefáš, Mgr. Alena Páchymová a Ladislav Louda st. Jejich 
vyjádření lze nalézt na http://canovm.sweb.cz/ . 
Podporu  chrastavské kandidátce Starostové pro Liberecký kraj vyjádřilo již před povodněmi  též 10 mimochrastavských osobností a to jak 
z politického života Martin Půta, Jan Farský a Václav Horáček (všichni SLK),  Petr Skokan (VV), Lydie Vajnerová (SOS), Michal Vereščák 
(ČSSD), tak z kulturního a sportovního života Ladislav Hampl (herec), Martin Jirouš (fotbalista) a Milan Garčar (florbalista). Desítku 
mimochrastavských osobností doplní po povodních též Zuzana Kocúmová (Unie pro sport, bývalá lyžařka). I jejich vyjádření bude umístěno 
formou videoklipů na http://canovm.sweb.cz/. 
 
V Chrastavě dne 21. 8. 2010                                                                                                                              Ing. Michael Canov - starosta  

Volební program 
Sdružení nezávislých kandidátů – Pro změnu v Chrastavě 

pro období 2010 – 2014 
Motto: CHRASTAVA JE NAŠÍM DOMOVEM 

     Kromě níže uvedených bodů našeho volebního programu bude naší největší prioritou postupné obnovení všech důležitých 
funkcí pro řádný chod města po katastrofální srpnové povodňové tragédii. 

1) Budeme pokračovat v realizaci plánovaných či již započatých investičních i neinvestičních akcích ve městě. 

2) Máme zájem i nadále nabízet k prodeji pozemky pro výstavbu cca 60 rodinných domků v lokalitě Bílokostelecká/Polní ul., začít jednání 
s potenciálními budoucími investory a začít s realizací výstavby včetně vytipování dalších lokalit (pozemků) vhodných pro bytovou výstavbu 
(RD, bytové domy …). 

3) S ohledem na stárnutí populace chceme vytipovat vhodné místo a projekčně připravit výstavbu dalšího domu s pečovatelskou službou, 
v případě zajištění potřebných finančních prostředků zahájit jeho realizaci. 

4) Zaměříme se na opravy komunikací ve městě včetně oprav chodníků. Naším záměrem je mimo jiné rekonstrukce povrchu a chodníků 
v Turpišově ul. a zadání studie za účelem vytvoření pěší zóny v části Turpišovy ul. (od lékárny směrem k náměstí). 

5) Ve spolupráci s Libereckým krajem, ČSAD, ČD a dalšími dopravními subjekty máme zájem zachovat optimální dopravní spojení v rámci 
základní i ostatní dopravní obslužnosti s krajským městem a dalšími místy Liberecka (Hrádek nad Nisou, Frýdlant …) včetně spojů o 
sobotách a nedělích a ve večerních hodinách.. 

6) Za pomoci Městské policie Chrastava a za přispění Obvodního oddělení Policie ČR chceme zvýšit ochranu majetku, zdraví a 
bezpečnosti občanů města a nekompromisně tak přispívat k potírání negativních jevů ve městě (kriminalita, drogy, krádeže, přestupková a 
trestná činnost) včetně rozšíření dohledu městské policie v částech města s výskytem zvýšené kriminality. 

Pro zmìnu v Chrastavì
Sdružení nezávislých kandidátù 2010
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7) Zasadíme se o změnu územního plánu (průtah městem nikoliv Bezručovou, ale Revoluční ul.). 

8) Důsledným naplňováním zákonů a obecně závazných vyhlášek města chceme vytvořit občanům příznivé životní prostředí ve městě – 
nekompromisně stíhat ty, kteří ničí životní prostředí (např. zřizováním černých skládek, vandalstvím apod.). 

9) I nadále budeme sledovat vývoj v odvozu a zneškodňování komunálního odpadu včetně cen tak, aby byl v budoucnu minimální dopad 
na občana. Naší prioritou bude i rozšíření třídění odpadu ve městě o další druhy. 

10) Zajistíme podporu osadním výborům pro další rozvoj okrajových částí města. V případě volebního úspěchu zřídíme kromě osadních 
výborů ve Vítkově a Andělské Hoře i osadní výbory na Vysoké a Vísce. 

11) V případě volebního úspěchu budeme pořádat pravidelná setkání členů rady města s veřejností za účelem zlepšení komunikace vedení 
města s občany. 

12) Budeme pokračovat ve zlepšování technického stavu školských budov a zařízení. V rámci podpory mimoškolních aktivit a za pomoci 
prostředků z ESF chceme projekčně připravit a v případě získání dostatečného množství finančních prostředků i zrealizovat rekonstrukci 
hřiště za školou ve Školní ul. 

13) Připravíme studii na rekonstrukci městského koupaliště a úpravu ploch souvisejících prostor, popř. zahájíme její realizaci (dle finanční 
náročnosti). 

14) Podporovat chceme činnost sportovních, kulturních a dalších zájmových spolků ve městě včetně podpory činnosti Sboru dobrovolných 
hasičů. Budeme i nadále pokračovat v tradičních a již zavedených akcích ve městě (Chrastavské slavnosti, Ples města, Sportovec 
Chrastavy aj.). 

15) Budeme pokračovat v již tradičním zapojení města do Mikroregionu Chrastavsko-Hrádecko a ve spolupráci na různých úrovních 
s partnerským městem Eichsttätt (SRN) a Lwovek Slaski (Polsko). 
 
                                                           Kandidáti na kandidátce SNK – Pro změnu v Chrastavě 

V Chrastavě dne 22. 8. 2010 

Vážení spoluobčané, 
s ohledem na katastrofální srpnové povodně v našem městě a okolí jsme se společně s mými kolegy kandidáty za Sdružení 
nezávislých kandidátů – Pro změnu v Chrastavě rozhodli neorganizovat žádnou volební kampaň. Jsme přesvědčeni, že  
v současné době je třeba řešit daleko důležitější věci než se přetahovat s ostatními volebními stranami o názory na to, kdo je 
lepší či horší a kdo má lepší či horší volební program pro následující volební období 2010 – 2014. 
     Jako lídr kandidátky a kandidát na starostu chci především poděkovat všem, kteří našemu SNK-Pro změnu v Chrastavě 
podepsali petici, bez níž bychom jako SNK nemohli kandidovat. Díky Vám se podařilo získat celkem 506 podpisů, což je o mnoho 
více, než ukládá volební zákon. Velmi si toho vážíme. 
     Současně Vám předkládám kandidátku SNK – Pro změnu v Chrastavě v počtu 19 kandidátů. Pro případ případné nenadálé 
události máme připraveného i jednoho náhradníka. Dále Vám předkládám i volební program SNK – Pro změnu v Chrastavě, který 
vznikl již před srpnovými povodněmi. S tímto programem si před Vás, voliče, dovolujeme předstoupit, a požádat Vás o podporu 
v nadcházejících říjnových volbách. 

Mgr. Oldřich Němec, lídr SNK – Pro změnu v Chrastavě 
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O letošním „kroužkování“ z druhé strany 
 
     Zřejmě veliké rozčarování přineslo pro některé přední kandidáty a také politické strany kroužkování v letošních parlamentních volbách, které 
vyneslo do Poslanecké sněmovny řadu nových tváří, někdy navzdory určenému pořadí vzešlému ze stranických sekretariátů. Dokonce se nyní 
ozývají hlasy vrátit zákon zpět před novelu z roku 2006. Pojďme si krátce zrekapitulovat, jak vlastně novela zákona vznikla a jaký byl průběh 
jejího projednávání, zejména v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 

     Psal se duben 2005 a skupina tří tehdejších sociálnědemokratických poslanců – Robin Böhnisch, Zdeněk Koudelka a Oldřich Němec – 
podává do Sněmovny návrh novely zákona o volbách do Parlamentu ČR. Předloha dostala číslo sněmovního tisku 952. Předkladatelé byli 
vedeni snahou o změnu navýšení počtu preferenčních hlasů, které může volič při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky využít. Zároveň měla úprava snížit procento preferenčních hlasů nutné k přednostnímu přidělení mandátu, tzn. možnost dát větší 
právo voličům při výběru kandidátů a možnost prosazení toho „svého“ politika, který obdrží dostatečný počet preferenčních hlasů. 

     Návrh zákona byl poslancům rozeslán 21.dubna 2005 a následně byl vládě zaslán k vyjádření. Vláda své nesouhlasné stanovisko zaslala 
Sněmovně 20.května 2005. Ve stanovisku vlády se mj. praví, že „vláda je sice toho názoru, že bude třeba posílit takové motivační faktory pro 
zvýšení účasti voličů na hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které povedou ke skutečnému 
ovlivňování jejího personálního složení a přispějí k odstraňování rozdílů mezi ústavně garantovanou přímostí volebního práva a faktickým 
rozhodováním o složení Poslanecké sněmovny navrhující politickou stranou, politickým hnutím nebo koalicí. Vláda v současné době připravuje 
širší návrh novely zákona o volbách do Parlamentu České republiky, jehož součástí bude řešení i této problematiky, a to po posouzení různých 
variant tohoto řešení. V této souvislosti vláda rovněž upozorňuje na její programové prohlášení, z něhož vyplývá nutnost v zájmu zpřehlednění 
právního řádu omezit počet novel již přijatých zákonů, a i z tohoto důvodu navrhuje projednat až vládní návrh novely zákona, který bude 
Poslanecké sněmovně v nejbližších měsících předložen.“ 

     Zde se nabízí zcela oprávněný úsměv ve tváři, neboť tehdejší vláda v tomto smyslu  slibovaný vládní návrh k projednání nikdy nepředložila. 

     Organizační výbor Sněmovny dne 15. června 2005 určil zpravodajem poslance Marka Bendu a navrhl přikázat k projednání Ústavně 
právnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

     První čtení návrhu zákona však proběhlo až v únoru 2006 (!!!), vždy s odkladem a s odůvodněním na vyřazení z programu kvůli „
potřebnějším“ a nutnějším bodům schůze Sněmovny. Zde byl návrh zákona přikázán k projednání ústavně právnímu výboru. Ten vydal 
usnesení, kde navrhl Sněmovně komplexní pozměňující návrh spočívající ve změně „kroužků“ pro jednotlivé kandidáty a ve změně procenta 
v přednostních hlasech pro kandidáty. Po schválení zkrácení lhůty projednávání o 30 dní byl návrh zákona projednán ve druhém čtení 18.
dubna 2006, když na této schůzi poslanec a zpravodaj zákona zároveň Marek Benda navrhl zamítnutí návrhu: „Navrhuji, aby na začátku třetího 
čtení bylo hlasováno o zamítnutí tohoto návrhu zákona. Pokládám za strašidelný omyl schválit měsíc a týden před volbami takovýto návrh 
změn, o kterém dobře víme, že musí jít do Senátu, že si vyžaduje souhlas Senátu, který dokonce ani nemusí být v oné třicetidenní lhůtě, jak 
jsme se již poučili. To znamená, že tady vysíláme, pokud by Sněmovna tento návrh schválila, nějaký signál voličům, který pro ně bude naprosto 
matoucí, protože do posledního okamžiku voleb nebudeme vědět, jestli návrh prošel, nebo neprošel. Dokonce se dá odhadnout s ohledem na 
lhůty, které má Senát a které má prezident, že návrh nakonec neprojde. Jenom teď vyšleme zcela matoucí signál, že dochází k nějaké změně 
preferencí. Bez ohledu na to, co si myslím věcně o tomto tisku, pokládám to za strašidelný omyl a doporučuji, aby Sněmovna jeho projednávání 
ukončila již v tuto chvíli. Jinak opravdu budeme naše občany pouze mást, protože tady bude čtyřtýdenní zmatené období, ve kterém nebude 
nikdo vědět, jak to nakonec dopadne, které nakonec skončí s největší pravděpodobností tím, že to Senát buď neprojedná, nebo nám to vrátí. 
Ke změnám nedojde a třetina lidí bude používat čtyři preferenční hlasy v představě, že četli v novinách, že to Poslanecká sněmovna schválila a 
že tím pádem to platí. Já to vidím jako velké neštěstí a doporučuji, abychom to zamítli.“  Tomuto návrhu na zamítnutí však Sněmovna zcela 
oprávněně nevyhověla.  

     K tomu se však pokusila o jakýsi rozbor tehdejší poslankyně Eva Dundáčková: „Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi na 
úvod říci, že dobrá vůle a včasné předložení návrhu ze strany předkladatelů nic nemění na faktu, na který poukázal pan zpravodaj, a sice že se 
nacházíme těsně před volbami a může se stát, že řada hlasů bez ohledu na to, komu budou hlasy rozdány, propadne jen z důvodu špatné 
informovanosti občanů, a to je jistě něco, co si nikdo nepřejeme. Proto na to pan zpravodaj poukazoval. Myslím, že tato námitka je zcela platná 
v tuto chvíli bez ohledu na to, kdy byl návrh podáván.  

Navíc problém preferencí není tak jednoduchý, jak si autoři návrhu představují. Už stávající úprava nevzbuzuje nikterak velkou důvěru. 
Účinnost preferencí je závislá na velikosti kandidátní listiny /ve volbách 2002 se například pohybovala mezi počtem 14 až 36/, počtu mandátů 
rozdělených v příslušných kraji /ve volbách 2002 se tento počet pohyboval mezi číslem 5 a 25/ a počtu preferujících. Je-li pevně stanoven 
jeden maximální počet preferenčních hlasů a jedna hranice přístupnosti, tak je jasné, že daleko snadnější je změnit pořadí na kandidátkách 
například v kraji Karlovarském než v kraji Moravskoslezském.  

Pokud bychom tedy měli stanovit spravedlivější systém, pak by bylo potřeba stanovit počet preferenčních hlasů úměrných velikosti volebního 
kraje, například Karlovy Vary 2 nebo 3, Praha 12 či 13. Lístky bez preferenčních hlasů interpretovat jako preferující pořadí na kandidátní listině. 
Lístky s menším počtem preferenčních hlasů interpretovat tak, že volič preferuje čelo kandidátky do pořadí rozdílu maximálního počtu 
preferencí a uplatněného počtu preferencí, a dále, že se respektují jeho zbylé preference. Pořadí na kandidátce by se pak stanovilo některou 
ze známých metod. 

Myslím, že není potřeba to tady rozebírat. Výpočet by pak trval ale samozřejmě déle. Být členem volební komise by bylo za trest. Ale pokud 
schválíme tento tisk, bude za trest být členem nejen volební komise, ale také voličem pro volby v letošním roce. Prosím vás, abyste tento 
argument velmi pečlivě zvážili.“ 

     Korunu tomu však krátkou poznámkou nasadil tehdejší poslanec Ladislav Šustr: „Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolím si 
poznámku, kterou jsem již jednou říkal. Měnit po konferencích nominačních politických stran volební zákon je přinejmenším nečestné. Děkuji.“  
Jaká to vzácná slova od „čestného“ pana poslance… 

     Třetí čtení návrhu zákona proběhlo 26.dubna 2006 s tím, že zákon byl schválen a bude účinný dnem vyhlášení (tedy po parlamentních 
volbách 2006). 

     Projednávání v Senátu mělo poměrně klidný a bezproblémový průběh. Sněmovna mu návrh zákona postoupila 2.května 2006 a garančním 
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    Dne 12. května proběhla také v našem městě celorepubliková 
sbírka na podporu Ligy proti rakovině Praha známá pod názvem „
Květinový den“.  Děti a vedoucí turistického oddílu Perseus nabízeli 
občanům Chrastavy kvítek měsíčku lékařského za symbolickou cenu 
20,- Kč a dále letáček, který informoval o prevenci rakoviny prostaty. 
    Po Chrastavě se pohybovaly tři skupinky dobrovolníků a další tři 
skupinky byly vyslány do Hrádku nad Nisou. Všechny skupiny 
úspěšně kytičky prodaly a společnými silami tak nasbíraly 23.800,- 
Kč a dvě eura. 
    Tímto velice děkujeme všem dárcům za příspěvky a všem dětem 
a dospělákům, kteří kytičky nabízeli, za věnovaný čas a vynaloženou 
energii.  
                                                                                    Petra Kopecká  

     22. května 2010 měli možnost hraví a soutěživí Chrastaváci 
protáhnout svá těla a poznat Chrastavu i z jiného úhlu pohledu. 
Turistický oddíl Perseus připravil hru „Chrastavská tajemství“, při níž 
se účastníci dozvěděli, mimo jiné, kde stojí nejstarší zděná budova – 
původní Chrastavská škola. Dále na Morovém sloupu objevili sv. 
Šebestiána, dočetli se, kde se v Chrastavě konali popravy aj. 
Těchto tajemství bylo celkem dvanáct a záleželo na každém, kolik jich 
navštíví. V cíli dostal každý diplom a pamětní minci, a kdo měl chuť, 
mohl si upéct i buřtíka. 
    Akce se zůčastnilo 57 lidí, přičemž nejmladšímu človíčkovi bylo 
pouhých osm měsíců.  
    Velké poděkování patří panu Dr. Františku Vydrovi, který nám 
tajemství pomohl objevit, dále pak Informačnímu centru města 
Chrastavy zastoupeného paní Jitkou Marxovou, která nám poskytla 
mapy a odměny pro účastníky a v neposlední řadě i všem vedoucím 
TO Perseus a jejich příbuzným, kteří se při přípravě občas i zapotili.                      
                                                                           Děkuji Petra Kopecká 

výborem byl ustanoven Ústavně-právní výbor Senátu, který nejprve projednávání v červnu přerušil a následně koncem září 2006 projednal a 
doporučil Senátu ke schválení. Senát návrh zákona projednal a schválil 5.října 2006. Zákon byl poté doručen k podpisu prezidentovi republiky a 
následně jej podepsal i premiér české vlády. Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 480/2006. 

     Jsem zvědav na toho odvážlivce, který by si dovolil předložit návrh zákona, jenž by upravil stav v preferenčních hlasech v parlamentním 
klání před stav v roce 2006. Byl by to nejen „odvážlivec“, ale také pokrytec, který nemá v demokraticky pojaté politice místo. 

     Naopak neschválen byl obdobný návrh stejných poslanců, tedy Robina Böhnische, Zdeňka Koudelky a Oldřicha Němce, na vydání zákona, 
kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů,  a zákon č. 
62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu. Případné změny těchto zákonů však již čekají na současnou politickou reprezentaci. 

Mgr. Oldřich Němec, Chrastava  -  exposlanec za ČSSD v letech 2002-2006 

Pozn. autora:  
Článek vznikl ještě před tragickými srpnovými povodněmi po parlamentních volbách začátkem července 2010.  
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