
 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí 
 
1.    Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční:   15. 10. 2010  - 14:00 - 22:00 hod. 
                                                                           16. 10. 2010  -   8:00 - 14:00 hod.  
 
2.     Místem konání voleb 

v okrsku č. 1  je zasedací místnost MěÚ, nám. 1. máje 1, Chrastava 
pro voliče bydlící v ulicích: Bílokostelecká, Cihlářská, Liberecká, Luční, Malá Kostelní, Muzejní, Nádražní, Pobřežní,  Polní, Revoluční,                                              
Sedmidomská, Soudní, Turpišova, Větrná, Žitavská 

 
v okrsku č. 2  je Společenský klub (CVA), Turpišova 407, Chrastava 

Informace o volbách 2010 

Ze zasedání rady města 

Program S-klubu 

Pozvání na koncert 

Program kina 

Volby, představení kandidátů 

    do zastupitelstva města 

Informace z radnice 

Z pera našich čtenářů 

Jak můžete pomoci lidem 

    postiženým letošní povodní 

Inzerce 

1 

2 – 4 

4 

5 

5 

 

6 – 13 

13 – 15 

15 

 

16 

17 – 20 

Vážení spoluobčané, 
  dovoluji si Vás pozvat na povodňový večer se starostou. O tom 
jak dále a jak bude město usilovat i nadále o nápravu povod-
ňových škod.  
  Setkání se koná v pondělí dne 4. října 2010 od 17:00 hodin 
ve velké zasedací místnosti  budovy radnice.  
   Odbornými garanty večera jsou tajemník MěÚ Ing. Miroslav 
Chvála, vedoucí ORM MěÚ Mgr. Jakub Dvořák a vedoucí HFO 
MěÚ paní Lenka Bulířová .   
   Těším se na Vaši účast.          Ing. Michael   C a n o v, starosta 

 

POVODÒOVÉ

pro voliče bydlící v ulicích: Alšova, Bezručova, Družstevní, Frýdlantská, Hřbitovní, 
Kostelní, Loudátova, Mlýnská, Mostní, nám. 1. Máje, Richtrův vrch, Spojovací, Sportovní, 
Školní, Vysoká, Víska, Vítkovská, Víta Nejedlého 

 
v okrsku č. 3  je budova Mateřské školy, Nádražní 370, Chrastava 
pro voliče bydlící v ulicích (v k. ú.): Andělohorská, Barandov, Andělská Hora, Lipová, 
Ještědská, Na Hůrce, Nový Domov, Tovární, U Nisy 

 
v okrsku č. 4  je budova bývalého "S-klubu", Střelecký Vrch 709, Chrastava 
pro voliče bydlící v ulicích: Střelecký Vrch, Textilanská 

 
v okrsku č. 5  je budova knihovny Vítkov 33, Chrastava 
pro voliče bydlící v k. ú.: Dolní Vítkov, Horní Vítkov 

DALŠÍ INFORMACE O VOLBÁCH NAJDETE NA STR. 6 – 13 
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Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
-  schválila 
návrh smlouvy o využití systému zavedeného městem Chrastava pro 
nakládání s komunálním a separovaným odpadem  s: Jiřina Ježková, 
Putimská 351/4, Liberec 8, 460 08 s místem podnikání: Liberecká 
334, 463 31 Chrastava a pověřila starostu města jejím podpisem 
-  schválila 

1.     hodnocení a zadání akce „Vzorová oprava historické kašny 
v Chrastavě“ na základě protokolu o posouzení a hodno-
cení nabídek hodnotící komise, v souladu s metodikou pro 
příjemce dotace OPPS ČR-PR 2007-2013 a přidělila 
zakázku firmě: SSN spol. s r. o., Zámecká ul. 6, 
Voděrádky, 251 01 Říčany, IČ 264 415 51 

2.     návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: SSN spol. s r.o., 
Zámecká ul. 6, Voděrádky, 251 01 Říčany, IČ 264 415 51 
na realizaci akce „VZOROVÁ OPRAVA HISTORICKÉ 
KAŠNY V CHRASTAVĚ“ a pověřila starostu jejím 
podpisem 

-  vzala na vědomí  zápis č. 2010/14 z jednání bytové a sociální 
komise ze dne 28. 7. 2010  
-  rozhodla  
o uzavření dodatku 1 k rozhodnutí o přidělení bytu paní Olze Bínové, 
zastoupené opatrovníkem paní Lenkou Bínovou  a pověřila starostu 
jeho podpisem  
-  vzala na vědomí  zápis č. 2010/15 z jednání bytové a sociální 
komise ze dne 5. 8. 2010  
-  odložila  
uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu paní Gabriele Zelenkové  a 
pověřila starostu jejím podpisem  
- schválila vyhlášení veřejné sbírky na odstraňování následků 
povodňových škod 
-  vzala na vědomí, že hejtman Libereckého kraje vyhlásil dne 7. 
srpna 2010 stav nebezpečí pro území Libereckého kraje v souladu s 
§ 3 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů  

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
-   schválila  
smlouvu ve věci ukládání odpadů na skládce v Košťálově 
prostřednictvím firmy Mario Pedersen a pověřila starostu jejím 
podpisem 
-  schválila  přijímání darů na konto „Povodně“ č. 4200246548/6800 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
-  schválila  
podnájem společnosti Česká pošta s.p., IČ 47114983, za účelem 
dočasného zřízení pobočky v Chrastavě v pronajatém objektu čp. 
503, Bezručova ul., k.ú. Chrastava I, který má na základě smlouvy o 
nájmu nemovitosti čj. N/25/2009  v nájmu Sbor jednoty bratrské v 
Chrastavě.  
-  schválila  
výpůjčku části stavební parcely č. 129 o výměře cca 430 m2 a 
pozemkové  parcely č.  243 o výměře 389 m2, vše k.ú. Chrastava I, 
od manželů Petry Dis. a Ivana Žilkových pro zřízení dočasné výhybny 
nákladní a kamionové dopravy za účelem řešení dopravní situace po 
povodních, tj. pro přejezd nově zřízeného mostního provizoria, které  
v současné době nahradí  secesní most přes řeku Jeřici; 
vč. návrhu smlouvy o výpůjčce pozemků  čj. RU/31/2010  a  pověřila 
starostu jejím podpisem 
-  schválila 
darovací smlouvy - poskytnutí peněžního daru občanům města 
Chrastavy v souladu s vůlí dárců pan Hlawatsch a syn ze Švédska  - 
na financování nápravy škod způsobených záplavami v srpnu 2010 a 
pověřila starostu jejich podpisem   
-  schválila 
darovací smlouvu – poskytnutí peněžního daru v souladu s vůlí dárce 
Obec Proboštov na financování nápravy škod způsobených 
záplavami v srpnu 2010 a pověřila starostu jejím podpisem 
-  schválila 
dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěš-
ných prací s Úřadem práce, Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec a 
pověřila starostu jejím podpisem  
-  vzala na vědomí 
zápis č. 2010/16 z jednání bytové a sociální komise ze dne 30. 8. 
2010  
-  rozhodla  
o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu paní Pavlíně Rabatinové a 
pověřila starostu jejím podpisem  
-  rozhodla  
o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu manželům Jiřímu a Vlastě 
Jeřábkovým a pověřila starostu jejím podpisem  
-  rozhodla  
o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu panu Václavu Johanovi a 
pověřila starostu jejím podpisem  
-   rozhodla  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Katarině Faltinové a 
pověřila starostu jejím podpisem  
-  rozhodla 
snížit nájemné ve výši 50 % ze základního nájemného do doby 
odstranění závad v souladu se zákonem č. 40/1964 S., občanský 
zákoník dle § 698, nájemcům bytů v Nádražní č.p. 104, Chrastava a 
to od  1. patra domu a dále zproštění úhrady nájemného do doby 
odstranění závad u bytů v přízemí Nádražní č. p. 104, Chrastava.   
-  schválila 
návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci projektu „RTN – 
Terminál Chrastava“ se zhotovitelem: Skanska, a.s., Líbalova 1/2348, 
149 00 Praha 4 – Chodov, IČ 26271303 a pověřila starostu jeho 
podpisem 
- schválila 
návrh smlouvy o nájmu provizorní lávky v ul. Malá Kostelní 
s pronajímatelem: SaM silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 4701 
Česká Lípa, IČ 25018094 a pověřila starostu jejím podpisem 
-  schválila 
návrh smlouvy o dílo na výměnu potrubí topného kanálu se 
zhotovitelem: VE, spol.  s. r. o., Dolní Řadová 462, 46303  Stráž nad 
Nisou, IČ: 14867869 a pověřila starostu jejím podpisem  
 

POVODNÌ

2010
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Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
-  schválila 

1.     hodnocení a zadání akce Oprava povodňových škod v Chrastavě – Turpišova ulice na základě Protokolu o posouzení a hodnocení 
nabídek hodnotící komise a přidělila zakázku firmě: Syner, s.r.o., Třída Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, IČ 48292516. 

2.     návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Syner, s.r.o., Třída Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, IČ 48292516 a pověřila 
starostu jejím podpisem 

-   schválila 
1.     hodnocení a zadání akce Oprava povodňových škod v Chrastavě – Družstevní ulice, na základě Protokolu o posouzení a hodnocení 

nabídek hodnotící komise a přidělila zakázku firmě: Syner, s.r.o., Třída Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, IČ 48292516. 
2.     návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Syner, s. r. o., Třída Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, IČ 48292516 a pověřila 

starostu jejím podpisem 
-  schválila  

1.     hodnocení a zadání akce Oprava povodňových škod v Chrastavě – Pobřežní, část A na základě Protokolu o posouzení a hodnocení 
nabídek  hodnotící komise a přidělila zakázku firmě: Syner, s. r. o., třída Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, IČ 48292516 

2.     návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Syner, s. r. o., třída Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, IČ 48292516 a pověřila 
starostu jejím podpisem 

-  schválila 
1.     hodnocení a zadání akce Oprava povodňových škod v Chrastavě – Bílokostelecká ulice na základě Protokolu o posouzení a 

hodnocení nabídek hodnotící komise a přidělila zakázku firmě: Baltom, s. r. o., Minkovická 91, 463 12, Liberec 25, IČ 44565038 
2.     návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4b k originálu usnesení) se zhotovitelem: Baltom, s.r.o., Minkovická 91, 463 12, Liberec 25, IČ 

44565038 a pověřila starostu jejím podpisem 
-  schválila 

1.     hodnocení a zadání akce Oprava povodňových škod v Chrastavě – ulice Malá Nádražní, na základě Protokolu o posouzení a 
hodnocení nabídek hodnotící komise a přidělila zakázku firmě: Baltom, s.  r. o., Minkovická 91, 463 12, Liberec 25, IČ 44565038. 

2.     návrh smlouvy o dílo  se zhotovitelem: Baltom, s. r. o., Minkovická 91, 463 12, Liberec 25, IČ 44565038 a pověřila starostu jejím 
podpisem. 

-  schválila 
1.     hodnocení a zadání akce Oprava povodňových škod v Chrastavě – ulice U Nisy, na základě Protokolu o posouzení a hodnocení 

nabídek hodnotící komise a přidělila zakázku firmě: Baltom, s.r.o., Minkovická 91, 463 12, Liberec 25, IČ 44565038 
2.     návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Baltom, s.r.o., Minkovická 91, 463 12, Liberec 25, IČ 44565038 a pověřila starostu jejím 

podpisem 
-  schválila 

1.     hodnocení a zadání akce Oprava povodňových škod v Chrastavě – Mostní ulice, na základě Protokolu o posouzení a hodnocení 
nabídek hodnotící komise a přidělila zakázku firmě: Baltom, s. r. o., Minkovická 91, 463 12, Liberec 25, IČ 44565038 

2.     návrh Smlouvy o dílo se zhotovitelem: Baltom, s. r. o., Minkovická 91, 463 12, Liberec 25, IČ 44565038 a pověřila starostu jejím 
podpisem 

-  schválila 
1.     hodnocení a zadání akce Oprava povodňových škod v Chrastavě – Alšova ulice, na základě Protokolu o posouzení a hodnocení 

nabídek  hodnotící komise a přidělila zakázku firmě: Baltom, s.r.o., Minkovická 91, 463 12, Liberec 25, IČ 44565038 
2.     návrh Smlouvy o dílo se zhotovitelem: Baltom, s.r.o., Minkovická 91, 463 12, Liberec 25, IČ 44565038 a pověřila starostu jejím 

podpisem 
-  schválila 

1.     hodnocení a zadání akce Oprava povodňových škod v Chrastavě – ulice Malá Frýdlantská, na základě Protokolu o posouzení a 
hodnocení nabídek hodnotící komise a přidělila zakázku firmě: Baltom, s.r.o., Minkovická 91, 463 12, Liberec 25, IČ 44565038 

2.     návrh Smlouvy o dílo se zhotovitelem: Baltom, s. r. o., Minkovická 91, 463 12, Liberec 25, IČ 44565038 a pověřila starostu jejím 
podpisem 

-  schválila 
1.     hodnocení a zadání akce Oprava povodňových škod v Chrastavě – místní komunikace 023 c, na základě Protokolu o posouzení a 

hodnocení nabídek hodnotící komise a přidělila zakázku firmě: Baltom, s. r. o., Minkovická 91, 463 12, Liberec 25, IČ 44565038 
2.     návrh Smlouvy o dílo se zhotovitelem: Baltom, s.r.o., Minkovická 91, 463 12, Liberec 25, IČ 44565038 a pověřila starostu jejím 

podpisem 
-  schválila 

1.     hodnocení a zadání akce Oprava povodňových škod v Chrastavě – místní komunikace 024 c,  na základě Protokolu o posouzení a 
hodnocení nabídek hodnotící komise a přidělila zakázku firmě: Baltom, s. r. o., Minkovická 91, 463 12, Liberec 25, IČ 44565038 

2.     návrh Smlouvy o dílo se zhotovitelem: Baltom, s. r. o., Minkovická 91, 463 12, Liberec 25, IČ 44565038 a pověřila starostu jejím 
podpisem 

-  schválila 
1.     hodnocení a zadání akce Oprava povodňových škod v Chrastavě – místní komunikace Dolní Vítkov, na základě Protokolu o 

posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise a přidělila zakázku firmě: Baltom, s.r.o., Minkovická 91, 463 12, Liberec 25, IČ 
44565038 

2.     návrh Smlouvy o dílo  se zhotovitelem: Baltom, s.r.o., Minkovická 91, 463 12, Liberec 25, IČ 44565038 a pověřila starostu jejím 
podpisem 

-  zamítla  hodnocení a zadání akce „Výstavba bytového domu o 8 b.j.“   
-  neschválila 
nabídku f. Agrocev spol. s r. o., Kostelec u Heřmanova Městce 304, IČ jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 4 písm. b) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výstavbu bytového domu o 8 b. j. na Střeleckém Vrchu v Chrastavě 
-  schválila  
smlouvu o dílo se zhotovitelem VE, spol. s. r. o., Dolní řadová 426, 463 03  Stráž nad Nisou, na rekonstrukci vytápění a dodávky TUV v objektu 
radnice a č.p. 251 v rozsahu zaplaveném při povodni v srpnu 2010  a pověřila starostu jejím podpisem 
-  schválila  
smlouvu o dílo se zhotovitelem VE, spol. s.r.o., Dolní řadová 426, 463 03  Stráž nad Nisou, na rekonstrukci rozvodů a častí technologie pro 
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distribuci tepla a TUV v objektu Centra volnočasových aktivit postiženého povodní v srpnu 2010  a pověřila starostu jejím podpisem 
-  schválila 
smlouvu o dílo se zhotovitelem VE, spol. s.r.o., Dolní řadová 426, 463 03  Stráž nad Nisou, na rekonstrukci rozvodů a částí technologie pro 
distribuci tepla a TUV v objektu Základní školy Chrastava postižené povodní v srpnu 2010  a pověřila starostu jejím podpisem 
-  schválila 
dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací s Úřadem práce, Dr. Milady Horákové 580/7, 
Liberec  a pověřila starostu jeho podpisem 
-  schválila  změnu přílohy č. 1 a dodatek č. 2 smlouvy o odvozu a odstranění či využití odpadů a pověřila starostu jejím podpisem 
-  schválila 
okamžité podání Výzvy k jednání s dodavatelem HAAS Fertigbau, spol. s r. o. v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 4 písm. b) 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na výstavbu bytového domu o 8 b. j. na Střeleckém Vrchu 
v Chrastavě 

GALERIE G Městského muzea

Koncert

OSOBNOST MÌSTA

Jak se krotí princezna

Chrastaváci sobì

vstupné: 20,-
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Účinkují: 
ZŠ – Jiřičky / Berušky aerobik, Společenský klub - klavírní a kytarové třídy HŠ

Výchovný ústav - kapela Dušana Kotlára

Vyhlášení osobnosti města 2010

2010

Americká pohádková komedie v české znění. Poslední kapitola. 94 minuty.             Vstupné: 75 Kč, v předprodeji MIC Chrastava 60 Kč

Americká akční komedie. Tom Cruise a Cameron Diaz v nejakčnější jízdě tohoto léta. České titulky. 110 minut. 
                                                                                                                    Vstupné: 75 Kč, v předprodeji MIC Chrastava 60Kč

Americký dobrodružný film. Balthazar Blake (Nicolas Cage) je čarodějným mistrem, který se v současném Manhattanu snaží ubránit město 
před svým úhlavním nepřítelem Maximem Horvathem (Alfred Molina). Balthazar na to ale sám nestačí a proto vyhledá pomoc Davea Stutlera 
(Jay Baruchel), zdánlivě obyčejného člověka, který v sobě ale ukrývá netušené možnosti, a učiní z něj navzdory jeho pochybám svého učně. 
Čaroděj svého nedobrovolného žáka v rychlosti zasvětí do základů tajného umění magie a kouzel a společně se tato neobvyklá dvojice 
pokouší s pomocí svých schopností postavit jedněm z nejagresivnějších – a nejzákeřnějších – čarodějů všech dob. České titulky.110 minut.
                                                                                                                                       Vstupné: 75 Kč, v předprodeji MIC Chrastava 60 Kč

Nový dobrodružný film Jana Svěráka.  95 minut.                                                       Vstupné: 75 Kč, v předprodeji MIC Chrastava 60 Kč

POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKU FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ
Změna programu vyhrazena

Rezervace vstupenek na www.evstupenka.cz
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5. října        úterý 18:30       Experimentální studio 
                                            Klub přátel výtvarného umění 
                                            SETKÁNÍ S ILONOU CHVÁLOVOU – ukázky z tvorby akademické malířky 
 
8. října        pátek 19:30       Experimentální studio 
                                            DISNEYBAND a HOŘKÝ KAFE 
                                            druhá z libereckých folkových stálic a pražské pánské duo, které vypadá mnohem lépe než hraje 
 
13. října      středa 19:30     STO ZVÍŘAT, support: CCTV Allstars 
 
13. října      středa 19:30     Experimentální studio 
                                            Divadelní společnost Vojan o.s. Český Dub uvádí komedii NA SPRÁVNÉ ADRESE 
                                            autor M.Camoletti si neklade jiný cíl, než pobavit diváka, vytvořit zajímavou zápletku a najít vtipné rozuzlení 
 
14. října      čtvrtek 19:00     2. abonentní koncert 52. sezony komorní hudby  IUVENTUS, GAUDE!  
                                            - sbormistrem dětského pěveckého sboru je Tomáš Pospíšil 
 
15. října      pátek 19:30       Úplně nenormální ochotnický spolek při TUL  
                                            VINNETOU - POSLEDNÍ FLAŠKA, aneb Co v mayovkách nenajdete - hrdinové našeho dětství jsou zpět, 
                                            avšak s dosud neznámým dobrodružstvím 
 
16. října      sobota 20:00     ŠKWOR – tak jsme my, po dvou letech opět v Liberci 
 
17. října      neděle 14:00     TANEČNÍ ODPOLEDNE – setkání s Libereckými harmonikáři 
 
18. října      pondělí 19:30    Experimentální studio 
                                            EGYPT - v diashow Petra Niesiga, pyramidy, Nil, poušť, chrámy, moře s hudbou R. Pachmana  
 
20. října      středa 19:30     Experimentální studio: Krátké a úderné divadlo: HRDINNÝ KAPITÁN KORÁN aneb Večer bez záruky 
 
21. října      čtvrtek 19:30     Experimentální studio 
                                            Divadlo bez opony - Agentura Miloslava Rusová  
                                            NOC PO ROZVODU 
                                            Rozhovor muže a ženy - střepy slov a vět postupně skládají mozaiku končícího příběhu. 
                                            hrají: Klára Pollertová - Trojanová, David Matásek 
 
22. října      pátek 19:30       Experimentální studio 
                                            JARRET & MRAKOPLAŠ – domácí s bluesovou kapelou, která je na křtící šňůře k CD Děti této noci 
 
23. října      sobota 19:30     Experimentální studio: KABÁJA + ZÁKAL  - opravdu drsné spojení něžné krásy a hudební surovosti 
 
24. října      neděle 17:00     Experimentální studio 
                                            Pohádkové odpoledne – divadlo Krtek 
                                            CIRKUS PLNÝ POHÁDEK – interaktivní představení pro nejmenší diváky 
 
25. října      pondělí 19:30    Experimentální studio 
                                            c.k. Adventura uvádí 
                                            SAFARI V KENI A TANZÁNII, KILIMANDŽÁRO, ZANZIBAR  
                                            - tři naprosto odlišné tváře jedné země - hory, národní parky a korálový ostrov v Indickém oceánu 
                                            v přednášce Slávka Suldovského 
26. října      úterý 19:30       Experimentální studio 
                                            DAVID GORE & LUISIANA ALLEY - vítězové festivalu Blues Alive s našláplým moderním blues rockem 

O umístění jednotlivých okrsků – tedy kde je vaše volební místnost – jste se mohli dočíst na titulní straně. Další informace o volbách – jak 
správně volit, aby byl váš hlas platný se dočtete na následujících řádcích. 
——————————————————————————————————————————————————————————————— 
Úprava hlasovacího lístku 

1.     Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům 
této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva, který má být volen. 
Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný. 
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2.     Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoliv volební strany, nejvýše 
však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být voleno (počet členů zastupitelstva, který má být volen je uveden v záhlaví 
hlasovacího lístku. 
Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. 
 

3.     Kromě toho lze kombinovat oba popsané způsoby popsané v předchozích bodech, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební 
stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve 
kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební 
strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. 

Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas 
neplatný.  

Vážení  občané, 
představujeme Vám  seznam kandidátů pro 
nové komunální volby u nás v Chrastavě. 
Naše cíle a priority vyplývají převážně 
z nutných potřeb obyvatel našeho území. 
K tomu chceme využívat všech příležitostí 
setkávání s obyvateli našeho města. 
Pozorně naslouchat a vnímat problémy 
druhých, vžít se do jejich situace, to by 
mělo být opět  naší doménou a prioritou.  
Největší  prioritou těch, kteří se dostanou 
do zastupitelstva města, bude, aby  
následky hrozivé povodně byly co nejdříve 
odstraněny , aby naše město včetně 
okrajových částí bylo prostředím, ve kterém 
se bude slušně žít všem obyvatelům. Úkol 
to bude obrovský. Proto bude nutné pečlivě 
vážit vložení finančních prostředků.  
 Potřebná obnova značně zničených 
místních komunikací, mostů i malých 
mostků,chodníků, lávek přes vodní toky 
musí zvítězit nad snahou odvát pozornost 
někam jinam pod rouškou různých „
nutných“ potřeb  a vlastně jen pro řešení 
lokálních zájmů. Příklad různých názorů na 
priority se určitě najde. Jedno z posledních 
rozhodnutí kolektivu zastupitelů je 
dokladem o nejasnosti priorit vložených 
prostředků. Přes dobré výsledky 
spolupráce jsou snahy tohoto jednání 
v minulosti zřejmé. Proto chceme, aby 
snaha i výsledky práce těch, kteří budou 
ovlivňovat chod našeho města v 
zastupitelstvu, byly ve  prospěch naprosté 
většiny všech obyvatel.  
Vyjmenovávat dobré výsledky společné 
práce je zbytečné, ty můžeme vidět. 
Přivlastňovat si výsledky je nečestné a 
nemorální. Vždyť jde o kolektiv zastupitelů, 
kteří se musí dohodnout na konkrétních 
úkolech,  i když je to někdy velmi složité. 
Všichni, a to bez rozdílu stranické 
příslušnosti nebo bezpartijní,  by měli mít 
vždy jeden cíl, který sleduje prospěšnost 
veřejnosti. Jde i o dobrou spolupráci 
s úředníky města, vytvoření dobrého 
klimatu  pro jejich práci, protože oni jsou ti, 
kteří realizují rozhodnutí zastupitelstva, tak 
proto je velmi podivné, že bez začervenání  
si někteří přivlastní společný výsledek 
práce, ale i to se někdy stává. Proto chceme, aby naši kandidáti přispěli svým jednáním k lepší úrovni práce zastupitelstva. 
 
Vážení občané, 
jsme si vědomi, že  u těchto voleb do zastupitelstva města záleží na Vašem rozhodnutí, jaké budou další čtyři roky a jaká úroveň zastupitelstva 
bude. Chceme Vám poděkovat za hlasy v květnových volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkujeme  Vám za 
přízeň a odevzdané hlasy  v komunálních volbách ve dnech 15. – 16. října 2010  do zastupitelstva našeho města .  Chceme Vás ubezpečit, že 
této důvěry si  velmi vážíme a  že naši kandidáti  jsou připraveni na náročnou práci ve prospěch našeho města a všech občanů. 
 

ZO ČSSD Chrastava 
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Volební program 
Sdružení nezávislých kandidátů – Pro změnu v Chrastavě 

pro období 2010 – 2014 

Motto: CHRASTAVA JE NAŠÍM DOMOVEM 

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. 

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 

Pro zmìnu v Chrastavì
Sdružení nezávislých kandidátù 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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Vážení spoluobčané, 
dovolujeme si vám předsta-
vit kandidáty Občanské de-
mokratické strany do říjno-
vých komunálních voleb v 
Chrastavě. Kandidátní listi-
nu tvoří nové tváře komunál-
ní politiky a strana jde do 
voleb s cílem nabídnout ob-
čanům města změnu. Změ-
nu, která představuje nejen 
nové osobnosti, ale s nimi i 
nový přístup k řešení běžné-
ho chodu města, s lidmi, 
kteří mají společnou vizi roz-
voje města a jeho okolí na 
následující období. Na kan-
didátní listině naleznete jak 
členy, tak i nečleny ODS, 
zástupce všech částí města 
Chrastavy včetně Andělské 
Hory a Vítkova reprezentují-
cí různé profesní skupiny. 
Věkový průměr kandidátky 
je 45 let. 

odpovědná řešení
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 1.  Ing. Karel Žemlička   (48 let), vedoucí technické přípravy výroby, Chrastava, člen ODS                            
 2.  Vladimír Vondráček   (53 let), technik, Dolní Chrastava, člen ODS 

 3.  Petr Zahradník     (48 let), vedoucí provozu, Dolní Chrastava, člen ODS 

 4.  MUDr. Petr Hartl   (38 let), vedoucí lékař záchranné služby, Andělská Hora, bez politické příslušnosti 
 5.  Ing. Barbara Vítková  (38  let), ekonomický a organizační poradce, Chrastava, bez politické příslušnosti 
 6.  Jan Kupský   (38 let), jednatel společnosti, Dolní Chrastava, bez politické příslušnosti 
 7.  Zuzana Hodaňová   (48 let), střihačka kostýmů, Andělská Hora, členka ODS 

 8.  Jiří Kollmann   (53 let), nástrojař, Chrastava, bez politické příslušnosti 
 9.  Martin Jersák   (29 let), internetový podnikatel, Chrastava, člen ODS 

10.  Pavel Probošt   (35 let), živnostník, realitní makléř, Dolní Chrastava, bez politické příslušnosti 
11. Ivan Vydra   (44 let), živnostník, Dolní Chrastava, bez politické příslušnosti 
12.  Ing. Martin Sehnoutka   (28 let), projektant, Dolní Chrastava, bez politické příslušnosti 
13.  Helena Kredbová   (61 let), důchodce, Chrastava, bez politické příslušnosti 
14. Roman Dymeš   (39 let), vedoucí obrobny, Dolní Vítkov, bez politické příslušnosti 
15.  Andrea Medřická   (40 let), hospodářka školní jídelny, Dolní Chrastava, členka ODS 

16.  Stanislav Wolf   (39 let), vedoucí výroby, Chrastava, bez politické příslušnosti 
17.  Josef Hazi   (33 let), soukromý podnikatel, Chrastava, člen ODS 

18.  Josef Zitko   (65 let), důchodce, Chrastava, člen ODS 

19.  Stanislav Peřina   (72 let), důchodce, Andělská Hora, člen ODS 

Náš volební program je členěn do čtyř hlavních témat: 
- Chrastava krásnější 
- Chrastava bezpečnější 
- Chrastava aktivnější 
- Chrastava odpovědnější 
Téma páté – obnova města po ničivé srpnové povodni - přidala příroda. 

  
Další informace jsou k dispozici na našich internetových stránkách 

www.ods-chrastava.cz . 

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 tisíc Kč byly poukázány na konto povodně města Chrastavy.  
 

Volební program = OBNOVA MĚSTA 
Dávno před povodněmi jsme vypracovali podrobný volební program čítající dvacet tři 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 
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 MBD    
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  
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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 deset 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 
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Vážení spoluobčané, 
naši zastupitelé a členové výborů a komisí i v uplynulém volebním období podporovali 
návrhy na zlepšení sociální situace, podíleli se na návrzích na přímou i nepřímou podporu 
(dotaci) v oblastech zdravotní, školské i sportovní a plně je svými hlasy podporovali. Mnoha 
občanům města byli nápomocni při vyřizování jejich podnětů a žádostí. 
 
Pro nové volební období Vám předkládáme tento program. Připravili jsme jej jako otevřený 
Vašim podnětům a budeme jej doplňovat a prosazovat dle Vašich připomínek a potřeb. 
 
Ve spolupráci se všemi složkami ve městě budeme intenzivně pomáhat lidem postiženým záplavami. Budeme chránit Vaše zájmy, 
chceme být nápomocni v právních otázkách a usilovat o zachování životaschopnosti a budoucnosti v zaplavených částech 
Chrastavy. 
 
V novém volebním období 2010–2014, budeme-li mít i nadále Vaši podporu, chceme pokračovat v práci pro občany i pro další 
rozvoj města.  
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Budeme  usilovat zejména o: 
    v činnosti samosprávy a v otázkách bezpečnosti občanů: 

     posílení veřejné kontroly hospodaření města, zcela průhledná výběrová řízení a veřejné soutěže; 
     podporu efektivnosti a přibližování výkonu veřejné správy občanům; 
     vytváření podmínek k zajištění bezpečnosti ve městě i integrovaných obcích, včetně řádné součinnosti policie, hasičů a 

lékařské záchranné služby; 
     prosazení nezbytných, skutečně účinných preventivních kroků k omezení rizik následků živelních pohrom; 

 
        v hospodaření s majetkem města: 

   s cílem neúměrně nezadlužovat městský rozpočet – jeho doplňování také vnějšími zdroji, včetně státních dotací a dotací 
z ostatních programů podpory, např. Phare; 

     podporu vzniku a budování nových průmyslových zón a realizaci programů oživení nevyužitých průmyslových objektů; 
 
     v oblasti životního prostředí města: 

     opatření na snižování hluku, exhalací, nenarušování ekosystémů a krajiny; 
     další zkvalitňování místních komunikací, parkovacích ploch i veřejné zeleně; 
     regulaci řeky Jeřice a Nisy jako protipovodňové ochrany a likvidaci plevelné křídlatky japonské na březích řeky; 
     nové přijatelné směry urbanistiky města i krajiny a podporu šetrné turistiky jako zdroje poznání a aktivního odpočinku; 

 
        v oblasti zaměstnanosti: 

     podporu malého a středního podnikání jako záruku práce i služeb pro naše občany; 
     projednání možnosti využití nyní volných objektů pro výrobní činnosti; 

 
     v bytové politice: 

     podporu všech forem nové bytové výstavby, především výstavby sociálně dostupných bytů; 
     ponechání v majetku odpovídajícího počtu nájemních bytů pro mladé rodiny a sociálně potřebné občany; 
     lepší informovanost občanů o možnosti využití stavebních parcel; 

 
     ve zdravotnictví, sociální péči, školství, kultuře a sportu: 

   zachování sítě stávajících zdravotnických zařízení, sociálních služeb a zařízení; 
     optimalizaci školské sítě v souladu s jejími potřebami na jednotlivých stupních; 
     podporu zájmové činnosti v kultuře a sportu. 
 

Volte KSČM – nabízí Vám splnitelný program! 
Kandidáti KSČM 

 
Chcete s námi diskutovat, spolupracovat? 

KSČM Liberec je na Facebooku. Staňte se našimi přáteli na této sociální síti! 
 

Navštivte naše www stránky: www.kscm-liberec.cz, kontaktovat nás můžete na e-mailu: lysakova@kscm-liberec.cz 
či telefonicky na tel. č.: 737 739 319 

    Povodně zasáhly i chrastavskou budovu České pošty. Ta oslovila město s žádostí 
o pomoc s nalezením provizorních prostor. Pochopitelně jsme se snažili této žádosti 
v každém případě vyhovět. Bylo zvažováno několik variant (prostory ve škole 
v budově v Revoluční či ve Školní ulici či v soukromé budově, kde sídlí Česká 
spořitelna). Nakonec však vyhrála varianta poskytnout náhradní provizorní prostory ve 
vile v Bezručově ulici, kterou má od města v dlouhodobém pronájmu Jednota 
Bratrská. Nutno jejím představitelům za ochotu vyřešit popsaný problém velice 
poděkovat. A jelikož samotné stěhování včetně potřebných stavebních úprav zabere 
několik týdnů, dočkali se 
zákazníci České pošty 
vskutku unikátního mezi-
dobí, kdy pošta fungovala 
(a v době psaní tohoto 
článku ještě funguje) ve 
speciálním poštovním 
autobuse.  
 
———————————— 
V Chrastavě 16. 9. 2010 
 

Ing. Michael Canov, 
starosta 
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    Ve čtvrtek 23. září proběhla oslava „Dne charity“ v Domově 
pokojného stáří v Chrastavě. U této příležitosti bylo slavnostně 
předáno polohovací křeslo pro klienty Domova. Dárcem byla firma 
KNORR BREMSE, která připravuje další spolupráci s Oblastní 
charitou. 
    Také přítomní pogratulovali dvěma oslavenkyním: paní Hescheové 
Erně (91 let) a paní Podobské Libuši (86 let).  
    V rámci Oblastní charity Liberec proběhla v uplynulých měsících 
soutěž pro zaměstnance „Charita-víme kde pracujeme“  a při tomto 
odpoledni paní ředitelka Ing. Marie Jandíková vyhodnotila nejlepší 
práce – za Domov poklidného stáří cenu přebrala pí. Zedková, za 
Domov sv. Anny a Domov sv. Moniky (domova pro matky s dětmi 
v tísni)  vedoucí pí. Kábová a pí. Kholová a pí. Králová. 
    K hezkému slunečnímu odpoledni a příjemné pohodě přispěli i 
účinkující z Výchovného ústavu – hudební skupina „Khamo-
ro“ (Sluníčko) a oddíl ZŠ aerobiku „Berušky“. 
    Děkujeme a přejeme klientům Domova hlavně hodně zdraví a 
pohody a všem zaměstnancům mnoho úspěchů a zdaru v jejich 
nelehké práci. 

                                Za redakci Chrastavských listů Zita Václavíková 

    V pátek 17. 9. 2010 jsme měli neopakovatelnou příležitost přivítat na 
naší škole ministra MŠMT české republiky, pana Mgr. Josefa Dobeše. 
Pan ministr přijel v doprovodu  poslance ČR pana P. Skokana  a svého 
tajemníka RNDr. J. Říhy. 
    Ve škole ho srdečně přivítala společně se starostou města Ing. M. 
Canovem a  místostarostou panem M. Pilařem, ředitelka školy. Velmi 
pěkné přivítání se panu ministrovi dostalo zejména od dětí. Zahrály na 
flétničky “Červenou řeku” a zazpívaly píseň “Kolik je na světě moří“. Pan 
ministr nepřehlédl symboliku. Byla  to právě voda, která ho k nám  
přivedla. I o vodě bychom mohli  po srpnových  zkušenostech říkat 
Dobrý sluha, ale zlý pán.  Pan ministr se nepřijel jenom podívat na 

povodňové škody, ale přivezl postiženým školám finanční pomoc. 
Ze  svého ministerstva uvolnil 40 mil. korun na obnovu budov a 
zařízení postižených škol. 
    Po prohlídce školy vyslovil uspokojení nad pěkným prostředím, 
účelně využitou budovou a skutečností, že povodňové škody jsou 
odstraněny  a škola normálně funguje. Do kroniky nám pan Dobeš 
napsal věnování s poděkováním  za milé přivítání a popřál hodně 
úspěchů po celý školní rok. 
 

Marie Pilařová, ředitelka ZŠ a MŠ, Chrastava, Vítkov 69 
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Vážení občané Chrastavy. 
Stejně tak, jako všichni dodavatelé energií a provozovatelé souvisejících inženýrských sítí, byl srpnovou povodní postižen i dominantní dodava-
tel tepla v Chrastavě – společnost VE spol, s r.o.  Škody vznikly jak na majetku společnosti, tak i na majetku města Chrastavy, který je společ-
ností VE spol. s r.o. provozován. 
  Namátkou uvádím poničení části topného kanálu nad Sídlištěm Střelecký Vrch při povodni zhrouceným zatrubněným potokem, zničení veške-
rých elektronických, silnoproudých a jiných elementů v malých kotelnách v centrální Chrastavě a jiné. 
  Úsilím zaměstnanců společnosti za zcela zásadní podpory starosty Canova, tajemníka Chvály a některých dalších pracovníků města, se po-
dařilo překlenout provizorními opatřeními nejhrubší poškození ihned po povodni a zajištění dodávek tepla a TUV ještě v době, kdy ve většině 
Chrastavy nefungovaly plynovody a často ani elektrorozvody. 
  Nyní probíhají práce na rekonstrukcích zařízení do finální podoby pro dlouhodobé užívání a to tak, aby v případě podobné události, jaká po-
tkala Chrastavu v srpnu letošního roku byly omezeny škody na minimum. (Např. probíhá přemístění nejdražších elementů kotelen a rozdělova-
cích uzlů ze suterénních prostor, nebo zvýšení na maximální možnou míru nad hladinu letošní povodně atd.) Souběžně s tím jsou aplikovány 
nejmodernější technologie, které se jasně projeví i snížením nákladů na vytápění a ohřev TUV – např. předizol s dvojitým zesílením izolace na 
Střeleckém Vrchu a u radnice, nová čerpadla s nižší spotřebou el. energie a v neposlední řadě pokročilejší regulace s dálkovým dozorem a ji-
né. 
  Výroba tepla je tedy nyní zajištěna v plném kapacitním rozsahu jako před povodní a místy i s vyšší kvalitou, než původně. S ukončením re-
konstrukcí a oprav je počítáno v říjnu letošního roku. 
  Je toho hodně, co by bylo vhodné dále sdělit, nicméně to nejdůležitější z mého pohledu je ta skutečnost, že krizová situace se podařila zvlád-
nout a na následující zimní období se díky úsilí lidí nemusíme alespoň z hlediska dodávek tepla dívat s obavami. 

  S přáním zvládnutí následků povodně zdraví Chrastaváky za sebe i ostatní spolupracovníky Petr Vedral, jednatel VE spol. s r.o. 

     Termín komunálních voleb je již jen několik málo dnů před námi a my, voliči, musíme účtovat a přemýšlet o tom, jak dál… Zejména po 
srpnové apokalypse je na stole, jak dlouhodobě, tj. na 20, 30 až 50 let koncipuje své, zejména investiční, záměry naše radnice. 
     O tom, jak to v praxi vypadá, své napověděla povodeň, jež se destruktivně přehnala přes naše – a nejen naše – město…v počátku 
srpnového léta letošního roku. 
    Zdaleka ne za vše může obec, mnohé je letitý důsledek laxního přístupu ku svým povinnostem  od jiných organizací, např. těch, jež spravují 
veškeré vodoteče na území obce, nebo těch, které svými liniovými stavbami (byť možná se souhlasem stavebního úřadu)  opakovaně 
narušovaly přirozené letitě odborníkům známé vodoprávní poměry… Žel, zásadním faktorem pro danou situaci je příroda a její nečekanost.  
Ale to je jen ouvertura ku programovým cílům, jež budeme my, voliči Chrastavy, očekávat od nové reprezentace. 
    Nyní k stávajícímu vedení obce.  
Nutno říci, že starosta a jeho tým se o povodních osvědčil ! Slyšel jsem mnohé výtky, názory, postřehy, námitky apod., však krom ojedinělých, 
veškeré střílí mimo a expost. 
    Osobně mám s pracovníky města velmi dobré zkušenosti (byť osobně jsem byl jen částečně postižen), ochota a rychlost ale byla v prvních 
dnech prioritou a - fungovalo to. O dobrovolnících a dalších obětavcích, až se mi zajíká hlas, o všech bych chtěl říci jen to dobré. Nešetřeme 
díky, patří jim všem…  
     Zpátky k volbám. Nebudu tu agitovat pro tu či onu partaj, pro toho, či onoho činovníka, dovolte mi pouze vyslechnout můj stručný názor na 
průběh uplynulého volebního období dosavadního vedení města a jejich týmu. 
     Jako negativum jsem měl připravenu silnici I/13, tedy tu její část, jež měla vést centrum města Pobřežní ulicí, ale to bych nyní považoval za 
podpásovku – budu tedy o tom tentokráte mlčet. Nechci se ani vyjadřovat k známým animozitám mezi členy Rady obce, ne vždy  dané jen 
rozdílnými věcnými názory. 
    Tedy k těm několika málo pozitivům.  
     Myslím, že ku úspěchům lze jednoznačně počítat tažení města, prezentované starostou Canovem, ve věci výherních zařízení všeho druhu! 
Ač není dobojováno, zde – klobouk dolů a jen tak dál! 
Ač je mi to trochu žinantní, nelze upřít starostovi a ostatním funkcionářům města, že se v prvních popovodňových dnech stala jedním z center 
pozornosti celé republiky i orgánů státní správy, což jistě nebylo ku neprospěchu města… 

     A co od nového vedení města očekávám? 
Především transparentnost! To není zaklínadlo, to je věc, o níž 
usiluji už dvanáct let! Znamená to audiovizuální necenzurované 
záznamy úplného zasedání městského zastupitelstva, dále 
podrobné zápisy ze zasedání Rady města vč. jmenovitého hlasování 
jejich členů do 24 dodin od jejího uskutečnění, vše zveřejněno na 
webu Města… 
    Očekávám důslednou laicizaci komisí orgánů obce s tím, že 
zájemci o účast budou vybíráni na základě transparentního řízení a 
zejména u finanční komise budou výsledky jejích zasedání 
zveřejňovány spolu s tím, jak kdo hlasoval. Dnes jsem na webu ani 
nenašel jak jsou obsazené komise má našeho Města – a to se musí 
zásadně změnit 
    Také je nezbytné pokračovat a rozvíjet starostova diskusní 
odpoledne, a naplnit je věcným obsahem. 
Prostě a krátce: Ta koalice, ta partaj, jež představí – a dodrží! – 
nejlepší svůj program, ta má mou důvěru. Tak to k výběru nových 
obecních zastupitelů v r. 2010… 
 
Chrastava 23. 9. 2010                                               Radek Šimonka 
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Konto POVODNÌ - mìsto Chrastava:

INDIVIDUÁLNÍ POMOC
KONKRÉTNÍM POSTIŽENÝM

v.s. 82010
4200246548/6800
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POVODNÌ

2010

 PRODEJ SLEPIČEK  

Drůbež Červený Hrádek – firma Dráb 
opět prodává slepičky snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a 

Dominant  žíhaný, kropenatý, černý a modrý. 

Stáří slepiček – 19-20 týdnů  
Garantujeme začátek snášky maximálně do 4 týdnů od data prodeje.  Cena – 148 Kč/ks dle stáří.  

Prodej se uskuteční v sobotu 9. října 2010  

V CHRASTAVĚ na náměstí u jízdních kol ve 14:00 hod 
Případné bližší informace tel.: 728 605 840, 415 740 719, 728 165 166 
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