
    Ve dnech 15. – 16. října 2010 proběhly, stejně jako v celé České republice, volby do zastupitelstev měst a obcí. V Chrastavě se voleb zú-
častnilo celkem 42,1 % oprávněných voličů, kteří odevzdali celkem 35 049 platných hlasů. Volilo se jako vždy v pěti volebních obvodech. 
    A jak volby v našem městě dopadly? Nejvíce hlasů získali „Starostové pro Liberecký kraj“, a to 40,09 %, druhé skončilo sdružení „Pro změnu 
v Chrastavě“ - 18,16 % vašich hlasů, třetí „Občanská demokratická strana“ získala 16,82 % hlasů, čvrtá „Česká strana sociálně demokratická“ 
obdržela 14,44 % hlasů a pátá – „Komunistická strana Čech a Moravy“ 10,47 % hlasů. 
    Do devatenáctičlenného městského zastupitelstva  v listopadu tedy poprvé zasednou, za „Starosty“ 8 zástupců, za „Pro změnu v Chrastavě“, 
za „ODS“ a „ČSSD“ po 3 zástupcích a za „Komunisty“ 2 zvolení zastupitelé. 
    Se jmény zvolených zastupitelů se můžete seznámit v přehledné tabulce na str. 8 těchto Chrastavských listů, další informace a přehledy o 
proběhlých volbách můžete najít na internetu – www.chrastava.cz. 
                                                                                                                                                                                                               Ivan Vydra 
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    Ve středu 6. října 2010 od 17 hodin proběhl v kinosále koncert, jehož výtěžek byl určen pro 
povodňové konto na obnovu města. 
    Proč jsme vůbec takovýto koncert pořádali? Odpověď je prostá – pomoc přichází z celé 
republiky a tak i my – občané  pro obnovení našeho města přispějeme. A protože jsme kulturní 
zařízení, tak je pro nás nejbližší uspořádat takovouto akci. Spolu se Základní školou a 
Výchovným ústavem jsme dali dohromady program, kde vystupovali výhradně naši žáci. 
    Součástí večera bylo i vyhlášení Osobnosti města pro rok 2010 a předání výtěžku starostovi 
a zástupci finančního odboru města. 
    V 17 hodin začal před téměř zaplněným sálem pestrý program. Dětí zpívaly, tančily, hrály –  
prostě byly úžasné. 
    Osobností města byl vyhlášen pan PhDr. František Vydra, kterému starosta Ing. Michael 
Canov předal s velikou gratulací upomínkovou plaketu. 
    Závěrem byla starostovi a zástupkyni HFO města předána částka ve výši 12.650,- Kč. 
Děkuji všem, kteří přišli a přispěli tak na naše město. 
                                                                                                                          Zita Václavíková 

    Ve středu 6. října byla slavnostně vyhlášena OSOBNOST 
MĚSTA CHRASTAVA PRO ROK 2010. Městské 
zastupitelstvo jmenovalo osobností pana PhDr. Františka 
Vydru. 
    Seznamme se alespoň v krátkém životopisu s jeho životní-
mi osudy a poutí, která ho před lety přivedla do příhraniční 
Chrastavy. 
 
    Narodil jsem se 4. listopadu 1933 v zapadlé vesničce 
Branov poblíž hradu Křivoklát v okrese Rakovník. Oba moji 
rodiče byli  textilní dělníci. 
    Po skončení 2. světové války se naše rodina přestěhovala 
do pohraničí. Studoval jsem na gymnáziu, maturoval jsem na 
Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci v červnu  roku 1952. Po 
absolvování měsíčního kurzu pro maturanty jsem začal 
vyučovat na základní škole v České Kamenici. Dvouletou 
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vojenskou službu jsem si odsloužil v Českém Krumlově. 
   V roce 1960 jsem se oženil, moje žena Alena byla učitelkou 
základní školy (nyní v důchodu). Jsem otcem dvou synů, Pavla (48 
let) a Ivana (44 let). 
   Po skončení vojny jsem začal působit jako učitel na okrese Liberec. 
Na ZŠ v Chrastavě jsem strávil 27 let. Vyvíjel jsem po mnoho let 
prospěšnou mimoškolní činnost a myslím, že povolání učitele byla pro 
mne správná životní volba. Dálkově jsem nejprve vystudoval Vysokou 
pedagogickou školu v Praze. Chtěl jsem si však zvýšit kvalifikaci, a 
tak jsem při zaměstnání studoval na Filozofické fakultě Karlovy 
univerzity. 
  Mým oborem byly cizí jazyky, a to ruština a angličtina. Bylo mi 
umožněno pobývat dva měsíce na stáži v Rusku a měsíc ve Velké 
Británii. 
  Vyučoval jsem patnáct let těmto dvěma světovým jazykům studenty 
gymnázia ve Frýdlantě, kam jsem denně dojížděl z Chrastavy 
autobusem. V roce 1987 jsem s úspěchem složil rigorózní zkoušky a 
na základě toho jsem obhájil  titul „doktor filozofie“. 
   Mojí velkou zálibou jsou cizí jazyky (kromě ruštiny a angličtiny také 

španělština, něm-
čina, lužická srb-
ština a několik 
dalš ích).  Rád 
kreslím a maluji, 
vytvořil jsem ve 
volném čase velké 
množství dřevo-
řezeb. Vydal jsem 
několik knih z 
oboru regionální 
historie, přispívám 
do několika časo-
pisů. Velmi rád 
cestuji a pozná-
vám jiné země. 
Nejvíce se mi líbilo 
ve Španělsku, kde 
jsem byl již tři-
náctkrát. 
    Od roku 1995 
jsem již jako 
důchodce převzal 
vedení městského 
muzea a později 
také městského 
infocentra. Tato 
léta považuji ve 

svém životě za velmi důležitá, protože se mi podařilo věnovat se více 
prospěšné osvětové a kulturní práci pro město, kde již od roku 1949 
žiji. S tím souvisí moje  členství ve Společnosti přátel historie města 
Chrastavy. Podařilo se nám vybudovat muzejní sbírky, ačkoliv jsme 
nemohli navázat na tradice dřívějšího muzea, které bylo v roce 1960 
zrušeno. Od začátku existence obnoveného městského muzea jsem 
se zaměřil na práci se školní mládeží a snažil jsem se, aby lépe 
poznali historii města, kde žijí. Organizoval jsem cykly zeměpisných 
přednášek pro veřejnost (tzv. Videoglóbus), autobusové zájezdy do 
libereckého divadla, taneční zábavy pro starší generaci, pravidelné 
tématické výstavy, autobusové zájezdy do Horní Lužice atd. Můj 
hluboký vztah k nejmenšími slovanskému národu – Lužickým 
Srbům – pramení z toho, že jsem na gymnáziu ve školním roce 
1949 – 50 studoval s několika třídami lužickosrbských studentů. Od té 
doby jsem ovládl jejich jazyk natolik, že jej považuji za svou druhou 
mateřštinu, přispívám svými články do jejich časopisů, sestavil jsem 
česko-lužický slovník a 
vydal dvě publikace o 
jejich dějinách, folkloru a 
jazyce. 
  Druhým důvodem je 
historický fakt, že dávní 
p ředkové dnešních 
Lužických Srbů – kmen 
Milčanů – založili před 
tisícem let naše město 
Chrastavu. 
   Jsem nevěřící, ale 
přesto se mi nelíbí 
dnešní konzumní způ-
sob života, tak silně 
ovlivňovaný každodenní 
reklamou na nejrůznější 
zboží. 
    Panu PhDr. Františku 
Vydrovi přejeme hodně 
krásných let ve zdraví a 
spokojenosti.  
 
    Za redakci Chrastav-
ských listů Zita Václa-
víková 
—————————— 
Ilustrace:  
Jedna z řady knih a dře-
vořezeb pana Františka 
Vydry. 

Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a usneslo se takto: 
- schválilo  
v návaznosti na své usnesení čj. 2010/02/IX, odst. 3 ze dne 12. dubna 2010 návrh kupní smlouvy čj. K/15/2010 prodej dle geometrického 
plánu č. 727-132/2010, pozemkové parcely č. 484/1 o výměře 338 m2 - ostatní plocha v k.ú. Chrastava I, do vlastnictví pana Petra Majtnera, 
za cenu 101.400,- Kč a náklady spojené s prodejem   
- schválilo  
1. v návaznosti na své usnesení čj. 2009/07/VIII odst. 4 ze dne 9. prosince 2009 prodej dle geometrického plánu č. 615-5/2010   pozemkové 
parcely č. 730/7 o výměře 50 m2 - trvalý travní porost v k. ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví pana Petra Půlpána za cenu 5.000,- Kč a náklady 
spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/16/2010 a pověřilo starostu jejím podpisem.    
2. v návaznosti na své usnesení čj. 2009/05/X odst. 2 ze dne 19. října 2009 prodej dle geometrického plánu č. 230-133/2010 za cenu 6.000,- 
Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/17/2010 a pověřilo starostu jejím podpisem  
3. v návaznosti na své usnesení čj. 2010/02/XII ze dne 12. dubna 2010 prodej pozemkové parcely č. 594/6 o výměře 17 m2 - trvalý travní 
porost v k.ú. Horní Vítkov do vlastnictví společnosti ATOMVET s. r. o., za cenu 500,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní 
smlouvy čj. K/18/2010 a pověřilo starostu jejím podpisem    
- schválilo   
v návaznosti na své usnesení čj. 2010/03/VII ze dne 21. června 2010 prodej dle geometrického plánu č. 709-342/2009 poz.p.č. 1505/6 o 
výměře 926 m2 – ostatní plocha v k.ú. Chrastava I a dle geometrického plánu 603-342/2009 poz.p.č. 24/3 o výměře 54 m2 – ostatní plocha, 
č. 124/3 o výměře 1232 m2 – ostatní plocha, poz.p.č. 198/8 o výměře 6 m2 – ostatní plocha, č. 198/9 o výměře 1 m2 – ostatní plocha, poz.p 
č. 207/3 o výměře 2 m2 – ostatní plocha, poz.p č. 209/3 o výměře 19 m2 – ostatní plocha, poz.p č. 209/4 o výměře 114 m2 – ostatní plocha, 
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poz.p č. 213/4 o výměře 7 m2– ostatní plocha a poz.p č. 213/6 o výměře 2 m2 – ostatní plocha v k.ú. Dolní Chrastava do vlastnictví 
Libereckého kraje za cenu 118.150,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/20/2010, č. OPL/1980/2010 a pověřilo 
starostu jejím podpisem   
- schválilo   
v návaznosti na své usnesení čj. 2004/05/XI odst. 2 a 3 ze dne 16. června 2004 směnu dle zakázky č. 276/2010 části st. p. č. 44/1 o výměře 
607 m2 a části poz. p. č. 207 o výměře 479 m2, vše k ú. Dolní Chrastava (v současné době probíhá geometrické zaměření a výměry budou 
známy na jednání ZM), které jsou ve vlastnictví města Chrastava, za dle geometrického plánu č. 603-342/2009 poz.p.č. 205/3 o výměře 42 
m2, poz. p. č. 205/4 o výměře 24 m2, poz. p. č. 205/5 o výměře 37 m2 a poz. p. č. 205/6 o výměře 6 m2, vše k .ú. Dolní Chrastava, které jsou 
v podílovém vlastnictví pana Ladislava Baláže a paní Marie Fialkové, vč návrhu kupní smlouvy čj. K/19/2010 a pověřilo starostu jejím 
podpisem    
- schválilo   
nabytí (bezúplatný převod) poz.p.č. 277 o výměře 1251 m2 – ostatní plocha v k.ú. Chrastava II a poz.p.č. 238 o výměře 785 m2 – ostatní 
plocha, poz.p.č. 704/1 o výměře 1376 m2 – ostatní plocha , poz.p.č. 738/2 o výměře 856 m2 – ostatní plocha, poz.p.č. 764/1 o výměře 2569 
m2 – ostatní plocha, vše k.ú. Dolní Vítkov, z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města, vč. návrhu smlouvy o bezúplatném 
převodu privatizovaného majetku č. 54/10, čj. RU/32/2010   
- schválilo  
1. na základě nabídky koupi poz. p. č. 1339/1 o výměře 2033 m2 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Chrastava I a poz. p. 
č. 750/1 o výměře 915 m2 – trvalý travní porost, v k. ú. Dolní Chrastava, od Tělovýchovné jednoty Spartak Chrastava, za cenu 347.870,- Kč  
2. účelovou dotaci TJ Spartak Chrastava ve výši 652.130,- Kč na odstraňování povodňových škod ve fotbalovém areálu TJ Spartak dle 
podmínek stanovených ve smlouvě č. j. HFO/BL/Sp/4/2010    
- schválilo  
účelovou dotaci TJ Spartak Chrastava ve výši 500.000,- Kč na odstraňování povodňových škod v areálu kuželny dle podmínek stanovených 
ve smlouvě č. j. HFO/BL/Sp/5/2010     
- schválilo  
návrh 3. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2010  
- schválilo  
na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2010 poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Spartak Chrastava, 
Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 46 744 657   
- schválilo  
v souladu se schválenou 2. změnou rozpočtu na rok 2010 darovací smlouvu DR/7/2010 – poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti 
Chrastava, Vrchlického 328/81, Liberec14, IČ 467 49 250 ve výši 50.000,- Kč     

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
-  s c h v á l i l a  

1.     pronajmout část poz.p.č. 382/15 o výměře cca 18 m2 – trvalý travní porost, v k. ú. Dolní Chrastava, panu Stanislavu Hornovi, za 
účelem zřízení plechové garáže, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemků čj. N/58/2010  a  pověřila starostu jejím podpisem  

2.     dodatek č. 1 čj. N/59/2010 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 8.3. 1999, kterou uzavřelo město Chrastava a pan Petr Ministr a  
pověřila starostu jeho podpisem  

-  v y d a l a   s o u h l a s 
1.     v souladu s odst. 3 §27 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle 

článku f), odst. A, písm. j) zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola nám. 1. máje ze dne 26. 10. 2009 s uzavřením 
nájemní smlouvy Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec – příspěvková organizace s Arnoštem  Šormem  

2.     v souladu s odst. 3 §27 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle 
článku f), odst. A, písm. j) zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola nám. 1. máje ze dne 26. 10. 2009 s uzavřením 
nájemní smlouvy Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec – příspěvková organizace s Jiřím Hladílkem  

3.     v souladu s odst. 3 §27 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle 
článku f), odst. A, písm. j) zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola nám. 1. máje ze dne 26. 10. 2009 s uzavřením 
nájemní smlouvy Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec – příspěvková organizace se Zdeňkem Jonem  

4.     v souladu s odst. 3 §27 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle 
článku f), odst. A, písm. j) zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola nám. 1. máje ze dne 26. 10. 2009 s uzavřením 
nájemní smlouvy Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec – příspěvková organizace s Kateřinou 
Procházkovou  

5.     v souladu s odst. 3 §27 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle 
článku f), odst. A, písm. j) zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola nám. 1. máje ze dne 26. 10. 2009 s uzavřením 
nájemní smlouvy Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec – příspěvková organizace s Tělocvičnou jednotou 
Sokol Chrastava   

6.     v souladu s odst. 3 §27 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle 
článku f), odst. A, písm. j) zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola nám. 1. máje ze dne 26. 10. 2009 s uzavřením 
nájemní smlouvy Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec – příspěvková organizace s Orientačním klubem 
Chrastava  

7.     v souladu s odst. 3 §27 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle 
článku f), odst. A, písm. j) zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola nám. 1. máje ze dne 26. 10. 2009 s uzavřením 
nájemní smlouvy Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec – příspěvková organizace s Romanem Buriánkem  

-  s c h v á l i l a  
dodatek č. 3, čj. M/04/2010 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 jeho podpisem  
-  s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/05/2010 ve prospěch manželů Naděždy a Františka Landových, k zajištění strpění umístění, 
zřízení a provozování kanalizační přípojky, za cenu 500,- Kč a náklady spojené se zřízením věcného břemene a  pověřila starostu jejím 
podpisem  
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-  s c h v á l i l a  
1.     zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 1391/7 v k. ú. Chrastava I ve prospěch společnosti  RWE GasNet, s. r. o., jímž 

dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  plynárenské stavby „Reko NTL Chrastava – Víta Nejedlého“, za cenu do 
100 bm ve výši 10.000,- Kč + DPH a za  každý další započatý  bm 100,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene čj. SBS/17/2010 a pověřila starostu jejím podpisem  

2.     zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 301 v k. ú.Chrastava I ve prospěch společnosti  RWE GasNet, s. r. o., jímž 
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  plynárenské stavby „Reko NTL  přípojek Chrastava, Nádražní 200 a 201“, 
za cenu do 100 bm  ve výši  10. 000,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/18/2010  
a pověřila starostu jejím podpisem  

3.     zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 156/4, 783/3, 786 a 790/1 v k. ú. Dolní Chrastava ve prospěch společnosti  
RWE GasNet, s. r. o., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování plynárenské stavby „Reko STL/NTL  Chrastava, 
Nádražní ul. - převod na STL“, za cenu do 100 bm ve výši 10.000,- Kč + DPH a za  každý další započatý  bm 100,- Kč + DPH, vč. 
návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/19/2010  a pověřila starostu jejím podpisem  

4.     zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1344/1 a 1344/241 v k. ú. Horní Chrastava ve prospěch společnosti  RWE 
GasNet, s. r. o., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  plynárenské stavby „Reko STL Chrastava přechod 
vodoteče – Frýdlantská ul.“, za cenu do 100 bm  ve výši 10. 000,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene čj. SBS/20/2010 a pověřila starostu jejím podpisem  

5.     zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 770/1 a 21 v k. ú. Dolní Chrastava ve prospěch společnosti RWE GasNet, 
s. r. o., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  plynárenské stavby „Reko STL/NTL Chrastava, Pobřežní ul. – 
osazení DRŘ“ , za cenu do 100 bm  ve výši 10.000,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
čj. SBS/21/2010 a pověřila starostu jejím podpisem  

6.     zřízení věcného břemene na stavebních parcelách č. 125/1, 125/3 v k. ú. Dolní Chrastava ve prospěch společnosti RWE GasNet, s. 
r. o., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  plynárenské stavby „Reko STL/NTL Chrastava Nádražní – 
převod na STL“, za cenu do 100 bm  ve výši 10. 000,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
čj. SBS/22/2010  a pověřila starostu jejím podpisem  

-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 780/2 a 124/1 v k. ú. Dolní Chrastava ve prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o., 
jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování plynárenské stavby „plynovodu 9 STL PE 63“, za cenu do 100 bm ve výši 10. 
000,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/23/2010  a pověřila starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 309/6 v k. ú. Dolní Chrastava ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  zemního kabelu NN, za cenu do 100 bm ve výši 10. 000,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/24/2010 a pověřila starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 780/2 v k. ú. Dolní  Chrastava ve prospěch pana Petra Vacka,  jímž dojde k zajištění 
strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Vodovodní přípojka pro stavbu RD na poz.p.č. 121/15 v k. ú. Dolní Chrastava“, za cenu ve výši 
do 20 bm 500,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/25/2010  a pověřila starostu jejím 
podpisem  
-  s c h v á l i l a  

1.     záměr pronajmout část poz. p. č. 766/11 o výměře cca 40 m2 – trvalý travní porost,  v k. ú. Chrastava I (na sekání trávy)  
2.     záměr pronajmout části poz. p. č. 381/1 o výměře cca 24 m2 a cca 24 m2 - ostatní plocha, v k. ú. Dolní Chrastava I (na umístění 

plechové garáže)  
-  s c h v á l i l a  
darovací smlouvy – poskytnutí peněžního daru občanům města Chrastavy v souladu s vůlí dárce Nadace Divoké husy Praha – na financování 
nápravy škod způsobených záplavami v srpnu 2010 a pověřila starostu jejich podpisem  
-  s c h v á l i l a  
smlouvu o výpůjčce č. 20100408 dvou mostních provizorií uzavřenou mezi Městem Chrastava a Českou republikou – Správa státních 
hmotných rezerv a pověřila starostu jejím podpisem   
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
žádost o finanční nebo materiální dotaci – pan Jan Murka, Bílokostelecká 86, Chrastava  s tím, že pověřila tajemníka jednáním v dané věci 
-  s c h v á l i l a  
v souladu s čl. 2, část V. vnitřní směrnice „Zásady při nakládání s pohledávkami“ a s vyjádřením souhlasu finančního výboru odpis pohledávek 
ze smluvního vztahu MBD Chrastava – Správa nemovitostí město Chrastava  
-  s c h v á l i l a 
odpuštění nájmu za pronajaté pozemky Českému zahrádkářskému svazu ZO Chrastava   
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo na výstavbu 2 bytových domů v Chrastavě s HAAS FERTIGBAU, spol. s r. o., 341 52  Chanovice 102, IČ 45 349 711 a 
pověřila starostu jejím podpisem 
-  p o v ě ř i l a 
starostu podpisem smlouvy na zajištění inženýrské činnosti včetně přípojek pro bytové domy – viz  bod č. 1) 
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci projektu „RTN – Terminál Chrastava“ se zhotovitelem Skanska a. s., Líbalova 1/2348, 149 00 
Praha 4-Chodov, IČ 26 271 303 a pověřila starostu jeho podpisem  
-  s c h v á l i l a  
darovací smlouvu – přijetí daru od Statutárního města Ostrava na financování nápravy škod způsobených záplavami v srpnu 2010 ve výši 
250.000,-- Kč a pověřila starostu jejím podpisem  

Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a usneslo se takto: 
-  schválilo návrh 4. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2010  
-  vzalo na vědomí  návrh 1. změny rozpočtu Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko na rok 2010   
- schválilo účelovou dotaci ČZS ZO Chrastava ve výši 80.000,- Kč na odstraňování povodňových škod dle podmínek stanovených ve 
smlouvě č.j. HFO/BL/ČZS/6/2010     
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-  schválilo  
pořízení změny územního plánu města Chrastava dle žádosti pana Jiřího Poláka o změnu na p. p. č. 929/2 v k. ú. Horní Vítkov, obec 
Chrastava, o celkové výměře 7258 m2 ze stávající plochy luk a pastvin na plochu pro výstavbu 1 RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní 
venkovského typu)  dle situace     
- schválilo  
návrh na pořízení změny územního plánu města Chrastava dle žádosti pana Martina Horáka o změnu na p. p. č. 366/1 v k. ú. Horní Vítkov, 
obec Chrastava, o celkové výměře 2.503 m2 ze stávající plochy luk a pastvin na plochu pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby 
nízkopodlažní venkovského typu) dle situace     
- zamítlo  
pořízení změny územního plánu města Chrastava dle žádosti pana pana Milana Deliše o změnu na části p. p. č. 485/3 v k. ú. Horní Chrastava, 
obec Chrastava, o výměře plochy cca 384 m2 ze stávající plochy dopravní vybavenosti (polní letiště Vysoká) na plochu pro výstavbu RD 
(plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu) dle situace     
- zamítlo  
pořízení změny územního plánu města Chrastava dle žádosti pana Josefa Drahoňovského, zastoupeného na základě plné moci panem 
Petrem Novákem, o změnu na p. p. č. 1326/4 v k. ú. Horní Chrastava, obec Chrastava, o výměře 8196 m2 ze stávající plochy orné půdy na 
plochu pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu)     
- zamítlo  
pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle žádosti paní Věry Čermákové o změnu na p. p. č. 412/2 v k. ú. Andělská Hora u 
Chrastavy, obec Chrastava, o výměře plochy 6.843 m2 ze stávající plochy luk a pastvin na plochu pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby 
nízkopodlažní venkovského typu), dle situace     
- zamítlo  
pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle žádosti paní Kristiny Aubrechtové zastoupené na základě plné moci paní Zdenkou 
Jobovou o změnu na části p. p. č. 939 v k. ú. Chrastava I, obec Chrastava, o výměře cca 11.000 m2 ze stávající plochy luk a pastvin na 
plochu pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní městského typu) dle situace     
- rozhodlo  
1.     v souladu s ust. § 45 odst. 4. zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o úplné úhradě 

nákladů jednotlivých žadatelů schválených změn, a to podílem dle počtu schválených změn  
2.     pořízení změn schváleného územního plánu města Chrastava dle usnesení ZM č. 2010/00/I –  2010/00/VI, ve které dojde k uzavření 

dohody dle odst.1 v termínu do 31.3. 2011, v souladu s pravidly postupu při pořizování změn schváleného územního plánu města 
Chrastava schválené Radou města Chrastava dne 26. 1. 2009      

    V minulých dnech byla podepsaná smlouva na výstavbu dvou tzv. povodňových domků po čtyřech bytech. Realizaci stavby získala firma 
HASS FERTIGBAU, která má dosud jako jediná v České republice zkušenosti s výstavbou povodňových domků. Jejich specialitou je totiž 
vskutku šibeniční termín výstavby, který zní 6 měsíců ode dne povodně tj. v našem případě od 7. srpna 2010  do 6. února 2011 tzn. jen tak 
budeme mít nárok na dotaci 1 mil. Kč na jeden byt + 150 tis. Kč/byt na infrastrukturu.  Firma HASS FERTIGBAU  se zavázala, že tento 
termín splní (a pokud ne, že zaplatí pokutu ve výši ušlé dotace). Náklady na vybudování obou domků po odečtení dotace tak budou činit cca 
2 mil. Kč.  Výstavba domků by měla započít již v příštím týdnu a to na Střeleckém Vrchu (u panelové cesty u domů č.p. 714 a 715).   

 
    Byty se pak nabídnou přednostně těm, kteří přišli o dům či byt. V případě, 
že tito odmítnou, budou se moci nabízet byty dalším obyvatelům našeho 
města. Předpokládám, že po vybudování obou domků se bude u těchto 
domků realizovat i velké parkoviště. 

     
V Chrastavě dne 8. 10. 2010                              Ing. Michael Canov, starosta
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    Dne 30. 10. 2010 jsme pravomocným rozhodnutím odvolacího 
Krajského soudu v Liberci získali 9,1 mil. Kč, které je nám povinna 
zaplatit firma Integra a.s.  
 
O co šlo? 
 
    Dne 2. června 2000 zahájila firma Integra Liberec a. s. (dnes 
Integra stavby a. s.) akci: Splašková kanalizace a přípojky v ulicích 
Liberecká a Revoluční a) na nám. 1. máje. Akce měla být dle smlouvy 
dokončena do 2. 10. 2000 (nám. 1. máje), 31. 12. 2000 (Revoluční 
ul.) a 30. 6. 2001 (Liberecká ul.). Akce byla dokončena s řadou 
nedodělků a závad, které však v rozporu se smlouvou nebyly ihned 
odstraněny, a proto byly reklamovány ze strany města 23. 1. 2002.  
Odpověď? Do doby, kdy jsem nastoupil na místo starosty (1. 11. 
2002),  žádná. Po dalších urgencích jsme konečně dostali 10. 12. 
2002 odpověď, která mě však úplně jako začínajícího starostu zcela 
konsternovala. „Vzhledem k jiným našim akcím musíte počkat do jara 
2003.“  S tím jsme se nesmířili a podali jsme další urgence. Čekali 
jsme do 4. 8. 2003.  
 
    Jaký to byl šok pro majitele firmy Ing. Turka (tentýž, který chtěl 
donedávna koupit liberecké letiště), když jsme v souladu se smlouvou 
následně požadovali zaplacení smluvní pokuty za prodlení s realizací 
díla a s odstraněním nedostatků. Evidentně se s takovým 
požadavkem – aby si obec dovolila požadovat smluvní pokutu – ještě 
nikdy nesetkal.  Při prvním kontaktu (telefonickém) se mi vysmál, 
následně při návštěvě v mé kanceláři chtěl celou situaci smáznout 
jedním, později dvěma sty tisíci korun. To bylo pochopitelně zcela 
nepřijatelné a tak jsme podali ještě v roce 2003 žalobu, která zněla 
(při striktním započítání všech prodlení u všech závad) na více než 17 

mil. korun. Integra nám následně nabídla mimosoudní vyrovnání ve 
výši 1 a později 2 milionů korun (včetně zápočtu ve výši 1,9 mil., který 
jsme učinili). Tyto návrhy byly ze strany města taktéž odmítnuty a 
naopak zastupitelstvo města schválilo pro mimosoudní vyrovnání 
částku 5 milionů korun (včetně zápočtu ve výši 1,9 mil. Kč). Tento náš 
návrh naopak odmítla protistrana.  
 
    Po řadě soudních stání a vyjádření expertů rozhodl Okresní soud 
v Liberci dne 10. 6. 2009, že Integra je povinna městu Chrastava 
zaplatit smluvní pokutu  7.280.046,- Kč náhradu nákladů řízení ve výši  
924.852,- Kč,  to znamená ve výsledku více než 8 milionů korun.  
Proti tomuto rozhodnutí se Integra odvolala. Odvolací soud sice 
rozhodl, že náklady řízení nám Integra platit nemusí, potvrdil však, a 
to je to nejpodstatnější, nejen smluvní pokutu ve výši  7.280.046,- Kč, 
ale též to, že nám zůstává zápočet ve výši 1.829.765,- Kč. Celková 
nám soudně vymožená částka tak tvoří 9.109.811,- Kč. 
 
    Město Chrastava zastupoval v soudním sporu advokát Mgr. Martin 
Vondrouš (ne od samého počátku, jeho předchůdce jsme pro 
neschopnost záhy ze zastupování odvolali), kterému si dovoluji za 
všechny „chrastaváky“ poděkovat i tímto způsobem za skvěle 
odvedenou práci.   
        
V Chrastavě dne 4. 6.  2010                                                                                                                                  
           Ing. Michael Canov,  starosta 
——————————————————————————————— 
Odkazy na internetu: Vyjádření Mgr. Martina Vondrouše ze dne 30. 9. 
2010, článek „Nekonečné soudní řízení o miliony“ ze dne 4. 6. 2010,  
„Chrastavské fórum“ na dané téma. 

    Ve středu dne 6. října 2010 byl uspořádán charitativní koncert „
Chrastaváci sobě“, který připravily děti základní školy, Společenské-
ho klubu a Výchovného ústavu v Chrastavě. Výtěžek koncertu byl 12. 
650,-Kč. 
    Charitativní koncert „Chrastaváci sobě“ nahradil vzhledem k po-
vodním každoroční vyhlašování Sportovce Chrastavy. Jedna složka 
tohoto večera však zůstala zachována a sice vyhlášení Osobnosti 
města Chrastavy. Osobností města Chrastavy se stal jednomyslným 
rozhodnutím členů zastupitelstva města pan PhDr. František Vydra, 
kterému si dovoluji jménem všech zastupitelů k tomuto ocenění po-
blahopřát. 
 
V Chrastavě dne 6. 10. 2010                 Ing. Michael Canov, starosta 

————————————————————  
Odkazy na internetu: video TV Chrastava – Chrastaváci sobě, Osob-
nost města Chrastavy. 
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    V neděli 3. 10. 2010 se uskutečnil v libereckém Domě kultury Zumba marathon pro Chrastavu. V naplněném sále krásné dívky v nepřetr-
žitém toku hudby několik hodin bez ustání tančily. 
    Na závěr Zumba marathonu jsem převzal 12.800,-Kč jako dar pro Chrastavu, který bude využit na obnovu hřiště v Nádražní ulici, které 
bylo v červenci vybudováno, 4. srpna slavnostně otevřeno a 7. srpna povodní zničeno. 
    Jménem všech Chrastavanů si dovoluji touto cestou poděkovat všem tanečnicím a organizátorkám za pomoc našemu městu. 
 
V Chrastavě dne 3. 10. 2010                                                                                                                                Ing. Michael Canov, starosta 

    V sobotu 2. 10. 2010 se uskutečnil na farmě Vysoká 
koncert pro Chrastavu dívčí skupiny Country sisters 
(majitelka Farmy Vysoká paní Václava Jarošová je býva-
lou členkou této skupiny). 
    Koncert byl vynikající, kapela skvělá a sál nabitý nadše-
nými posluchači. Protože jsem byl mimo Chrastavu, účast-
nil se za město koncertu od samého začátku předseda fi-
nančního výboru (a ředitel školy) Mgr. Aleš Trpišovský, 
který se okolo 22 hodiny s velkým úspěchem osobně zú-
častnil soutěže v aerobiku. 
    Po mém příjezdu jsem přesně o půlnoci ze soboty na 
neděli od paní Venduly Jarošové symbolicky přijal darova-
nou částku (ve výši dobrovolného vstupného) pro Chrasta-
vu ve výši 33.120,-Kč, která je určena pro opravy škod 
vzniklých povodněmi v ZŠ v budově na náměstí 1. Máje 
(zničené kotle atd.). 
    A protože kapela byla opravdu vynikající, pokračovala 
ještě dále s řadou přídavků pro nadšené posluchače. 
    Jménem všech Chrastavanů si dovoluji touto cestou po-
děkovat jak členkám skupiny, tak hlavní organizátorce a 

také návštěvníkům koncertu za pomoc našemu městu. 
     

—————————————————— 
V Chrastavě dne 3. 10. 2010 

                                               
Ing. Michael Canov, starosta 
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Starostové pro Liberecký kraj –  
poděkování voličům 

 
Vážení spoluobčané, vážení voliči, 
Jménem všech kandidátů politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj si 
dovolujeme poděkovat za velkou přízeň projevenou v letošních komunálních 

volbách, kdy jsme získali více než 40% hlasů a tím pádem 8 mandátů z celkových 19. Budeme usilovat o to, abychom nezklamali v nadchá-
zejícím období nejen naše voliče, ale aby naše práce v zastupitelstvu byla prospěšná všem obyvatelům našeho města. 
 
V Chrastavě dne 22. 10. 2010 
Aleš Trpišovský, Markéta Sochorová, Miroslav Balcar, Zita Václavíková, Kateřina Rožcová, Šimon Dvořák, Ondřej Kout, Michael Canov 

STAROSTOVÉ
PRO LIBERECKÝ KRAJ

Komunální volby 2010 – 
tři mandáty 
v zastupitelstvu pro ODS 
 
    Vítězem letošních komunálních voleb 
v Chrastavě se stala volební strana Starostové 
pro Liberecký kraj (40,1%, 8 mandátů). Vítězi 
voleb blahopřejeme! 
    Občanská demokratická strana získala 
16,8% hlasů a 3 mandáty v zastupitelstvu. 
Členy zastupitelstva za ODS se stávají: 
      Ivan Vydra (464 hlasů) 
      MUDr. Petr Hartl (456 hlasů) 
      Ing. Karel Žemlička (386 hlasů) 
Děkujeme za hlasy, které jste odevzdali naší 
volební straně nebo jejím jednotlivým kandi-
dátům! 
 
    Bezprostředně po sečtení výsledků voleb 
jsme obdrželi nabídku vítězné strany na 
povolební spolupráci. Po projednání se členy 
místního sdružení ODS a s našimi zvolenými 
kandidáty jsme se rozhodli přispět k rychlému 
zvolení rady města a k zahájení činnosti 
nového zastupitelstva a na nabídku spolupráce 
jsme přistoupili. V neděli 24.10. naši zástupci 
podepsali dohodu, na základě které bude ODS 
navrhovat 2 členy rady města.    
  

Petr Medřický, předseda MS ODS 

odpovědná řešení

Veřejné 

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍUSTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍUSTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍUSTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ    
Nového 

Městského zastupitelstva 
města Chrastavy 
se uskuteční dne  
8. listopadu 20108. listopadu 20108. listopadu 20108. listopadu 2010    
od 17:00 hodinod 17:00 hodinod 17:00 hodinod 17:00 hodin    

ve velké zasedací 
místnosti 

městského úřadu. 
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Město Chrastava Vás zve na charitativní akci  
 

jako poděkování dobrovolníkům, záchranářům, hasičům a také občanům 
města Chrastavy za  všechnu tu dřinu, odvahu, statečnost a píli o povodních. 

Pro seniory postižené povodní jsou připraveny dárky věnované pěveckým sborem. 

 

 Sbor GENERACE GOSPEL CHOIR z Liberce 
neděle 21. listopadu 2010 od 14:00 hodin v chrastavském kině. 

 
Vstupné dobrovolné – bude věnováno na povodňový účet města Chrastava (obnova města). 

 
Sbor Generace Gospel Choir – sbormistr: Petr Činčala 

Soubor několika generací - od dětí, studentů, přes středňáky po seniory. Zpívají rytmickou a melodickou hudbu  - 
gospel - pro přiblížení vzpomeňte na film  " Sestra v akci" s Whoopi Goldberg. 

Více podrobností o nás najdete na našich stránkách: www.generacegospel.ic.cz 
Zpívají většinou v originále (anglicky), ale pár českých skladeb v repertoáru také mají. 

Snaží se přinést radost a úsměv, proto jejich vystoupení jsou veselá a úsměvná. 

Čtvrtek 11. listopadu v 19:00 hodin 
Belgický rodinný film v českém znění 

SAMMYHOSAMMYHOSAMMYHOSAMMYHO    DOBRODRUDOBRODRUDOBRODRUDOBRODRUŽŽŽŽSTVÍSTVÍSTVÍSTVÍ 
Film vypráví příběh mořské želvy Sammyho od jeho narození až do dospělosti. Za svůj život mořské želvy přeplavou tisíce kilometrů, aby se pak v dospělosti vrátily na 
pláž, kde se narodily. Sledujeme malého Sammyho na jeho úžasné cestě plné dobrodružství  s kamarádem Rayem a jeho hledání přítelkyně Shelly. Ústředním motivem 
je přátelství, odvaha a láska a film zábavnou formou předává dětem poselství o potřebě ochraňovat naší planetu. Když máš kámoše, není co řešit………… 
Asi 88 minut.                                                                                                                                                                                                                                      Vstupné: 75 Kč 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 
Úterý 16.listopadu v 19:00 hodin – kinokavárna v Centru volnočasových aktivit, Turpišova 407 
Premiéra českého válečného dokumentu 

LELELELEŽÁŽÁŽÁŽÁKYKYKYKY    42424242 
V Anglii roku 1941 se připravuje skupina mladých československých vojáků na náročné úkoly v okupované vlasti. V té době nikdo z nich netuší, jaké konečné důsledky 
bude mít jejich čin pro historii. V malé osadě Ležáky na Chrudimsku se formuje nová odbojová skupina. Jejich úkol je jednoduchý - shromaždují zbraně na budoucí boj 
proti německému okupantovi. Na první pohled ale romantické údolí žije svým poklidným každodenním životem. Do místního mlýna nastupuje jako učedník cechu 
mlynářského Jan Pavliš, mladík původem s Pusté Rybné. V té době ještě netuší jak zásadně tato volba ovlivní jeho budoucí život. S příchodem nového roku se poblíž 
mlýna objevují i českoslovenští výsadkáři s úkolem koordinovat odbojovou činnost v Protektorátu. Honzík pochopí jediné, a to, že klidné období jeho života je pryč. 
Výsadkáři s pomocí obyvatel Ležáků a přilehlých Miřetic organizují různé odbojové akce, mezi nimiž je i jedna prioritní - připravit atentát na zastupujícího říšského 
protektora, Reinharda Heydricha. Důsledky tohoto činu na sebe nenechají dlouho čekat. Jak prožije osudové okamžiky mlynářský učedník? 90 minut.                                  
                                                                                                                                                                                                                                                          Vstupné: 75 Kč 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 
Úterý 23.listopadu v 19:00 hodin 
Film Tomáše Bařiny, režiséra Bobulí, podle scénáře Michala Viewegha. V hlavních rolích Miroslav Donutil, Miroslav Vladyka a Vanda Hybnerová 

ROMÁNROMÁNROMÁNROMÁN    PROPROPROPRO    MUMUMUMUŽŽŽŽEEEE 

Román pro muže vypráví příběh tří sourozenců – Cyrila, Bruna a Anety. Pevné pouto, které se mezi nimi utvořilo po tragické smrti rodičů, kdy starost o výchovu mladšího 
bratra a sestry převzal výrazně starší Cyril, prochází zvláštní zkouškou. Sourozenci odjíždějí na tradiční výlet do hor v zádech se stínem neodvratně se blížící Brunovy 
smrti. Výlet, který má být jakousi cestou posledních splněných přání – včetně tajných erotických fantazií, se však mění v tragikomickou konfrontaci základních hodnot  
a životních postojů. 100 minut.                                                                                                                                    Vstupné: 75 Kč, v předprodeji MIC Chrastava – 50,-Kč 
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2. listopadu       18:30          Experimentální studio – Klub přátel výtvarného umění 
                                             SYMPOZIA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL 
                                             v přednášce Oldřicha Palaty 
 
4. listopadu       18:00          "VODA - živá bytost" - přednáška a beseda s hercem Jaroslavem Duškem  
 
7. listopadu       17:00          Experimentální studio – Pohádkové odpoledne – divadlo Matičky 
                                             O BUDULÍNKOVI – jak to dopadne když Budulínek otevře lištičce dveře? Uvidíte v pohádce s písničkami 
 
9. listopadu       19:30          Experimentální studio – autorský ženský divadelní soubor Nakafráno  
                                             NAŠTĚKANÁ aneb 4 ženy v maloměstě 
                                             - divák se stane pozorovatelem dýchánků čtyř přítelkyň, nahlíží do jejich přání a snů - muži žasnou  
                                             a ženy se poznávají 
 
10. listopadu     19:30          RADŮZA – koncert výjimečné písničkářky 
 
11. listopadu     19:00          3. abonentní koncert 52. sezony komorní hudby 
                                             ORBIS TRIO – Petra Vilánková - housle, Petr Malíšek - violoncello, Stanislav Gallin – klavír 
 
12. listopadu     20:00          J.A.R. – tour PĚKNÁ Milá Rychlá CHytrá Atraktivní 
 
13. listopadu     16:00          Experimentální studio 
                                             DĚTSKÁ PORTA – soutěž pro hudebníky do 26 let 
 
15. listopadu     19:30          Experimentální studio 
                                             BAJKAL - "Modrá perla Sibiře" - přírodní unikát chráněný UNESCO - hory, tajga, útesy, ryby  
                                             v diashow Martina Loewa 
 
16. listopadu     19:30          Experimentální studio 
                                             HM… - skupina, která by si zasloužila svou vlastní hudební škatulku 
 
18. listopadu     19:30          Divadlo bez opony - Divadelní společnost Háta 
                                             DNES HRAJEME CYRANA 
                                             - americká komedie pojednává o všedních věcech nevšedního divadelního života 
                                             hrají: Jana Šulcová, Ivana Andrlová, Adéla Gondíková, Jana Birgusová,Vladimír Čech, Marcel Vašinka,  
                                             Filip Tomsa a Viktor Limr 
 
19. listopadu     19:30          Experimentální studio 
                                             LITERÁRNÍ POZDRAVY – malý festival autorských čtení, autoři: Emil Hakl a Václav Kahuda 
 
20. listopadu     19:30          Experimentální studio 
                                             LITERÁRNÍ POZDRAVY – malý festival autorských čtení, autoři: Vít Slíva a Robert Fajkus 
 
21. listopadu     14:00          TANEČNÍ ODPOLEDNE, setkání s Jablonečankou 
 
22. listopadu     19:30          Experimentální studio 
                               c.k. Adventura uvádí: THAJSKO, LAOS, KAMBODŽA 
                                             - „promítací“ putování pestrým poloostrovem Západní Indie s Hedou Kotrbáčkovou 
 
23. listopadu     19:30          ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA 
                                             - výjimečný autor a zpěvák s legendární skupinou po návratu z amerického turné opět v Liberci 
 
25. listopadu     19:30          česko – slovenský dvojkoncert 
                                             TOMÁŠ KLUS & JANA KIRSCHNER, Tour 2010 
 
28. listopadu     11:00          Motyčkovic klika & Lidové sady Liberec 
                                             VÁNOCE V LIDOVÝCH SADECH 
                                             - pohádky, výtvarné dílny pro celou rodinu, tvorba vánočních ozdob, dekorací a drobných dárečků. 
                                              Načerpejte vánoční inspiraci a náladu 
 
29. listopadu     19:30          Experimentální studio 
                                             ŽALMAN & SPOL. zavítá do Liberce s vánočním pořadem „Od adventu do Tří králů“ 
 
30. Listopadu   19:30          Experimentální studio – Česká beseda & Lidové sady Liberec 
                                             PROCHÁZKA DO LIDOVÝCH SADŮ, křest knihy Marka Řeháčka a Jana Pikouse ml. 
                                             hudební host: Kabája 
 
———————————————————————————————————————————————————————————– 

Připravujeme na prosinec: MRCHY aneb Řekni mi pravdu o své lásce, VÍTKOVO KVARTETO, KAREL PLÍHAL, TĚLA 
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GALERIE G Městského muzea

KINOKAVÁRNA

LEŽÁKY
Večer poezie

vstupné: dobrovolné

vstupné: 50,-

Pozvánka na prosinec:

vstupné: 75,-
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    Střelecký klub se během prázdnin připravoval na uspořádání Mistrovství A VZO TSČ ČR (nástupce ZVAZARMU). Tato příprava nespočí-
vala v organizační, ale hlavně v technické přípravě. Na naší střelnici se střílelo na terče připevněné na kartonu po pěti kusech. Při závo-
dech, kdy se střílí 60 ran po pěti ranách do terče, se tyto placky třikrát vyměňovaly. Dali jsme si závazek, že naši střelnici zmodernizujeme 
a do MR budeme mít převíjecí zařízení na terče. Do těchto převíječů můžeme navinout určité množství terčů na celou položku s možností 
střílet po dvou ranách do jednoho terče. Z důvodu povodní v našem městě jsme zvažovali, jestli toto mistrovství uspořádat nebo přenechat 
pořadatelství jiné organizaci. Nakonec jsme se rozhodli pokračovat v rozdělané práci. 
    Poslední víkend v srpnu jsme pořádali Mistrovství republiky AVZO SČ ČR. Přijelo celkem 25 střelců z celé republiky. Největší uznání na-
ší práce byla účast MISTRYNĚ SVĚTA a držitelky SVĚTOVÉHO REKORDU V DRUŽSTVECH z Mnichova Moniky Vránkové z Horní Ce-
rekve. Účastníky mistrovství za naše město přivítala paní Václavíková a pan Dlouhý. Střelci velmi kladně hodnotili průběh soutěže. Ne-
smím zapomenout poděkovat naším členům ZO za kladný a zodpovědný přístup při přípravě a zajištěni převíječů na terčové zařízení, a to 
jmenovitě Petr Klinger, Martin Hruška a Petr Medřický. Na toto mistrovství jsme nominovali pouze dva dorostence. Tomáš Rajnoha s ná-
střelem 543 bodů skončil na šestém a Klára Hedbávná s 536 body na sedmém místě. 

    Týden poté jsme pořádali III. kolo Liberecké ligy. Tohoto kola se účastnilo 
24 střelců. Z našich střelců si nejlépe vedl Petr Hedbávný, když v leže nastří-
lel 571, Josef Rajnoha 549 a Tomáš Rajnoha 543 bodů. 
V polohách 20 ran v leže, ve stoje a v kleče Petr Hedbávný nastřílel 525, Jo-
sef Rajnoha 522 a Tomáš Rajnoha 487 bodů. Dne 18. 9. se střílelo finále ligy, 
kterého se účastnil Petr Hedbávný a Tomáš Rajnoha. V celkovém hodnocení 
ligy v leže se Petr Hedbávný umístil na 3. Josef Rajnoha na 16. a Tomáš Raj-
noha na 6. místě. 
V polohách (3x20) Petr Hedbávný na 4., Josef na 8. a Tomáš Rajnoha na 5. 
místě. Josef Rajnoha měl odstříleno pouze dvě kola. 
    1. 10. jsme se zúčastnili střeleckého Maratonu v Gorlitz. Dorostenci stříleli 
80 ran ze vzduchovky. Tomáš Rajnoha s nástřelem 666 body se umístil na 
druhém místě a David Novák na třetím místě s nástřelem 603 body. Jana No-
vákova střílela 100 ran ze vzduchové pistole a s nástřelem 801 bodů se umís-
tila na třetím místě a ve střelbě ze sportovní pistole na 100 ran s výsledkem 
761 body se umístila na pátém místě. Josef Rajnoha střílel 100 ran ve stoje 
ze vzduchovky a s výsledkem 920 bodů se umístil na 4. místě. 100 ran v leže 
z malorážky se umístil s nástřelem 927 bodů na devátém místě. 
    Do České Lípy jsme jeli v sobotu 2. 10. Josef Rajnoha v leže nastřilel 561 
bodů a skončil na 6. místě. Julius Oszlik se umístil na 9. místě s nástřelem 
511 bodů a dorostenec Tomáš Rajnoha se umístil na 5. místě s výsledkem 
539 bodů. 
    Předposlední víkend října jsme zahájili vzduchovkovou sezónu tradičně v 
Jiříkově. Dorostenci střílí vzduchovou pušku ve stoje a to 40 ran, muži 60 ran 
ve stoje. Dorostenci Tomáš Rajnoha s nástřelem 347 body se umístil na tře-
tím místě, Klára Hedbávná se umístila na 5. místě s nástřelem 332 bodů a 
David Novák s nástřelem 296 bodů se umístil na 6. místě. Muži – Josef Raj-
noha s nástřelem 541 bodů se umístil také na třetím místě a Petr Hedbávný 
na 4. místě s nástřelem 538 bodů. 
    Poslední víkend v říjnu pořádá naše ZO Říjnovou Cenu ve střelbě z LM, 
SM 60 a 3x20 a z perkusních zbraní. Touto soutěží definitivně skončí malo-
rážková sezóna a střelci se přestěhují dovnitř na vzduchovkovou střelnici. 
    Náš pravidelný trénink je v úterý a ve čtvrtek. Zveme proto všechny přízniv-
ce sportovní střelby. K dispozici jsou vzduchové a malorážkové pušky i pisto-
le, které v rámci tréninku rádi zapůjčíme. 

Josef RAJNOHA, vedoucí SSK 

    Z důvodů, které všichni  známe, zahájil Sokol podzimní cvičení 
se zpožděním. V tělocvičně bylo v září ještě ubytováno několik 
brigádníků a bylo také nutno provést některé opravy.  Není pravda, 
že důvodem byla úspora nájmu za září, jak to šířily některé ženy. 
V době, kdy píšeme tento článek, máme informace, že bychom 
mohli začít 1. 10. 2010 – je to však informace neurčitá. 
    Sledujte místní rozhlas, ptejte se cvičitelek. 
    V každém případě věříme, že se do cvičení vrátí všechny děti i 
ženy. 

Josef Mácha - jednatel 
—————————————————————————————— 
    Pro nové zájemce o cvičení: V Sokole není žádný sportovní 
oddíl, kde by se soutěžilo o „branky, body, vteřiny“. Svou činnost 
realizuje jednota v oddíle sokolské všestrannosti, kde je možno 
zařadit nejrůznější cvičební druhy. Z tohoto pohledu je cvičení 
v Sokole přístupné každému. Hlásit se můžete do těchto skupin: 

(informace podají cvičitelky) rodiče a děti, nejmladší žactvo, žactvo, 
ženy (3 skupiny). 

Josef Mácha - jednatel 
—————————————————————————————— 
Sokol nabízí.Víme, že v Chrastavě je řada přátel a příznivců 
Sokola. Nabízíme jim členství ve skupině členů přispívajících – 
necvičících. Můžete tak vyjádřit svůj kladný vztah k Sokolu.  
Z tohoto členství nevyplývají žádné povinnosti k jednotě, příspěvky 
jsou jen 50 Kč  ročně. 
V současné době má jednota 4 přispívající členy. 
Kontakt:  sestra M. Šírová – školní jídelna, bratr Mácha – Lípová 
527 
Do této skupiny se mohou hlásit i cvičenky, které z různých důvodů 
už nechtějí navštěvovat cvičební hodiny. 

Josef Mácha - jednatel 
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    Jak již veřejnost byla informována, vláda České republiky uvolnila na záchranné a likvidační práce (nikoli obnovovací jako jsou třeba 
nové komunikace či mosty apod.) pro celý Liberecký a Ústecký kraj nejdříve 40 a poté 350 milionů korun. Jak výše uvedeno, nejedná se o 
peníze na obnovu majetku (zde jsou škody na majetku města 181 mil. Kč, celkové všech subjektů působících na katastru města 1,5 
miliardy korun).  
    Kromě té první 40-ti milionové částky, kterou dostal Liberecký kraj a následně obce okamžitě (Chrastava z toho cca 4 miliony korun) o 
uvolnění těch následných 350 milionů rozhoduje v praxi Ministerstvo financí České republiky. A není to nic jednoduchého, město muselo 
předložit kraji všechny faktury a následně nejdříve Liberecký kraj a ještě poté přímo Ministerstvo financí rozhoduje, zda předložené faktury 
skutečně odpovídají charakteru vládou schválené pomoci (včetně těch prvních 40 milionů), navíc nikde není zaručeno, že se i při 
oprávněných požadavcích dostane i na město Chrastava (dle původních odhadů byly tyto škody jen v rámci Libereckého kraje v řádu 0,5 
miliardy korun). Město Chrastava předložilo faktury na likvidaci těchto škod ve třech termínech a sice 13. září ve výši cca 19 milionů korun, 
23. září ve výši cca 5,5 milionů korun a v závěrečném termínu 22. října ve výši cca 7,5 milionů korun. Výše uvedené znamená – a to je ta 
špatná zpráva – že se náklady na likvidační a záchranné práce nakonec vyšplhaly z původně odhadovaných 24 resp. 26 milionů korun na 
celkových cca 32 milionů (jenom samotné odpady činí cca 12 milionů korun). Tou dobrou zprávou pak je, že jsme po těch cca 4 milionech, 
které jsme obdrželi okamžitě 12. srpna, obdrželi 24. září cca 10,5 milionu a dnes tj. 27. října dalších cca 9,5 milionu. Suma sumárum tak 
máme k dnešnímu dni pokryto 24 milionů z celkových 32 milionů korun a snížili jsme tak náš debet na cca 8 milionů korun. Pokryty jsou tak 
tedy téměř všechny naše náklady vyfakturované Ministerstvu financí prostřednictvím Libereckého kraje v zářijových termínech. Nyní 
pochopitelně budeme usilovat o co největší pokrytí nákladů, jejichž faktury jsme zaslali na kraj v závěrečném termínu před necelým 
týdnem.  

   
V Chrastavě dne 27. 10.  2010                                                                                                                              Ing. Michael Canov, starosta

    Osmý říjnový den byl významný pro vojáky, policisty, příslušníky 
HZS, zdravotnickou záchrannou službu, piloty vrtulníků, dobrovolné 
hasiče, neziskové organizací i dobrovolníky, kteří pomáhali při 
ničivých povodních v Libereckém kraji. Uděleny a předány byly  
pamětní listy, zlaté a stříbrné záslužné medaile I a II.stupně za 
mimořádně obětavou práci Ocenění hrdinům srpnových povodní 
předal hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler společně s 
předsedou Senátu ČR Přemyslem Sobotkou, ministrem obrany 
Alexandrem Vondrou, europoslancem Robertem Duškem, 
náčelníkem generálního štábu Vlastimilem Pickem, generálním 
ředitelem HZS ČR Miroslavem Štěpánem. 
 
    Na slavnostní ceremoniál a složky Integrovaného záchranného 
systému se zájmem přihlížely stovky obyvatel města. Prapor OSH 
v Liberci a prapor HZS Libereckého kraje  byl dekorován čestnými 
stuhami jako poděkování za pomoc při povodních. Přemysl 
Sobotka na adresu dobrovolných hasičů řekl: “Rád bych se o jedné 
složce zmínil samostatně. Potvrdila se pravda, že dobrovolné 
hasičské sbory a jednotky obcí jsou oporou pro občany od 
záchranných akcí a pomoci až po společenský život. Projevili jste 
velikou odvahu a patří vám upřímný dík.“ 
 
    Mezi oceněnými dobrovolnými hasiči byla např. Vladimíra 
Erbanová z SDH Višňová, Dana Ševčíková z Mníšku, Jiří Tomeš a 
Ladislav Šamko z Dětřichova, Petr Holeček a Jaroslav Řeháček z 
Hrádku nad Nisou, Miroslav Pivoňka, Michal Kolner a Vladimír 
Židlický z Chrastavy a další.  

 
    Za  zcela mimořádný byl označen čin bagristy Jiřího Kučery, 
který na lžíci bagru odvezl v Chrastavě do bezpečí 216 lidí. Starosta 
města Chrastava Ing. Michal Canov připomenul, že podal návrh na 
ocenění jak prezidentu republiky, tak na Cenu Michala Velíška.   

                                                   Věra Nutilová 
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     V úterý 12. října 2010 proběhla u starosty Města Chrastavy Ing. Michaela Canova za přítomnosti manželů Terezy a Christiana 
Schmeling, pánů Aleše Nigrina a Milana Kneyse a paní Jitky Marxové schůzka. O co se jednalo? 
    Paní Schmeling (rodačka z Chrastavy, rozená Nigrinová) byla s rodinou 7. srpna 2010 u svých rodičů, takže povodeň viděli na vlastní 
oči. Když v neděli odjížděli do Německa do Königstädtenu, kde žijí, přemýšleli, jak v této nelehké situaci Chrastavě pomoci. 
     Na myšlenku sbírky je přivedla její kamarádka. Byl osloven hráč bundesligového týmu Martin Fenin, který hraje fotbal za Eintracht 
Frankfurt (22 letý Čech z Teplic). Po jeho souhlasu začala třítýdenní příprava na zajištění jedinečné benefiční akce na pomoc zatopené 
Chrastavě. V německých novinách Raunheim vyšla upoutávka a posléze i dva články o průběhu této zdařilé akce, která se konala v neděli 
26. září 2010 za velkého zájmu známých, fanoušků fanklubu Eintrachtu a obyvatel Holzwurm – Adleru. Martin Fenin dorazil se svým 
spoluhráčem  Ümitem Korkmazem a benefiční podvečer se rozjel naplno. Byla připravená bohatá tombola, autogramiáda obou fotbalistů, 
dražba dresů i podepsaných plechovek s pitím. Oba hlavní aktéři se s lidmi ochotně fotili, proběhla beseda, bylo zajištěno občerstvení a 
program pro děti. Akce sklidila nebývalý úspěch a bylo vybráno 2.300 euro (manželé Schmeling dodali do kasičky 300 euro). 
     Oba přijeli zpátky do Chrastavy, aby zde  tuto částku předali. A to se stalo na již zmiňované schůzce u pana starosty. Den předtím 
v pondělí 11. října 2010 po domluvě s paní ředitelkou  Mateřské školky Bc. Helenou Hochmanovou zakoupili dva velké mražáky a osobně 
je do MŠ v Nádražní ulici dovezli. V úterý 12. října zbývající částku, která činila 40.325,-Kč, předali u pana starosty panu M. Kneysovi pro 
potřeby fotbalového oddílu. O výši této částky se zasloužil i pan Aleš Nigrin, který přispěl 7.000,- Kč. Zároveň bylo domluveno, že na 
otevření opraveného hřiště přijedou fotbalisté z EFC Holzwurm – Adleru a sehrají přátelské utkání s chrastavskými hráči. 
     Obrovské díky za tuto benefiční akci patří manželům Tereze a Christianovi Schmeling, jejich přátelům, německým občanům a 
samozřejmě fotbalistům Feninovi a Korkmazenovi, kteří věnovali svůj čas a přispěli tak ke zdárnému průběhu této akce.   
                                                                                                                                                                                                        J. Marxová 

    Dovolte, abych se s podělila s vámi, čtenáři Chrastavských listů, o krásná gesta a činy  a  potvrzení rčení ,,V nouzi potkáš přítele“. 
    Chtěla bych touto cestou poděkovat  pánům Petru Peníškovi a Ing. Ladislavu Zumrovi a jejich firmám HYGIA Liberec , Česká 296 a  
IVAR CS, spol. s.r.o. Podbořany, Velvarská 9, za opravu a zprovoznění srpnovými povodněmi zpustošené úpravny vody v ZŠ a MŠ, 
Chrastava , Vítkov 69.  
    Opravu v hodnotě bezmála 150 tis. Kč provedly obě firmy velmi rychle a bez nároku na finanční úhradu materiálu i práce. Jejich rychlou  
pomoc ocenil při své návštěvě v našem zařízení i ministr školství Mgr. Josef Dobeš a obě zúčastněné firmy od něho obdržely dopisy 
s poděkováním za pomoc škole a přispění k zahájení výuky v novém školním roce. 
    Můj velký dík patří také panu Pavlu Kouřilovi z Moravské Bránice u Brna, který k příležitosti rodinné oslavy 90. narozenin svého tatínka, 
bývalého učitele,  zorganizoval finanční sbírku, kterou se rozhodl věnovat naší škole. Velice si cením iniciativy a solidarity  a děkuji za celý 
pedagogický sbor a všechny naše děti. Věnovaná částka 14.150,- Kč bude  použita na obnovu školního zařízení.  
 

Marie Pilařová, ředitelka ZŠ a MŠ, Chrastava, Vítkov 69 

PODĚKOVÁNÍ 
 

     Děkujeme touto cestou za velkou pomoc při srpnových povodních. Setkali jsme se s nebývalou ochotou nejen pracovníků 
Městského úřadu, krizového štábu, ale i dobrovolných hasičů, kteří přijeli z různých částí naší země. 

Oslovovali nás lidé na ulici, zda nepotřebujeme pomoc. Mile nás překvapili i mnozí dobrovolníci, 
kteří ve svém volném čase se snažili přiložit ruku k dílu. Nesmíme zapomenout ani na naši armádu a policii, 

 státní i městskou. Všem patří náš velký dík. 
                                                                                                                                            Manželé Hrdličkovi 

PODĚKOVÁNÍ 
Členům Sboru dobrovolných hasičů z Liberce – Horního Hanychova 

Zejména Liboru Novákovi, oběma Jiřím Melicharovým, Liborovi Marešovi , Janu Peštovi a dalším 
za obětavou celodenní pomoc při povodních dne 7. 8. 2010. 

Děkují Petra a Radek Šimonkovi s dětmi, Bílokostelecká ul. Chrastava 
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    Řada chrastaváků si jistě dobře pamatuje roztomilou dívenku Terezku Nigrínovou. Dnes je paní Terezou Schmeling a žije v Německu. 
Shodou okolností však byla 7. srpna na návštěvě u rodičů  v Chrastavě a tak zažila povodeň na vlastní kůži. Po návratu do Německa 
zorganizovala, za účelem pomoci Chrastavě, autogramiádu spojené se sbírkou pro Chrastavcu, když oslovila v Bundeslize působícího 
českého fotbalistu a reprezentanta Martina Fenina. Pan Fenin velice ochotně pomohl dobré věci. V úterý 12. října pak předala Tereza spolu 
se svým manželem Christianem a bratrem Alešem dar v podobě dvou výkonných mrazících boxů ředitelce mateřské školy paní Heleně 
Hochmanové a 40 tis. Kč předsedovi oddílu kopané TJ Spartak Milanovi Kneysovi.   
    Terezce, Christianovi, Alešovi, panu Feninovi a všem dárcům vyslovuji velké poděkování.   
 
V Chrastavě dne 13. 10. 2010                                                                                                                            Ing. Michael Canov – starosta 

Výlet Klubu Evergreen 
do středověku 

    Po dvou výletech do Německa jsme se seniory, 
v rámci Klubu Evergreen, v sobotu 2. října zavítali 
na zámek Dětenice. Zde nás čekala prohlídka 
zámku, která ovšem nebyla ledajaká, protože nás provázela různá strašidla. Sem tam jsme se lekli, ale hlavně hodně nasmáli. Poté jsme si 
prohlédli místní středověký pivovar a jako vyvrcholení jsme navštívili středověkou krčmu. Po chvilkových rozpacích, co si dát (vzhledem k 
ceně), jsme se nakonec dobře najedli, aniž jsme k tomu potřebovali jídelní náčiní. Všech šestnáct spokojených účastníků výletu se v 
odpoledních hodinách vrátilo domů. Další výlety nás čekají na jaře, kdy zavítáme na zámky Hrubý Rohozec a Ploskovice. 

Drakiáda 2010 aneb počasí bylo  
„na draka“! 

       Letošní drakiáda začala již v sobotu 16. října odpoledne v tělocvičně 
ZŠ (u kostela), kde se sešlo asi 60 zájemců, převážně rodičů s dětmi, o 
výrobu pravého papírového draka. Mnozí vyráběli s jistotou zkušených 
odborníků, ale bylo i dost těch, kteří dělali draka poprvé v životě a přijali 
proto vděčně rady instruktorů. 
      Nedělní odpoledne 17. října bylo jen ve znamení draků létajících nad 
Chrastavou. Navzdory špatné předpovědi počasí, bylo nebe modré, slunce 
svítilo a vítr foukal (místy až moc). Zkrátka počasí přesně na draka! Na 
Ovčím vrchu se také sešlo více než 150 malých i velkých účastníků a užilo 
si nejen draky, ale i bramborové soutěže, buřtíky a brambory pečené 
v popelu - všechno, co k podzimu patří. Oba dny nám také zpestřovala 
improvizovaná kavárnička plná dobrot a horkých nápojů pro zahřátí. 
 

————————————————————–——————————— 

V LISTOPADU VÁS ZVEME: 

Klub Kavárna s hosty – středa 3. 11. 2010 od 17:30 hod. 

Mgr. Evald Rucký: Nejlepší export II.  
Interaktivní beseda s videoprojekcí. Druhá část vyprávění o slavných dějinách naší země - historii Jednoty bratrské.  
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Tvůrčí dílna a deskové hry - nová aktivita Klubu Evergreen PRO SENIORY  
– zahájení v pátek 12. 11. 14:00 hod. – dále pak každý pátek 14:00-16:00 hod.  
Můžete si přijít posedět nad šálkem dobrého čaje a kávy, zaměstnat hlavu i ruce při nějaké rukodělné výrobě, zahrát si různé společenské 
hry, popovídat s přáteli. Nebojte se přijít a objevovat nové věci.  
 
Díkůvzdání – tradiční americký svátek – pátek 19. 11. od 19:30 hod. 
Pro všechny, kteří chtějí prožít tradiční slavnostní večeři s krůtou a se vším, co k tomu patří. Večerem nás provedou rodilí američané Ken a 
Linda Stapleton. Na večer je třeba se předem přihlásit (více na tel.: 608 210 623, 605 268 348).  
 
Adventní vyrábění – tradiční tvůrčí dílna pro děti i dospělé – neděle 28. 11. od 15:00 
hod. – v tělocvičně ZŠ u kostela 

Výroba vánočních dekorací a dárečků, něco na zub v kavárničce, dětský koutek. S sebou: přezůvky (nutné!), 50,- Kč na materiál atd. 
 

CENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUM    DOBRÉHODOBRÉHODOBRÉHODOBRÉHO Č Č Č ČASUASUASUASU    BÉTELBÉTELBÉTELBÉTEL    ----    ppppřřřřehledehledehledehled    aktivitaktivitaktivitaktivit    

vvvv    týdnutýdnutýdnutýdnu,  ,  ,  ,  vvvv    BezruBezruBezruBezruččččovovovově ě ě ě 503503503503    ((((1111. . . . patropatropatropatro    ––––    nadnadnadnad    poštou)poštou)poštou)poštou), , , , ChrastavaChrastavaChrastavaChrastava    
DDDDĚĚĚĚTSKÉ ATSKÉ ATSKÉ ATSKÉ A    MATEMATEMATEMATEŘŘŘŘSKÉ CENTRUMSKÉ CENTRUMSKÉ CENTRUMSKÉ CENTRUM    DOMEDOMEDOMEDOMEČČČČEKEKEKEK  
KLUBY MAMINEK (úterý a čtvrtek 9:30 – 11:30 hod.),  
MAMINKY S MIMINKY      (pátek 9:00 – 11:00 hod.) 
MINIŠKOLKAMINIŠKOLKAMINIŠKOLKAMINIŠKOLKA (pondělí a středa 8:00 – 12:00 hod.) 
KLUBKLUBKLUBKLUB    TEENSTEENSTEENSTEENS    PROPROPROPRO    MLÁDEMLÁDEMLÁDEMLÁDEŽ Ž Ž Ž ((((6666....    ----    9999. . . . ttttřířířířídadadada    ZŠ)ZŠ)ZŠ)ZŠ)    (pátek 16:00 – 18:00 hod.) 
KLUKLUKLUKLUBBBB    SINGLESSINGLESSINGLESSINGLES    PROPROPROPRO    MLÁDEMLÁDEMLÁDEMLÁDEŽ Ž Ž Ž ((((SŠ aSŠ aSŠ aSŠ a    VŠ,…)VŠ,…)VŠ,…)VŠ,…)    (sobota 20:00 – 22:00 hod.) 
VÝTVARNÝ ATELIÉRVÝTVARNÝ ATELIÉRVÝTVARNÝ ATELIÉRVÝTVARNÝ ATELIÉR    ((((kresbakresbakresbakresba----malbamalbamalbamalba----pohodapohodapohodapohoda, , , , 6666....----    9999. . . . ttttřířířířídadadada    ZŠ)ZŠ)ZŠ)ZŠ)(sobota 17:00 – 20:00 h.)     
KLUBKLUBKLUBKLUB    KAVÁRNAKAVÁRNAKAVÁRNAKAVÁRNA (středa 14:00 – 20:00 hod.) 
KLUBKLUBKLUBKLUB    EVERGREENEVERGREENEVERGREENEVERGREEN    PROPROPROPRO    SENIORYSENIORYSENIORYSENIORY -  
KAVÁRNIČKA (středa 16:00 – 18:30 hod.) 
TVŮRČÍ DÍLNA A DESKOVÉ HRY (pátek 14:00 – 16:00 hod.)  
NNNNĚĚĚĚMMMMČČČČINAINAINAINA    PROPROPROPRO    RADOSTRADOSTRADOSTRADOST (čtvrtek 14:00 – 15:30 hod.) 
KONVERZAKONVERZAKONVERZAKONVERZAČČČČNÍ KURZNÍ KURZNÍ KURZNÍ KURZ    ANGLIANGLIANGLIANGLIČČČČTINYTINYTINYTINY (čtvrtek 18:15 – 19:45 hod.) 
ZDRAVOTNÍ CVIZDRAVOTNÍ CVIZDRAVOTNÍ CVIZDRAVOTNÍ CVIČČČČENÍ PROENÍ PROENÍ PROENÍ PRO Ž Ž Ž ŽENYENYENYENY    (čtvrtek 17:00 – 18:00 hod.) 
FLORBALFLORBALFLORBALFLORBAL    PROPROPROPRO    KLUKYKLUKYKLUKYKLUKY    ((((6666....    ----    9999....ttttřířířířídadadada    ZŠ)ZŠ)ZŠ)ZŠ)     
    (neděle 18:00 – 19:00 hod., v tělocvičně ZŠ ve Školní ulici) 
FLORBALFLORBALFLORBALFLORBAL    PROPROPROPRO    MUMUMUMUŽŽŽŽEEEE            (neděle 19:00 – 20:30 hod., v tělocvičně ZŠ ve Školní ulici) 
BOHOSLUBOHOSLUBOHOSLUBOHOSLUŽŽŽŽBYBYBYBY    JEDNOTYJEDNOTYJEDNOTYJEDNOTY    BRATRSKÉBRATRSKÉBRATRSKÉBRATRSKÉ (neděle 9:30 hod.) 

VíceVíceVíceVíce    informací na:informací na:informací na:informací na:     

SborSborSborSbor    JednotyJednotyJednotyJednoty    bratrské vbratrské vbratrské vbratrské v    ChrastavChrastavChrastavChrastavě ě ě ě ----    IIIIČČČČ: : : : 46745815467458154674581546745815    ----    BBBBezruezruezruezruččččovaovaovaova    503503503503, , , , 463463463463    31313131    

ChrastavaChrastavaChrastavaChrastava    

TelTelTelTel....: : : : 605605605605    268268268268    348348348348, , , , 608608608608    210210210210    623623623623, , , , 732732732732    335335335335    877877877877    ----    bankovní spojení:bankovní spojení:bankovní spojení:bankovní spojení:    

2200059188/20102200059188/20102200059188/20102200059188/2010 

Dárcovské povodňové 
pohlednice 

 
    V infocentru lze zakoupit soubor pětadvaceti pohlednic, 
které zachycují, co způsobila blesková povodeň v mnoha 
rodinách. Celý soubor stojí 250,-Kč a o jeho vznik se 
zasloužila paní Blanka Vávrová. Na zadní straně každé 
pohlednice jsou kromě kontaktu v krátkosti informace o 
rodině. Peníze z prodeje po odečtení nákladů budou 
předány postiženým rodinám. 

                                                                                                                                                                                   
J. Marxová 

Povodňové 
turistické 
známky 

 
    V infocentru lze 
zakoupit také povodňo-
vou turistickou známku,
která byla vydána spe-
ciálně k této mimořádné 
živelné události. Její ce-
na je 100,-Kč. 
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Nabízím pronájem garáže v lokalitě Lipová-Nový domov. 
Jedná se o novou garáž na suchém místě. Cena dohodou. 
Tel.: 604 462 378 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
elektronova 

—————————————————————————– 
Poruchy veřejného osvětlení můžete hlásit na tel.: 

485 143 442 
záznamník 24 hodin, případně na e-mail: 

elektronova@volny.cz 
Poruchy celých úseků odstraňujeme do 24 hodin 

od nahlášení, poruchy jednotlivých lamp při větším počtu 
nahlášeném počtu! 

   Srpnová povodeň inspirovala také město Chrastavu k vytvo-
ření nástěnného kalendáře z vybraných kreseb žáků základní 
školy v Chrastavě. Nový plnobarevný třináctistránkový kalendář 
na rok 2011 si budete moci zakoupit v informačním centru na 
náměstí 1. Máje již v prvním listopadovém týdnu. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Soukromou aktivitou bude také v prvním týdnu listopadu 
2010 vydán „Povodňový charitativní kalendář 2011“. Na 
projektu se podílela skupina dívek a žen, jejichž rodiny byly 
během srpnové povodně postiženy. Třináctistránkový plnoba-
revný visací kalendář obsahuje umělecké fotografie dvanácti 
dívek, zakomponované do reálného prostředí zdevastované 
Chrastavy. Každý list obsahuje ještě dvě „srovnávací fotogra-
fie“ z povodňové Chrastavy. 
    Výtěžek z prodeje tohoto kalendáře bude rozdělen pro kon-
krétní projekty – např. MŠ a ZŠ ve Vítkově, Mateřskou školu 
Motýlek, Jednotu bratrskou Chrastava a TJ Spartak Chrasta-
va – oddíl kopané (přípravka, žáci). 
    Kalendář si můžete zakoupit v informačním centru na ná-
městí, v ateliéru Foto Jana též na náměstí, ale i v několika dal-
ších prodejnách. 
    V případě zájmu o větší počet kalendářů vám poskytne in-
formace o prodeji Klára Sehnoutková na tel.: 605 305 630. 
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