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    Letošní povodeň nezpůsobila jen obrovské škody, ale poodhalila i 
kousek z naší pestré chrastavské historie.  
    Při opravě dlažby na pozemku pana a paní Mazurkových ve 
Frýdlantské ulici byly nalezeny dvě kamenné desky, které byly 
s největší pravděpodobností umístěny na budově staré školní jídelny, 
dnes CVA, dříve spořitelny. Nápisy jako Kratzauer sparkasse, 
Gedründet am 20. Dezember 187? či datum 31. Oktober 1904 svědčí 
o jejich značném významu. 
    Těchto cenných kousků se ujala Společnost přátel historie města 
Chrastavy a o jejich dalším osudu budete informováni. Bohužel obě 
desky jsou rozbité na několik částí, ale snad se je podaří 

zkompletovat a zre-
staurovat do původ-
ní podoby a budou 
zpřístupněny široké 
veřejnosti.                                                                  Bc. Martin Spáčil, OVÚS, MěÚ Chrastava 

Vážení spoluobčané, 
   dovoluji si Vás pozvat na osmdesátýprvní  ,,Večer se starostou”  
na téma PROBLÉMY S VODOU VE VÍTKOVĚ. 
Setkání se koná v pondělí 6. prosince 2010 od 17:00 hodin 
v myslivně Vítkov. 
    Odborným garantem večera je tajemník MěÚ pan ing. Miroslav 
Chvála. 

————————————————————— 
 
Těším se na Vaši účast.              Ing. Michael   C a n o v, starosta 
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    Pokud není uvedeno jinak, vždy v pondělí od 17:00 hodin ve velké 
zasedací místnosti na radnici.  
15. 11. 2010 – ustavující zastupitelstvo, 
13. 12. 2010 – rozpočtové provizorium 2011 
7. 2. 2011 – rozpočet 2011 
11. 4. 2011  
27. 6. 2011 
5. 9. 2011 
24. 10. 2011 – územní plán 
12. 12. 2011 – rozpočtové provizorium 2012 
6. 2. 2012 – rozpočet 2012 
16. 4. 2012  
25. 6. 2012 
3. 9. 2012 
22. 10. 2012 – územní plán 
17. 12. 2012 – rozpočtové provizorium 2013 
4. 2. 2013 – rozpočet 2013 

15. 4. 2013    
24. 6. 2013 
2. 9. 2013 
21. 10. 2013 – územní plán 
16. 12. 2013 – rozpočtové provizorium 2014 
3. 2. 2014 – rozpočet 2014  
14. 4. 2014 
23. 6. 2014  
1. 9. 2014    
6. 10. 2014 (od 15:00 hodin) – územní plán (po skončení oficiálního 
zasedání následuje slavnostní část ve školní jídelně) 
 
Pozn.: Výše uvedený rozpis je orientační, nenahrazuje svolání zase-
dání zastupitelstva dle. § 92 Zákona o obcích 
 
V Chrastavě dne  27. 10. 2010  

Ing. Michael C a n o v, starosta  

Pozn.: Výše uvedený rozpis je orientační, nenahrazuje svolání schůze rady města dle § 101 Zákona o obcích. V případě potřeby budou mi-
mořádné schůze rady svolávány operativně i telefonicky či e-mailem. 
V Chrastavě 15. 11. 2010                                                                                                                                    Ing. Michael Canov, starosta 

Aktuality z města najdete na internetové adrese:

www.chrastava.czwww.chrastava.cz
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Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a usneslo se takto: 
- schválilo volební a hlasovací řád    
- schválilo mandátovou komisi ve složení: 1. ThMgr. Šimon Dvořák 2. Mgr. Oldřich Němec 3. Ing. Karel Žemlička  
- schválilo volební komisi ve složení:  1. Ing. Markéta Sochorová 2. Mgr. Karel Řehák 3. Pavel Pěch 4. Petr Rozmajzl 5. Ivana Loučková 6. 
MUDr. Petr Hartl  
- schválilo zprávu mandátové komise   
- stanovilo v souladu s § 84 a §99 zák. č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) počet členů 
rady města na 5 (slovy pět)  
- stanovilo v souladu s § 84 zákona počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva na 2 (slovy dva)  a  u r č i l o, že to bude pro funkce 
starosta a místostarosta  
- zvolilo v tajném hlasování starostou města Ing. Michaela Canova  
- zvolilo v tajném hlasování místostarostou města paní Zitu Václavíkovou   
- zvolilo v tajném hlasování 3. členem rady Ing. Karla Žemličku   
- zvolilo v tajném hlasování 4. členem rady pana Ivana Vydru   
- zvolilo v tajném hlasování 5. členem rady ThMgr. Šimona Dvořáka     
- odvolalo  všechny členy finančního a kontrolního výboru  
- zvolilo do funkce předsedy finančního výboru Bc. Mgr. Aleše Trpišovského  
- zvolilo  
1. do funkce člena finančního výboru pana Pavla Hudce  
2. do funkce člena finančního výboru paní Miloslavu Šírovou  
3. do funkce člena finančního výboru Ing. Barbaru Vítkovou  
4. do funkce člena finančního výboru pana Petra Zahradníka   
- zvolilo do funkce předsedy kontrolního výboru Mgr. Oldřicha Němce  
- zvolilo do funkce člena kontrolního výboru paní Jiřinu Flemingovou  
- zvolilo do funkce člena kontrolního výboru Mgr. Alenu Páchymovou  
- zvolilo do funkce člena kontrolního výboru Bc. Renatu Hradcovou  
- zvolilo do funkce člena kontrolního výboru paní Helenu Kredbovou  
- určilo člena osadního výboru Vítkov pana Romana Dymeše   
- pověřilo starostu města zajištěním výkladu Ministerstva vnitra ČR ve věci odvolatelnosti členů osadních výborů  
- určilo člena osadního výboru Andělská Hora pana Michala Junka  
- pověřilo  
prováděním občanských obřadů v souladu s § 4 zákona č. 94/1963 Sb., členy zastupitelstva města: Ing. Markétu Sochorovou, ThMgr. Šimona 
Dvořáka, Bc. Mgr. Aleše Trpišovského, Miloslava Pilaře, Mgr. Oldřicha Němce a pana Petra Rozmajzla  
- určilo zastupitele pro tvorbu a úpravy územního plánu Ing. Miroslava Balcara    
- vzalo na vědomí  orientační rozpis ZM na volební období 2010 až 2014   
- stanovilo  
1) den 1. listopadu 2010 za den, od kterého se neuvolněnému členu zastupitelstva města , který není členem RM, poskytuje odměna (mandát 
vznikl dne 16. října 2010) 2) den zvolení do RM za den, od kterého se neuvolněnému členu zastupitelstva města zvolenému do RM poskytuje 
odměna.  Výše odměn je stanovena platným usnesením ZM 2009/01/XVII ze dne 2. 2. 2009. 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
-   s c h v á l i l a  
v návaznosti na své usnesení 2009/05/VII odst. 3 ze dne 20. 4. 2009 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/09/2010   ve prospěch  
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení  na  
poz.p.č. 699/1  v k. ú. Dolní Vítkov, za cenu 500,- Kč + DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene a  pověřila starostu jejím 
podpisem 
-   s c h v á l i l a 
návrh nájemní smlouvy o nájmu elektrorozvodného zařízení s pronajímatelem Jiří Hakl, Vysoká 11, 463 31 Chrastava za účelem napojení 2 
lamp veřejného osvětlení na rozvodnou stanici pronajímatele a pověřila starostu jejím podpisem 
-   s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Tomáš Toman – DDD TOMAN se sídlem Líšnice 300, Líšnice 561 84, IČ 663 07 546 na regulaci počtu 
holubů v Chrastavě a pověřila starostu jejím podpisem 
-   s c h v á l i l a 
1.     dohodu o návaznosti technologií zimní údržby silnic a vzájemné spolupráci při zajišťování zimní údržby silnic v zimní sezóně 2010 – 2011 

a pověřila starostu jejím podpisem 
2.      nařízení obce č. 1/2010 podle §27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, kterým 

stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňovaní závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic - plán zimní 
údržby místních komunikací pro zimní období 2010 – 2011 a pověřila starostu a místostarostku jejím podpisem 

-  o d v o l a l a  členy povodňové komise pana Miloslava Pilaře a pana Miroslava Jindráka  
-  j m e n o v a l a   členy povodňové komise paní Zitu Václavíkovou a pana Pavla Koška 
-  s c h v á l i l a   doplnění ceníku č. 2 / 2009 – Infocentrum  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í   zápis č. 2010/19 z jednání bytové a sociální komise ze dne 10. 11. 2010  
-  r o z h o d l a  o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Vlastě Šulcové a pověřila starostu jejím podpisem  
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Místní sdružení ODS informuje 
 
    Místní sdružení ODS a kandidáti do zastupitelstva zvolení na kandidátce ODS přijali nabídku vítěze komunálních voleb (Starostové pro 
Liberecký kraj) na povolební spolupráci. Dne 24.10. byla podepsána Dohoda o vzájemné podpoře při volbě rady města Chrastavy. V souladu 
s touto dohodou proběhla dne 8.11. na ustavujícím zasedání zastupitelstva města volba rady města ve složení: 

 
                  Ing. Michael Canov (SLK) – starosta města 

   Zita Václavíková (SLK, bezp.) – místostarostka 

   Ing. Karel Žemlička (ODS) – člen rady 
                  Ivan Vydra (ODS, bezp.) – člen rady 

                  ThMgr. Šimon Dvořák (SLK, bezp.) – člen rady 
 
    Naši kandidáti Ing. Barbara Vítková a Petr Zahradník se stali členy finančního výboru, 
Helena Kredbová členkou kontrolního výboru, Roman Dymeš členem osadního výboru ve 
Vítkově. Člen zastupitelstva za ODS MUDr. Petr Hartl přijal funkci předsedy bytové a 
sociální komise, členy této komise byli dále zvoleni Zuzana Hodaňová a Jiří Kollmann. 
ODS a její kandidáti se tak přihlásili ke svému předvolebnímu závazku podílet se na 
obnově města a současně prosazovat volební program ODS. 
 
    Věříme, že realizací volby na ustavujícím zasedání zastupitelstva bylo završeno období 
letošních komunálních voleb a že nastává stabilní etapa účinné spolupráce na úrovni 
zastupitelstva a dalších orgánů města. Město Chrastava takovouto stabilitu v současné 
době velmi potřebuje jako předpoklad pro řešení četných problémů, které jsou nejen 
důsledkem letošní povodně. 
 
    Do Vánoc zbývají ještě tři týdny, přesto Vám přejeme poklidné svátky a příjemný 
konec roku 2010. Nechť je rok 2011 pro naše město i pro Vás osobně rokem štěstí, 
zdraví a úspěchů! 

 
Petr Medřický, předseda MS ODS 

-  r o z h o d l a   
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS panu Ladislavu Ondráčkovi a paní Terézii Kodymové a pověřila starostu jejím podpisem  
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Marii Kautské a panu Petru Kautskému a pověřila starostu jejím podpisem  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
důvodovou zprávu vedoucího ORM o potřebě nákupu nového vozidla pro referenta správy majetku ORM MěÚ Chrastava  
-  p r o v e d l a   rozpočtové opatření - převod prostředků z běžného rozpočtu na rok 2010 do kapitálových výdajů do výše 500.000,- Kč 
-  p o v ě ř i l a   vedoucího a referenta ORM pečlivým výběrem typu vozidla při dodržení zásad hospodárnosti a efektivnosti 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í   volby do školské rady v Základní škole a Mateřské škole Chrastava, Vítkov 69, příspěvková organizace  
-  s c h v á l i l a   termín Chrastavských slavností 3. – 5. června 2011 
-   s c h v á l i l a 
po dobu výkonu uvolněné funkce dosavadní vedoucí Společenského klubu se stává členem redakční rady Chrastavských listů úřadující 
vedoucí Společenského klubu 
-  o d v o l a l a   všechny dosavadní členy bytové a sociální komise  
-  s t a n o v i l a,  že bytová a sociální komise bude pětičlenná (včetně předsedy) 
-  j m e n o v a l a   předsedou bytové a sociální komise MUDr. Petra Hartla 
-  j m e n o v a l a  členy bytové a sociální komise paní Kateřinu Rožcovou,  paní Alenu Štěchovou, paní Zuzanu Hodaňovou  a pana Jiřího 
Kollmana 
-  v z a l a    n a   v ě d o m í   rozpis plánovaných schůzí rady města na volební období 2010 až 2014  
-  p o t v r d i l a   usnesení RM ze dne 25. 11. 2002 pod čj. 19/2002 bod 93 písmeno j) a usnesení RM 2006/17/XXII ze dne 18. 12. 2006 ve 
věci pedagogické činnosti starosty  
-  s c h v á l i l a   omezení provozu Mateřské školy Chrastava  po dobu vánočních prázdnin od 27. 12. do 31. 12. 2010  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í   finanční dary Mateřské škole Chrastava, Revoluční 488  
-  s c h v á l i l a 
nákup kalendářů s povodňovou tématikou do výše 16.000,- Kč, který na své náklady vytvořila skupina děvčat pod vedením Kláry Sehnoutkové 
-  v z a l a  n a  v ě d o m í 
posouzení konstrukce komunikace Pobřežní v Chrastavě autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Zdeňkem Nýdrlem  
-  p o v ě ř i l a 
tajemníka realizací nutných opatření dle § 24 odst. 8 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a to neprodleně, nejdéle však v úterý 
23. listopadu 2010 
-   u d ě l i l a 
souhlas Základní škole Chrastava, náměstí 1. máje 228, na dobu neurčitou s uzavíráním nájemních smluv v souladu se směrnicí o provádění 
doplňkové činnosti  
-  s t a n o v i l a  
v souladu s § 108 odst. 2 zákona o obcích členům ZM užívaní závěsného znaku města při slavnostních obřadech (občanské obřady, vítání 
občánků)  
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    Před třemi měsíci byli těmi, kteří pomáhali při ničivé povodni. Ačkoliv 
jsou věkem mladí, nebáli se podle svých sil a možností  pomáhat a 
dosud tak činí ve své těžce poškozené hasičské zbrojnici po boku nejen 
starších členů sboru, ale také společně s jejich vedoucím Vladimírem 
Židlickým.  
 
    V polovině listopadu přijeli na závod hasičské všestrannosti ve Stráži 
nad Nisou. Soutěž byla pořádána Okresním sdružením hasičů v Liberci 
v rámci hry Plamen a hasičský sbor v Chrastavě reprezentovali Daniel 
Dymeš, Aleš Stránský, Jan Pipiš a Ondřej Ešpander. 
 
    Nejlépe si vedl Daniel Dymeš, z jedenadvaceti závodníků skončil na 
druhém místě, Jan Pipiš obsadil čtvrté, Aleš Stránský desáté a Ondra 
Ešpander 21. místo. Předepsané disciplíny - střelbu ze vzduchovky, 
první pomoc, znalost hasebních a věcných prostředků požární ochrany, 
šplh na laně, překonání vodního toku i azimut  úspěšně zvládli, stejně 
jako náročnou trasu. 
 
    Závod hasičské všestrannosti (branný závod) je první soutěží, která 
je započítávána do celkového hodnocení Plamenu v okrese. Na jaře 
proběhnou kromě disciplín CTIF a požárního útoku a štafet pro družstva 
také soutěže jednotlivců. Chrastavští hasiči – dorostenci určitě nejsou bez šancí prosadit se a pokud bude přát štěstí, mají možnost postupu 
nejen do krajského kola Plamenu, ale i kola republikového.  
                                                                                                                                                                                                           Věra Nutilová 

   Od listopadu je možnost zakoupit v infocentru: 

———————————————————————————— 

DVD – Chrastava -  povodně 2010                     25,- Kč 

Nástěnný kalendář Chrastavy 2011                  75,- Kč 

Povodňový charitativní kalendář 2011           160,- Kč 

Turistickou známku – Wothanburg č. 1408     30,- Kč 

————————————————————————— 

Do konce ledna lze nosit do infocentra nepotřebné 

autolékárničky, které budou vytříděny a předány 

zástupcům organizace ADRA a materiál bude předán 

potřebným v africké Keni. Sbírka se koná ve spolupráci 

s T.O. Perseus Chrastava. Děkujeme za Vaši pomoc. 

J. Marxová 

   Od 1.1. 2011 vstoupí v platnost nová vyhláška č. 216 / 2010 Sb., 
která motoristům ukládá povinnost mít v autě nově vybavenou 
autolékárničku pro poskytnutí první předlékařské pomoci. 
 
    Nepotřebné i „prošlé“ autolékárničky můžete nosit do 
Chrastavského infocentra paní Jitce Marxové,  a to až do konce 
ledna 2011. 
 
    Dobrovolníci T. O. Perseus je vytřídí a předají zástupcům 
organizace ADRA, která sbírku vyhlásila a všechen zdravotnický 
materiál odveze do africké Keni. 
 
Děkujeme za pomoc.                              Petra Kopecká, T.O.Perseus 

   Jménem České televize si vás dovoluji informovat o dalším 
postupu při vypínání analogového zemského vysílání ČT. Kroky 
chystané na závěr ledna 2011 se týkají také Vašeho města. 
 
   Analogový převaděč ČT1 Chrastava (22. kanál) měl být vypnut 
na konci října 2010. Česká televize však nechtěla přidělávat 
obyvatelům povodněmi postižených oblastí starosti s přechodem na 
digitální příjem v době, kdy se potýkají s následky. Proto ČT v 
zasažených obcích zajistila prodloužení provozu svých analogových 
vysílačů malého výkonu. Aktuálně byl stanoven nový termín jejich 
vypnutí, a to na pondělí 31. ledna 2011. Diváci mají nyní téměř 
čtvrt roku na to, aby si zajistili digitální příjem. 
 
    Vysílání zmíněného analogového převaděče před vypnutím 
není z technických důvodů označené piktogramem ani texto-
vou lištou. Lidé musí sami ověřit, zda-li přijímají dané signály, a to 
podle kanálů naladěných v televizním přijímači. 
 
    Pokrytí digitálním zemským vysíláním České televize – multi-
plexem veřejné služby se všemi čtyřmi programy ČT – v územní 
oblasti Ústí nad Labem, kam Vaše město patří, zajišťují vysílače 
velkého výkonu Ústí nad Labem – Buková hora (33. kanál) a 
Chomutov – Jedlová hora (33. kanál). Příjem programů ČT v 
lokalitách s neuspokojivou intenzitou/kvalitou signálu zemského 
digitálního vysílání v současnosti zajišťuje také satelitní digitální 
vysílání – kdekoliv v České republice je možné bezplatně přijímat 
vysílání všech čtyř programů České televize z družice Astra 3A, 
respektive distribuci ČT HD z družice Astra 3B (pozice 23,5° 
východně, platformy CS Link a SkyLink). 
 
    Více informací o digitalizaci České televize diváci získají ve 
zpravodajství ČT, v teletextu ČT1 od strany 650, na stránkách 
internetového speciálu www.digict.cz i v Diváckém centru ČT – 
horká linka digitalizace 261 13 74 74 (denně od 7:30 do 20:00 
hodin). 
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    Prvního listopadu 2010 byla po třech měsících otevřena budova mateřské školy Motýlek v Nádražní ulici. Následky srpnové povodně 
byly pro budovu mateřské školy téměř katastrofické. Totálně bylo zničeno celé přízemí s veškerým technickým vybavením, školní zahrada, 
přilehlé prostranství a celý plot kolem školního pozemku. 
    Hned druhý den po povodni nastal velký úklid za maximálního nasazení personálu MŠ, vojáků, hasičů, dobrovolníků jak z Chrastavy, tak 
z celé republiky. Téměř okamžitě byla navázána spolupráce s firmou Aleše Nigrína, kde pracovníci této firmy prováděli veškeré stavební 
práce v mateřské škole k plné spokojenosti nás všech. Všechny další práce, ať už to byla úprava zahrady, výměna oken a veškerých dveří, 
truhlářské práce, topenářské práce a další práce prováděné v interiéru budovy, byly vždy provedeny na výbornou. Prostě jsme měli štěstí 
na lidi. 
    Velkou oporou v této nelehké době byli zaměstnanci našeho městského úřadu v čele s panem starostou Ing. Michaelem Canovem, kteří 
dokázali poradit, podržet, pochválit. Neboť i pro mne, jako ředitelku MŠ toto byla zcela nová situace, kdy místo zahájení školního roku jsem 
se věnovala koordinaci stavebních prací. 
    Nezastupitelnou úlohu pro rekonstrukci mateřské školy měli sponzoři. Tolik lidí, firem, charit, občanských uskupení, spolků, měst se dalo 
dohromady a přispělo na dobrou věc. Nemohu jmenovat všechny sponzory pro jejich množství, ale znovu děkuji za jejich otevřenou náruč, 
za finanční i materiální dary, za jejich schopnost pomoci v pravý čas. 
    Na závěr bych ještě chtěla poděkovat všem zaměstnancům mateřské školy na všech pracovištích za jejich pomoc při řešení provozních 
úkolů, děkuji rodičům za pochopení celé situace. 

Bc. Helena Hochmanová - ředitelka 

    Celkem pět škol v Libereckém kraji, z nichž většina 
z nich byla přímo postižena letošními povodněmi, 
obdrželo od společnosti COFIDIS s.r.o. DVD 
přehrávače, HIFI věže a jiné praktické dárky, které by 
měly přispět ke zkvalitnění výuky a vybavení učeben. 
    Dárky předal jednotlivým školám v Chrastavě, 
Raspenavě, Bílém Kostele nad Nisou, Bulovce a 
Dětřichově osobně zástupce společnosti COFIDIS. 
   „Velice si vážíme jakékoliv pomoci i podpory všech 
dárců i sponzorů, kteří nás po povodních podpořili,“ říká 
Mgr. Bc. Aleš Trpišovský, ředitel základní školy 
Chrastavě. 
    Kromě podpory základních škol a školek, má COFIDIS 
v plánu podporovat v budoucnu handicapované 
sportovce, domovy důchodců či dětské domovy.  

 
Více informací: Jana Klusáčková, Marketing a PR, COFIDIS 
s.r.o. 
Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5 
  
Tel.: +420 777 025 772, Fax: +420 234 120 100,  
E-mail: Jana.klusackova@intensity.cz 

   Další ročník oblíbeného zimního turistické-
ho pochodu Chrastavské šlápoty se uskuteč-
ní v sobotu 8. ledna 2011 za pořadatelství 
Klubu českých turistů v Chrastavě ve spolu-
práci se Společenským klubem. 
   Místo startu a cíle a také prezentace se 
opět vrací do bývalé školní jídelny – nyní zre-
konstruované Centrum volnočasových akti-
vit. Prezentace proběhne průběžně od 7:30 
hodin. Pochod proběhne pouze na dvou ta-
tích, protože turistům odnesla veškerý pořa-
datelský materiál „srpnová velká voda“. Mů-
žete si tedy vybrat ze dvou tras na 7 km a 15 
km. 
   Startovné – dospělí 30 Kč, mládež do 15 
let 20 Kč. Po prezentaci se rodinné skupiny 
mohou přihlásit do akce "Pochoduje celá 
rodina".  Nejpočetnější budou odměněny. 
  Ukončení akce je předpokládáno na 15 hodinu. Nezapomeňte si s sebou vzít vhodné oblečení. Pochod se koná za jekéhokoliv počasí. 
 
    Mnoho pěkných turistických zážitků v roce 2011 vám přejí a na vaši účast se těší  pořadatelé Klubu českých turistů v 
Chrastavě. 
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    V neděli 21. listopadu 2010 jsme přivítali 
v chrastavském kině pěvecký sbor GENERACE 
GOSPEL CHOIR  z Liberce.   
    Tento sbor ve spolupráci se Společenským 
klubem Chrastava a humanitární organizaci 
ADRA Liberec připravil odpolední koncert pro 
lidi  - zejména seniory - postižené povodní a 
také jako poděkování všem, kteří byli při 
likvidaci škod. 
 Celkem bylo vybráno 2.537,- Kč a byly 
odevzdány na povodňový účet města. 
      Vystoupení sboru „Generace gospel choir“ 
bylo skvělé – tento druh hudby jsme tady měli 
poprvé (gospel-druh  hudby, který vznikl v první 
čtvrtině 20.st. v černošských kostelech ve 
Spojených státech) a všichni jsme se nechali 
strhnout jak melodií , tak výrazným rytmem. 
Pro všechny návštěvníky měla humanitární 
organizace ADRA připraveny dárkové balíčky, 
které po koncertě rozdala. 
Ještě jednou děkuji všem organizátorům za 
skvělý nápad a velice příjemné listopadové 
nedělní odpoledne. 

Zita Václavíková 

    Stalo se již tradicí, že i v našem městě si připomínáme tento den, který je významný pro všechny obyvatele našeho státu. Ve čtvrtek 28. října 
2010 jsme uspořádali koncert v kostele sv. Vavřince, na kterém vystoupil pěvecký sbor JEŠTĚD z Liberce. 
Přednesl části z MESSA DI GLORIA od Giacomo Puccini a byl to opravdu zážitek! Na zahájení vystoupil starosta Ing. Michael Canov, který 
připomněl nejen toto významné datum, ale i další stěžejní data v naší historii.  
    Na závěr zazněla státní hymna. 

Z. Václavíková 

    Dne 23. listopadu 2010 jsme zahájili novou sérii tzv. “Klubových večerů”, které 
tentokrát byly věnovány poezii. Příjemné posezení s verši našich a světových 
básníků proběhlo za vynikajícího účinkování pana Ivana Žáka a paní Zuzany 
Živnůstkové za hudebního doprovodu Františka Boudy. 
    Všichni přítomní strávili krásný podvečer a Společenský klub tímto děkuje všem 
účinkujícím a bude v příštím roce s Klubovými večery pravidelně pokračovat a již 
nyní vás srdečně na tyto akce zveme.  
    O hezké atmosféře tohoto večera se můžete přesvědčit na našich snímcích. 
 

K. Cinibulková, Společenský klub   
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GALERIE G Městského muzea

Pro rodiče: nadílku pro své děti můžete odevzdávat již od 
pátku 3. 12. 2010 až do neděle 5. 12. 2010 do Infocentra. 
Nezapomeňte každý balíček zřetelně označit jménem dítěte

program: 
17 - 18:00 hod. hraje: Výběr BOHEMIA 

UNIVERSAL BAND - živé vánoční koledy
18:00 hod. rozsvícení vánočního stromu, příchod 

Mikuláše, čerta a anděla

 vyprodáno!!!

účinkují: Žáci hudební školy

Výstava betlémů ze sbírky Václava Janečka, prodej vánočních ozdob firem Rautis a Atlas,
prodej prací klientů Oblastní charity z Domovů sv. Anny, sv. Moniky
a Domova pokojného stáří sv. Vavřince
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Znát pravdu je nebezpečné.
Režijní debut Petra Jákla už svým konkrétním titulem Kajínek odkazuje k případu „nejslavnějšího českého vězně“, tedy k neuvěřitelně 
medializované kauze zločince Jiřího Kajínka, který si odpykává doživotní trest za dvojnásobnou vraždu provedenou v květnu 1993.          
118 minut. Mládeži nepřístupno.                                                                                                                                           Vstupné: 75 Kč

Vánoční pásmo pohádek pro malé diváky. 70 minut.                                                              
 

                                       Vstupné: 25 Kč

Film o lásce bez lásky, o válce bez války a magii bez kouzel.  110 minut.         
                                                        Vstupné: 75 Kč, v předprodeji MIC Chrastava – 50 Kč

POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKU FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ
Změna programu vyhrazena

Rezervace vstupenek na www.evstupenka.cz

Příběh penzionovaného agenta CIA Franka Mosese (Bruce Willis), který žije poklidně a idylicky na venkově. Až do té doby, kdy se jej 
nové vedení CIA rozhodne zlikvidovat. V tu chvíli nastává souboj na život a na smrt mezi špičkovým, ale zestárlým agentem, a celým 
zbytkem CIA. Název filmu je zkratkou označení Retired Extremely Dangerous (v důchodu, extrémně nebezpečný), a právě takovým se 
náš hrdina ukáže.  České titulky. 99 minut.                                      Vstupné: 75 Kč

Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirrenová a John Malkovich v americké akční komedii

Český kriminální film

Mìsto Chrastava Vás srdeènì zve na

v pátek 11. února  2011 os 20:00 hodin
v budovì školní jídelny v Turpišovì ulici.

PØEDPRODEJ: 
od 1. 12. 2010 v informaèním centru na námìstí 1. máje

Hraje:  Bohemia Universal Band
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Tvůrčí dílna a deskové hry      
      V pátek 12. listopadu 2010 byla zahájena nová aktivita Klubu 
Evergreen - setkávání seniorů s náplní Tvůrčí dílna a deskové 
hry. Na první setkání přišlo sedm seniorů, se kterými jsme zdobili 
různé předměty ubrouskovou metodou a hráli žolíky. Na tomto 

setkávání, které probíhá každý 
pátek od 14:00 do 16:00 h, si 
můžete přijít posedět nad šálkem 
čaje nebo kávy, zaměstnat hlavu i 
ruce při rukodělné práci, zahrát si 
různé společenské hry, popovídat s 
přáteli. Scházíme se v prostorách 
Centra dobrého času Bétel v 
Bezručově 503 (v 1. patře nad 
poštou), poplatek za jedno setkání 
činí 20,- Kč. Telefonní kontakt:  
728 977 973  - Vokál Stanislav. 

     Vánoce klepají na dveře, a tak v úterý 16. listopadu 2010 proběhla vernisáž poslední letošní výstavy „VÁNOCE V CHRASTAVĚ“, kterou 
připravil Společenský klub. 
     V Městské galerii jsou ke shlédnutí tradičně betlémy, které i letos vystavuje pan Václav Janeček. Dále si můžete zakoupit výrobky 
klientů Oblastní charity Liberec z Domovů sv. Anny, sv. Moniky v Liberci a Domova pokojného stáří sv. Vavřince v Chrastavě. Radost sobě 
i svým blízkým uděláte nákupem ručně vyráběných vánočních ozdob firmy Rautis z Poniklé a firmy Atlas ze Zásady. 
     Přijďte se vánočně naladit do Městské galerie v Chrastavě. 

                                                           Jitka Marxová 
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Díkůvzdání – tradiční 
americký svátek 
     V pátek 19. listopadu 2010 se sešlo více než 
30 účastníků na slavnostní večeři Díkůvzdání. 
Večerem nás provedli naši lektoři anglické 
konverzace Linda a Ken Stapleton a část hostů 
také tvořili účastníci tohoto kurzu. Ale jelikož 
večer nebyl jen pro anglicky mluvící, o překlad 
se skvěle „postarala“ Katka K. Děkujeme! Ken 
vlastnoručně připravil devítikilogramovou krůtu, 
omáčku a nádivku. Naše kuchařky pak 
bramborovou kaši a skvělý (skoro americký) 
velký dort. Linda vyprávěla historii vzniku tohoto 
svátku spojenou s emigranty z Evropy, kteří se 
na počátku 17. století vydali na krušnou cestu 
přes oceán za novým domovem a nejprve 
málem nepřežili první zimu, ale pak se díky 
pomoci místních obyvatel (indiánů) naučili 
v nových podmínkách vypěstovat a ulovit vše 
potřebné k životu a tak na podzim následujícího 
roku slavili 1. Díkůvzdání. Tento svátek je o 
vděčnosti, setkání široké rodiny u prarodičů a také, v současné USA, o velkém nakupování a americkém fotbale. My tady v Chrastavě jsme 
si tento večer náramně užili a každý sám si připomněli věci, za které můžeme být vděční, s vědomím toho, že kdo umí být vděčný, již je 
sám o sobě veliký „boháč“. 

VVVV    prosinci Vás srdečně zvemeprosinci Vás srdečně zvemeprosinci Vás srdečně zvemeprosinci Vás srdečně zveme:::: 
 

Přednáška s besedou na téma:  Výchova předškolních dětí - pátek 3.12. od 19:00 h   

Mgr. Evald Rucký přináší pro všechny rodiče, prarodiče a vychovatele jak odborné informace, tak řadu praktických rad a postřehů do 
každodenního života. 
 

Večer pro muže – pátek  17.12. od 19:00 h  
Pohodové setkání pro muže s večeří a povídáním nejen na téma:  „Jak projít krizí středního věku bez krize?“ Hostem večera bude Mgr. 
Evald Rucký. 
 

Vánoční kavárna Klubu Evergreen pro seniory – středa  22.12. od 16:00 h, v 1. patro Bezručovy 503 

 

CHRASTAVSKÁ SVĚTÉLKA, tentokrát s ŽIVÝM BETLÉMEM – čtvrtek 23. 12. sraz v 16:30 h na náměstí 1. Máje. 
Lampionový průvod pro celé rodiny zakončený živým betlémem. Pojďme spolu „vstoupit“ do Vánoc! 
 

Výlet ke krmelci – úterý 28. 12. - sraz v 10 hodin v Bezručově ul. u dětského hřiště 

Návrat asi ve 12 hodin. S sebou jídlo pro zvířátka (suchý chléb, jablka, mrkev, kaštany). 
 

Veselý Silvestr Klubu Evergreen – pátek 31. 12. od 20:00 h, v 1. patře Bezručovy 503 

Silvestrovský večer pro seniory. 
 

„Radostné Vánoce a dobrý rok 2011!“ 

Bétel – Jednota bratrská Chrastava 
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    Soukromou aktivitou vyšel v listopadu 2010 „Povodňový cha-
ritativní kalendář 2011“. Na projektu se podílela skupina dívek a 
žen, jejichž rodiny byly během srpnové povodně postiženy. Tři-
náctistránkový plnobarevný visací kalendář obsahuje umělecké 
fotografie dvanácti dívek, zakomponované do reálného prostředí 
zdevastované Chrastavy. Každý list obsahuje ještě dvě srovnáva-
cí fotografie z povodňové Chrastavy. 
    Výtěžek z prodeje tohoto kalendáře bude rozdělen pro konkrét-
ní projekty – např. MŠ a ZŠ ve Vítkově, Mateřskou školu Motýlek, 
Jednotu bratrskou Chrastava a TJ Spartak Chrastava – oddíl ko-
pané (přípravka, žáci). 
    Kalendář si můžete zakoupit v informačním centru na náměstí, 
v ateliéru Foto Jana též na náměstí, ale i v několika dalších prodejnách. Prodejní cena je 160,-Kč. 
    V případě zájmu o větší počet kalendářů vám poskytne informace o prodeji Klára Sehnoutková na tel.: 605 305 630. 

   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 můžete zakoupit v informačním centru na ná-
městí 1. Máje. 

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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   Velmi rozšířené oslavy Nového roku 
z 31. prosince na 1. ledna mají svůj 
původ v gregoriánském kalendáři, kte-
rý zavedl papež Řehoř XIII. v roce 
1582. 
    Přestože se v některých zemích 
prosadil teprve v 19. století, řídí se jím 
stamilióny lidí v různých zemích světa. 
    Ve středověku byl konec starého a 
začátek nového roku důvodem ke 
zpytování svědomí. Byl rovněž vhod-

nou příležitostí k věštění budoucích událostí  a věštění konce  světa 
různými proroky. 
   Teprve v 18. století se poprvé  objevuje sil-
vestrovské veselí jako loučení se starým ro-
kem. 
   V keltském kalendáři se vyskytoval název 
Samain. Byla to doba, která oddělovala po-
slední den starého roku  a začátek  roku no-
vého. Keltský rok končil dnem 1. listopadu,  
kdy slunce již ztrácelo svou sílu a vlády na 
zemi se ujímaly temné síly.  Samotná noc na 
přelomu roku je prý plná zázraků a kouzel. 
Podle prastaré mytologie se prý v té době 
vracejí na svět duše zemřelých předků, víly, 
čarodějnice apod. Keltové tu noc tančili ko-
lem magických ohňů, poháry byly naplněny 
medovinou či pivem, byla to doba druidských 
rituálů.     
   Slované byli – jak známo – zemědělci, a 
proto slavili Nový rok až na jaře. 
Začínal teprve  1. března. Stejně jako Kelto-
vé také oni věřili, že se během poslední  noci  
starého  roku  vracejí na zemi duše zemře-
lých. Novoroční oslava zvala k hostině ze 
zbytků sklizně a různých jarních dobrot. 

K oslavám patřily také maškarní průvody, pálení ohňů a obcházení 
domů. 
   Židé počítají svůj letopočet od narození Adama a v roce 2010 za-
čali již rok 5771.  Hebrejsky se den Nového roku nazývá „roš haša-
na“, což znamená „den soudu“. Podle rabínské tradice jsou v tento 
den otevřeny tři knihy. Osoby zcela spravedlivé jsou zapsány do 
Knihy života,  hříšníci do Knihy smrti a   ostatní  do tzv. Prostřední 
knihy. Mají možnost se napravit a zvrátit svůj osud. Následujících 
deset dní by lidé měli strávit v modlitbách  a zpytovat  svědomí. No-
vý rok je slavnostním dnem, tradiční barva je bílá. Lidé si při setkání 
přejí „šama tova umetuka“, což znamená „dobrý a sladký rok“. Svá-
teční chléb má tvar věnce, což je symbol opakování. 
  Islámský kalendář začíná rokem 622, kdy prorok Mohamed pře-

sídlil z Mekky do Mediny. Nový rok je 
pohyblivým svátkem . Mnohem význam-
nějším svátkem však  je  pro  muslimy 
tzv. ramadán, který trvá po celý devátý 
měsíc v roce. 
  Zvláštní místo zaujímá čínský kalen-
dář, který je každý rok pod vládou jedno-
ho znamení čínského zvěrokruhu. Da-
tum Nového roku připadá na první nov,  
což může být v období mezi 21. lednem 
a 21. únorem. K oslavám čínského No-
vého roku patří petardy   ohňostroje, 
pestré průvody   s draky a vládnoucím 
znamením zvěrokruhu. 
  Všechny oslavy Nového roku na celém 
světě mají společné přání : 
Aby byl nový rok šťastný, zdravý a po-
kojný. 
   My Chrastaváci si ještě navíc přeje-
me, abychom již víckrát nemuseli  za-
žít ničivé povodně !!! 
 
           Z dostupných pramenů připravila 

Alena VYDROVÁ 

    Od úterý 23. 11. 2010 je uzavřena ulice Pobřežní. Rada města na své schůzi dne 22. 11. 2010 o uzavírce ulice Pobřežní v souladu s §24 
odst. 8 zák. č.13/1997 Sb. na základě odborného posudku, který konstatoval havarijní stav pobřežní zdi v bezprostředně hrozící zřícením v 
této ulici. Objízdnou trasu pro tento havarijní stav pro směr na Vítkov a Vysokou stanovila KSS LK pro osobní dopravu ulicí Družstevní a 
pro dopravu nákladní přes Václavice. Pro směr do Chrastavy zůstala doprava přes provizorní most nezměněna. Autobusy ČSAD mohou 
most používat obousměrně.  
    Dne 29. 11. 2010 vydal příslušný silniční úřad pro místní komunikaci Pobřežní tj. OVÚS MěÚ Chrastava rozhodnutí (proti kterému lze 
podat odvolání, které však nemá v části rozhodnutí týkající se uzávěrky ul. Pobřežní a objízdných tras odkladný účinek), kterým rozhodl o 
uzavírce ulice Pobřežní z důvodu její rekonstrukce a zároveň stanovil objízdnou trasu totožnou s výše uvedenou (tj. pro směr na Vítkov a 
Vysokou pro osobní dopravu ulicí Družstevní, pro dopravu nákladní přes Václavice, pro směr do Chrastavy přes provizorní most s tím, že 
autobusy ČSAD mohou most používat obousměrně).  
    Omlouváme se všem občanům, především pak občanům Václavic, kterým výše uvedené dopravní omezení způsobuje přímo či nepřímo 
komplikace. Na druhou stranu rekonstrukcí bude vyřešen trvale problém s Pobřežní ulicí. Po jejím dokončení bude mít ulice Pobřežní nejen 
vyhovující podklad (tzv. kufr), ale bude obousměrně průjezdná pro všechny typy vozidel a bude zbudován chodník. Akce samotná bude do-
končena do konce roku 2011, což ovšem nevylučuje jednosměrné otevření ulice Pobřežní v době výstavby (po dokončení rekonstrukce po-
břežní zdi).  
 
V Chrastavě dne 30. 11. 2010                                                                                                                                     Michael Canov, starosta  
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Analýza kvality Vaší  vody z  řadů  a studní přímo u zdroje za   
480,-Kč.  
Poradenství jak odstranit případně nežádoucí naměřené hodnot 
(tvrdost,  železo,mangan, dusičnany, těžké  kovy..). Kontakt na  
mobil 605 263 436 – pan Petr Sobol. 
—————————————————————————————— 

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! 

FINANFINANFINANFINANČČČČNÍ  SLUNÍ  SLUNÍ  SLUNÍ  SLUŽŽŽŽBYBYBYBY    
Spol. Team Real Group s.r.o. 

————————————— 

BANKOVNÍ SEKTOR:BANKOVNÍ SEKTOR:BANKOVNÍ SEKTOR:BANKOVNÍ SEKTOR:    
HYPOTEČNÍ ÚVĚRY 

 

NEBANKOVNÍ SEKTOR:NEBANKOVNÍ SEKTOR:NEBANKOVNÍ SEKTOR:NEBANKOVNÍ SEKTOR:    
- PRO PROBLÉMOVÉ KLIENTY 
- BEZ PROKAZOVÁNÍ PŘÍJMU 

ZÁPISZÁPISZÁPISZÁPIS    VVVV    REGISTRUREGISTRUREGISTRUREGISTRU    ----    NEVADÍNEVADÍNEVADÍNEVADÍ    
- VYPLÁCENÍ  EXEKUCÍ 
- VYPLÁCENÍ   DRAŽEB 

 REALITNÍ ČINNOST 

Informace na tel.: 725 097 354 
                        739 422 138 

e-mail: team.real.group@gmail.com 

!!! Permanentka do solária !!!
v hodnotě 500,-Kč nebo 1000,-Kč

Při nákupu permanentky zvýhodněná cena opalování 1 minuta = 6,-Kč
V PRODEJI - Malá Kostelní 146 (50 m od náměstí)

1 hodina 100,-Kč
OBJEDNÁVKY - tel.: 774 205 700



Strana 15                               



Strana 16                                


