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  Povodňové domky jsou realitou. Jsou dva, oba mají po čtyřech bytech a stojí na Střeleckém Vrchu. Dotace na tyto domky byla získána 
z Ministerstva pro místní rozvoj. Činí jeden milion na samotný byt a 150 tisíc na příslušnou infrastrukturu. Celkově tedy při osmi bytech činí 
dotace 9,2 miliony korun. Vlastní náklady města Chrastava pak cca tři milionu korun.   
 
   Podmínkou dotace bylo splnění vpravdě šibeniční lhůty, dokdy musely být domky předány zhotovitelem ke kolaudačnímu řízení. Tato lhůta 
činila šest měsíců od data povodní, tj. od 7. srpna 2010. Úkol tedy zněl jasně, domky musely být realizovány do 6. února 2011. Za zhotovitele 
jsme vybrali firmu HAAS FERTIGBAU, která měla zkušenosti již i z minulých povodní. Jsem velmi rád, že jsme se nakonec rozhodli právě pro 
tuto firmu (zájemců bylo více), splnila, co slíbila, a v patřičné kvalitě stihla termín (je třeba si navíc uvědomit, že na výstavbu neměla celých šest 
měsíců, ale de facto jen čtyři, neboť jsme v srpnu měli jiné starosti a v září jsme firmu hledali a vybírali a navíc se jednalo o měsíce zimní). Nutno 
ovšem velice poděkovat nejen firmě zhotovitelské, ale i všem firmám spolupracujícím - jako firmě VE s.r.o., které dělaly  vysoce nadstandardně 
vše možné i nemožné, aby se stihlo včas i napojení na sítě.  

   Výběr nových nájemníků byl dělán následujícím způsobem. V první fázi byli osloveni všichni 
majitelé a nájemci ve zdemolovaných nemovitostech. Ti, kteří mají v plánu výstavbu nových 
rodinných domků, však s díky odmítli, neboť jim město již hned po povodni zajistilo jiné 
dočasné bydlení do doby jejich 
výstavby. Odmítli i někteří další, 
kteří si již jiné bydlení zajistili. Ti, 
kteří nabídku přijali, získali 
smlouvu na bydlení na dobu 
neurčitou. Jelikož se však 
nejednalo o všechny byty, bylo 
bydlení v druhé fázi nabídnuto 
těm, kteří sice přišli o střechu 
nad hlavou, nebyli však 
vlastníky ani nájemci (např. při 
v í c e g e n e r ačn í m  byd len í 
v původních nemovitostech 
nebyly dospělé děti se svými 
rodinami vlastníky ani nájemníky 
příslušné  nemovitosti).  
—————————————— 

Dokončení na str. 2 

Ing. Michael Canov
starosta

Zita Václavíková
místostarostka

Vážení spoluobèané,
dovoluji si Vás pozvat na osmdesátý ètvrtý

„Veèer se starostou a místostarostkou“ na téma 

Jak probíhá jednání o žádostech na Ministerstvu
pro místní rozvoj, kdy zaène realizace jednotlivých akcí. 
Odbornými garanty veèera jsou vedoucí ORM MìÚ

Mgr. Jakub Dvoøák a referent téhož odboru 
se zamìøením na získávání dotací Ing. Lenka Míšková.  

    
 Setkání se koná

     Tìším se na Vaši úèast.

povodòové investièní akce – nové mosty a lávky, 
rekonstrukce komunikací. 

v pondìlí 7. bøezna od 17:00 
v malé zasedací místnosti na radnici 
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    Množí se dotazy ohledně ne/závadnosti půd zasažených loňskou 
povodní využívaných pro zahrádkářské účely. Konzumace 
kontaminované zeleniny a případné zdravotní obtíže rozhodně 
nejsou nic příjemného, a proto je na místě zde shrnout několik 
informací k této problematice. 
 
    Hned na úvod je třeba podotknout, že dle vyjádření Ing. Bernátha 
ze Zdravotnického ústavu se sídlem v Liberci, není důvod k velkým 
obavám z plošného znečištění ani z hlediska zdravotního. Nikdo 
však nedokáže přesně odhadnout jaké látky se kde proti proudu 
toku vymyly a kde se při povodni případně usadily. Z tohoto důvodu 
bude vytipováno několik lokalit (nejen v zaplaveném území), na 
kterých budou odebrány pilotní vzorky, jejichž výsledky budou 
vyhodnoceny a porovnány. 
 
    V této souvislosti se uskuteční i informativní schůzka s občany 
v budově chrastavského kina, kde budete seznámeni s danou 
problematikou Ing. Bernáthem.  
 
    Schůzka se uskuteční dne: 9. Března 2011  v 17:00 hodin. 
 
Těšíme se na Vaší návštěvu! 
 
Pro informace o poradenství a vzorkování se můžete obrátit přímo 
na: 
 
Zdravotní ústav se sídlem v Liberci 
U Sila 1139 
Liberec 30, 463 11 
Tel: +420 482 411 600 
E-mail: info@zulib.cz 
 

Bc. Martin Spáčil, OVÚS MěÚ Chrastava 

    Zdravotní ústav se sídlem v Liberci (se sídlem U Sila 1139, 
Liberec 30) nabízí pro všechny soukro-mé majitele studní 

 
ROZBORY PITNÉ VODY 

za POLOVIČNÍ CENU! 
 

Cena rozboru je 960 Kč vč. DPH.  
Akce trvá do 31. března 2011 

 
Vaše objednávky přijímáme  

v po – pá 7:00 - 14:00 hod. na tel.:  482 411 640 – 
1, 482 411 600 

e-mail: pospisilova@zulib.cz 

Dokončení z titulní strany 
Nájem byl stanoven obvyklý na 44 Kč/m2 , což při velikostech bytu cca 55 m2  činí nájemné necelé 2,5 tis. Kč/měsíc (bez služeb).   
 
    Ve středu dne 16. 2. 2011 za doprovodu Cimbálovky Dušana Kotlára proběhlo slavnostní předání klíčů od zbrusu nových bytů jejím 
obyvatelům. Přítomna byla i veřejnost, všichni si mohli prohlédnout (a prohlédli) povodňové domky i jednotlivé bytové jednotky.  
 
    Omlouvám se a zároveň děkuji obyvatelům Střeleckého Vrchu, především pak těm, kteří využívají tzv. panelku, za trpělivost během 
realizace stavby, která přinášela hluk, provoz na panelce i nepořádek. 
V Chrastavě dne 21. 2.  2010                                                                                                                           Ing. Michael Canov,  starosta    
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    Od počátku 90. let byla připravována velkolepá investiční akce  RTN (Regiotram Nisa), zahrnující pozdější Liberecký kraj a sousední 
oblasti SRN a Polska, která měla zcela pozměnit cestování po železnici.  Po železnici měly jezdit speciální lehké soupravy, které by např. 
v Liberci vjížděly do nitra města po tramvajových trasách. Po 15 letech příprav prakticky celý projekt padnul. Z celého původního projektu 
však zůstala „živá“ idea zlepšení přístupu na vlakové nádraží v Chrastavě a zdejší lepší propojení autobusové a vlakové dopravy.   
 
    A tak ve středu 9. února 2011 bylo slavnostně odhaleno dokončení chrastavské akce Regiotram Nisa. Tato akce v sobě zahrnovala 
vybudování autobusového terminálu na nádraží Českých drah, rekonstrukci ulice Nádražní až po křižovatku s Andělohorskou  (včetně), 
přebudování příjezdu k viaduktu do průmyslové zóny a rekonstrukci a obnovu prastaré kanalizace. Rok trvající akce byla velmi ztížena 
srpnovými povodněmi, nicméně firma Skanska a. s. vše zvládla v termínu.  
 
    Pro občany, bydlící v této části města, je plusem především rekonstrukce této části Nádražní ulice, která dosud působila přímo 
odstrašujícím dojmem, a zlepšení autobusové dopravy do Liberce (protažení maximálního množství spojů až k vlakovému nádraží), pro 
všechny (nejen) chrastavské občany je pak cenné propojení autobusové a vlakové dopravy především při cestě do Žitavy či dále do SRN.  
 
    Příprava celé akce byla velmi složitá, a to jak organizačně, tak z hlediska majetkových vztahů a především pak z hlediska získání 
dotace,  nicméně letité úsilí o realizaci této akce bylo úspěšné, 
dotace z EU byla získána, ochota investovat ze strany SVS a. s. 
zajištěna, z Libereckého kraje též (investice do křižovatky 
s Andělohorskou).    
 
    Celkové náklady ve výši 30.968.614 Kč, byly uhrazeny 
následujícím způsobem – dotace z Evropské unie 20.279.376 Kč, 
SVS a.s. 6.773.908 Kč, Liberecký  kraj 542.265 Kč a Město 
Chrastava 3. 373. 063 Kč.   
 
V Chrastavě dne  11. 2.  2011                Ing. Michael Canov, starosta 
 
Článek související – Zahájení stavby ze dne 17. 2. 2010:  http://www.
chrastava.cz/2010/rtn-zahajeni.htm 

       

 

 

    Rada města Chrastava na svém zasedání dne 31. ledna 2011 schválila změnu systému svozu velkoobjemového odpadu v Chrastavě.  
 
    Vzhledem k přibývajícím stížnostem občanů na nepořádek v místech přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad (dubnový a říjnový 
svoz) a po upozornění firmy AVE na skutečnost, že do kontejnerů je odkládán i odpad, který do nich nepatří, přistoupili jsme k celkové 
změně systému. 
 
    Doposud bylo zvykem, že v průběhu sobotního rána bylo na dvacet stanovišť rozmístěno dvacet kontejnerů, do kterých bylo možno 
v průběhu víkendu kdykoli odpad odložit. A to i takovým způsobem, že kontejner nebyl vidět, plocha s odpadem se i několikrát zvětšila a 
místo odpadu velkoobjemového (tj. odpadu, který není možné pro své rozměry, hmotnost nebo vlastnosti odložit do sběrné nádoby – 
nábytek, koberec, matrace, bedny apod.) zde bylo možné najít i odpad nebezpečný či stavební a dokonce i dřevo. Do doby, než se firmě  
AVE  postupně tyto „skládky“ podařilo zlikvidovat  (zpravidla během dvou až tří pracovních dnů), se zmíněný odpad stále přivážel,  případně  
přebíral, dále rozhazoval po okolí a odvážel.  
 
    Nový systém, který bude zaveden od dubna letošního roku, spočívá v tom, že v průběhu soboty a neděle bude vždy od 8:00 hod do 
16:00 hod projíždět městem souprava kontejnerů s obsluhou,  která bude odpad od občanů vybírat a ukládat přímo na vůz. Rozpis míst i 
časů bude nastaven obdobně, jako u svozu nebezpečného odpadu s ohledem na počet obyvatel žijících v dané lokalitě. Jinými slovy – na 
Střeleckém Vrchu bude souprava  přistavena minimálně na dvě hodiny, na Richtrově Vrchu, kde je obyvatel méně, čas kratší. Přehledný 
soupis míst i času přistavení soupravy najdete v příštím čísle Chrastavských listů. Na plakátovacích plochách a na webu města se bližší 
informace objeví na přelomu března a dubna, svoz samotný se uskuteční v dubnu 2011. 

                                                                                                     Zuzana Vojtíšková, referent ORM 
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    Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamži-
kem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se 
budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na 
sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho 
obyvatele, což je při tomto způsobu sčítání částka v  Evropské Unii obvyklá ).  
 
Novinky sčítání lidu 2011 
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale také se 
zkušenostmi z předchozích sčítání: 

     Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na regis-
trované partnerství. 

     Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a vý-
daje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. 
Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připoje-
ní k internetu.  

     Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových 
schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.  

     Sčítacími komisaři budou asi v  95 % případů pracovníci České pošty. 
     Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím  datových schránek.  
     V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci 

se všemi dotazy o sčítání.  
     Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve kterém si mohli žáci a studenti zábavnou formou 

vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé. 
 

Generálka na Sčítání lidu 
V České republice se letos od 6. dubna do 7. května uskutečnilo zkušební sčítání lidu. Celkem 6,4 % obyvatel využilo možnost 
odeslat formuláře elektronicky přes internet, ostatní zvolili klasickou cestu a vraceli formuláře komisařům nebo je posílali poštou.  
Pro zkušební sčítání vybrali statistici 0,5 % obyvatel České republiky, aby prověřili všechny potřebné procesy před ostrým sčítáním 
v příštím roce, otestovali srozumitelnost a přehlednost formulářů a vyzkoušeli nové techniky skenování dat. „Sčítání lidu se na našem úze-
mí provádí pravidelně od roku 1869. Letos se poprvé v historii testovalo i elektronické vyplňování sčítacích on-line formulářů na internetu, 
které bude při sčítání příští rok úplnou novinkou,“ upozorňuje místopředseda Českého statistického úřadu Stanislav Drápal. „Samotné in-
formace z dotazníků nebyly při zkušebním sčítání tím nejdůležitějším, zaměřili jsme se hlavně na srozumitelnost otázek a formu-
lářů. Výstupem byla zpráva, jaké procesy je potřeba pro ostré sčítání zlepšit a kde jsou slabá místa nových systémů.“ 
 
Historie sčítání lidu 
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se soupisy obyvatel tvořily už ve středověku, kdy sloužily panov-
níkům k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém území 
je považován soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II.  
Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. Novou kapitolu v 
historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně a jednotně na ce-
lém území soustátí.  
 Rozsah informací i  kvalita dat se začala významně zvyšovat od roku 1869, kdy se uskutečnilo první moderní sčítání lidu na našem území. 
Jediné sčítání, které se v novodobé historii Československa nekonalo, bylo v roce 1940  kvůli  2. světové válce. 
 

Ondřej Kubala, tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

Sčítání lidu: bezpečnost na všech frontách 
    Ochrana osobních údajů a zajištění bezpečnosti všech sbíraných dat, je nejvyšší prioritou, kterou ČSÚ při sčítýání lidu má. Ce-
lé sčítání lidu připravujeme ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů, jehož specialisté se účastnili přípravy textu zá-
kona o sčítání lidu včetně dalších právních norem, které se sčítáním souvisejí. Úřad provede také kontrolu zpracování osobních 
údajů získaných při sčítání. 
 
 „Ochrana informací, které lidé do formulářů vyplní, je pro nás velmi důležitá. Bezpečnostní opatření jsme začali připravovat už dva roky 
před samotným sčítáním a na projektu pracuje několik bezpečnostních specialistů,“ uvádí předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.  
 
Ochrana sběru dat 
Každá z cest, jak je možné vyplněné formuláře odevzdat, je zabezpečena jiným způsobem. 
 
Osobní předání sčítacímu komisaři 
- Sčítací komisaři budou pracovníci České pošty, tedy lidé, kteří mají zkušenost a praxi s doručováním peněz i cenných zásilek  
  i s manipulací s osobními údaji.  
- Sběrná místa všech formulářů jsou pošty, které jsou pod speciálním čtyřiadvacetihodinovým dohledem. 
- K dopravě vyplněných formulářů bude Česká pošta používat pouze zabezpečená vozidla a bude s formuláři nakládat jako s cennými 
   zásilkami s mimořádnou ochranou.  

 
On-line vyplnění na internetu 
Pro on-line vyplnění sčítacích formulářů je potřeba Adobe Acrobat minimální verze 9.0, který umožňuje vysoký stupeň zabezpečení. Při on-
line odesílání je zajištěna maximální ochrana osobních údajů a předávané informace jsou chráněny proti zcizení i neoprávněnému zásahu 
jakékoliv třetí strany.  
 
Ochrana skenování a zpracování do elektronické podoby 
Vyplněné papírové formuláře svezou speciální vozy České pošty do zabezpečeného meziskladu a odtud pak pojedou dál do 
zabezpečeného skenovacího centra.  
 
Ochrana archivace a vyhodnocení výsledků 
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Jakmile budou papírové formuláře naskenovány, dojde před samotným zpracováním k jejich anonymizaci. To v praxi znamená, že budou 
z databází odstraněna všechna jména a rodná čísla. Z výsledků sčítání tak pouze zjistíte, že např. v Bruntále v Jiráskově ulici žije žena, 
které je 35 let, má dvě děti, každý den dojíždí do práce vlakem do Opavy, vystudovala vysokou školu a narodila se v Ostravě, ale nikdo už 
nikdy nezjistí, jak se jmenuje, ani jaké má rodné číslo.  
Po oskenování budou všechny papírové formuláře uschovány ve speciálně zabezpečených objektech a budou skartovány specializovanou 
firmou, která má potřebné bezpečnostní certifikáty od Národního bezpečnostního úřadu.  Zákon o sčítání lidu říká, že ČSÚ je povinen 
skartovat papírové formuláře do tří let od rozhodného okamžiku sčítání. V praxi počítá ČSÚ s tím, že papírové formuláře skartuje nejpozději 
do jednoho roku.  
 
„Na závěr budou naskenované a anonymizované formuláře v elektronické podobě předány k trvalému uložení do Národního archivu,“ 
doplňuje Iva Ritschelová. „Bližší informace o zabezpečení jednotlivých fází sčítání lidu nám bezpečnostní specialisté nedovolí 
z pochopitelných důvodů zveřejnit.“ 
 

Ondřej Kubala, tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

Jak sčítání pomáhá 

    Pevně věříme, že do řady situací, ve kterých se výsledky sčítání používají, se vůbec nedostanete (povodně, evakuace při 
živelných pohromách, zásahy hasičů…), ale přesto, člověk nikdy neví… K čemu se tedy výsledky používají a jak se promítne 
vyplnění či nevyplnění sčítacího listu do vašeho běžného života? 

•        Hasiči Informace ze sčítání lidu budou velmi důležité pro hasiče a další složky integrovaných záchranných systémů. Poskytují 
informace, kolik je v kterém domě bytů, z čeho jsou nosné zdi, z jakého materiálu jsou domy postaveny, na jaké přípojky jsou při-
pojeny (např. plyn), jak je dům vysoký, kolik má pater. To vše potřebují záchranáři znát, aby mohli lidem v daném domě co nej-
rychleji pomoci. Zároveň jsou data ze sčítání velmi důležitá při zpracování krizových a evakuačních plánů. 

•        Povodně Data ze sčítání jsou důležitým nástrojem k tvorbě protipovodňových opatření a jsou také důležitá při operativních zása-
zích a evakuacích při všech přírodních živlech.  Jenom sčítání lidu ukazuje, kolik v kterých oblastech žije lidí, jaká je jejich věková 
struktura a zároveň jaké jsou jejich domy a  z čeho jsou postaveny – tedy jak dlouho například dokážou řádění přírodního živlu 
odolat. 

•        Dopravní obslužnost Podle informací, jak často a kam lidé cestují za prací či do školy, se sestavují tzv. mapy dojížďky, podle 
kterých se plánuje dopravní obslužnost v ČR – tedy kolik je kde potřeba autobusů, vlaků či tramvají a jak často mají jezdit. 

•        Školy a školky Podle dat ze sčítání (a navazujících projekcí obyvatel) lze snadno vypočítat, ve kterých lokalitách budou 
v příštích letech školní či předškolní děti a kolik jich bude. Získáme tak informace, jaká bude nutná kapacita tříd ve školkách a 
školách případně, kde bude potřeba školky otevírat, a kde rozhodně není dobrý nápad školku či školu zavřít. 

•        Péče o seniory Data ze sčítání umožní naplánovat kapacity v domovech důchodců, hospicích a dalších sociálních zařízeních 
pro seniory. Stejně tak podle nich může být optimalizována nabídka sociálních služeb pro seniory (např. donášky obědů).   

•        Vakcíny pro očkování dětí Ministerstvo zdravotnictví podle dat ze sčítání plánuje, kolik má objednat očkovacích vakcín pro děti 
v České republice. Data ze sčítání jsou klíčová především pro správné počty vakcín. Pokud se jich objedná příliš moc, utrácí stát 
zbytečně peníze, pokud se jich naopak objedná málo, hrozí, že po nějakou dobu nebudou k dispozici.  

•        Nabídka a poptávka na pracovním trhu Údaje o sčítání lidu přinesou podrobné informace, jak je v kterých místech ČR kvalifi-
kovaná pracovní síla. Jsou to velmi důležitá data, která firmy kombinují s aktuálními informacemi z úřadů práce, když se rozho-
dují, kde otevřou svoji pobočku či závod, aby v daném regionu našli zaměstnance s potřebnou kvalifikací.  

•        Peníze z EU Evropská unie bude členským zemím nově přerozdělovat unijní peníze a dotace pouze podle výsledků sčítání lidu 
v roce 2011. Země, která dodá nekvalitní, neúplné či chybné údaje, se může připravit o desítky milionů eur z evropské pokladny.  

•        Část výnosů z daní, která připadne obcím Ministerstvo financí využívá data ze sčítání (průběžně upravovaná o aktuální demo-
grafickou statistiku) k přerozdělení podílu výnosu z daní, který připadne obcím. Čím více osob je v obci sečteno, tím větší má 
obec nárok na peníze. V ČR se zatím tyto finance přerozdělují podle trvalého bydliště, ale velká část zemí EU už výnosy z daní 
přiděluje obcím podle tzv. faktického bydliště, tedy podle toho, kolik lidí žije v dané oblasti skutečně, bez ohledu na to, zda jsou 
v této lokalitě trvale hlášeni.  

•        Naši poslanci v EU Evropská unie aktuálně zvažuje, že by podle výsledků sčítání lidu 2011 ve všech zemích EU přepočítala 
mandáty v Evropském parlamentu. 

•        Hluk Data ze sčítání jsou důležitá při posuzování hlukové zátěže a při tvorbě hlukových map, které ukazují, jaká část obyvatel  je 
(a nebo v případě nových projektů může být)  zasažena nadměrným hlukem. Podle těchto map se pak připravují protihluková 
opatření a zároveň slouží jako podklad pro žádosti o dotace na protihluková opatření.  

•        Faktické bydliště Poprvé v historii sčítání zjistí tzv. faktické bydliště, tedy místo, kde lidé skutečně žijí. Trvalé bydliště je v rámci 
EU české specifikum s velkým problémem – na adrese trvalého bydliště se zdržuje stále méně lidí a vůbec už tyto adresy neod-
povídají tomu, kde lidé skutečně žijí.  

    Faktické bydliště je velmi důležitou informací pro starosty, kteří tak poprvé oficiálně zjistí, kolik lidí skutečně v jejich obci bydlí bez ohledu 
na to, zda jsou tam hlášeni. Podle těchto dat budou moci plánovat kapacity škol, školek, zdravotnických zařízení,veřejnou dopravu, 
občanskou vybavenost… 
    V rámci EU se bude posuzovat faktické bydliště a podle počtu fakticky bydlících lidí (nikoliv trvale hlášených) se také budou rozdělovat 
evropské dotace obcím na stavbu kanalizací, opravu silnic apod.  

•        Živnostníci, podnikatelé a firmy získají díky sčítání velmi dobrý přehled, ve kterých lokalitách budou lidé potřebovat jejich služ-
by. Data o technickém stavu domů a bytů a jejich stáří jsou velmi přínosná například pro řemeslníky a prodejce zboží potřebného 
pro rekonstrukce, když se rozhodují, kde budou podnikat a jaký sortiment zboží lidé v dané oblasti potřebují. 

•        Národnostní menšiny  Sčítání lidu je naprosto klíčové pro národnostní menšiny a jejich práva. Otázka na národnost je ve formu-
lářích sčítání lidu sice dobrovolná, ale pokud se v některé z obcí přihlásí k určité národnostní menšině alespoň 10 % obyvatel, 
získávají podle zákona č. 128/2000 Sb., O obcích a podle zákona 273/2001 Sb., O právech příslušníků národnostních menšin 
právo na vícejazyčné názvy a označení a obec musí zřídit výbor pro národnostní menšiny. Menšiny mají v ČR také právo na uží-
vání jazyka národnostní menšiny v úředním styku a před soudy, právo na výchovu a vzdělávání v jazyce národnostní menšiny a 
další. Sčítání lidu a počty přihlášených k dané národnostní menšině jsou zásadním ukazatelem při prosazování práv národnost-
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ních menšin v ČR.  
•       Pár zajímavostí Na závěr nabízíme několik maličkostí, které ovlivňují náš každodenní život a možná si ani neuvědomujeme, že 

jde o servis, který vznikl díky sčítání.   

 

Telefonní automaty Telecom využil tato data v obcích ke splnění ustanovení zákona o instalování veřejných telefonních automatů 
v závislosti na hustotě obyvatel.  

-Odpad Jedna z firem, zabývající se odpadovým hospodářstvím, využila výsledky ze sčítání lidu (konkrétně informace o vytápění tuhými 
palivy) k odhadu množství komunálního odpadu v jednotlivých obcích a v řadě měst sloužily informace o způsobu vytápění ke zpracování 
energetických koncepcí.  

- Parkoviště  Data o dojížďce ze Středočeského kraje do Prahy byla použita k určení míst a kapacit záchytných parkovišť na okrajích 
hlavního města. 

-Hlídání dětí Pouze ze sčítání lze zjistit počty žen na mateřské dovolené za obce či městské části, data se často využívají v Praze (ale i 
v jiných regionech) jako podklad pro plánování služeb pro maminky s malými dětmi (např. hospodyně docházející do domácností, hlídání 
dětí…). 

1) Blíží se první návštěva komisaře.  
Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací 
formuláře, najde každá domácnost ve své schránce letáček se 
základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem bude 
v každé schránce lísteček Informace o kontaktních osobách a 
místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který 
formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti 
přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, 
bude možné ověřit v každé obci na úřední desce. Čas návštěvy 
budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo o 
víkendu, aby zastihli rodinu doma. Materiály budou komisaři 
roznášet do schránek od 26. února do 6. března 2011. 
 

2) Jak poznám sčítacího komisaře? 
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat 
speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude předkládat při 
návštěvě v každé domácnosti společně s občanským průkazem. 
Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým 
logem České pošty.  
 
3) Komisaři roznáší formuláře. 
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března každou 
domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro všechny osoby, které 
tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době 
rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen přechodně).  
Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s 
vysvětlivkami:  

     Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti 
dostane svůj vlastní) 

     Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden) 
     Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo 

správci domů) 
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy 
domácnosti. Formuláře vám komisaři předají osobně proti podpisu.  
Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, bude 
už  na formuláři dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud 
vám bude formuláře předávat na jiné adrese, vyplní komisař údaje 
v hlavičce ručně do prázdného formuláře. 
 
Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem 
budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři 
základní možnosti: 
1)  On-line vyplnění a odeslání na internetu 
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, 
komisař si s vámi hned domluví termín schůzky, kdy přijde 
formuláře vyzvednout) 
3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete 
tuto možnost, předá vám komisař předtištěnou obálku formátu A4, 
žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí)  
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy mu 
vyjde vstříc a pomůže.  
Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny vysvětlivky 
v osmi jazycích (angličtina, němčina, ruština, romština, 
vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština). 

4) Co když se mi navržený termín návštěvy nehodí a nebudu 
v tu dobu doma? 
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí 
vám do schránky Oznámení o termínu doručení sčítacích 
formulářů, kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu 
a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám ani druhý termín 
nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou linku 800 87 97 02 a 
domluvit si jiný čas návštěvy.  
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schrán-
ce Oznámení o náhradním termínu doručení sčítacích formulářů 
s informací, že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném 
místě do 14. dubna. V praxi bude sběrným místem jedna z větších 
pošt ve vašem regionu.  
 

5) Rozhodný okamžik 
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Půlnoc z 25. na 26. března 
je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích 
formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný 
okamžik.  
Příklad:  
Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo 
v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se 
ale narodilo hodinu před půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi 
bylo a je třeba jej do sčítání uvést.   
Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů.  
 
6) Sběr vyplněných formulářů 
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře 
on-line, předáte je komisaři osobně a nebo zda je odešlete 
v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či odevzdat 
formuláře do 14. dubna 2011. 
a) Vyplnění formulářů on-line 
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je 
internet. Od rozhodného okamžiku bude možné na www.scitani.cz 
vyplňovat a odesílat formuláře on-line.  
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete 
papírové formuláře, které Vám přinesl sčítací komisař. Na 
papírových formulářích najdete vpravo dole u čárového kódu dva 
unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje čísla a 
písmena). Těmi se na ww.scitani.cz přihlásíte, otevře se vám váš 
formulář a můžete začít vyplňovat. V závěru kliknete na tlačítko 
odeslat. Po odeslání obdržíte automatické potvrzení o tom, že 
formuláře byly statistikům v pořádku doručeny.  
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění potřeba 
Adobe Acrobat verze 9.0 a vyšší. Pokud máte na svém počítači 
nižší verzi, bude přímo na stránkách, kde se formuláře vyplňují, 
odkaz na bezplatné stažení potřebné vyšší verze Acrobatu.  
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s 
vyplněním 
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním 
odevzdání formulářů, přijde komisař v domluvený čas formuláře 
vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám pomůže s vyplněním, 
pokud o tuto pomoc požádáte.  
Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu změnilo a 
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nebudete mít možnost být v domluvený čas doma. Pokud vás 
komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o termínu 
sběru vyplněných sčítacích formulářů s návrhem, kdy se komisař 
pro formuláře zastaví v termínu novém. Opět bude na tomto 
Oznámení uvedeno číslo na bezplatnou linku 800 97 87 02, kde je 
možné navržený termín druhé návštěvy změnit podle vašich potřeb.  
Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve schránce 
obálku formátu A4 s předtištěnou adresou P.O.Boxu a s 
Oznámením o náhradním termínu sběru vyplněných sčítacích 
formulářů, kde bude popsáno, jak můžete formuláře odeslat 
v obálce. 

 
7) Když budete potřebovat pomoc 
 

Telefon:     800 87 97 02     bezplatná informační linka projektu 
Sčítání lidu domů a bytů 2011 (v provozu denně 8 – 22 hod od 26. 
února do 20. dubna 2011) 
e-mail: info@scitani.cz   
web: www.scitani.cz       
Komisař:     Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat 
formuláře, ale také pomoci každému, kdo nebude některé z kolonek 
rozumět či nebude mít sílu sám formuláře vyplnit. V takovém 
případě jsou komisaři připraveni nechat si údaje např. od 
nemocného, staršího či nevidomého člověka nadiktovat a formuláře 
za ně kompletně vyplní.  

Ondřej Kubala,  
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

 

26. února 2011                      Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na 
bezplatnou linku 800 87 97 02 se mohou lidé obracet 
s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den od 
8:00 do 22:00.  

                                               Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem 
do schránek informační letáky o blížícím sčítání. 
Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky lísteček 
s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve schránce 
letáček nejpozději 6. března. 

 

7. března 2011                       Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený 
SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci 
domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března 2011. 

 

25. / 26. března 2011    Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují 
podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.  
       Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. 
Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést.   
 

26. března 2011     V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři základní cesty: 
•       Internet  
•       Předání sčítacímu komisaři  
•       Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště 
 

14. dubna 2011                     Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat přes internet, poštou 
v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.  

 

20. dubna 2011                     Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále bude k dispozici pro informace o sčítání lidu 
číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také 
fungovat informační email info@scitani.cz. 

POZVÁNKA NA BŘEZNOVOU VÝSTAVU 
    Zveme všechny návštěvníky na březnovou výstavu „ŽIDÉ V BOJI A V ODBOJI“, kterou pořádá 
Společenský klub v Městské galerii. Tuto ojedinělou výstavu zapůjčilo Sdružení židovských vojáků a odbojářů 
v Praze. Expozice započala svou pouť v roce 2005 a byla vystavena v mnoha městech České republiky a v Tel 
Avivu v Izraeli. Výstavu lze navštívit denně od 1. – 29. března  2011 od 9:00 – 16:00 hodin, mimo hodinové 
polední pauzy. Těšíme se na Vaši návštěvu.                                                                     J. Marxová 
————————————————————————————————————————————————— 
Nalaďte si rádio Vašeho kraje – Český rozhlas Sever 
Vysíláme u vás na liberecké  frekvenci 91.3 FM nebo 102,3 FM.  Každý den se dozvíte podrobné informace z 
Libereckého kraje, naši reportéři vyjíždí na různá místa a mapují, kde se co děje. Uslyšíte informace ze severu 
Čech, zajímavé pořady zaměřené na různé události, různá místa z našeho regionu. Nabízíme příjemné 
povídání s dopoledním hostem, odpolední písničky na přání apod. Hrajeme hezké české písničky, především 
folk, country, pop a oldies. Hezký poslech s Českým rozhlasem SEVER. 
————————————————————————————————————————————————— 
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES 
V sobotu 5. února 2011 se konal ve vyzdobeném sále Společenského klubu v Turpišově ulici tradiční Dětský 
maškarní ples. Sešli se zde indiáni, kovbojové, princezny, andílci, čerti, beruška a jiné masky. I v letošním roce 
moderoval karneval pan Kaňka, který měl pro děti připraveny hry, soutěže, hádanky, písničky z pohádek a 
hudbu, na kterou masky krásně tancovaly. Do zábavy se zapojily i maminky a babičky. Děti byly odměněny 
sladkostmi a všechny masky získaly věcnou cenu. Celé vydařené odpoledne připravili pracovníci 
Společenského klubu.                                                                                                                          J. Marxová 
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    V pátek 11. února 2011 pořádal Společenský klub ve školní jídelně již šestý ples města Chrastavy. Po úvodním slovu starosty města Ing. 
Michaela Canova a přiblížení programu vedoucí Společenského klubu Hany Šmídové patřil taneční prostor nejdříve předtančení, o které se 
postarala taneční skupina Takt Liberec. K tanci a poslechu hrál orchestr Bohemia Universal Band. I v letošním roce upekla slanou dobrotu 
paní Dana Hrubešová a krásný sladký dort v podobě panenky „vykouzlila“ Zuzana Halamová. Oběma patří veliké díky. Ani v letošním 
ročníku nechybělo losování stolů, pro které byly připraveny bohaté ceny. A to například upomínkové předměty města Chrastavy, hrníčky 
s logem města, hudební nosiče Českého rozhlasu Sever, poukázky do kosmetického salonu, první dvě místa patřila již zmíněným 
dobrotám paní Hrubešové a paní Halamové. O zdokumentování průběhu celého plesu se postarala fotografka Jana Zahurancová a 
kameraman Vratislav Loučka. O tom, že městský ples se stává čím dál tím více oblíbenější, svědčí nejen to, že šestý ročník byl  prakticky 
vyprodán, ale hlavně to, že lidé se opravdu skvěle bavili a odcházeli s úsměvem na tváři. Na závěr bych chtěla všem, kteří se podíleli na 
přípravě plesu velice poděkovat. Jmenovitě místostarostce Zitě Václavíkové, Ivaně Loučkové, Jitce Marxové, Márii Koblásové, Janě 
Zahurancové, Miloslavě Šírové a všem pracovníkům školní jídelny, a samozřejmě také pracovníkům Společenského klubu, neboť bez jejich 
pomoci by ples nemohl být tak úspěšný jakým byl. Všem veliké díky. 

                                                         Hana Šmídová, vedoucí Společenského klubu 
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březen 2011

Pohádku pro dìti hraje Divadýlko KUBA.

aneb KOUZLA NEJSOU ŽÁDNÉ ÈÁRY
Program, ve kterém se nauèíte tak trochu èarovat. Dìti si z pøedstavení odnesou
i tištìné návody ke kouzlení. Pro dìti od 4 let.

Pøedstavení pražského Divadla VIOLA.
V hlavní roli se pøedstaví Carmen Mayerová a Tereza Kostková.

Protáhneme tìla nejen tancem. Èeká vás program plný soutìží a legrace.
Pro dìti od 3 let.   V pøípadì nepøíznivého poèasí bude program v CVA!
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1. března    18:30          Experimentální studio – Klub přátel výtvarného umění 
                                      PREROMÁNSKÉ UMĚNÍ v přednášce Mgr. Zuzany Štěpanovičové 
 
2. března    19:30          Experimentální studio 
                                      JEMEN – povídání a promítání fotografií Pavla Handrka z letošní dvoutýdenní lednové cesty - a taky trochu 
                                      o tom, jak přežít únos 
 
3. března    20:00          MONKEY BUSSINES – návrat kvartálních pijáků tour 2011 
 
4. března    20:00          IRSKÝ BÁL – okouzlující taneční „show“ v irském stylu, vystoupení skupin irských tanců a stepu a možnost 
                                      vyzkoušení si jednoduchých tanců 
 
6. března    18:30          Experimentální studio – AKCENT – koncert s natáčením nového CD 
 
7. března    19:30          Experimentální studio – Na nejvyšší vrcholky Alp v diashow Zdeňka Skořepy 
 
9. března    19:30          Experimentální studio – TY SYČÁCI s koncertem, který je opravdová krása 
 
10. března  19:00          7. abonentní koncert 52. sezony komorní hudby – Jan PĚRUŠKA – viola, Daniel WIESNER – klavír 
 
10. – 12. března            Experimentální studio 
                                      divadlo Odevšad: WOLKERŮV PROSTĚJOV – divadelní a recitační přehlídka 
 
14. března  19:30          Experimentální studio – LADAKH – malý Tibet  Radka Tkáčiková nás zavede do oblasti severní Indie – suchá, 
                                      ale barevná horská krajina, buddhistické kláštery, raft a kajak na řece Zanskar 
 
15. března 19:00           PAVEL BOBEK & MALINABAND, hostem večera bude skupina Epy de Mye 
 
15. – 18. března            Experimentální studio 
16:00, 18:00, 20:30       FESTIVAL JEDEN SVĚT – mezinárodní festival dokumentárních filmů s tématikou lidských práv 
 
18. března  19:30          Úplně nenormální ochotnický spolek při TUL  
                                      PÍ MUŠKETÝRŮ – původní divadelní komedie se zpěvy na velmi volné motivy románu A. Dumase 
 
19. března  8:00            Experimentální studio – AUKČNÍ SÍŇ – dražba historických pohlednic Liberecka a Jablonecka 
 
19. března                     Lidové sady Liberec a DDM Větrník pořádají – DĚTSKÝ KARNEVAL  
15:00 – 17:00                - hravé odpoledne pro malé i velké s tancem 
 
19. března  19:30          Experimentální studio – JAROSLAV SAMSON LENK zahraje 33 kousků ze svých 400 písní 
 
20. března  17:00          Experimentální studio: Pohádkové odpoledne – divadlo Matičky 
                                          VAŘÍM, VAŘÍM POHÁDKU aneb O Smolíčkovi  
                                      - co když pacholíček pustí jeskyňky dovnitř - uvidíte v pohádce s jelenem a písničkami 
 

21. března  19:00          PŘÍBĚHY JIZERSKÝCH HOR –  tématický večer na motivy knihy Miloslava Nevrlého o Jizerských horách 
 
21. března  19:30          Experimentální studio: Divadlo bez opony: TO VÁM BYLY JEDNOU DVĚ ŽABIČKY 
                                      Naďa Konvalinková, Květa Fialová, zábavný pořad s písničkami 
 
22. března  18:00          Experimentální studio – společnost Hajiru uvádí: CESTA STALETÍMI – Zdeňka Jordánová, skupina Úžas 
 

23. března  19:30          Experimentální studio – Kulturní agentura Štěk uvádí: LADĚ 
                                      - poezie zahalená v experimentální bluesové hudbě s charismatickým zpěvákem Michaelem Kubesou 
 
24. března  19.30          Experimentální studio: JAN BURIAN – 40 let poctivé práce 
 
25. března  20:00          PLES V PYŽAMU - ukažte světu v čem spíte s Big Bandem Luboše Ottla a módní přehlídkou 
 
27. března  14:00          TANEČNÍ ODPOLEDNE, setkání s Jablonečankou 
 
28. března  19:30          Experimentální studio: IZRAEL A PALESTINA, autobusem, vlakem i na kole s Jaroslavem Lhotou 
 
29. března  17:30          Dana Hromková, KPEP, o.s. uvádí  MGR. ALŽBĚTA ŠOFROVÁ miniseminář z cyklu „Cesty k sobě“ 
 
30. března  19:30          Experimentální studio KŘEST ZPĚVNÍKU WABIHO RYVOLY, vzpomínkový večer na legendárního trampa 
                                      a písničkáře, hraje Větrno a hosté, mluví – sdružení Avalon, pamětníci a archivy 
 
31. března  19:30          Experimentální studio: JARRET a BEŇA A PTACZEK 
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       Blíží se jarní sezóna orientačních běžců. Všichni, kdo propadli kouzlu hledání 
červenobílých lampionů v lese, se  nesmírně těší. Při sledování výsledků za náš klub 
OK Chrastava už nebudete ale číst dvě jména – Jana Valešová (D20) a Pavel Hradec 
(H21), kteří pro další sezóny (nebo sezónu) vymění naši partu za jiné orientační oddíly.  
      Oba vždy reprezentovali nejen sebe, ale i náš klub a město Chrastava čestně, bez 
problémů, zodpovědně, s plným nasazením, nároční na sebe a přitom nezapomněli 
přiložit ruce k dílu při organizování našich různorodých klubových akcí.  

      Byli jsme svědkem jejich začátků, 
prvních neúspěchů i vítězství, postupného 
zrání, které vyvrcholilo účastí na 
evropských mistrovstvích jako repre-
zentanti ČR a na nich získání cenných 
medailí.  
      Nastala doba, kdy žák převýšil mistra a 
potřebuje růst dál. A proto se s námi, OK 
Chrastava, oba závodníci rozloučí. Janča 
přestupuje do Hradce Králové a Pavlik do 
Turnova.  
      Děkujeme jim za to, co pro náš klub, 
město, ale i orientační sport udělali, a 
přejeme, aby se jim sportovně dařilo a aby 
jim v nových klubech bylo tak dobře jako 
nám s nimi. Třeba, a já v to věřím, budeme 
opět jednou na jejich dresech číst OK 
Chrastava.  

Eva Kašková 
 

P.S.: A kdyby chtěl někdo nastoupit na jejich místo (věk, pohlaví…nerozhoduje), rádi ho 
mezi sebou přivítáme. Stačí se s námi spojit přes internet nebo osobně. 

    Téměř dvacet let uplynulo od doby, kdy naposledy odstartoval do 
automobilové rally chrastavský automobilový závodník Miroslav 
Vostárek. Při povídání o více jak desetileté kariéře je patrné, že 
zážitky z rychlostních zkoušek a dění kolem nich, má stále v živé 
paměti. 
„Začínal jsem jako mechanik dalšího chrastavského jezdce 
Zdeňka Vykoukala. Asi po dvou sezónách mi řekl, abych taky 
začal jezdit. Koupil jsem tedy neupravené kupátko a začal 
střídat rodinné ježdění se závody ve třídě A1, tedy sériového 
závodního vozu bez rámu v oblastních závodech do vrchu. U 
kopců jsem vydržel dvě sezóny a docela se mi dařilo. 
V konkurenci pětatřiceti až padesáti soupeřů jsem sbíral 6.-7. 
místa. Ale stále více mě to táhlo k soutěžím.“   

A tou první byla.... 
    „Poprvé jsem odstartoval při Rallye Toužim1981 s vozem 
Škoda 100 a spolujezdcem Zdeňkem Čihákem. Odjeli jsme 
spolu několik sezón. Stovku vystřídala záhy Škoda 110 L a  
Coupé a přišly první úspěchy. S modrobílým kupátkem se nám 
zadařilo na domácí Rallye Lužické hory, kde dvě rychlostní 
zkoušky vedly doma - okrajem Chrastavy. V roce 1982 jsme 
vyhráli třídu A2 1150 a byli celkově pátí! V autě byl motor od 
Janeby a ten skutečně fungoval. V součtu s ostatními výsledky 
jsme obsadili celkové páté místo v oblastním přeboru A své 
třídy a postoupili do Přeboru ČSR.“  
Přešli jste na nový vůz a došly finance. 
    „Zakoupili jsme z Plzeňska vůz Škoda 120 LS s tím, že 
vyrazíme za dalšími body, ale auto nefungovalo podle našich 
představ a my ho museli prakticky celé předělat a „vychytávat 
mouchy. Stálo nás to sezónu – svezli jsme se pouze 
v Pačejově (4. místo) a víc jsme finančně neutáhli. Znamenalo 
to opět sestup do oblasti.“ 
Trochu podobně  vypadaly i sezóny následující – startovali jste, 
když byly peníze, a ty nikdy nedaly na odjetí kompletní sezóny. 
Přesto se můžeš pochlubit řadou pohárů. 
    „Byli jsme třetí třeba v Sedlišti 1982, Kamenici nad Lipou 
v roce  1990, Katovicích 1988. Stříbro jsme brali v Kamenici 
v roce 1988. Bohužel jsme mnohokrát jeli na předních pozicích 
a vyřadila nás technická závada, někdy i nepříjemná havárie.“ 
Na kterou soutěž nemáš nejlepší vzpomínky? 
   „No určitě Rally Podhoří Černíkov. Tady jsme zrušili dvě auta. 
Nejdříve v seznamovacích jízdách tréninkový vůz a při 
samotné rally i ostrý soutěžák. Dobře rozjetou jsme měli Rallye 
Chemopetrol Litvínov, to byla velmi náročná soutěž vedoucí 
Krušnými horami. Měli jsme ji docela dobře rozjetou a trochu 
jsme se hecovali s Vlastíkem Rackem, který jel se Škodou 130 
RS a my mu začali šlapat s kupátkem na paty. Za cílem jedné 
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erzety stál Vlastík a končil s poškozenou ojnicí. 
Zvuk našeho motoru nevěštil nic dobrého a my 
skončili s propáleným pístem. Nerad také 
vzpomínám na jeden ročník soutěže v Plzni, kde 
měl zřejmě někdo velký zájem na tom, abychom 
soutěž nedokončili. “   
Po Zdeňku Čihákovi vedle tebe usedali Roman 
Nový, Josef Liška, Míra Kobrč a Petr Vondrouš. A 
po éře „stodvacítek“ přišla na řadu Škoda Favorit. 
   „S ním jsem startoval nejdříve ve třídě N a 
posléze A 1300. V poslední sezóně se nám 
podařilo zajet dvě „bramborové“ medaile z Rally 
Otava a Horácké rally. V té době se bohužel již 
v blízkosti našeho bydliště nezávodilo a tratě 
z Lužických hor nebo Smědé patřily mezi mé 
nejoblíbenější.“   
Zatím  poslední pokus o návrat do světa rychlých 
kol učinil závodník, přezdívaný mezi kamarády 
Haugland (podle známého norského závodníka), ve 
druhé polovině 90. let. Zakoupil v Německu soutěžní 
Opel, ale bohužel se „vydal z peněz“ a závodnímu 
auto skončila homologace. V současnosti stihne pro 
pracovní vytížení navštívit jako divák pouze 
nedalekou Thermica rally Lužické hory v Hrádku nad 
Nisou, která se letos uskuteční o velikonoční sobotě 
23. dubna. 
„Mohl ze mě být možná dobrý malíř, docela jsem v jednu dobu 
maloval obrazy. Ale já chtěl být dobrým automobilovým 
závodníkem. A snad se mi to i částečně podařilo...“, dodává 
jezdec, který si přeje v nejbližší době postavit svoji původní Škodu 
110 R Coupé – potřebné díly jsou již připraveny... 

 
Foto 1: Miroslav Vostárek se Zdeňkem Čihákem na Rallye Lužické 
hory 1982 
Foto 2: Poslední soutěže odjel Vostárek s vozem Škoda Favorit. 
 

Pavel Vydra 

    Střelecký rok začali naši střelci druhý víkend na VC Děčína ze vzduchových pušek ve stoje. Moc se nedařilo – svědčí o tom umístění: 
Petr Klinger s nástřelem 551 bodů na 6. místě, Petr Hedbávný s 540 body se umístil na 7. místě. Dorostencům se také příliš nedařilo. Deni-
sa Kratochvílová nastřílela 337 bodů a umístila se až na 10. místě. Lépe dopadl David Novák, který s nástřelem 345 bodů skončil na 8. 
místě. Týden nato se v Jiříkově dařilo lépe. A to:  
MUŽI iunioři VzPu 60     Tomáš Rajnoha       531 b.   4. místo 
MUŽI VzPi 60                Ladislav Kratochvíl 521 b.   6. místo  
DOROSTENCI VzPu 40 Klára Hedbávná     313 b. 10.místo,  David Novák 350 b. 7.místo, Denisa Kratochvílová 352 b. 6.místo 
ŽENY VzPi 40               Jana Nováková 328 b. 3. místo  

    Předposlední lednový víkend jsme si zajeli s dorostenci zastřílet Zimní cenu Kolína. Tady se nám už dařilo lépe. Josef Rajnoha nastřílel 
545 bodů a umístil se na 5. místě. Junior Tomáš Rajnoha skončil na 7. místě s nástřelem 531 bodů. Dorostenka Denisa Kratochvílová s 
nástřelem 364 bodů se umístila na 4. místě a Klára Hedbávná s 313 body skončila na 8. místě.  
  Na Liberecké lize to bylo ještě o něco lepší. V kategorii senioři (VzPu 60 ran v stoje) se Josef Rajnoha držel na 1. – 3. místě a v koneč-
ném součtu vybojoval první místo. Jana Nováková si po celou dobu ligy v kategorii VzPi (pistole) 40 ran držela třetí místo. Klára Hedbávná 
a Petr Medřický odstříleli pouze dvě kola, což se projevilo na umístění.  
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DÁMSKÝ KLUB 
 

    Naše první schůzka se uskuteční ve středu 23. března 2011 v 17:00 hodin v sále Společenského klubu 
(Turpišova 407). 
   Na této první schůzce vás chceme seznámit s náplní, pravidly a připravovanými akcemi. 
Současně vás chci  upozornit na akci, které se jako členky DÁMSKÉHO KLUBU můžete již zúčastnit 

(vstup pro členky zdarma) – „Šibřinky aneb maškarní pro dospělé“ , 
A to 15. dubna 2011od 20:00 hodin ve Společenském klubu. 

 
Připravujeme na duben: 

 
A:   pro členky Dámského klubu: 

1.             večer s kosmetičkou paní Evou Presovou (péče o pleť, líčení dle typu) 
2.             seznámení se Zumbou 
3.             výroba kostýmů na Čarodějnice 

 
B:   akce organizované Dámským klubem, které se zúčastní i  veřejnost 

1.              čarodějnická taneční zábava 29. dubna 2011 
2.              Čarodějnice a lampiónový průvod 30. dubna 2011 

 
Termíny akci si upřesníme na naší první schůzce.     Těšíme se na vás               Zita Václavíková 

 SENIOŘI VzPu 60  
Josef Rajnoha               lII. kolo  545 b.  1. místo                  finále 545 b. 2. místo                              celkově 1642 b. 1. místo  
MUŽI iunioři VzPu60 
Tomáš Rajnoha             lII.kolo 528 b.   8. místo                  finále 524 b. 9. místo                              celkově 1559 b. 12. místo  
Petr Klinger                   lII.kolo 522 b.   10.místo                 finále 517 b. 11. místo                            celkově 1553 b .13. místo  
DOROST do 18 let VzPu 40  
Denisa Kratochvílová     lII.kolo 365 b.   3.místo                   finále 362 b. 4. místo                              celkově 1078 b. 5. místo  
Klára Hedbávná             lII.kolo 334 b.   9.místo                   finále 334 b. 10. místo                            celkově  668 b. 14. místo  
DOROST do 16 let VzPu 40  
David Novák                  lII.kolo 343 b.   10.místo                 finále 338 b. 11. místo                            celkově 1020 b. 10. místo  
Martin Hruška                lII.kolo 240 b.   16.místo                 finále 241 b. 18. místo                            celkově 763 b.  15. místo 
Petr Medřický                lII.kolo 291 b.   15.místo                 finále 230 b. 19. místo                            celkově 521 b.  20. místo  
Do 14 let VzPu 30 ran leže  
Vojtěch Polák                lII.kolo 254 b.   21.místo                 finále 276 b. 19.místo                             celkově 794 b. 15. místo  
MUŽI VzPi 60  
Ladislav Kratochvíl         lII.kolo 521 b.   8.místo                   finále 514 b. 5. místo                              celkově 1559 b. 6. místo  
ŽENYVzPi 40  
Jana Nováková              lII.kolo 332 b.   3. Místo                  finále 315 b. 3. místo                              celkově 999 b. 6. místo  

   Naše ZO pořádá 23. dubna 2011 4. ročník VC Chrastavy LM, SM 60 a 24. dubna 2011 5. ročník ve střelbě z historických zbraní. Těchto 

soutěží se zúčastňují střelci z celé republiky. Součástí Chrastavských slavností jsou dny otevřených dveří. Během soboty a neděle si mo-

hou občané přijít a vyzkoušet střelbu na terče z našich sportovních zbraní, které zapůjčíme. Budou k dispozici vzduchové a malorážkové 

pušky a pistole.  

    Zveme též všechny zájemce, kteří si chtějí zastřílet v rámci pravidelného tréninku, který se koná každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin. 

Jsme ochotni v rámci možností zbraň zapůjčit a prodat střelivo a terče.                                                             Josef Rajnoha, vedoucí SSK 

    Společenský klub Chrastava zakládá v historii města první „Klub mladých Chrastaváků“.  
    Chceš se spolupodílet na pořádání akcí přímo pro tvojí generaci? Neseď doma a přihlaš se! 
    Čím se budeme zabývat? Pořádání kulturních i sportovních akcí, koncertů, aktivit zaměřených na zdravé životní prostředí v našem 
městě, výletů, exkurzí, pochodů a prostě, co nás zrovna napadne.  Více hlav více vymyslí a více toho uspořádá :-) 
    Vstupní členský poplatek je 250,- Kč na 1/2 roku.  
    První zakládající rande se uskuteční v pátek 11. března 2011 v 16:00 ve Společenském klubu. 
    Na programu bude:             -     návrh programu „Klubu mladých Chrastaváků“ 

       -     návrh loga, názvu a webu 
       -     diskuse 

                                                                                                                                                Hana Šmídová, vedoucí Společenského klubu 
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Frýdlantští dramatici aneb Divadlo bez opony      
       V pátek 28.1. se uskutečnil v Centru dobrého času Bétel v Bezručově 503 klubový divadelní večer. Frýdlantští dramatici, nadšená 
parta ochotníků, uvedli tři kratší kusy ze svého repertoáru. Obě přestávky vyplnil svými písněmi jeden z herců. Stísněné prostory v našem 
centru vypůsobily, že divadlo bylo opravdu kontaktní, a tak pro „Dramatiky“ typické zapojení diváků do představení, bylo naprosto 
přirozeným počinem.  Po závěrečné oboustranné „děkovačce“ se téměř 40 diváků rozcházelo spokojeně domů. 

 
Slavnostní předání výtěžku prodeje povodňových kalendářů 
     Přeplněný sál, nervozita dětí i jejich rodičů před vystoupením a nakonec velmi pohodová 
atmosféra. To charakterizovalo Slavnostní předání výtěžku prodeje povodňových kalendářů 
v sobotu 12. února v městském kině v Chrastavě. Že byly povodně každý ví, že se prodával 
kalendář, který nafotily ženy, které byly samy vyplavené, většinou také víme. Ale, že výtěžek 
prodeje nešel na obnovu jejich domácností (jak by z logiky věci vyplývalo), ale na práci 
s dětmi v našem městě, 
možná každý neví. A 
právě o tom bylo to 
s obo t n í  odpo ledne 
v kině. Po recitačním, 
hudebním, tanečním a 
sportovním vystoupením 
dětí z jednotlivých 
obdarovaných organizací 
došlo k předání sym-
bolických šeků. Jsme 
jedna z obdarovaných 
organizací a touto cestou 
říkáme velké DÍKY! Za 
finance a zároveň za 
skvělý nesobecký čin 
všech, kteří se na vzniku 
kalendáře podíleli!      

Súdán z první ruky  
V rámci naší Klub Kavárny s hostem nás ve středu 16. února navštívil Petr 
Boudný z Turnova, který vyprávěl o své dobrodružné cestě do největší 
africké země - Súdánu.   Součástí večera bylo  promítání fotografií (Kdo 
třeba ví, že v Súdánu jsou  velké pyramidy, ale zcela  bez turistického 
ruchu?), i ukázky různých  předmětů (Kdo měl šanci držet v ruce dýku, 
kterou nosí afričtí muži?).  
 
Našemu milému cestovateli se povedlo  velmi pěkně a přirozeně skloubit 
dvě věci. První byl  popis zajímavostí Súdánu a způsobu života a mentality 
tamních lidí. Druhou byl osobní příběh, kdy ještě s jedním mužem z Čech 
vezl pomoc pro nejchudší vrstvu Súdánců.  Nebylo pro ně  jednoduché 
pomoc odevzdat skutečně do rukou, které ji nezpronevěří, ale zajistí její 
využití. To se nakonec podařilo. Byl to  obohacující  a inspirující večer. 
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Maškarní ples pro malé děti, tentokrát na téma PŘIJELA POUŤ 
     V neděli  6. února 2011 bylo v hale Spartaku Chrastava pěkně veselo, sešlo se zde asi dvě stě dětí a rodičů na tradičním maškarním 
plese, pořádaným Dětským a mateřským centrem Domeček. Klauni a baletky předváděli své kousky, frkačky frkaly, balónky létaly 
vzduchem, hudba hrála jako na každé správné pouti. 
    Veselé odpoledne zahájil pochod komediantů, následovaný pochodem masek, 
nechyběl ani společný taneček, mazurka pro rodiče s dětmi, pouťové atrakce-soutěže 
a samozřejmě rej masek. Ze stánku voněla perníková srdce a málokdo odolal 
pouťovým koláčkům a tradičním pouťovým sladkostem. Všem dětem to moc slušelo, 
vyskotačené a spokojené se rozešly do svých domovů. 
Poděkování patří všem, kteří pomohli s karnevalem, zvláště pak správci haly, panu 
Martinimu, za velmi vstřícné jednání při přípravě karnevalu. 
 

VEVEVEVEČČČČERERERER    PROPROPROPRO    MUMUMUMUŽŽŽŽEEEE        
- pátek 4. 3. od 19:00 hod, Bezručova 503 
Zveme  na  večer pro muže s dobrým jídlem a pitím, s možností zahrát si air hockey, 
stolní fotbálek, šipky a popovídat si. Hostem večera bude Martin Bukovský, který 
krátce promluví na téma:  „Evoluční teorie ve světle nejnovějších vědeckých 
poznatků“. 
————————————————————————————————————————————————————————————— 

KLUBKLUBKLUBKLUB    KAVÁRNAKAVÁRNAKAVÁRNAKAVÁRNA    SSSS    HOSTY:HOSTY:HOSTY:HOSTY:            

MMMMORAVANÉ  VORAVANÉ  VORAVANÉ  VORAVANÉ  V    SURINAMUSURINAMUSURINAMUSURINAMU    ––––    ZEMIZEMIZEMIZEMI, , , , KDEKDEKDEKDE    LÉTOLÉTOLÉTOLÉTO    NIKDYNIKDYNIKDYNIKDY    NEKONNEKONNEKONNEKONČÍ  ČÍ  ČÍ  ČÍ      
- středa 9. 3. od 17:00 hod, Bezručova 503  
Zveme vás do naší Klub kavárny, hostem bude tentokrát Jiří Helis, který bude vyprávět o své cestě do této malé, ale zajímavé 
Jihoamerické země. 
    ————————————————————————————————————————————————————————————                            

KLUBKLUBKLUBKLUB    KAVÁRNAKAVÁRNAKAVÁRNAKAVÁRNA    SSSS    HOSTY:HOSTY:HOSTY:HOSTY:        JAKJAKJAKJAK    TRÉNOVATTRÉNOVATTRÉNOVATTRÉNOVAT    PAMPAMPAMPAMĚŤ?ĚŤ?ĚŤ?ĚŤ? 
- středa   16. 3. od 16:00 hod, Bezručova 503  
V rámci Národního týdne trénování paměti budete mít možnost pod vedením odborné lektorky slyšet praktické rady, jak trénovat paměť. 
————————————————————————————————————————————————————————————— 

ROZHLASOVÁ BOHOSLUROZHLASOVÁ BOHOSLUROZHLASOVÁ BOHOSLUROZHLASOVÁ BOHOSLUŽŽŽŽBABABABA    
-  neděle 27. 3. od 9:00 hod. 
Zveme vás k poslechu! Český rozhlas 2 – Praha  vysílá přímý přenos bohoslužby ze Sboru Jednoty bratrské v Chrastavě. 
—————————————————————————————————————————————————————————————– 

PPPPŘŘŘŘEDNÁŠKAEDNÁŠKAEDNÁŠKAEDNÁŠKA    SSSS    BESEDOUBESEDOUBESEDOUBESEDOU    NANANANA    TÉMA:TÉMA:TÉMA:TÉMA:        VÝCHOVAVÝCHOVAVÝCHOVAVÝCHOVA    PPPPŘŘŘŘEDŠKOLEDŠKOLEDŠKOLEDŠKOLNÍCHNÍCHNÍCHNÍCH    DDDDĚĚĚĚTÍTÍTÍTÍ 
- pátek 1. 4. od 19:00 hod. Bezručova 503  
Mgr. Evald Rucký, otec tří dětí, přináší pro všechny rodiče, prarodiče a vychovatele, jak odborné  informace, tak řadu praktických 
zkušeností a postřehů do každodenního života. 

Více informací na: www.jbchrastava.cz 

PODPODPODPODĚĚĚĚKOVÁNÍKOVÁNÍKOVÁNÍKOVÁNÍ    Děkuji všem, kteří donesli nepotřebné autolékárničky do infocentra. Celkem se zde vybralo 106 ks lékárniček a byly 

předány T. O. Perseus. Dobrovolníci z turistického oddílu je roztřídí a předají zástupcům organizace Adra. Odtud roztříděný materiál poputuje do 

africké Keni. Děkuji za pomoc!                                                                                                                                  J. Marxová 
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     V sobotu 12. 2. 2011 se v kině uskutečnila předávací akce výtěžku z prodeje “Charitativních povodňových kalendářů“. V doprovodném 
kulturním programu se  představily děti z obdarovaných organizací. Děti z chrastavské a vítkovské  školky a vítkovské školy nám zazpívaly,
zarecitovaly i zahrály na flétny.Fotbalisté ze Spartaku nás “dostali” svojí rozcvičkou a ukázkou fotbalu a děti z Jednoty bratrské nás zavedly 
do “cirkusu“. Na konci jsme předaly šeky jednotlivým organizacím. Po odečtení nákladů za tisk (který jsme měly naštěstí za zvýhodněnou 
cenu), zpracování, vázání kalendářů atd. – líčení, účesy i fotografování jsme měly zdarma, jsme mohly rozdělit čistý výtěžek, který činil 
156.700,- Kč. 
     MŠ Chrastava, MŠ a škola Vítkov a Jednota bratrská se podělila o 90.000,-Kč  rovným dílem – kdy každá z organizací dostala 30.000,-
Kč a fotbalisté (žáci) ze  Spartaku obdrželi dárkový šek na 66.700,- Kč. 

    Každá z obdarovaných organizací dostala také několik kalendářů zdarma. Větší množství kalendářů se také věnovalo do tisku, radia i 
televize za “bezplatnou reklamu“,díky které se o našich kalendářích dozvěděli lidé po celé republice a měli tak možnost si je také koupit 
(posílaly se poštou na dobírku ). Několik se jich ještě doprodalo přímo na akci v kině a vybrané peníze budou dodatečně předány dětem.
Zbylé kalendáře zdarma věnujeme do pečovatelských domů a neziskových organizací. 
    Při závěrečné písničce od Michala Davida – Pár přátel stačí mít – jsme si všichni zazpívali a myslím, že se celá akce vydařila. Velké díky 
proto patří všem zúčastněným, všem, kdo si náš kalendář koupili a přišli nás do kina podpořit, zaplnili celé kino a strávili tak s námi  
příjemné odpoledne. 
     V neposlední řadě také patří dík všem “holkám z kalendáře“, Pavlíně Hartlové  za “spolumoderování“ (které jsme si obě dvě vyzkoušely 
úplně poprvé), Janě Zahurancové, Ivanu Vydrovi, Evě Presové, Jitce a  Vojtovi Škarýdovým a všem ostatním, co se na kalendáři podíleli a 
také p. Loučkovi  a p. Komárkovi za skvělou práci při akci. 
    Všem nám přeji, aby se už neopakovala situace ze srpna loňského roku a nás všechny čekalo do budoucna jen to nejlepší :-)   
                                                                                                                                                                                         Klára Sehnoutková 

    V informačním centru v Chrastavě si můžete zakoupit nové 
turistické vizitky: 
 
číslo 1237 – Chrastava 
číslo 1233 – Hamrštejn 
číslo 1257 – Transborder 
 
V prodeji jsou stále také původní vizitky : 

číslo 103  - Fojtka 
číslo 169 – Curia Vítkov 
číslo 177 – Mlýnice 
číslo 216 – Vysoký 
    Takže pro sběratele máme sedm druhů vizitek, jeden kus za 12,- 
Kč. 
Přijďte rozšířit svoji sbírku. Na vaši návštěvu se těší Jitka Marxová. 
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    Řád sv. Floriána patří k nejvyšším vyznamenáním českého hasičstva. Nyní 
bylo uděleno Zdeňku Čálkovi z Chrastavy.  
    Hasičem je pětatřicet roků. Dříve pracoval v podniku Bytex coby strojník. Od 
roku 1977 byl plných třiadvacet let příslušníkem Hasičského záchranného sboru 
v Liberci. „Ve sboru dobrovolných hasičů jsem býval starostou i vedoucím 
mládeže. Učarovaly mě soutěže mladých hasičů. Postupně jsem se vypracoval 
na Rozhodčího mládeže I a měl jsem možnost účastnit se vrcholových  soutěží 
CTIF, mistrovství republiky. Kde se mě nejvíce líbilo? Na každé soutěži, kde 
jsou děti, které si oblíbily hasičské soutěže. Jezdím na ně dodnes a moc rád.“, 
připomíná. 
    Zdeněk Čálek v nedávné minulosti  aktivně pomáhal spolu s ostatními hasiči 
na budování hasičského muzea v Chrastavě, které dnes patří k nejkrásnějším 
v republice, v jednotce  pracuje jako strojník, neboť – jak sám říká – motory vždy 
patřily k jeho lásce.  
    Loňský začátek srpna a devastující povodeň změnila život také jeho rodině. S 
manželkou Libuší (starostka  sboru), během několika hodin přišli  o všechno, co 
léta budovali. Pochybovali o tom, že zničený dům bude opět domovem. Museli 
být evakuováni vrtulníkem. „Byl to poněkud neobvyklý dárek k výročí naší 
svatby“, říká dneska již s úsměvem.  
    Zdeněk a Libuše Čálkovi opravili dvě místnosti, kde se dá bydlet.  
„Nezůstali jsme v neštěstí sami, pomáhali nám hasiči z Chrastavy, přestože 
utrpěli obrovské škody, pomohli hasiči z mnoha koutů republiky, bez toho, že 
bychom je o pomoc žádali  nebo  znali,“ vzpomíná. 
Při přebírání Řádu sv. Floriána neměl daleko k slzám.“Moc si vyznamenání  
vážím . Víte, poděkování za práci člověka potěší. Jsem rád, že to náš sbor a 
jednotka dokáže. Za to  děkuji zase já“. 

                               Věra Nutilová 

    Děkuji paní Kláře S e h n o u t k o v é, ostatním 
spoluautorkám  a všem lidem, kteří se podíleli na výrobě a prodeji 
Chrastavského charitativního kalendáře 2011, z něhož věnovali 
našemu zařízení část výtěžku. 
    Šek s částkou 30.000 Kč, pro naše zařízení, byl slavnostně, před 
zraky diváků a v nádherné atmosféře přeplněného kina, předán 
odpoledne 12. 2. 2011.  
    Celkově paní Klára Sehnoutková rozdělila mezi čtyři organizace 
téměř 170 tisíc korun.  
    Je to čin, který si zaslouží velké pozornosti nás všech. Svědčí o 
tom i to, že televize Nova věnovala velký časový prostor reportáži 
z této akce v hlavních televizních zprávách v neděli 13. 2. 2011.  
    Klárka i ostatní děvčata, která kalendář nafotila, byla sama 
povodní velice postižená a našla v sobě  ještě sílu pomáhat 
druhým.  
    Děkuji a velmi si tohoto činu vážím. 

Marie Pilařová, ředitelka ZŠ a MŠ Chrastava, Vítkov 69 – příspěvková organizace 

     Od 7. srpna roku 2010 uběhlo bezmála půl roku, kdy se městem 
Chrastava prohnala povodňová vlna. Věříme, že tato katastrofa 
zasáhla nejen postižené občany, ale i ty kteří nebyli přímo 
zasaženi. O nás zasažených se mluvilo v mediích, psalo v  
novinách, ale nikdo nikdy nemluvil o lidech, kteří nám v této těžké 
situaci nejvíce pomohli. Proto bychom o nich rádi mluvili my. 
    Velké poděkování patří všem zaměstnancům MÚ. V neděli 8. 8. 
2010 již ráno mezi  námi chodili úředníci z MÚ a sepisovali škody 
poškozených oblastí. Také musíme  poděkovat všem dobrovol-
níkům, že nám byli k dispozici po celých 24 hodin denně, jak na 
MÚ tak ve škole, kde vydávali pro nás v tuto chvíli vše potřebné. 
Naše poděkování patří také úředníkům z MÚ, kteří byli a jsou i 
nadále ochotni nám pomoci řešit naši obtížnou situaci. Ani našeho 
pana starostu M. Canova byste v této těžké době nezastihli za 
svým pracovním stolem, nýbrž mezi námi zaplavenými občany. S 
odstupem času, když jsme mohli porovnat, jak se chovali staros-
tové a pracovníci MěÚ v jiných městech a obcích, bychom chtěli 
před našimi "CHRASTAVÁKY" doslova a do písmene smeknout. 
    Děkujeme všem pracovníkům MěÚ, hasičům, policistům, vojá-
kům a dobrovolníkům.  
                                                     Občané ulic ALŠOVA a MOSTNÍ 

Poděkování SDH Chrastava panu Janu Adámkovi 
 
      Každý má v živé paměti apokalypsu, která naše město a většinu 
obyvatel postihla v srpnu loňského roku. 
     Mnoho lidí a společenských organizací přišlo, ne-li o všechen svůj 
majetek, tak o jeho většinu. Voda obrovskou silou ničila vše, co se jí 
postavilo do cesty. A bohužel se tyto ztráty nevyhnuly ani nám – 
hasičům. Jen obtížně a s vypětím všech sil dáváme dohromady to, 
co nám zůstalo. Jedná se spíše o nemovitosti, protože veškeré 
zařízení – doklady a písemnosti voda nemilosrdně zničila. 
     V této naší situaci, kdy musíme bezezbytku plnit poslání sboru 
dobrovolných hasičů, což je ochrana životů, zdraví a majetku našich 
spoluobčanů, jsme více než vděčni za jakoukoliv nezištnou pomoc, 
protože peněz se opravdu nedostává. 
     Většina lidí má spoustu starostí, aby dala svůj majetek do 
životaschopného stavu. O to více si ceníme těch, kteří nám podají 
pomocnou ruku. Naše veliké poděkování a nezměrný obdiv patří 
panu Janu Adámkovi – ADMAL-CZ s.r.o., který nám zcela zdarma a 
ve svém volném čase krásně vymaloval všechny společné prostory. 
Jsme mu moc vděčni a chceme, aby všichni věděli, že i v těchto 
těžkých chvílích se najdou lidé, kterým není lhostejný osud svých 
bližních. 
     Děkujeme Vám, pane Adámku. 
Za všechny členy SDH Chrastava              Miroslav Pivoňka, velitel  
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    Sotva na unikátním orloji, zprovozněném v Kryštofově 
Údolí před několika lety odbila šestá večerní, začala valná 
hromada chrastavského okrsku. 
    Starostka okrsku Eva Novotná po přivítání hostů, 
seznámila s činností v loňském roce. „Všechny sbory, tedy 
Kryštofovo Údolí, Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou, Mníšek, 
Nová Ves, Oldřichov v Hájích i Vítkov na vlastní kůži prožily 
povodeň. Vynaložily nesmírnou obětavost při likvidaci 
tisícileté vody, která se dotkla téměř všech obyvatel a 
zanechala za sebou spoušť. Proto vám všem v úvodu za tuto 
práci z celého srdce děkuji“, připomněla. Seznámila pak 
s akcemi, kterými hasiči tradičně přispívají k dobrým 
výsledkům. Kromě soutěží, odborné přípravy velitelů, 
strojníků i řadových hasičů a péči o svěřenou techniku byli 
organizátory nejedné kulturní akce. Tradičně probíhají pod 
jejich taktovkami dětské dny, taneční zábavy, plesy, před-
nášky o požární ochraně na školách. Hasiči v Chrastavě se 
starali o obnovu staré hasičské techniky a její postupné 
doplňování do známého muzea. 
 
    Okrskový velitel Roman Vobecký  uvedl, že v rámci okrsku 
nyní pracuje 187 členů. “Odpracovali přes pět tisíc hodin na 
opravách a údržbě techniky, vodních zdrojů, kulturních akcí. 
Čísla však přesná nejsou, v několika sborech evidenci zničila povodeň, některé zůstaly bez vozidla, výzbroje. Jsem velice rád, že nás to 
neodradilo od práce, naopak, stmelilo. Postupně je obnovována technika, budovány prostory pro garážování. Pomoc materiální i finanční 
průběžně přichází z našich obcí, Libereckého kraje, od sponzorů, z grantu požární ochrany. Byl bych rád, abychom v tomto roce vyřešili 
nelehký úkol spojený s delší pasivitou SDH ve Vítkově“, dodal. 

 
    Přítomní starostové Obecních úřadů z Mníšku, Nové Vsi a Kryštofova Údolí poděkovali za práci pro obce a projevili ochotu spolupracovat 
s hasiči, podílet se na řešení problémů spojených s obnovou a vybavením výstroje a výzbroje, samozřejmě podle finančních možností.  
JUDr. Vladimír Maxa, náměstek starosty OSH předal veliteli okrsku poděkování jednotkám za práci při povodních. Jan Sušer, člen 
výkonného výboru OSH informoval, že v chrastavském muzeu bude na jaře instalována další tematická výstava ve spolupráci s hasiči 
v Chrastavě a komisí historie okresu.  

                                             Věra Nutilová 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
-  s c h v á l i l a  
1. v návaznosti na své usnesení 2010/03/V odst. 3 ze dne 22. 2. 
2010 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/01/2011  ve 
prospěch společnosti RWE Gas Net, s.r.o., (investor Martin 
Červený) k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování 
plynárenského zařízení vč. příslušenství na  poz.p.č. 720/1 v k.ú. 
Andělská Hora u Chrastavy, za cenu 600,- Kč vč. DPH a náklady 
spojené se zřízením věcného břemene a  pověřila starostu jejím 
podpisem 
2. zřízení věcného břemene na poz.p.č. 790/10  v k. ú. Chrastava, 
ve prospěch ČEZ  Distribuce, a.s.,  jímž dojde k zajištění strpění 
umístění, zřízení a provozování stavby „LBC, Chrastava, p.p.č. 
590/10, kabel AYKY 3x240+120 m2, 2xpojist.skříň PPS 3x205 A“, 
vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
čj. SBS/03/2011 a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-   s c h v á l i l a 
návrh na uzavření hromadné smlouvy pro rok 2011 s firmou 
Intergram na užití záznamu jako „kulisa“ pro obřadní síň a pověřila 
starostu jejím podpisem 
  
-  s c h v á l i l a  
smlouvu o technické podpoře TP44/10 se společností VITA 
software, s.r.o., Praha 6 a pověřila starostu jejím podpisem   
 
-  p o v ě ř i l a 
starostu uzavřením smlouvy s Úřadem práce na zajištění 
pracovníků VPP na základě požadavků města Chrastavy 
 
-  z a m í t l a  
návrh smlouvy o výpůjčce vysoušecích zařízení s půjčitelem: Česká 
republika – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská 
ul. 29/10, 460 01 Liberec 3, IČ 70888744  
 

-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dodávce tepelné energie pro otop povodňových 
domků s dodavatelem: VE, spol. s r. o., Dolní řadová 462, 463 03  
Stráž nad Nisou, IČ: 148 67 869 
   
-   s c h v á l i l a 
1) změnu systému svozu velkoobjemového odpadu v Chrastavě  
2) návrh dodatku č. 5/B ke smlouvě o svozu komunálního odpadu 
ve městě Chrastava v souladu se změnou  systému svozu 
velkoobjemového odpadu v Chrastavě s AVE komunální služby s.r.
o., spol. s r. o., Pražská 1321, 38a, 102 00 Praha 10, IČ 60491736 
   
-  s c h v á l i l a  
hodnocení a zadání akce „Chrastava - Lwówek Śląski - spolupráce 
obcí zaměřená na zajištění rychlé vzájemné pomoci“ na základě 
protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, v souladu s § 6 a § 12 
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů a s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek 
dle příručky pro příjemce dotace z fondu mikroprojektů OPPS ČR-
PR a přidělila zakázku firmě DAJBYCH s.r.o., U Mlýna 23, 326 00  
Plzeň, IČ 62622099 
 
-  p o v ě ř i l a  
starostu podpisem kupní smlouvy s firmou DAJBYCH s.r.o., U 
Mlýna 23, 326 00 Plzeň, IČ 62622099 v souladu s podmínkami 
výběrového řízení a s podmínkami poskytovatele dotace 
 
-  s c h v á l i l a 
darovací smlouvu firmy Jablonecká 46, a. s. Liberec 1, která daruje 
finanční částku ve výši 10. 000,- Kč Mateřské škole Chrastava, 
Revoluční 488   
 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
informaci týkající se bytové jednotky na adrese Turpišova č.p. 242, 
Chrastava č. bytu 5.1  
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-   v z a l a   n a   v ě d o m í 
důvodovou zprávu referenta správy majetku ORM MěÚ Chrastava o 
možnosti prodeje nepotřebného vozidla Škoda Pick-up, SPZ 1L3 
90-27  
 
-  s c h v á l i l a 
zveřejnění záměru prodeje vozidla na úřední desce Města 
Chrastava po dobu 15 dnů a prodej vozidla Škoda Pick-up, SPZ 
1L3 90-27 nejvyšší nabídkové ceně. 
 
-  s c h v á l i l a  
souhrn úkolů v lesích města Chrastavy na r. 2011 s tím, že  úkoly 
v příloze č. 1 (pěstební činnost) jsou minimální a úkoly dle přílohy č. 
2 (těžební činnost) jsou rozsahem maximální a budou realizovány 
v rozsahu minimálně nutném k pokrytí nákladů pěstební činnosti   
 
-  u l o ž i l a  
vedoucímu ORM zajistit realizaci dle bodu č. 1 včetně uzavření 
příslušných smluv 
  
- s c h v á l i l a 
poskytnutí peněžitých darů členům samosprávy města Chrastava, 
bytové a sociální komise RM za 2. pololetí roku 2010  
 
-  s c h v á l i l a 
výroční zprávu o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím za rok 2010  
 
-  s c h v á l i l a 
žádost Výchovného ústavu, dětského domova se školou, střední 
školy, základní školy a školní jídelny, Školní 438, Chrastava o 
prominutí pronájmu kina na recitační soutěž Chrastavská sloka 
  
-  z p l n o m o c n i l a 
vedoucí Společenského klubu Hanu Šmídovou k jednání o 
organizačních a finančních otázkách a uzavíráním smluvních 
vztahů v rámci Chrastavských slavností 2011  
  
-  s c h v á l i l a 
darovací smlouvu č. DR/1/2011 – poskytnutí jízdního kola s 
výbavou v hodnotě Kč 5.000,- Kč příspěvkové organizaci Základní 
škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec, IČ 72741643  
  
-  v z a l a   n a  v ě d o m í  
6. změnu rozpočtu a investičního plánu na rok 2010  
 
-  v z a l a   n a  v ě d o m í  
návrh rozpočtu a investičního plánu na rok 2011  
 

-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
zápis č. 2011/2 z jednání bytové a sociální komise ze dne 31. 1. 
2011  
 
- r o z h o d l a  o výpovědi z nájmu bytu panu Josefu Červenému 
   
- r o z h o d l a  
snížit nájemné u bytu č. 1, Střelecký vrch č.p. 720, Chrastava a u 
bytu č. 1 Střelecký vrch č.p. 721, Chrastava o 25  % z důvodu tj. 
33,-Kč za m2, že v bytě se  nachází topné zařízení pro celý objekt a 
musí být  přístupný pro údržbu topného tělesa povolaným 
pracovníkem 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu paní Gabriele 
Zelenkové a pověřila starostu jejím podpisem  
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu paní Haně Šmídové   
-  r o z h o d l a  
o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu  paní Pavlíně Rabatinové   
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu  manželům Josefu a 
Zdeně Vojkůvkovým  
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu  paní Marii Šrámkové   
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu paní Erice Malinovské   
- r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu manželům Zdeňku a 
Mileně Havlíčkovým    
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu panu Ondřeji Vojkůvkovi   
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu paní Pavlíně 
Rabatinové   
- r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu panu Luboši Zavadilovi   
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu  paní a panu Emílii a 
Petru Haaseovým a pověřila starostu jejím podpisem  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í  
informaci vedoucí OZO, že nájem v povodňových domcích byl 
nabídnut všem vlastníkům a nájemcům bytů v domech, na které 
bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby  nebo 
potvrzení o zničení či odplavení majetku v důsledku povodní ze dne 
7. srpna 2010  

Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a usneslo se takto: 
- schválilo  
1. v návaznosti na své usnesení čj. 2010/03/VII ze dne 21. června 2010 prodej poz.p č. 205/3 o výměře 42 m2 - ostatní plocha a poz.p č. 
205/5 o výměře 37 m2 - ostatní plocha v k.ú. Dolní Chrastava do vlastnictví Libereckého kraje za cenu 3.950,- Kč a náklady spojené s 
prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/02/2011, č. OPL/268/2011   
2. v návaznosti na své usnesení čj. 2010/03/IX odst. 5 ze dne 21. června 2010 prodej stavební parcely č. 88/3 o výměře 566 m2 - 
zbořeniště v k.ú. Horní Vítkov, do vlastnictví pana Martina Horáka  
3. bezúplatný převod (nabytí) pozemkové parcely č. 618/3 o výměře 83m2 – zahrada v k.ú. Chrastava 1, do vlastnictví Města z vlastnictví 
Pozemkového fondu ČR  
- schválilo  
nabytí (bezúplatný převod) poz.p.č. 539/11 o výměře 19 021 m2 – lesní pozemek v k.ú. Horní Chrastava, z vlastnictví společnosti Lesy 
České republiky, s.p., do vlastnictví města, vč. návrhu souhlasného prohlášení o přechodu vlastnického práva na obec na základě §2 
zákona ČNR č.172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí čj. RU/03/2011  
- schválilo  

1.     záměr prodat pozemkovou parcelu č. 380/10 o výměře 146 m2 - ostatní plocha v k.ú. Chrastava I, za účelem zřízení zahrady  
2.     záměr prodat část pozemkové parcely č. 115/1 o výměře cca 100 m2 - ostatní plocha v k.ú. Horní Vítkov, za účelem zřízení 

zahrady   
3.     záměr prodat pozemkovou parcelu (nebo část) č. 699/4 o výměře 66 m2 - ostatní plocha v k.ú. Dolní Vítkov, za účelem zpevnění 

břehu potoka   
4.     záměr směnit část pozemkové parcely č. 1060/1 o výměře cca 1515 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Dolní Vítkov, která je ve 

vlastnictví města, za část pozemkové parcely č. 396/6 o výměře cca 1515 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Horní Vítkov, která je ve 
vlastnictví pana Oldřicha Deliše   

- zamítlo  
na základě nabídky koupi pozemkové parcely č. 661/13 o výměře 296 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemkové parcely č. 737 
o výměře 955 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše k.ú. Dolní Vítkov   
- schválilo  
návrh 6. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2010   



Strana 21                               

- schválilo   návrh rozpočtu a investičního plánu na r. 2011 včetně změn provedených přímo na jednání ZM   
- schválilo  
finanční rámec projektu „Chrastava, Skalice a Bertsdorf-Hörnitz – hasiči společně proti přírodním  živlům“ a zajištění předfinancování tohoto 
projektu ve výši 300.000,-EUR (tj. 7,200.000,-- Kč) v letech 2011 až 2013   
- schválilo  pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2011   
- schválilo  
návrhy předsedů osadních výborů Vítkov a Andělská Hora a návrhy předsedů kontrolního a finančního výboru na peněžitá plnění členům 
výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města za 2. pololetí r. 2010, včetně návrhu místostarostky města na finanční plnění předsedům 
těchto výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města   
- schválilo   smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2011 s KÚ LK  
- schválilo  

1)     obsahový rámec projektu „Chrastava, Skalice a Bertsdorf-Hörnitz – hasiči společně proti přírodním živlům“ a souhlasí s jeho 
předložením za respektování podmínek „Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a 
Svobodným státem Sasko 2007-2013“ 

2)     smlouvy o spolupráci  s partnery projektu Skalicí a Bertsdorf-Hörnitz.   
- vzalo na vědomí  
v návaznosti na usnesení ZM Chrastava č. 2010/07/XXIII, bod 3 ze dne 13. 12. 2010 přehled dotačních možností zpracovaných odborem 
ORM na výstavbu vodovodu ve Vítkově    
- zřídilo   pracovní komisi, která se bude zabývat problematikou vody ve Vítkově   
- schválilo   složení pracovní komise: Mgr. Karel Řehák, Miloslav Pilař, Ivan Vydra, Mgr. Jakub Dvořák  
- schválilo  
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm.c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon) a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydání X. změny územního 
plánu města Chrastavy a podle § 172 správního řádu vydání opatření obecné povahy č. 1/2011    
- zamítlo   žádost Občanského sdružení LUNGTA, Dlouhá 2, 110 00 Praha 1   
- schválilo  
komisi pro vyhodnocení grantu města Chrastava pro rok 2011 ve složení: Petr Rozmajzl, Eva Kašková, Danuše Husáková, Ivan Vydra a 
Bc. Ondřej Kout. Předseda komise: Ivan Vydra   
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zakázku firmě Skanska a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ 26271303 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Skanska a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ 26271303 na realizaci akce „Oprava 
povodňových škod v Chrastavě – 03, most Vítkov u č.p. 95" 
-  s c h v á l i l a  
hodnocení a zadání akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – L1, lávka u ČOV“ na základě Protokolu o posouzení a hodnocení 
nabídek, v souladu s § 6 a §12 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a přidělila zakázku firmě 
Baltom, s.r.o., Minkovická 91, 463 12 Liberec 25, IČ 44565038 
-  s c h v á l i l a 

návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Baltom, s.r.o., Minkovická 91, 463 12 Liberec 25, IČ 44565038 na realizaci akce „Oprava 
povodňových škod v Chrastavě – L1, lávka Malá Nádražní"  
-  s c h v á l i l a  
hodnocení a zadání akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – L2, lávka Malá Nádražní“ na základě Protokolu o posouzení a 
hodnocení nabídek, v souladu s § 6 a §12 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a přidělila zakázku 
firmě Baltom, s.r.o., Minkovická 91, 463 12 Liberec 25, IČ 44565038. 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Baltom, s.r.o., Minkovická 91, 463 12 Liberec 25, IČ 44565038 na realizaci akce „Oprava 
povodňových škod v Chrastavě – L2, lávka Malá Nádražní"  
-  s c h v á l i l a  
hodnocení a zadání akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – L4, lávka Malá Kostelní“ na základě Protokolu o posouzení a 
hodnocení nabídek, v souladu s § 6 a §12 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a přidělila zakázku 
firmě Baltom, s.r.o., Minkovická 91, 463 12 Liberec 25, IČ 44565038 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Baltom, s.r.o., Minkovická 91, 463 12 Liberec 25, IČ 44565038 na realizaci akce „Oprava 
povodňových škod v Chrastavě – L4, lávka Malá Kostelní"  
-  s c h v á l i l a  
hodnocení a zadání akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – M5, most u č.p. 15“ na základě Protokolu o posouzení a hodnocení 
nabídek, v souladu s § 6 a §12 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a přidělila zakázku firmě 
Syner, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01, Liberec 4, IČ 48292516 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo  se zhotovitelem: Syner, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01, Liberec 4, IČ 48292516 na realizaci akce „Oprava 
povodňových škod v Chrastavě – M5, most u č.p. 15"  
-  s c h v á l i l a  
hodnocení a zadání akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – M4, most Družstevní ulice“ na základě Protokolu o posouzení a 
hodnocení nabídek, v souladu s § 6 a §12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a přidělila 
zakázku firmě Brex, spol. s r.o., Hodkovická 135, 463 12, Liberec 23, IČ 40232549 
-  s c h v á l i la 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Brex, spol. s r.o., Hodkovická 135, 463 12, Liberec 23, IČ 40232549 na realizaci akce „Oprava 
povodňových škod v Chrastavě – M4, most Družstevní ulice"  
-  s c h v á  l i l a 
přijetí daru dle darovací smlouvy – dárce: Mgr. Eva Kelemenová, Na Hradbách 960/13, Liberec 1, kterou daruje finanční částku ve výši 
2.400,- Kč obdarovanému: Mateřská škola, Revoluční 488, Chrastava   
-  s c h v á l i l a 
přijetí nadačního příspěvku pro ZŠ Chrastava, náměstí 1. máje 228, Chrastava - ve výši 100.000,- Kč na projekt Multipředmětová učebna 
fyziky a chemie od Správní rady Nadace ČEZ    
-  s c h v á l i l a 
kritéria Mateřské školy Chrastava, Revoluční 488 – příspěvkové organizace – pro přijetí dětí do mateřské školy ve školním roce 2011/2012  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í   zápis č. 2011/3 z jednání bytové a sociální komise ze dne 7. 2. 2011  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í   zápis č. 2011/4 z jednání bytové a sociální komise ze dne 14. 2. 2011  
- r o z h o d l a    o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu  manželům Jindřichu a Petře Endrychovým  
-  r o z h o d l a     
o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu manželům Jindřichu a Petře Endrychovým  a pověřila starostu jejím podpisem  
- r o z h o d l a  
snížit nájemné u bytu č. 32, Střelecký vrch č.p. 715, Chrastava o 25 % tj. 33,- Kč za m2, do doby odstranění závad v souladu se zákonem 
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, dle § 698 
- r o z h o d l a    o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu  panu Mojmíru Bochovi  
-  r o z h o d l a    o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu  paní Haně Šmídové a pověřila starostu jejím podpisem  
- r o z h o d l a    o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu panu Mojmíru Bochovi   
- r o z h o d l a    o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu paní Haně Šmídové   
-  v z a l a   n a   v ě d  o m í   
s připomínkami situaci zpracovanou projekční kanceláří Valbek, spol. s r.o. na realizaci chodníku podél komunikací ve správě KSS LK v 
Chrastavě v rámci zpracování projektové dokumentace opravy komunikace Kryštofovo Údolí – Mníšek  
-  o d l o ž i l a 
návrh změny systému svozu separovaného odpadu a uložila odboru ORM dopracovaný návrh do příštího jednání RM  
-  p o v ě ř i l a 
starostu uzavřením smlouvy s Úřadem práce na zajištění pracovního místa VPP na koordinátora veřejné služby na základě požadavků 
Města Chrastavy 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í   vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby dvou povodňových domků Střelecký vrch č.p. 720 a 721 
- s c h v á l i l a 
návrh mandátní smlouvy s: Technicko-inženýrská kancelář, Ing. Vladimír Wünsch, W-Invest, Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec 1, IČ: 
15167861 na výkon technického dozoru investora v rámci akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – M1, most Malá Nádražní“  
-  s c h v á l i l a 
návrh mandátní smlouvy  s: Technicko-inženýrská kancelář, Ing. Vladimír Wünsch, W-Invest, Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec 1, IČ: 
15167861 na výkon technického dozoru investora v rámci akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – M6, most Dolní Vítkov“  
-  s c h v á l i l a 
návrh mandátní smlouvy s: Technicko-inženýrská kancelář, Ing. Vladimír Wünsch, W-Invest, Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec 1, IČ: 
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ŘÁDKOVÁ INZERCE / ŘÁDKOVÁ INZERCE / ŘÁDKOVÁ INZERCE 
  
Nabízím zednické práce,rekonstrukce bytů či jen koupelen, pokládání plovoucích podlah, malování pokojů a jiné. Volejte na 728 354 007. 
————————————————————————————————————————————————————————————— 
DARUJI kvalitní koňský hnůj. Nutný vlastní odvoz a naložení. INFORMACE na tel.: 603 260 778 
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Firma Elektronova PRODÁ dodávkový automobil Peugeot Partner 1,4i , r.v. 12/2007. Výborný stav, najeto jen 24.000 km, koupeno 
Peugeot Praha. Včetně vybavení: TZ, potahy,střešní nosiče,zámek zpátečky, zimní/letní kola. Cena: polovina nového. Tel. : 777 337 994 
————————————————————————————————————————————————————————————— 
PRODÁM, příp. pronajmu byt 3+1 v Chrastavě, Liberecké ul.Cena dohodou. Kontakt: 736 600 043 
————————————————————————————————————————————————————————————— 
PRODÁM  rodinný domek 3+1, garáž, kůlna, skleník a ovocná zahrada. 
Nezáplavová oblast v Chrastavě, cena dohodou. Tel. 734 380 826 
——————————————————————————————————— 
PRONAJMU řadovou garáž ve Vítkovské ulici v Chrastavě. Pronájem měsíčně 
činí 700,- Kč.  Garáž je volná od 1. dubna 2011. Informace na telefonu: 
608 068 313.  
——————————————————————————————————— 
VYMĚNÍM byt v osobním vlastnictví 3+1 s lodžií na Střeleckém vrchu za menší 
ve středu města. Finanční vyrovnání po domluvě. Zájemci volejte, prosím, na tel. 
Číslo: 604 628 834 (Oščatko František) 
——————————————————————————————————— 

PRODEJ SLEPIČEK  
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových 
plemen Hisex hnědý,Tetra hnědá a Dominant  žíhaný, kropenatý, 
černý, a modrý. 
Stáří slepiček –18 - 20 týdnů . Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně 
před snáškou. Cena -138 - 148 Kč/ks dle stáří.  
Prodeje se uskuteční -  v sobotu 26. března 2011 – CHRASTAVA –  
na náměstí u Jízdních kol - ve 13:00 hod. 
Případné bližší informace na tel. : 728 605 840, 415 740 719, 728 165 
166. 
——————————————————————————————————— 
HLEDÁ SE kříženec černého labradora, který s námi žil více než 
5 let. Pokud byste ho viděli nebo o něm věděli nějaké informace, 
prosím, kontaktujte nás na tel. číslech 603 783 129 nebo na 728 
547 149. Byli bychom nesmírně vděčni za každou informaci. Sly-
ší na jméno Don.Jeho číslo čipu je 968000002315988, zoufale 
ho hledáme všude, kde se dá a nedaří se nám. Předem moc dě-
kujeme! 

15167861 na výkon technického dozoru investora v rámci akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – M7, most Dolní Vítkov za 
hřištěm“  
-  s c h v á l i l a 
návrh mandátní smlouvy s: Technicko-inženýrská kancelář, Ing. Vladimír Wünsch, W-Invest, Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec 1, IČ: 
15167861 na výkon technického dozoru investora v rámci akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – M11, most Horní Vítkov u školy“  
-  s c h v á l i l a 
návrh mandátní smlouvy s: Technicko-inženýrská kancelář, Ing. Vladimír Wünsch, W-Invest, Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec 1, IČ: 
15167861 na výkon technického dozoru investora v rámci akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – O3, most Vítkov u č.p. 95“  
-  s c h v á l i l a 
návrh mandátní smlouvy s: Technicko-inženýrská kancelář, Ing. Vladimír Wünsch, W-Invest, Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec 1, IČ: 
15167861 na výkon technického dozoru investora v rámci akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – L1, lávka u ČOV“  
-  s c h v á l i l a 
návrh mandátní smlouvy s: Technicko-inženýrská kancelář, Ing. Vladimír Wünsch, W-Invest, Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec 1, IČ: 
15167861 na výkon technického dozoru investora v rámci akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – L2, lávka Malá Nádražní“  
-  s c h v á l i l a 
návrh mandátní smlouvy s: Technicko-inženýrská kancelář, Ing. Vladimír Wünsch, W-Invest, Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec 1, IČ: 
15167861 na výkon technického dozoru investora v rámci akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – L4, lávka Malá Kostelní“  
-  s c h v á l i l a 
návrh mandátní smlouvy s: Technicko-inženýrská kancelář, Ing. Vladimír Wünsch, W-Invest, Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec 1, IČ: 
15167861 na výkon technického dozoru investora v rámci akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – M5, most u č.p. 15“  
-  s c h v á l i l a 
návrh mandátní smlouvy s: Technicko-inženýrská kancelář, Ing. Vladimír Wünsch, W-Invest, Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec 1, IČ: 
15167861 na výkon technického dozoru investora v rámci akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – M4, most Družstevní ulice“  
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo s: Projektová kancelář VANER s.r.o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, IČ 25458990 na výkon autorského dozoru 
v rámci oprav povodňových škod v Chrastavě  
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Ladislav POLÁK

Nabízíme ošetření nohou přístrojovou metodou.
Přístrojová suchá metoda se provádí bez namáčení ve vodě a sa-
motná úprava se provádí speciálním podologickým přístrojem.
Provádí se pomocí jemných brusek a fréz,které pečlivě a šetrně 

odstraní zrohovatělou kůži, kuří oka, ošetří mozoly,otlaky, pra-
skliny, ztluštělé nehty.Zarůstající nehty upravujeme bezbolestně.
Bezkrevnost celého ošetření-nepoužívají se řezné nástroje.
Vhodné pro diabetiky.

V březnu sleva na ošetření
Zaváděcí cena na kompletní ošetření nohou

+ krátká masáž  - 240,-Kč

Informace a objednávky Jitka Ž+árská, Žitavská 217,Chrastava
Dále nabízíme:

dámské kadeřnictví, nehtovou modeláž, kosmetiku, zdobení nehtů, zhuš�ování řas
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