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    Když pan ministr dopravy Bárta navštívil po povodních v doprovodu pana hejtmana Chrastavu, slíbil mu (dle tehdejšího vyjádření pana 
hejtmana), že předloží do vlády České republiky návrh, aby se peníze určené na opravu krajských komunikací a mostů převedly z Ministerstva 
pro místní rozvoj, kde může kraj čerpat ze zákona dotaci ve výši 50%, do Státního fondu dopravní infrastruktury, kde může být výše dotace 
neomezená. Dle slov pana hejtmana ministr dopravy návrh do vlády skutečně předložil…..a vláda ho zamítla.  
Za této situace Liberecký kraj odmítl požádat MMR o 50% dotace na krajské komunikace v Chrastavě (od Kryštofova Údolí - náměstí – po 
Novou Ves a Vítkov) na straně jedné a nevyvinul absolutně žádné úsilí o jednání v dané záležitosti  s panem premiérem, s panem ministrem 
financí či s celou Vládou České republiky na jejím zasedání na straně druhé, ač jsem o to pana hejtmana osobně žádal.   Snaha Libereckého 
kraje o jednání (prostřednictvím pověřené osoby) na Ministerstvu dopravy příp. na Ministerstvu pro místní rozvoj jednání s premiérem či s 
vládou nemohou v žádném případě nahradit a zavání alibismem, neboť rozhodnutí Vlády České republiky může změnit opět jenom Vláda 
České republiky. 
    Za situace, když z výše uvedených důvodů velmi reálně hrozí, že krajské komunikace v Chrastavě zůstanou dlouhodobě neopraveny (kdy 

Vážení spoluobèané,
Dovolujeme si Vás pozvat na osmdesátý pátý

"Veèer se starostou a místostarostkou".

Pozvání pøijal vzácný host - øeditelka Úøadu práce
v Liberci PhDr. Kateøina Sadílková.

Odborným garantem veèera je vedoucí Odboru
pro záležitosti obèanù, paní Hana Urbanová.

Setkání se koná

v malé zasedací místnosti na radnici.
ve støedu 20. dubna 2011 od 17:00 hodinIng. Michael Canov

starosta
Zita Václavíková
místostarostka

najde kraj 100%, když nemá dnes na 50%?) jsme se rozhodli požádat o pomoc pana 
prezidenta republiky se žádostí, aby inicioval jednání mezi vrcholnými představiteli Libereckého 
kraje a Vlády ČR, která by problém řešila a vyřešila. Odkaz  na text dopisu je na www.
chrastava.com/zm/st/2011/03/prezident.pdf.  
    Text dopisu schválilo zastupitelstvo města na svém mimořádném jednání dne 16. 3. 2011 
jednomyslně usnesením hlasy 17 přítomných (z celkového počtu 19) členů zastupitelstva 
města reprezentujícími strany Starostové pro Liberecký kraj, Pro změnu v Chrastavě, 
Občanská demokratická strana, Česká strana sociálně demokratická a Komunistická strana 
Čech a Moravy. Oba chybějící zastupitelé vyjádřili po zasedání zastupitelstva svůj souhlas per 
rollam. 
    Zastupitelstvo města schválilo jednomyslně v dané věci i dopis panu premiérovi, panu 
hejtmanovi a všem zastupitelům Libereckého kraje.  
    Zastupitelé se dále zabývali situací, kdy Liberecký kraj opravuje z úvěru ve výši 500 milionů 
korun řadu mostů v Libereckém kraji ze 100% a přitom odmítl požádat o dotaci ve výši 50% na 
nový secesní most (s odůvodněním pokaždé jiným – jednou složitostí vydání povolení 
stavebního úřadu, které přitom od 1. září existuje, jindy tím, že provizorní most je zapůjčen 
zdarma na tři roky a nakonec tím, že by místo mostu chtěli vybudovat lávku pro pěší). Za této 
situace zastupitelstvo taktéž jednomyslně schválilo uzavření darovací smlouvy s Libereckým 
krajem tak, aby o dotaci mohla požádat Chrastava sama.  
V Chrastavě dne 17. 3. 2011                                                           Ing. Michael Canov - starosta  
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Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
-  s c h v á l i l a  
1) pronajmout st.p.č. 63 o výměře 250 m2 – zastavěná plocha, 
nádvoří, a poz. p. č. 125 m2 – zahrada, v k. ú. Chrastava I, paní 
Jaroslavě Holubové, za účelem zřízení zahrady   
 2) v návaznosti na své usnesení 2010/21/V odst. 2 ze dne 15. 
prosince 2010 pronajmout část poz. p. č. 218 o výměře cca 20 
m2 – zahrada, v k. ú. Chrastava I, panu Miloslavu Vodičkovi, za 
účelem parkování osobního automobilu   
3) pronajmout část poz. p. č. 365/1 o výměře cca 150 m2 – trvalý 
travní porost, v k. ú. Chrastava I, paní Haně Hýrkové, za účelem 
zřízení zahrady   
4) pronajmout část poz. p. č. 55 o výměře cca 1100 m2 – ostatní 
plocha, v k. ú. Chrastava II, společnosti Ještědská stavební 
společnost spol. s r. o., za účelem staveniště (meziskládka pro 
uskladnění trub a šachtových prvků   
5) v návaznosti na své usnesení 2010/21/V odst. 4 ze dne 15. 
prosince 2010 pronajmout část poz. p. č.381/1 o výměře cca 20 
m2 – ostatní plocha, v k. ú. Dolní Chrastava, paní Evě Noskové, za 
účelem umístění plechové garáže, vč. návrhu smlouvy o nájmu 
pozemků čj. N/19/2011   
6) v návaznosti na své usnesení 2010/21/V odst. 5 ze dne 15. 
prosince 2010 pronajmout část poz. p. č. 283/1 o výměře cca 700 
m2 – zahrada, v k. ú. Horní Chrastava, panu Milanu Jůzovi, za 
účelem sekání trávy   
7) v návaznosti na své usnesení 2010/21/V odst. 3 ze dne 15. 
prosince 2010 pronajmout poz. p. č. 67/1 o výměře 934 m2 – trvalý 
travní porost. a poz.p.č. 67/5 o výměře 93 m2 – ostatní plocha, v k. 
ú. Horní Chrastava, panu Karlu Dědkovi, za účelem sekání trávy  
  
-  s c h v á l i l a 
v návaznosti na své usnesení 2010/08/VI ze dne 31. května  2010 
pronajmout 
1) část poz. p. č. 69 o výměře cca 50 m2 – zahrada,  v k. ú. 
Chrastava II a část poz. p. č. 156/2 o výměře 50 m2 – ostatní 
plocha, v k. ú. Dolní Chrastava, panu Václavu Škvorovi, za účelem 
zřízení zahrady    
2) část poz. p. č. 69 o výměře cca 190 m2 – zahrada, v k. ú. 
Chrastava II a část poz. p. č. 156/2 o výměře 20 m2 – ostatní 
plocha,  v k. ú. Dolní Chrastava, panu Petru Doupovcovi, za účelem 
zřízení zahrady a parkovacího stání pro os. automobil   
3) část poz. p. č. 69 o výměře cca 120 m2 – zahrada, v k. ú. 
Chrastva II, panu Pavlu Váňovi, za účelem zřízení zahrady   
4) část poz. p. č. 69 o výměře cca 27 m2 – zahrada, v k. ú. 
Chrastava II a část poz. p. č. 156/2 o výměře 21 m2 – ostatní 
plocha, v k. ú. Dolní Chrastava, paní Heleně Bitterlichové, za 
účelem zřízení zahrady a umístění kolny   
5) část poz. p. č. 69 o výměře cca 50 m2 – zahrada,  v k. ú. 
Chrastava II a  část poz. P .č. 156/2 o výměře 50 m2 – ostatní 
plocha, v k. ú. Dolní Chrastava, panu Václavu Brandejskému, za 
účelem zřízení zahrady a umístění plechové garáže  
6) část poz. p. č. 69 o výměře cca 120 m2 – zahrada, v k. ú. 
Chrastava II, panu Jiřímu Pecháčkovi, za účelem zřízení zahrady   
7) část poz. p. č. 69 o výměře cca 284 m2 – zahrada v k. ú. 
Chrastava II a  část poz. p. č. 156/2  o výměře 23 m2 – ostatní 
plocha, v k. ú. Dolní Chrastava, paní Ireně Sládkové, za účelem 
zřízení zahrady a parkovacího stání pro os. automobil   
8) část poz. p. č. 69 o výměře cca 110 m2 – zahrada, v k. ú. 
Chrastava II a část poz. p. č. 156/2 o výměře 24 m2 – ostatní 
plocha, v k. ú. Dolní Chrastava, paní Soně Blažkové, za účelem 
zřízení zahrady a umístění kolny  
  
-  s c h v á l i l a 
výpůjčku části poz. p. č. 870/4 o výměře cca 1 m2 – ostatní plocha,  
v k. ú. Dolní Chrastava, firmě AGENCE CESTR s. r. o., za účelem 
umístění vitríny s mapou Chrastavy   
 
-  s c h v á l i l a 
 1) v návaznosti na své usnesení 2009/04/II ze dne 29. 3. 2009 
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/02/2011 ve 

prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k zajištění 
strpění umístění, zřízení a provozování energetického zařízení 
distribuční elektrizační soustavy uložení kabelů NN, za cenu 600,- 
Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene a  
pověřila starostu jejím podpisem  
 2) v návaznosti na své usnesení 2009/12/XIV ze dne 14. 9. 2009 
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/03/2011 ve 
prospěch společnosti RWE GasNet,s.r.o. (investor pan Halko), jímž 
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování 
plynárenského zařízení „STL plynovodní přípojka pro ppč. 48/6 v k.
ú. Chrastava II“, za cenu 600,- Kč vč. DPH a náklady spojené se 
zřízením věcného břemene a  pověřila starostu jejím podpisem  
 3) v návaznosti na své usnesení 2009/09/IV odst. 1 ze dne 29. 6. 
2009 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/04/2011 ve 
prospěch společnosti RWE GasNet,s.r.o. (investor pan Judytka), 
jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování 
plynárenského zařízení „prodloužení STL plynovodu + přípojka pro 
stavbu RD na ppč. 1026/1 v k.ú. Horní Chrastava“, za cenu 3.570,- 
Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene a  
pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
1) zřízení věcného břemene na poz. p. č. 1067/8 v k. ú. Chrastava 
I, ve prospěch manželů Lucie a Miroslava Váňových, jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „
Kanalizační přípojka pro stavbu rekreačního domku na poz.p. 
1075/1 v k.ú. Chrastava I“, za cenu ve výši do 20 bm 500,- Kč + 
DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene čj. SBS/10/2011 a pověřila starostu jejím podpisem  
2) zřízení věcného břemene na poz.p.č. 1441/1 a poz.p.č. 1441/2 v 
k. ú. Chrastava I, ve prospěch společnosti SVS a.s. (investor paní 
Malinová), jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a 
provozování stavby „Prodloužený vodovodní řad pro stavbu na poz.
p.č. 1068/15 v k. ú. Chrastava I“, za cenu ve výši do 20 bm 500,- Kč 
+ DPH a nad 20 bm za každý další bm 25,- Kč + DPH, vč. návrhu 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. 
SBS/11/2011 a pověřila starostu jejím podpisem  
3) zřízení věcného břemene na poz.p.č. 1441/2 v k. ú. Chrastava I, 
ve prospěch paní Vladimíry Malinové, jímž dojde k zajištění strpění 
umístění, zřízení a provozování stavby „Vodovodní  přípojka pro 
stavbu RD na poz. p. č. 1068/15  v k.ú. Chrastava I“, za cenu ve 
výši do 20 bm 500,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/12/2011  a pověřila 
starostu jejím podpisem  
4) zřízení věcného břemene na poz.p.č. 780/2 a poz.p.č 111/8 v k. 
ú. Dolní Chrastava ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 
jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování 
energetického zařízení distribuční  soustavy „Lbc, Chrastava (pro 
RD na poz.p.č. 121/15), posílení vedení kNN, kabelová přípojka, 
vše k. ú. Dolní Chrastava za cenu 1 000,- Kč, vč. návrhu smlouvy o 
budoucí  smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/13/2011 a 
pověřila starostu jejím podpisem  
5) zřízení věcného břemene na poz. p. č. 1496/1 v k. ú. Horní 
Chrastava, ve prospěch paní Vladimíry Vondrové,  jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „
Vodovodní  přípojka pro stavbu RD na poz. p. č. 1280/1 v k. ú. 
Horní Chrastava“, za cenu ve výši do 20 bm 500,- Kč + DPH, vč. 
návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. 
SBS/14/2011  a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
1) záměr pronajmout st. p. č. 7/3 o výměře 482 m2 - ostatní plocha, 
v k. ú. Chrastava I (na zřízení zahrady)  
2) záměr pronajmout  poz. p. č. 53/2 o výměře 282 m2 - orná půda,  
a  poz. p. č. 53/2 o výměře 11 m2 - ostatní plocha, vše k. ú. Dolní 
Chrastava (na zřízení zahrady)  
3) záměr pronajmout poz. p. č. 7/2 o výměře 702 m2 - trvalý travní 
porost, v k. ú. Dolní Vítkov (na zřízení zahrady)  
 
-  s c h v á l i l a 
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návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: ARTMETAL ČECHY s. r. o., 
Jana Švermy 1339, 468 51 Smržovka, IČ 28723708 na zpracování 
pasportu veřejného osvětlení města Chrastava a pověřila starostu 
jejím podpisem 
 
-  z a m í t l a  návrh na uzavření dodatku k pojistné smlouvě o 
pojištění majetku č. 54683064-11  
-  s c h v á l i l a 

v souladu s § 31, odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, odpisové plány zřízených příspěvkových 
organizací na rok 2011   
a)     Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres 

Liberec, příspěvková organizace 
b)     Základní škola Chrastava, Vítkov 69, okres Liberec, 

příspěvková organizace  
c)     Mateřská škola Chrastava, Revoluční 488, příspěvková 

organizace  
a)     Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec, 

příspěvková organizace  
-  r o z h o d l a  o vypořádání zlepšeného výsledku hospodaření 
zřízených PO za rok 2010 dle přílohy  
-  s c h v á l i l a 
a) na základě žádosti a v souladu s § 30, odst. 3 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, převod finančních prostředků 
příspěvkové organizace Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, 
463 31 Chrastava z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 
155.257,89 Kč 
b) na základě žádosti a v souladu s § 30, odst. 3 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, převod finančních prostředků 
příspěvkové organizace Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, 
463 31 Chrastava z rezervního fondu vytvořeného z povodňových 
darů do investičního fondu ve výši 100.000,- Kč  
-  s c h v á l i l a 
v souladu se zřizovací listinou přijetí účelově určených darů 
příspěvkovou organizací Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 
488, 463 31 Chrastava, IČ 72741881 na zakoupení hraček a 
pomůcek  
-  s c h v á l i l a 
3. ročník udílení plaket J. A. Komenského za významné a 
dlouholeté práce v oblasti předškolního a základního školství 
a) za zásluhy o chrastavské školství  Mgr. Aleně Páchymové 
b) za významnou a dlouholetou práci v oblasti předškolní výchovy 
paní Evě Řehořkové 
c) za významnou a dlouholetou práci v oblasti základního školství 
Mgr. Doris Žákové 
-  s c h v á l i l a  omezení provozu mateřské školy Chrastava, 
Revoluční 488 - příspěvkové organizace v době hlavních prázdnin 

2011    
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
zápis č. 2011/5 z jednání bytové a sociální komise ze dne 7. 3. 
2011  
-  r o z h o d l a  o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě paní 
Doris Novákové  
-  r o z h o d l a  o uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě 
s pečovatelskou službou panu Jaroslavu Krňákovi   
-  r o z h o d l a  o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší 
v zařízení azylového typu paní Emílii Berkyové  
-  r o z h o d l a  o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší 
v zařízení azylového typu panu Jiřímu Augustovi  
-  r o z h o d l a  o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší 
v zařízení azylového typu paní Daně Onodyové   
-  v z a l a   n a  v ě d o m í zprávu velitele MP Chrastava o 
zjištěných skutečnostech v č. p. 326 v Liberecké ulici  
-  s c h v á l i l a 
žádost firmy ELSET, s. r. o. Liberec o povolení kulturní akce 
"Roadshow FORUM LIBEREC 2011" dne 22. 4. 2011   
-  s c h v á l i l a  žádost oddílu sálové cyklistiky TJ Spartak 
Chrastava na finanční příspěvek na pořádání prvoligových turnajů 
v Chrastavě  
-  z a m í t l a  žádost společnosti Auta 24, s. r. o. Liberec o 
povolení zvláštního užívání komunikace pro pořádání testování 
závodních vozů     
-  s c h v á l i l a  likvidaci vozidla A31 valník – přestavěno na 
skříňovou Avii SPZ: LI 70 77 z důvodu silného poškození o povodni 
2010    
-  s c h v á l i l a  přijetí daru AVIA A 30 L SPZ LIB 02 67, dárce 
KOVOVÝROBA PEŘINA, s r. o., 463 34 Hrádek n/N. Obdarovaný 
SDH Chrastava, org. složka města Chrastava    
-  s c h v á l i l a 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení 
veřejné zakázky „Oprava povodňových škod v Chrastavě – M2, 
most u autobusového nádraží“ a  pověřila starostu jeho podpisem.   
-  s c h v á l  i l a  návrh změny systému svozu separovaného 
odpadu   
-  s c h v á l i l a 
návrh dopisu notářce paní Lindě Palacké, Kratochvílova 143/13, 
750 02 Přerov I-Město, řešící pozůstalost po zemřelém Tomáši 
Bouchalovi a pověřila starostu jeho podpisem 
-  s c h v á l i l a  nouzový koncept řešení výstavby nového mostu 
na místě secesního mostu zničeného povodní 
-  s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Valbek, spol s r. o., Vaňurova 
505/17, 460 01 Liberec 3, IČ 48266230 na zpracování projektové 
dokumentace bývalého secesního mostu v rámci projektu „Oprava 
povodňových škod v Chrastavě - M3, most Vítkovská, secesní 
most“ a pověřila starostu jejím podpisem 

  Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a usneslo se takto: 
-  s c h v á l i l o   
ve věci oprav povodňových škod na krajském majetku a vzájemné (ne)komunikace vlády České republiky a vedení Libereckého kraje v 
dané záležitosti  

1.           text dopisu prezidentu České republiky panu Václavu Klausovi  
2.           text dopisu premiérovi České republiky panu Petru Nečasovi  
3.           text dopisu hejtmanovi Libereckého kraje panu Stanislavu Eichlerovi  
4.           text dopisu členům zastupitelstva Libereckého kraje    
5.           darovací smlouvu čj. DR/02/2011 mezi Libereckým krajem a Městem Chrastava (secesní most) s tím, že se tato smlouva 

považuje za schválenou i v případě případného doplnění formálních náležitostí neměnících podstatu smlouvy z druhé 
smluvní strany   

    Roškopov je malá obec u Staré Paky a má svůj sbor dobrovolných hasičů, jehož součástí je i 12-ti členný tým žen. 
Ke konci loňského roku dumaly, kde sehnat peníze na nové uniformy – a vznikl nápad nafotit kalendář. Ovšem ne ledajaký – budou to akty, 
ale s tím, že intimní místa schovají pod hasičskou výbavu. 
    A přišel další nápad – výtěžek z prodeje nepůjde jen na uniformy, ale také pomohou mateřským školám v Chrastavě, které byly 
postiženy povodní. 
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    A tak v pondělí 28. února 2011 jsme na radnici přivítali zástupkyně roškopovských hasiček, kdy předaly ředitelkám mateřských škol (pí 
Bc. Heleně Hochmanové a pí Marii Pilařové) finanční dar ve výši 10.000,- Kč pro každou školu. 
Následně si také obě budovy prohlédly. Ve Vítkově je čekalo milé překvapení: děti si pro návštěvu připravily hudební vystoupení a na závěr 
poděkovaly kytičkou. 
    Děkujeme                                                                                                                                                                           Zita Václavíková 

    Od dubna letošního roku je zaveden nový systém svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu, který 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 je nastaven obdobně jako v předchozích letech u nebezpečného odpadu tj. 
s ohledem na počet obyvatel žijících v dané lokalitě.                                                                                   Zuzana Vojtíšková, referent ORM 
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    Od září 2010 do února 2011 musela být z důvodu poškození při povodních 
uzavřena budova České pošty v Chrastavě. Ovšem pouze budova, provoz pošty 
nebyl přerušen ani na jeden jediný den. První měsíc v poštovním autobuse a další 
měsíce v budově města v Bezručově ulici, kde ji vzala do podnájmu Jednota 
Bratrská, která je zde v nájmu. Mimochodem tato vila už toho pamatuje: jesle, 
mateřská škola, školní družina, Městský úřad, Společenský klub, Jednota bratrská 
a Pošta.  
 
    V pondělí dne 28. února 2011 jsem měl tu čest být přítomen při slavnostním 
otevření provozu (o polední pauze, jinak pošta fungovala od rána již i v tento den). 
Moc se mně všechny zrekonstruované prostory včetně zázemí, kam jsem se 
podíval nejen poprvé, ale asi i naposled v životě (pokud se nestanu v budoucnu 
poštovním doručovatelem), líbily. A musím velmi ocenit dárek, který pošta při 
návratu do vlastních prostor občanům Chrastavy dala. Zkracuje od března polední 
pauzu na jedinou hodinu (dosud od 11:00 do 13:00,  nově až od 12:00 do 13:00 
hodin).     
 
V Chrastavě dne 2. 3.  2011                                      Ing. Michael Canov, starosta 
 

Další možností, jak zlikvidovat objemný a nebezpečný odpad, který nelze uložit do sběrné nádoby určené pro směsný 
odpad, je využití  služeb sběrného dvora. Do 200 kg/osobu/rok je tato služba pro fyzické osoby, které jsou přihlášeny 
k trvalému pobytu v Chrastavě a jsou poplatníky místního poplatku za odpady, zdarma.  
Děkujeme Vám, že využíváte nabízených služeb a odpad nekončí na černých skládkách v okolí města. 
 

Zuzana Vojtíšková, referent ORM 

POZVÁNKA NA DUBNOVOU VÝSTAVU 
Po celý měsíc duben si v galerii můžete prohlédnout výstavu „Akvarely a ruční výrobky Blanky Klímové“. Paní 
Klímová je amatérka a sama se učila používání barev, papíru a stínování podle knih.  Představí nám své akvarely s motivy 
z Chrastavy, Liberce, Švédska, Itálie, Thajska. Výstavu doplní svými výšivkami a malovanými vajíčky. Paní Klímová žije ve 
švédském Malmö a se svým manželem navštěvují Českou republiku několikrát do roka. Součástí výstavy je i ukázka prací 
klientů Oblastní charity Liberec. 
 
—————————————————————————————————————–——— 

Pozvánka na květen 
HANKY PANKY opět v Chrastavě - v úterý 10. 5. 2011 od 19 hodin v kinosále, předprodej 
vstupenek v Infocentru od 18. 4. 2011. Cena vstupenky 120,- Kč 
—————————————————————————————————————–——— 
 

13. dubna 2011 od 14 hodin proběhne v chrastavské knihovně pořad pro školy  

AUTORSKÉ ČTENÍ ZPĚVAČKY  
A SPISOVATELKY ZDEŇKY LORENCOVÉ. 
(Protagonistka na snímku vlevo)  
———————————————————————————————————–————— 
 

NOVÝ KROUŽEK VE SPOLEČENSKÉM KLUBU 
    Společenský klub nabízí nový zájmový kroužek pro děti ve věku od 6 do 12 let. Kroužek 
je vhodný i pro děti bez výrazného výtvarného nadání. Cílem kurzu je u dětí rozvíjet jejich 
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manuální a výtvarné schopnosti, cit pro materiál a barvy, prohlubovat jejich estetické cítění, trpělivost a používat různé 
výtvarné techniky. Přihlášky jsou k vyzvednutí v infocentru a v kanceláři vedení 
Společenského klubu. 
 

Tvořílek 
Kroužek pro všechny, které baví vytvářet neobvyklé výrobky. Budeme vyrábět 
dárky pro celou rodinu i kamarády a uděláme si dekorace pro radost i různé 
příležitosti.  Vyrobíme si přívěsek na mobil, trojrozměrné přáníčko, závěsnou 
rybu pro štěstí, magnetky na ledničku, akvárium z krabice od bot, africkou 
masku, originální tričko, rámeček na fotografie, velikonoční dekoraci na 
dveře, vánoční svícen, betlém, vánoční ozdoby a spoustu dalšího… Máš šikovné 
ruce nebo si v kreslení a modelování moc nevěříš? Přijď! Uvidíš, že společně 
to zvládneme na jedničku s hvězdičkou. 

Sejdeme se vždy v PO a ST od 14:00 do 16:00 hod. 

v budově Společenského klubu. 
——————————————————————————————————————————————————————— 

Společenský klub nabízí od dubna nový kurz ZUMBY. Kurz bude pod 
vedením zkušených lektorek Mariky Kasalové a Lenky Zdybelové. 
Kurz bude probíhat vždy ve čtvrtek od 18:00 – 19:00 hod. – lektorka Lenka a 
v neděli od 18:00 – 19:00 hod. – lektorka Marika. 
První hodina je již v neděli 3. dubna 2011 
A kolik to stojí? 1 hodina = 50,- Kč 
Pokud si stále nejste jisté, jestli to zvládnete můžete přijít 7. 4. ZDARMA NA 
PŘEDVÁDĚCÍ HODINU. 
 
A NĚCO Z HISTORIE… 
Zumba je sportovní aktivita, spočívající v kombinaci tanečních kroků a posilovacích cviků 
v rytmu latinsko-americké hudby. Kombinují se taneční prvky z rychlých tanců, jako je 
mambo, salsa, merengue, tanga, flamenca či samba, s posilovacími cviky do sestavy a 
v kratších či delších intervalech opakuje za doprovodu latino-americké hudby. 
Zakladatelem je kolumbijský fitness choreograf a trenér Alberto Perez. Na zumbu 
vlastně přišel úplně náhodou v devadesátých letech. Jednoho dne dorazil na svou 
hodinu aerobiku, ale zjistil, že si zapomněl kazetu s hudbou. Jedinou kazetu, co u sebe 

měl byl jeho oblíbený výběr latinsko-americké hudby. Později se přesunul do USA, kde působí dodnes. 

POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKU FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ
Změna programu vyhrazena

Pátek 22. dubna v  hodin
 - ČR – rodinný – 75 minut. Závěrečná část loutkových adaptací pohádek Jana Wericha. 

                                                                                                          Vstupné: 70 Kč, v IC města Chrastava – 50 Kč

Pátek 22. dubna ve 20:00 hodin
– ČR – psychologický – 98 minut.   Lásky se nikdy nezbavíš.                                               Vstupné: 75 Kč, v IC města Chrastava – 60 Kč

Pátek 29.dubna v  hodin
(Black Swan) – USA – drama – 108 minut – české titulky – Nepřístupno do 15 let.

Co všechno byste obětovali pro sen? V psychologickém thrilleru Černá labuť, zasazeném do prostředí newyorské baletní scény, zavádí vizionářský režisér 
Darren Aronofsky (Wrestler, Fontána, Requiem za sen) diváky na fascinující a mrazivou cestu do nitra mladé baleríny, která se kvůli své vytoužené roli v 
Labutím jezeře stane až děsivě dokonalou.                            Vstupné: 75 Kč, v IC města Chrastava – 60 Kč

FIMFÁRUM DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO

NEVINNOST 

 

ČERNÁ LABUŤ 
19:00

18:00
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duben 2011

Zájezd do divadla F.X. Šaldy v Liberci. Odjezd z námìstí 1. máje v 18:15 hodin.
Autobus jede pøes sídlištì. Pøedprodej vstupenek v Infocentru.

Pro dìti bude na trase pøipraveno nìkolik zajímavých úkolù. Sraz je ve 13 hodin
pøed CVA (bývalá školní jídelna).

KDYŽ JDE KÙZLE OTEVØÍT

Zemìpisná beseda s Davidem Švejnohou.

Kosmetièka ženám poradí co každé sluší, jak má správnì peèovat o svou
pleB, jaké barvy jsou pro každou z nás vhodné. Souèástí setkání bude i praktická
ukázka líèení a debata nad vlastními kosmetickými pøípravky.

Budeme tvoøit a malovat velikonoèní ozdoby, upleteme pomlázku a zasoutìžíme si.
Akce probìhne na zahradì kina, v pøípadì nepøíznì poèasí se pøesouvá do CVA.

V èele prùvodu pùjdou hokejisté Bílých tygrù. Pro dìti jsou pøipraveny soutìže, 
probìhne autogramiáda Bílých tygrù.

Tradièní trhy na námìstí 1. máje.

aneb KOUZLA NEJSOU ŽÁDNÉ ÈÁRY
Pokraèování programu, ve kterém se nauèíte tak trochu èarovat. Pro dìti od 4 let.

Poøad urèený zejména školám, vstupné dobrovolné.

Skvìlá zábava v maskách zaèíná v sále CVA. Pøedprodej vstupenek v infocentru.
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    Pro milovníky turistiky jsme připravili akci, která je již léty prověřená. Pro značný úspěch ji opakujeme i letos a srdečně zveme i vás. 
Jedná se o noční výstup na Ještěd, který by mohl být završen svítáním nad Jizerskými horami. 
    Výprava se koná v noci z 15. 4. 2011 na 16. 4. 2011. Sraz je na nádraží ČD v Chrastavě ve 22:10 hod., odkud pojedeme posledním 
vlakem do Machnína a pak už na vlastní pohon až na Ještěd. S sebou můžete mít něco na opečení buřtíka apod. Návrat do Chrastavy 
bude v dopoleních hodinách v sobotu 16. 4. 2011. 
    Akce je pro svou náročnost vhodná pro dospěláky a zdatné děti starší 12 let. Čeká nás cca 20 km. Ale odměnou nám bude pocit 
z vítezství nad horou a když to dobře dopadne, tak výhled na sluníčko, který jen tak někdo neviděl. 
    Více informací  http://perseus.pionyr.cz/. 

    V pátek 15. 4. 2011 se koná v klubovně turistického oddílu Perseus „pomlázkovaná“. Zúčastnit se mohou všichni, kteří si chtějí uplést na 
velikonoční koledu pomlázku. 
    Akce bude probíhat průběžně od 15:30 do 17:00 hodin v klubovně TO PERSEUS v Turpišově ulici naproti pekařství Šumava. 
S sebou si vemte provázek, mašličku na ozdobení hotových výrobků, trochu trpělivosti a  dobrou náladu. Proutky budou k dispozici. 
Více info na http://perseus.pionyr.cz/. 
    Na všechny pletače se těší            vedoucí TO Perseus 

    Příjemné překvapení chystá pro posádky ředitelství, dnes již jediné severočeské 
automobilové soutěže, v čele s otcem a synem Krečmanem, na rok 2011. Thermica 
rally Lužické hory bude mít zcela nový charakter trati. A to doslova. Čtyři erzety se 
pojedou dvakrát, žádný úsek se v dané podobě ještě nikdy nejel. Doslova lahůdkou 
pak bude technická rychlostní zkouška nedaleko Chrastavy, jejíž část trati již využili 
organizátoři Rallye Škoda počátkem osmdesátých let. „Dva úseky rychlostek máme 
postavené  mezi Hrádkem nad Nisou a Libercem, další dva se pojedou na 
Frýdlantsku. Doufám, že všechno vyjde podle našich představ,“ dodává ředitel a 
úspěšný spolujezdec Jan Krečman. Rally se pojede v Hrádku nad Nisou a okolí  23. 
dubna 2011. Centrem bude opět po roce pauzy hrádecké náměstí. Soutěž je vedle 
Mistrovství  ČR ve sprintrally zařazena opět do mezinárodního Lužického poháru – 
Lausitz Pokalu, který bude slavit malé jubileum – pojede se již popáté. První vůz 
odstartuje z hrádeckého náměstí v devět hodin, do cíle pak přijede první posádka 
tamtéž krátce po půl čtvrté odpoledne. Celková délka trati činí 255 km, osm erzet 
z toho tvoří 76,8 km. Organizátoři očekávají na startu opět více jak sto posádek 
z ČR, Polska a Německa. 
    Pro příznivce motoristického sportu z Chrastavska a okolí můžeme prozradit, že 
RZ 1, 4 se jede z Bílého Kostela nad Nisou přes Eduardův buk do Kryštofova Údolí 
(asi nejhezčí rychlostní zkouška) a druhá z Křížan směrem na Ještěd. Podrobnější 
informace získáte z Libereckého deníku nebo z programu, který bude k dispozici již 
několik dní před soutěží.  
——————————————————————————————————————– 

Foto: Pohled do historie na chrastavskou posádku Vostárek – Čihák ( 1981) 
Pavel Vydra 

VÝHLEDY 2O11turistické setkání

16. dubna 2011

Klub českých turistů Chrastava a osadní výbor Vítkov Vás srdečně zvou na
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    Ve dnech 30. dubna a 1. května 2011 se uskuteční za pořadatelství Orientačního klubu Chrastava 
a německých klubů HSG Turbine a ZG Zittau Sud již devatenáctý ročník oblíbeného dvoudenního 
závodu SAXBO.  
    Tyto závody pravidelně probíhají v náročném, ale krásném terénu Lužických hor na české i ně-
mecké straně hranice a nebude tomu jinak ani letos. Závody se započítávají do žebříčku Ještědské 
oblasti, ale i jako český ranking. Na sever Čech přijíždí pravidelně tisícovka orientačních běžců nejen 
z celé republiky, ale i z Polska, Německa, ale i dalších zemí, protože závody jsou vyhlášeny vysokou 
pořadatelskou profesionalitou a atraktivními terény. 
   Pro příchozí a pro ty, kteří by si chtěli tento krásný sport – orientace v přírodě – vyzkoušet, jsou 
připraveny speciální kategorie. Sport je určen pro všechny věkové kategorie a na startu stojí děti od 

pěti let až po „osmdesátníky“, v některých příchozích kategoriích je možné jít i trať pro rodiče a děti dohromady.  
   V sobotu závod probíhá u Heřmanic v Lužických horách a start je ve 12 hodin (pokud byste se chtěli přihlásit je nutné být na shromaždišti 
o hodinu a půl dříve kvůli prezentaci!). V neděli pak první běžec vyrazí do lesa plného skal v 9:30 hodin v terénu v okolí Olbersdorfu v Ně-
mecku. 
   Nebojte se přijít a zkusit si tento krásný sport, který se dá pravidelně provozovat jak na světové, tak i na kondiční úrovni… 

                                Ivan Vydra 

      Před rokem 1988 dávali zdejší hasiči dohromady staré hasičské stříkačky, které se válely zapomenuté po 
stodolách a skladech po celé republice. Jako vraky je dováželi do Chrastavy a mravenčí prací z nich tvořili 
unikátní kusy. Byla vytvořena hasičská expozice. Jenže staré techniky přibývalo.  Bylo třeba vyřešit Nerudovskou 
otázku – kam s ní? 
      Absolvovali řadu jednání s Městským úřadem,  jejichž  výsledkem byl první úspěšně zdolaný stupínek. 
Hasičskému sboru byla přidělena budova bývalého chléva. Po stránce architektonické byla budova zajímavá, ale 
stav zoufalý a žalostný.  Většina lidí, kteří objekt viděli nebo jej znali, nad myšlenkou hasičů jen nechápavě kroutili 
hlavou. Pokud tuhle budovu dají dohromady, jsou to skuteční „machři“! Střecha budovy byla zničená ,fasáda 
opadaná zvenčí i zevnitř. Podlaha nebyla v budově vůbec, veliký sklep byl mnohaletými nánosy hnoje zanesen po 
okraj, navíc okolí jeden veliký nepořádek, kopřivy a křoviska. 
      Prvotní radost a  možná i euforie z toho, že hasiči jednou budou mít své muzeum se mísila s pocity 
beznaděje, jestli tuto  nepředstavitelnou práci zvládnou. A jak to bude s financemi? Ještě že tady byl jedinečný 
optimista Miroslav Pivoňka, který dokázal chlapy povzbudit a byl tím skutečným lanem, které je táhlo. 
 

První práce na budoucím muzeu byly zahájeny 27. května 1991 
    Uvnitř, v bývalém chlévě, se povalovaly shnilé podlážky, sláma, různé odpadky. Po práci si tihle chlapi vlezli do nepředstavitelné špíny a 
pracovali do večera. Každý den do večera. Celý měsíc jim trvalo, než vnitřek a okolí uklidili alespoň tak, aby se mohlo začít s dalšími 
pracemi. Poté začali odbourávat staré zdivo, metr po metru, v prachu. Pak přišel na řadu sklep, zanesený močůvkou a hnojem po okraj. 

Ručně, po kbelících, v kolečku trpělivě nabyté „dědictví“ vybírali a 
vynášeli. Blížil se konec roku 1991. Venku chlad a zima, uvnitř 
zima. Provizorně si instalovali kamínka, které sice žádný výrazný 
tepelný výkon nepodaly, ale zahřály na chvíli zkřehlé chlapské ruce. 
    Začal se psát rok 1992. Hned od začátku se začíná naplno. 
Hasiči přivážejí vše potřebné – cement, písek, vápno, míchačku, 
dopravní pás (ten se nejdřív musí opravit). Jedna parta hasičů dře 
na muzeu, druhá dává dohromady starou techniku. Financemi 
pomáhá Městský úřad, další  prostředky přicházejí od některých 
sborů na Liberecku, od Centra hasičského hnutí v Přibyslavi, HZS 
v Liberci. 
    Jen málokterý exponát, který hasiči sehnali, byl ve stavu, že 
mohl být v muzeu okamžitě vystaven. Většina musela projít 
obrovskou mravenčí prací hasičů, kteří teď svůj volný čas rozdělili 
na část muzejní a část opravářskou. Mnohé části musely být do 
posledního šroubku rozebrány, vadné části se musely  nechat 
vyrobit, vše pak znova složit, naleštit. V květnu 1994 bylo v muzeu 
už dvacet šest exponátů. Na dalších se usilovně pracovalo. Hasiči 
totiž chtěli otevřít muzeum s tím, že v něm budou také staré 
hasičské stříkačky, čerpadla, výstroj apod. 
    Rok 1997 byl ve znamení dokončovacích prací. Začíná se 

s obkládáním zdí, bylo zhotoveno plynové topení. V restauraci je instalována moderní porcelánová pípa v podobě hydrantu. 
    Neuvěřitelné obrátky nabraly dokončovací práce. Uvnitř se začalo s malováním stěn. Na pomoc přispěchaly i hasičky Čálková, 
Drbohlavová, Hauserová, Szikorová a pustily se do generálního úklidu. Okolo celé budovy bylo postaveno lešení a  finišovalo dokončení 
fasády.  
    Konečně je hotová podlaha a všechno voní a svítí novotou. Mohlo se začít s navážením exponátů. Před muzeum je na podstavec 
instalována historická stříkačka. Den před otevřením muzea prší. Hasiči jen nevěřícně kroutí hlavou: zasluhujeme si vůbec za tak dlouhou 
dřinu tak mizerné počasí?  Na sobotu  21. června 1997 objednal patron hasičů sv. Florián dokonce slunce. 
Chrastavské slavnosti začínají. Od rána jsou hasiči na nohou, připravují udírnu u zbrojnice, prostory pro hudbu i diváky.  Přijíždí řada hostů 
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z Městského úřadu i úřadu okresního, jsou tady 
představitelé  SH ČMS, HZS v Liberci.  
    Úderem desáté hodiny přestřihuje tehdejší 
starosta města Mgr. Petr Medřický pásku 
hasičského muzea a množství zvědavých 
návštěvníků proudí dovnitř. Ze všech stran se 
ozývají slova chvály a uznání, mnoho lidí se 
zapisuje do „kroniky muzea“, aby vyjádřilo obdiv 
a úctu hasičům, kteří jedinečné dílo vytvořili.  
    O zbudování muzea se nejvíce zasloužili 
členové sboru: 
Miroslav Pivoňka, Václav Johan, Luboš Halbich, 
Zdeněk Čálek, Petr Čálek, Václav Halbich, 
Josef Hauser, Stanislav Rudiš, Jaroslav Staněk, 
Milan Novák, Alena Szikorová, Josef Hauser 
ml., Jaroslav Staněk ml., Ladislav Dlouhý, Ivana 
Hauserová, Kamila Drbohlavová, Libuše 
Čálková a Eva Nováková.                           . 
 
    Muzeum hasičské techniky stojí za zhlédnutí. 
Svým současným rozsahem je největším v ČR. 
Chronologicky mapuje vývoj nejen požární 
techniky, ale i výstroje a výzbroje hasičů. 
Najdeme tady fotografie, pozvánky na akce a 
další zajímavosti. 
Otevírací doba je od 1. 4. do 31. 10. v sobotu od 

10 do 16 hodin, na prohlídku v jiné době a dnech se lze objednat  na telefonu: 606 812 044. 
                                                                                                                                                                                                     Věra Nutilová 

Ředitelka Mateřské školy, Chrastava, Revoluční 488 – příspěvková organizace 
oznamuje, 

 
 že dne 3. května 2011 od 8 do 12 hodin 

 
 bude na pracovištích 

 
 MŠ Motýlek – Nádražní 370, 

 MŠ Sluníčko – Revoluční 488, MŠ Pastelka – Luční 661 
 

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Autobusový zájezd

LUŽICE 2011
Neděle 24. dubna

Odjezd z chrastavského náměstí v 6:30 hodin, předpokládaný návrat 19 - 20 hodin.

Jídlo a pití na celý den s sebou.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
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Večer pro muže – „I muži mají své dny…!“ 
   Pod tímto názvem se v pátek 4. března sešlo sedmnáct chlapů, abychom společně strávili pohodový večer. Při velmi dobrém jídle a pití 
jsme vyslechli přednášku na téma „Evoluce, teorie v krizi“, která provokovala a možná i mírně narušila naše „zaběhané“ myšlenkové 
systémy. Po přednášce se rozpoutal turnaj v air hokeji, stolním fotbálku a šipkách. Všichni muži hráli jako lvi! Byl čas si i popovídat, jídlo 
bylo skutečně dobré a rohozecké točené nám také chutnalo. Zkrátka spokojeně jsme se rozcházeli hluboko po půlnoci.          

Moravané v Surinamu – zemi, 
kde léto nikdy nekončí 

    Když se řekne Surinam, většina z nás asi musí nejprve přemýšlet, 
kde tato země leží. A tak jsme někteří díky přednášce znovu „
objevili“, že je to přímořský stát na severu Jižní Ameriky, na pobřeží 
Atlantického oceánu. Ing. Jiří Helis, který tuto zemi nedávno navštívil, 
nám vyprávěl o její historii, obyvatelích, místních zvycích a o přírodě.  
Pro nás je zajímavé, že Surinam zásadním způsobem ovlivnili 
misionáři Jednoty bratrské, kteří tam začali přicházet v první polovině 
18. století a někteří byli rodáky ze severní Moravy. Jednota bratrská 
se ve světě nazývá Moravian Church (Moravská církev).  Práce této 
církve v Surinamu je nepřehlédnutelná i v současnosti v podobě škol, 
nemocnic, různých podnikatelských aktivit, které dávají lidem práci a 
řady kostelíků různých etnik téže církve.  Přednáška byla doplněna 
řadou fotografií. O přestávce jsme měli možnost i ochutnat místní 
specialitu – Kuře masala. 
  

Trénování paměti 
Ve vyhlášeném Týdnu trénování paměti přijala pozvání do středeční kavárny čerstvě vyškolená lektorka Michaela Březinová. Poutavým 
způsobem nám přiblížila hlavní důvody, proč paměť trénovat. Přednáška byla proložena praktickými úkoly, takže cca 35 posluchačů 
odcházelo do svých domovů spokojeno a nově vyzbrojeno do boje s pamětí. Přáním většiny účastníků bylo sejít se znovu k tomuto tématu.  
Přednáška se  bude opakovat ve středu 6. 4. od 17:30 hod. 
 

V DUBNU VÁS SRDEČNĚ ZVEME: 

BURZABURZABURZABURZA    OBLEOBLEOBLEOBLEČČČČENÍ VENÍ VENÍ VENÍ V    DOMEDOMEDOMEDOMEČČČČKUKUKUKU (dětského i dospělého) 
- otevřena od 1. 4. do odvolání, Po-Pá od 12:00 do 16:00 hod. (Středa od 12:00 do 17:00 hod.)  na zazvonění 
Do burzy můžete průběžně darovat oblečení. Výtěžek bude použit na provoz DMC Domeček. 
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PPPPŘŘŘŘEDNÁŠKAEDNÁŠKAEDNÁŠKAEDNÁŠKA    SSSS    BESEDOUBESEDOUBESEDOUBESEDOU    NANANANA    TÉMA:TÉMA:TÉMA:TÉMA:        VÝCHOVAVÝCHOVAVÝCHOVAVÝCHOVA        BATOLATBATOLATBATOLATBATOLAT 
- pátek 1. 4. od 19:00 hod.  
Mgr. Evald Rucký, otec tří dětí, přináší pro všechny rodiče, prarodiče a vychovatele, jak odborné  informace, tak řadu zkušeností a 
praktických rad do každodenního života. 

———————————————————————————————————————————— 
JAKJAKJAKJAK    TRÉNOVATTRÉNOVATTRÉNOVATTRÉNOVAT    PAMPAMPAMPAMĚŤ?ĚŤ?ĚŤ?ĚŤ?    
- středa 6. 4. od 17:30 hod. 
Pro velký zájem opakujeme. Zveme vás do naší Klub kavárny, kde pod vedením odborné lektorky budete mít možnost  slyšet praktické 
rady, jak trénovat paměť. 
  ————————————————————————————————————————————————– 

FAKTAFAKTAFAKTAFAKTA    AAAA    FIKCEFIKCEFIKCEFIKCE    OOOO    VZKVZKVZKVZKŘÍŠŘÍŠŘÍŠŘÍŠENÍ JEENÍ JEENÍ JEENÍ JEŽÍŠŽÍŠŽÍŠŽÍŠEEEE    KRISTAKRISTAKRISTAKRISTA 
- středa 13. 4. od 17:00 hod.  
Zveme vás do naší Klub kavárny, hostem bude ThMgr. Martin Bukovský, který na základě historických skutečností  přiblíží události okolo 
ukřižování a vzkříšení Ježíše. 
 

———————————————————————————————————————————— 
VYSTOUPENÍ PVYSTOUPENÍ PVYSTOUPENÍ PVYSTOUPENÍ PĚĚĚĚVECKÉHOVECKÉHOVECKÉHOVECKÉHO    SOUBORUSOUBORUSOUBORUSOUBORU    JIJIJIJIŘŘŘŘIIIIČČČČKYKYKYKY    
- středa 27. 4. od 16:30 hod. 
Zveme vás do naší Klub kavárny, kde vystoupí nejen pro seniory dětský pěvecký soubor Jiřičky. 

————————————————————————————————————————————– 
VÝLETVÝLETVÝLETVÝLET    KLUBUKLUBUKLUBUKLUBU    EVERGREENEVERGREENEVERGREENEVERGREEN     
- sobota 30.4., sraz v 9:00 hod. v Bezručově ulici  
Výlet na zámek Hrubý Rohozec a na Dlaskův statek, který je součástí Muzea Českého ráje. Přihlášky do 27. 4. na tel. 728 977 973, nebo u 
St. Vokála osobně. 

———————————————————————————————————————————— 
KLUBKLUBKLUBKLUB    EVERGREENEVERGREENEVERGREENEVERGREEN    ––––    TVTVTVTVŮŮŮŮRRRRČÍ ČÍ ČÍ ČÍ DÍLNADÍLNADÍLNADÍLNA    AAAA    DESKOVÉ HRYDESKOVÉ HRYDESKOVÉ HRYDESKOVÉ HRY    
- pátky 1. 4., 8. 4. a 15. 4. od 14:00 do 16:00 hod. budou zaměřeny na výrobu velikonočních dekorací 
 

        Více informací na: www.jbchrastava.cz 
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ŘÁDKOVÁ INZERCE / ŘÁDKOVÁ INZERCE / ŘÁDKOVÁ INZERCE 
  
PRODÁM dvě válendy.  Délka 2.05m , šíře 1.1m. Matrace jsou pevné, otevírají se a uvnitř je veliký úložný prostor. Možnost jako postele 
nebo do dětského pokoje. Bana ořech. Spěchá. Tel. 776 242 498 
————————————————————————————————————————————————————————————— 
DARUJI kvalitní koňský hnůj. Nutný vlastní odvoz a naložení. INFORMACE na tel.: 603 260 778 
————————————————————————————————————————————————————————————— 
PRODÁM byt 1+2 v Chotyni v bytovém domě čp. 152, slunečná poloha ve druhém patře, mimo záplavové území, možné okamžité 
nastěhování. Cena 450 tis. Kč, při rychlém jednání možná dohoda. Informace na tel. 736 114 412 
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SOLÁRNÍ
STUDIO
Salon IZABEL

oblečení dětské, dámské, pánské, bytový textil,
boty, tašky, hračky apod. v cenách od 10-Kč/ks
Pro veřejnost otevřeno v úterý 9 - 10 hod. a v sobotu 15 - 16 hod.

Luxusní, často nové značkové kousky převážně
dětského textilu a bot v eshopu na 

www.duhovysecondhand.cz
Info tel.: 606 865 907

nabízí

Nalaďte si rádio Vašeho kraje – 
Český rozhlas Sever. Vysíláme u 
vás na liberecké  frekvenci 91.3 
FM nebo 102,3 FM. Začínáme 
každý všední den od 6. hodin 
pořadem Dobré ráno, Ještěde, 
dozvíte se podrobné informace 
z Libereckého kraje, naši 
reportéři vyjíždí na různá místa a 
mapují, kde se co děje. Během 
dopoledne uslyšíte informace ze 
severu Čech, příjemné povídání 
s dopoledním hostem,  v poledne 
pak hodinový Tandem Jana 
Rosáka, který si zve rovněž 
zajímavé hosty. Odpolední proud 
regionálních informací začíná ve 
13 hod., písničky na přání jsou 
k dispozici od 16. hodiny. 
Hrajeme hezké české písničky, 
především folk, country, pop a 
oldies. Hezký poslech s Českým 
rozhlasem SEVER. 
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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. 
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