
Ze zasedání MR a MZ 

Starosta ocenil učitele  

Okénko starosty 

Termální lázně otevřou letos 

Hasiči mají nové auto 

Kultura 

Program S– klubu 

Program kina 

Sportovní zprávy 

Centrum dobrého času 

Z pera našich čtenářů 

Inzerce 

2 – 4 

 4 

5 – 7 

5 

6 

7 – 16 

10 

15 

16 – 18 

18 – 19 

19 – 21 

22 – 24 

    Ve středu 20. dubna 2011 se barokní 
kašna na náměstí dočkala slavnostního 
odhalení.  Jednu z nejvýznamnějších 
památek města se podařilo zrestaurovat 
díky česko – polskému projektu „Vzo-
rová  op rava  h i s tor i cké kašny 
v  Chras t avě “  (CZ .3 .22/3 .3 .01/ 
10.01925), který byl spolufinancován 
z prostředků Evropského fondu pro 
regionální rozvoj prostřednictvím 
Euroregionu Nisa. 
    Celá akce přišla na 720 tisíc korun, z 
toho 85 procent poskytla Evropská unie, 
zbytek dalo město Chrastava ze svého 
rozpočtu. Mimo obnovy kašny byl součástí projektu i nákup nového mobiliáře na náměstí. 
———————————————————————————————————————— 

DOKONČENÍ NA STR. 5 

    V polovině dubna převezmou zhotovitelské firmy staveniště a postupně začnou 
budovat finální mosty a lávky v majetku města. Je to na základě rozhodnutí 
Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí 90% dotace.  
    Výše uvedené se netýká mostu u autobusového nádraží (kde je určité procesní 
zpoždění) a secesního mostu, který je ve vlastnictví Libereckého kraje (zde 
vzhledem k tomu, že kraj o dotaci vůbec nepožádal, probíhají jednání o převedení 
do vlastnictví města pod podmínkou, že se podaří městu Chrastava získat dotaci).  
    V současné době probíhají další procesní fáze pro vydání rozhodnutí Ministerstva 
pro místní rozvoj ve věci rekonstrukcí oprav místních komunikací ve vlastnictví 
města.   
V Chrastavě dne 6. 4.  2011                                           Ing. Michael Canov, starosta 

Ing. Michael Canov
starosta

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na osmdesátý šestý „Večer se starostou“

na téma 

 

 

„ “.Koupaliště

Pozvání přijal pan , 
který chce provoz v areálu koupaliště rozšířit 

i mimo sezónu a na večeru by tento svůj záměr
představil. 

Miloš Laksar

 

     

Setkání se koná 

  
v pondělí 23. května 2011 od 17:00 hodin

v malé zasedací místnosti na radnici
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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. zřízení věcného břemene na poz. p. č. 312 v k. ú. Chrastava I ve 
prospěch Městského bytového družstva Chrastava, jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „
Kanalizační přípojky pro obytný dům č.  p. 202“,  za cenu ve výši do 
100 bm 10 000,- Kč + DPH  vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene čj. SBS/15/2011 a pověřila starostu 
jejím podpisem  
2. zřízení věcného břemene na poz.  p. č.  69 v k. ú. Chrastava II ve 
prospěch Městského bytového družstva Chrastava, jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „
Kanalizační stoky a kanalizačních přípojek pro obytné domy č. p. 
372 a 373“, za cenu ve výši do 100 bm 10 000,- Kč + DPH  vč. 
návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. 
SBS/16/2011 a pověřila starostu jejím podpisem  
-  d o p o r u č i l a    Z M  
schválit 1. změnu rozpočtu a investičního plánu na rok 2011   
-  s c h v á l i l a 
na základě žádosti schválené RM dne 14. 3. 2011 čj. 2011/04/XVIII 
a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2011 poskytnutí 
finančního daru TJ Spartak Chrastava, oddíl sálové cyklistiky, ve 
výši 20.000,- Kč - DR/03/2011  
-  s c h v á l i l a 
na základě usnesení RM čj. 2011/04/XXI ze dne 14. 3. 2011 
darovací smlouvu - DR/04/2011, dárce KOVOVÝROBA  PEŘINA, 
s. r. o., Hrádek nad Nisou  
-  s c h v á l i l a  
hodnocení a zadání akce „Zpevněná plocha – hasiči Chrastava“ 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 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 „
Zpevněná plocha – hasiči Chrastava“ a pověřila starostu jejím 
podpisem 
-   s c h v á l i l a  
hodnocení a zadání akce „Přípojka dešťové kanalizace pro MŠ 
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 
Brabec a Brabec stavební s. r. o., Kateřinská 83, 460 14, Liberec 

14, IČ 25493540 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Brabec a Brabec stavební s. 
r. o., Kateřinská 83, 460 14, Liberec 14, IČ 25493540 na realizaci 
akce „Přípojka dešťové kanalizace pro MŠ Nádražní“ a pověřila 
starostu jejím podpisem 
-   s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Pražské silniční a 
vodohospodářské stavby, a. s. odštěpný závod 2 – mosty a 
inženýrské konstrukce, Dubečská 3238, 100 00 Praha 10, IČ 
45273910 na realizaci akce „Oprava povodňových škod 
v Chrastavě – M2, most u autobusového nádraží“ a pověřila 
starostu jejím podpisem v případě, že nebudou v zákonné lhůtě 
podány námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dle 
§ 82 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
-   s c h v á l i l a  
návrh mandátní smlouvy s EK-PROJEKT, spol. s r. o. Plzeňská 
1270/97, 150 00  Praha 5 – Košíře, IČ 24674532 na výkon 
technického dozoru investora v rámci akce „Oprava povodňových 
škod v Chrastavě – M2, most u autobusového nádraží“  
-  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 akce „Oprava povodňových škod 
v Chrastavě – M2, most u autobusového nádraží“  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
zápis č. 2011/6 z jednání bytové a sociální komise ze dne 21. 3. 
2011  
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou 
paní Marii Žemličkové  
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu 
panu Jaroslavu Princovi  
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu 
panu Františku Baierovi  
-  r o z h o d l a  
o výpovědi nájmu bytu bez přivolení soudu panu Pavlu Grundzovi   
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu panu Martinu Spáčilovi 
a pověřila starostu jejím podpisem 
 

  Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a usneslo se takto: 
- konstatovalo  
v návaznosti na své usnesení čj. 2010/07/VII ze dne 13. prosince 2010, že nabídku města Chrastava vůči povodněmi postiženým občanům 
na směnu pozemků vhodných k výstavbě RD využili pouze manželé Vlasta a Jiří Jeřábkovi  
- schválilo  
v návaznosti na své usnesení čj. 2010/07/VII ze dne 13. prosince 2010 směnu dle geometrického plánu č. 745-309/2010 poz.p.č. 361/13 o 
výměře 1200 m2 - trvalý travní porost v k. ú. Chrastava I, která je ve vlastnictví města Chrastava, za poz.p.č. 194/2 o výměře 214 m2 – 
zahrada a poz.p.č. 1534 o výměře 354 m2 - ostatní plocha, vše k.ú. Chrastava I, které jsou ve společném jmění manželů Vlasty a Jiřího 
Jeřábkových, vč. návrhu směnné smlouvy čj. K/07/2010   
- schválilo  
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 5 v domě č. p. 
55, Frýdlantská ulice, v k. ú. Chrastava I, panu Jaroslavu Kubcovi   
- schválilo  
1. v návaznosti na své usnesení čj. 2008/07/I ze dne 20. října 2008 prodej pozemkové parcely č. 120/6 o výměře 704 m2 - trvalý travní 
porost v k. ú. Horní Chrastava, do společného jmění manželů Ladislavy a Ladislava Fialkových, na stavbu rodinného domku   
2. v návaznosti na své usnesení čj. 2010/03/IX odst. 6 ze dne 21. června 2010 prodej pozemkové parcely č. 96 o výměře 817 m2– trvalý 
travní porost v k.ú. Horní Vítkov, do vlastnictví paní Aleny Kondrušové   
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- schválilo  
1. v návaznosti na své usnesení čj. 2010/03/IX ze dne 21. června 2010 prodej části pozemkové parcely č. 1266 o výměře cca 720 m2 - 
trvalý travní porost v k.ú. Chrastava I, do vlastnictví manželů Aleny a Vladimíra Šimkových    
2. v návaznosti na své usnesení čj. 2010/07/IX odst. 1 ze dne 13.prosince 2010 prodej pozemkové parcely č. 834/2 o výměře 289 m2 - 
trvalý travní porost a části pozemkové parcely č. 576/2 o výměře cca 1000 m2 - trvalý travní porost, vše k. ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví 
manželů Mgr. Veroniky a Miroslava Machových na stavbu rodinného domku   
3. v návaznosti na své usnesení čj. 2010/07/XI ze dne 13. prosince 2010 prodej části pozemkové parcely č. 315/1 o cca 600 m2 - trvalý 
travní porost a části pozemkové parcely č. 317 o výměře cca 15 m2 - trvalý travní porost, vše k.ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví manželů 
Mileny a Zdenka Havlíčkových  
- schválilo  
v návaznosti na své usnesení čj. 2010/03/XI odst. 2 ze dne 21. června 2010 prodej části pozemkové parcely č. 25/1 o výměře cca 700 m2 - 
ostatní plocha v k. ú. Horní Chrastava, do vlastnictví pana Filipa Těhníka   
- schválilo  
v návaznosti na své usnesení čj. 2010/07/VIII odst. 1 ze dne 13. prosince 2010 směnu dle geometrického plánu č. 517-67/2010  
poz.p.č. 1431/2 o výměře 155 m2 - ostatní plocha, poz.p.č. 1431/4 o výměře 216 m2 - ostatní plocha a poz.p.č. 1431/5 o výměře 147 m2 - 
ostatní plocha, vše k. ú. Horní Chrastava, které jsou ve vlastnictví města Chrastava, za dle výše citovaného geometrického plánu poz.p.č. 
880/4 o výměře 559 m2 - trvalý travní porost v k. ú. Horní Chrastava, která je ve vlastnictví pana Zdeňka Hrušky, vč. návrhu směnné 
smlouvy čj. K/08/2010   
- schválilo  
1. nabytí (bezúplatný převod) dle geometrického plánu č. 224-204/2010  
pozemkové parcely č. 378/5 o výměře 743 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, z vlastnictví České republiky, PF 
ČR do vlastnictví města, vč. návrhu souhlasného prohlášení čj. RU/10/2011 o přechodu vlastnického práva k nemovitostem na obec na 
základě § 2a) zákona č. ČNR č.172/1991 Sb., ve znění zákona č. 114/2000 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do 
majetku obcí, a pověřilo starostu jeho podpisem  
2. nabytí (bezúplatný převod) pozemkové parcely č. 928/12 o výměře 4225 m2 – orná půda v k. ú. Horní Vítkov, z vlastnictví České 
republiky, PF ČR do vlastnictví města, vč. návrhu souhlasného prohlášení čj. RU/11/2011   
o přechodu vlastnického práva k nemovitostem na obec na základě § 2a) zákona č. ČNR č.172/1991 Sb., ve znění zákona č. 114/2000 
Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do majetku obcí, a pověřilo starostu jeho podpisem  
-  schválilo  
záměr prodat část pozemkové parcely č. 81/4 o výměře cca 14 m2 - trvalý travní porost, část pozemkové parcely č. 82/13 o výměře cca 23 
m2 - ostatní plocha, vše k. ú. Chrastava II a část pozemkové parcely č. 309/1 o výměře cca 42 m2 - trvalý travní porost trvalý v k. ú. Dolní 
Chrastava na zřízení zázemí ke garáži a zahrada  
-  schválilo  
na základě doporučení RM čj. 2011/05/xx ze dne 4. 4. 2011 návrh 1. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2011   
-  schválilo  
doplnění svého usnesení č.j. 2011/02/IX ze dne 7.2.2011: ZM schválilo finanční rámec projektu „Chrastava, Skalice a Bersdorf-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 „a spolufinancování vlastním podílem ve výši 10% celkových způsobilých výdajů projektu“  
-  vzalo na vědomí   zprávu o průběhu inventarizace za rok 2010 (příloha č. 6 k originálu usnesení)  
-  vydalo  
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené 
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu   
-  schválilo  
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm.c) zák.č. 183/2006 Sb., o územní 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 VII. změny územního 
plánu města Chrastavy a podle § 172 správního řádu vydání opatření obecné povahy č. 2/2011   
-  vzalo na vědomí  
vyhodnocení došlých požadavků dotčených orgánů a připomínek k projednání návrhu zadání změny č. IX schváleného územního plánu 
města Chrastavy   
-  schválilo  
ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. x) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 
odst. 5 zák.č. 183/2006 S., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zadání změny č. IX schváleného 
územního plánu města Chrastavy   
-  schválilo  rozdělení grantu města Chrastava 2011 na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu   
-  schválilo  darovací smlouvu Římskokatolické farnosti Chrastava, Vrchlického 328/81, Liberec 14   

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
 -  z r u š i l a   své usnesení 2010/19/I odst. 1 ze dne 1. listopadu 2010 z důvodu změny vlastnictví některých předmětných  pozemků. 
 - s c h v á l i l a  v návaznosti na své usnesení 2009/10/III odst. 1 ze dne 27. 7. 2009 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. 
VB/05/2011 ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení 
na  st.p.č. 47, poz.p.č. 68, poz.p. č. 1385/1, poz.p.č. 1385/3, poz.p.č. 1505/1, poz.p.č. 1505/7, poz.p.č. 1505/8, poz.p.č. 1505/9, poz.p.č. 
1505/10 a poz.p.č. 1531, vše k.ú. Chrastava I, za cenu 10 320,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene a  pověřila 
starostu jejím podpisem 
-   s c h v á l i l a  
záměr pronajmout areál městského koupaliště na parcelách 1364/1, 1361 a st.p. č. 531 v k.ú. Chrastava I, v době mimo letní koupací 
sezónu  
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o využití systému zavedeného městem Chrastava pro nakládání s komunálním a separovaným odpadem s Dung Tran Dinh, 
Střelecký Vrch 672, 463 31 Chrastava, IČ 27265145  
- s c h v á l i l a   cenový sazebník č. 1/2011 úkonů pečovatelské služby v Chrastavě   
- s c h v á l i l a  odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM), dlouhodobého hmotného majetku (DHM) a majetku vedeného 
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v operativní evidenci (OE) dle přílohy            
-  s c h v á l i l a   žádost Jednoty bratrské Chrastava k přenesení sídla na adresu Bezručova 503  
-  s c h v á l i l a  žádost Sportovního střeleckého klubu Chrastava o finanční dar na opravu střeliště a nákup terčového zařízení ve výši 
20.000 Kč  
-  s c h v á l i l a   žádost SPINFIT Liberec o pořádání závodu na horských kolech v termínu 3. 9. 2011 dle stanoviska města  
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo OD/23/2010 se zhotovitelem Baltom, s.r.o., Minkovická 91, 463 12 Liberec 25, IČ 44565038 na 
realizaci akce “Oprava povodňových škod v Chrastavě - K1, Bílokostelecká ulice“  
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo OD/24/2010 se zhotovitelem Baltom, s.r.o., Minkovická 91, 463 12 Liberec 25, IČ 44565038 na 
realizaci akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě - K3, ulice Malá Nádražní“  
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo OD/25/2010 se zhotovitelem Baltom, s.r.o., Minkovická 91, 463 12 Liberec 25, IČ 44565038 na 
realizaci akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě - K5, ulice U Nisy“  
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo OD/26/2010 se zhotovitelem Baltom, s.r.o., Minkovická 91, 463 12 Liberec 25, IČ 44565038 na 
realizaci akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě - K6, Mostní ulice“  
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo OD/29/2010 se zhotovitelem Baltom, s. r. o., Minkovická 91, 463 12 Liberec 25, IČ 44565038 na 
realizaci akce “Oprava povodňových škod v Chrastavě - K19, místní komunikace 023C“  
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo OD/30/2010 se zhotovitelem Baltom, s. r. o., Minkovická 91, 463 12 Liberec 25, IČ 44565038 na 
realizaci akce “Oprava povodňových škod v Chrastavě – K20, místní komunikace 024C“ 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy s Michal Ballaty, Křivá 1338, 463 11 Liberec 30, IČ 11420502 na výkon technického dozoru investora v rámci akce “Oprava 
povodňových škod v Chrastavě - K1, Bílokostelecká ulice“  
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy s Michal Ballaty, Křivá  1338, 463 11 Liberec 30, IČ 11420502 na výkon technického dozoru investora v rámci akce „Oprava 
povodňových škod v Chrastavě - K6, Mostní ulice“   
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy s Michal Ballaty, Křivá  1338, 463 11 Liberec 30, IČ 11420502 na výkon technického dozoru investora v rámci akce “Oprava 
povodňových škod v Chrastavě - K19, místní komunikace 023C“  
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy s Michal Ballaty, Křivá  1338, 463 11 Liberec 30, IČ 11420502 na výkon technického dozoru investora v rámci akce “Oprava 
povodňových škod v Chrastavě – K20, místní komunikace 024C“ 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy s EK-PROJEKT, spol. s r. o., Plzeňská 1270/97, 150 00  Praha 5 – Košíře, IČ 24674532 na výkon technického dozoru 
investora v rámci akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě - K5, ulice U Nisy“ 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy  s EK-PROJEKT, spol. s r. o., Plzeňská 1270/97, 150 00  Praha 5 – Košíře, IČ 24674532 na výkon technického dozoru 
investora v rámci akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě - K3, ulice Malá Nádražní“ 
-  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  
-  s c h v á l i l a  
dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. LBA-V-2/2011 
s Úřadem práce ČR, kterým se prodlužuje platnost dohody do 31. 7. 2011  

    V Chrastavě se již stalo tradicí, že u příležitosti 
Dne učitelů starosta města Ing. Michael Canov 
předává ocenění pedagogickým pracovníkům za 
jejich zásluhy. Den učitelů připadá na 28. března, 
kdy se v roce 1592 narodil J. Á. Komenský.  
Ve třetím ročníku byly oceněny za mimořádný 
přínos v rozvoji výchovy a vzdělávání předškoláků a 
školáků tři ženy s velkým Ž, které obdržely děkovné 
plakety J. A. Komenského. 
    Za mnohaletou práci v předškolním zařízení 
převzala ocenění Eva Řehořková. Za celoživotní 
činnost ve školství, především na Základní škole ve 
Školní ulici, získala děkovnou plaketu Mgr. Doris 
Žáková. Letošní nejvyšší ocenění za přínos ve 
školství obdržela Mgr. Alena Páchymová, která 
působila v Chrastavě nejen jako učitelka, ale 
zároveň léta jako zástupkyně ředitele školy a poté i 
jako ředitelka. 
    Všem učitelům, kteří nejsou učiteli jen z povolání, 
ale hlavně srdcem, přejeme pevné nervy, hodně 
optimismu a hodné a vnímavé žáčky. 
 

Hana Šmídová, vedoucí Společenského klubu 
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    Pod tímto názvem uveřejnil server Týden 
v Libereckém kraji zprávu o opravách 
kanalizace a vodovodu v Chrastavě.  Opravy 
jsou výsledkem dlouhodobě velmi vstřícného 
pos toje Severočeské vodárenské 
společnosti vůči našemu městu, za což SVS 
a.s. a jmenovitě panu generálnímu řediteli 
Ing. Miroslavu Harciníkovi děkujeme. Město 
Chrastava je ve společnosti menšinovým 
akcionářem.   

 
Celý text článku převzatý ze serveru Týden v Libereckém kraji: 
Do října letošního roku vybudují v části Chrastavy novou kanalizaci 
a vodovod. Práce si vyžádají přes 27 milionů korun. 
„Realizovaná opatření převedou odpadní vody od cca 110 
obyvatel do stávající splaškové kanalizace zakončené na 
místní čistírně odpadních vod, čímž omezíme znečišťování 
Lužické Nisy," uvedl Miroslav Harciník, generální ředitel 
Severočeské vodárenské společnosti (SVS), která práce platí. 

V části Andělohorské ulice je kanalizace z roku 1910, která je 
zakončená vyústí do řeky. V Tovární ulici a části Andělohorské 
ulice je jen splašková kanalizace. Dělníci proto v Ještědské, 
Tovární a Andělohorské ulici vybudují gravitační kameninovou 
kanalizaci o průměru 300 milimetrů v souhrnné délce 969 metrů, 
pět nových kanalizačních šachet a 156 metrů kanalizačních 
přípojek. 
Současně s kanalizací položí i nový vodovod. „Současný je 
převážně historický z litiny, dochází na něm opakovaně k 
poruchám," poznamenala mluvčí SVS Dagmar Haltmarová. 
V Ještědské ulici je z roku 1910, v Andělohorské ulici je z roku 1909 
a v Tovární ulici je z roku 1909. V této ulici ho museli částečně 
obměnit v roce 1980. 
Nový vodovod bude z odolného vysokohustotního polyetylénu o 
průměru 160 a 90 milimetrů v souhrnné délce 898 metrů. Navíc 
opraví 144 metrů veřejných částí vodovodních přípojek. Dojde i 
k přepojení tří navazujících vodovodních řadů, rekonstrukci 
armaturní šachty a výměně hydrantu. 
V Chrastavě dne 6. 4.  2011                Ing. Michael Canov,  starosta  

    Dle nejnovějších informací budou ještě letos na 
podzim otevřeny termální lázně v areálu Zámečku. 
V této souvislosti se na nás obrátilo vedení 
akciové společnosti Dům pohody se žádostí o 
zveřejnění nabídky pracovních příležitostí (zájemci 
musí podat do 20. 5. 2011). Velmi rádi jim v této 
žádosti vycházíme vstříc.  Nabídka je k dispozici 
na www.dumpohody.cz.  
 
    Pro úplnost pak dodávám, že na podzim bude 
zahájen provoz termálních lázní v první etapě. 
Majitelé však uspěli i v žádosti o dotaci na etapu 
druhou. Práce na druhé etapě budou probíhat i po 
otevření etapy první. 
 

V Chrastavě dne 1. 4.  2011                                                                                                  
Ing. Michael Canov, starosta 

Dokončení článku z titulní strany     
Slavnostního aktu se mimo představitelů města Chrastavy – pana starosty Ing. Michaela 
Canova a místostarostky Zity Václavíkové – zúčastnili také zástupci našeho partnerského 
města Lwovek Ślaski – místostarosta Irenusz Maciejczyk, Jan Serafin, Slavomir Patalas a 
Bohuslawa Marcinowska. Pozvání také přijala paní Eva Hamplová z Euroregionu Nisa a 
zástupci magistrátu města Liberec z oddělení památkové péče. 
    Slavnostního přestřižení pásky se zhostil starosta Ing. Michael Canov a místostarosta 
Lwóvku Ślaskeho Irenusz Maciejczyk. Poté byla široká veřejnost pozvána k občerstvení a 
poslechu country kapely Paroháči. 
                                                                     Hana Šmídová, vedoucí Společenského klubu 
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    Sbor dobrovolných hasičů Chrastava se může pochlubit novým hasičským autem. Terénní hasičské vozidlo Toyota Hilux Double Cab 
bylo pořízeno z Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 Česká republika – Polská republika, Fondu mikroprojektů 
v rámci projektu  "Chrastava - Lwówek 
Śląski - spolupráce obcí zaměřená na 
z a j i š t ě n í  r y c h l é  v z á j e m n é 
pomoci" (CZ.3.22/3.3.01/10.02194). 
Automobil dodala firma DAJBYCH, s.r.o. 
v celkové ceně 825.551,- Kč. Na 
financování se podílel 85 % Evropský fond 
pro regionální rozvoj (ERDF), zbylé 
prostředky byly hrazeny z rozpočtu města 
Chrastava. 
    Terénní hasičské vozidlo Toyota Hilux je 
opatřeno pohonem 4x4, navijákem na 
předním nárazníku, světelnou a zvukovou 
signalizací. 
V pondělí  18. dubna 2011 proběhlo před 
hasičskou zbrojnicí za účasti představitelů 
města – starosty Ing. Michaela Canova a 
místostarostky Zity Václavíkové, zástupců 
Euroregionu Nisa - paní Mgr. Evy 
Hamplové a Petry Bulířové, hasičů z 
partnerského města Lwóvek Ślaski a 
samozřejmě nových uživatelů vozidla - 
chrastavských hasičů a dalších pozvaných 
slavnostní předání klíčů a křest. Kmotry  se 
stali místostarostka Zita Václavíková a 
velitel SDH Chrastava Miroslav Pivoňka. 
    V zápětí po slavnostním  předání došlo k něčemu, co 
neočekával,  snad krom hasičů samotných, nikdo z přítomných. 
Městem se rozezněla siréna oznamující požár. Diváci a účastníci 
slavnostní akce před hasičskou zbrojnicí byli svědky rychlé přípravy 
a následného odjezdu našich hasičů k zásahu. Doslova během 
mžiku se převlékli a vzápětí už vyráželi k nahlášenému požáru do 
Andělohorské ulice. 
Všichni jsme si tak uvědomili, že povolání hasiče znamená být vždy 
připraven k výjezdu, ať se děje, co se děje. 
 

Hana Šmídová, vedoucí Společenského klubu  

Realizováno v rámci projektu "Chrastava - Lwówek Śląski - 
spolupráce obcí zaměřená na zajištění rychlé vzájemné 

pomoci" (CZ.3.22/3.3.01/10.02194) 

    Zastupitelstvo města Chrastavy se na svém zasedání dne 11. 4. 2011 usnesením č. 2011/04/XIII usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:  
 

Čl. 1 – Úvodní ustanovení 
(1)    Město Chrastava touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné 

technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu (dále jen „poplatek“). 
(2)    Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“). 
 

Čl. 2 – Předmět poplatku, poplatník 
(1)    Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podléhá každý  

a)      provozovaný povolený hrací přístroj nebo  
b)      jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.  

(2)    Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje (dále jen „VHP“) nebo jiného technického herního zařízení povoleného 
Ministerstvem financí (dále jen „jiné THZ“). 

 
Čl. 3 – Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

 
(1)    Poplatková povinnost vzniká: 

a)     dnem uvedení VHP do provozu, 
b)     dnem nabytí právní moci povolení k provozování jiného THZ. 

(2)    Poplatková povinnost zaniká: 
a)     dnem ukončení provozu VHP, 
b)     dnem pozbytí platnosti povolení k provozování jiného THZ. 

 
Čl. 4 – Ohlašovací povinnost 

(1)    Provozovatel VHP je povinen ohlásit správci poplatku uvedení VHP do provozu, a to ve lhůtě do 15 dnů od uvedení do provozu. 
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 Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení provozu VHP. Tyto skutečnosti prokáže protokolem o zahájení provozu a protokolem o 
ukončení provozu.  

(2)    Provozovatel jiného THZ je povinen ohlásit správci poplatku povolení tohoto zařízení, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí vydaného Ministerstvem financí. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit pozbytí platnosti tohoto povolení. 

(3)    Poplatník je povinen sdělit správci poplatku název nebo obchodní firmu právnické osoby, sídlo, IČ, čísla účtů u peněžních ústavů, 
na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti, identifikační znaky výherního hracího přístroje, popř. 
jiného THZ, jeho umístění, jakož i každou další skutečnost mající vliv na poplatkovou povinnost. Poplatník je dále povinen sdělit 
adresu pro doručování a osoby, které jsou jeho jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.  

(4)    Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy 
nastala. 

Čl. 5 – Sazba poplatku 
(1)    Sazba poplatku činí 5.000,-- Kč na 3 měsíce za každý VHP nebo jiné THZ. 
(2)    V případě, že VHP je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů provozování 

VHP.  
(3)    Je-li jiné THZ povoleno na dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů, na který bylo zařízení 

povoleno. 
 

Čl. 6 – Splatnost poplatku 
(1)    Je-Ii provoz VHP nebo jiného THZ povolen na dobu kratší než 3 měsíce, je poplatek splatný nejpozději do jednoho měsíce od 

vzniku poplatkové povinnosti. 
(2)    Při povolení provozu VHP nebo při povolení jiného THZ na dobu 3 měsíců, je poplatek splatný vždy nejpozději do posledního dne 

příslušného kalendářního čtvrtletí. 
(3)    Při povolení provozu VHP nebo při povolení jiného THZ na dobu 6 měsíců, je poplatek splatný ve dvou splátkách odpovídajících 

délce provozu / délce povolení v příslušném čtvrtletí, a to splatných vždy nejpozději do posledního dne posledního měsíce 
příslušného kalendářního čtvrtletí. 

(4)    Při povolení provozu VHP a při povolení jiného THZ na dobu 12 měsíců a déle, je poplatek v příslušném kalendářním roce 
splatný ve 4 splátkách, vždy nejpozději do posledního dne posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí. 

(5)    Poplatek může být zaplacen poplatníkem i jednorázově. 
(6)    Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost 

splnit, nejblíže následující pracovní den. 
 

Čl. 7 – Navýšení poplatku 
        
Sazba včas nezaplaceného (neodvedeného) poplatku se zvyšuje na trojnásobek v souladu s § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Čl. 8 – Přechodná ustanovení 
Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky. 

 
Čl. 9 – Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/ 2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 
povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, ze dne 21. 6. 2010. 
 

Čl. 10 – Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2011. 

POMLÁZKIÁDA 
    O bílé sobotě před Velikonocemi 23. dubna 2011 jsme se sešli venku u Společenského klubu, kde bylo pro děti a jejich doprovod 
připravené veselé odpoledne  s názvem „ POMLÁZKIÁDA“. 
    Děti si mohly podle své fantazie ozdobit perníčky,vajíčka, vymalovat nebo vystříhat velikonoční obrázky, uplést pomlázku a zasoutěžit si 
s Lůcou. Za každou hru a soutěž dostaly děti drobnou odměnu a sladkost. Na závěr byla možnost opéci si buřty. Celé odpoledne bylo zalité 
sluncem a vydařilo se. Za upečení perníčků děkujeme paní Zuzaně Halamové, za  jejich zdobení Daně Hrubešové, za přípravu ohniště 
Petru Bezvodovi, za pletení pomlázek Martinu Spáčilovi, za pomoc při přípravě odpoledne Jakubovi Dvořákovi, za Společenský klub Haně 
Šmídové a Jitce Marxové a za fotodokumentaci Janě Zahurancové. Již teď se můžete těšit na třetí ročník Pomlázkiády. 

                                 J. Marxová 
————————————————————————————————————————————————————————————— 

Dobrovolnická akce 
    V sobotu 2. dubna 2011 uspořádal chrastavský klub mladých „CHASA“ čištění soutoku řeky Jeřice a Lužické Nisy v místě takzvaného 
Paradýzu mezi Chrastavou a Bílým Kostelem nad Nisou. Vzhledem k tomu, že tento úsek je velmi obtížně přístupný pro jakoukoli techniku, 
zůstal opomenut při odstraňovaní povodňových škod. Frekvence pohybu místních i přespolních obyvatel v této lokalitě je velmi vysoká. 
Místem prochází turistická stezka hojně využívaná i cyklisty. 
    Celkem se akce zúčastnilo deset Chasníků a práce za nimi byla skutečně viditelná. Naplavené igelity, plasty a odpady všelikého 
charakteru byly zastoupeny jen v malém procentu. Největší podíl odpadu ale drží všudypřítomné pleny pocházející ze skladu jisté 
chrastavské firmy.  
    Za sobotu bylo uklizeno úctyhodných 9000 m2 plochy Paradýzu. Desítky koleček a pytlů odpadu bylo svezeno na centrální kupu, kterou 
bylo nutné v další fázi úklidu ručně přemístit k místu přístupnému svozové technice asi o 280 m dál po proudu Jeřice. Stalo se tomu tak 
v neděli před Velikonoci. Ruční transport odpadu nanejvýše za pomoci koleček byl zejména v oblasti soutoku více než vyčerpávající. Do 
akce se připojilo i několik okolo procházejících a projíždějících. Za významnou pomoc při přenosu pytlů by Chasníci rádi poděkovali Martinu 
Hruškovi jr. a Petru Medřickému jr., kteří náhodou jeli kolem na zmrzlinu, ale zastavili se, aby podali pomocnou ruku. 
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    CHASA  se tímto způsobem chce podílet na vytváření čistého životního prostředí ve svém městě i jeho okolí a navázat tak na Evropský 
rok dobrovolnictví 2011, vyhlášený radou ministrů EU. 

Bc. Martin Spáčil 
————————————————————————————————————————————————————————————— 

ŽABÍ ORCHESTR 
    Zima skončila a tisíce žab se vyvalily ze svých lesních zimovišť. Hopkaly co nejrychleji k vodě, aby se mohly spářit. Některé z nich to 
nevydržely a začaly s milostnými hrátkami už během svého putování. Bohužel kvůli nim přestaly být opatrné. Od vytoužené tůňky je na 
mnoha místech dělila silnice – nemilosrdná zóna smrti. Bylo tomu tak i v Chrastavě a proto jsme se my, chrastavští kamarádi, co spolu 
chodíme na pívo, rozhodli zakročit. Déle než týden jsme vždy po setmění procházeli asi osm set metrů asfaltové cesty mezi Chrastavou a 
Bílým Kostelem. Náš kyblík lásky (hotová žabí seznamka) přenesl do bezpečí 938 ropuch, 2 skokany a 23 čolků. Z obou stran zmíněného 
úseku se nám podařilo umístit cedule „Pozor žáby“, za které touto cestou děkujeme Ivanovi Vydrovi. Cedule se neminuly účinkem. Lidé aby 
mohli bezpečně projet opravdu vystupovali z aut a obojživelníky odklízeli! Nejlepší je, hned vedle skvělého pocitu zadostiučinění, že to 
celou dobu byla zábava. 

   Ano, uhodli jste. Snažím se apelovat na vaše ekocítění. Až příště uvidíte všechny ty žabí mrtvoly nebo jen vyšisované placičky, co po 
nich zbyly, vzpomeňte si, jak jsou tito tvorové užiteční. Potravní řetězec by se bez nich přetrhl, potravní pyramida by se bez nich zbortila. O 
množství odstraněného hmyzu nemluvě. Tak za rok vezměte kýbl, udělejte si večerní procházku a nechte se unést žabím orchestrem. 

Karla Trnková 

ŠIBŘINKY aneb Maškarní bál 
pro dospělé 
    V pátek 15. dubna 2011 uspořádal od 20:00 hodin 
Společenský klub již podruhé Šibřinky. Pro skvělou 
pohodu a hlavně k tanci nejen maskám, ale i ostatním 
tanečníkům hrála skupina Woko. Členové skupiny si 
připravili několik převleků a přítomné tak pobavili. 
Zařádili si i Šmoulové, kteří nás v čele s taťkou 
Šmoulou v hojném počtu navštívili. 
    Zábava se vydařila a již nyní, abychom začali 
přemýšlet, za jakou masku se převlíkneme příští rok. 

                                       J. Marxová 
———————————————————————— 

Výstava a ocenění žáci 
    Od 14. dubna do 31. května 2011 je k vidění v Liberci 
v radničním sklípku (dnes galerie U Rudolfa) výstava 
představující práce žáků zušek Libereckého kraje. 
Jedná se o krajské kolo Národní soutěžní přehlídky, 
vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy vždy jednou za  tři roky. Krajské kolo 
přehlídky obesílají pedagogové souborem prací, jímž dokládají systém své pedagogické práce, porota vybírá nejzdařilejší jednotlivá díla, 
výtvarné řady či projekty, které reprezentují práci ZUŠ v našem regionu a veřejně je pak představuje na Národní výstavě celostátní 
přehlídky výtvarných oborů ZUŠ, která proběhne ve Šternberku od 30. září 2011 do  září roku 2012. Krajské výstavy se účastní 14 škol, do 
celostátního kola porota vybrala celkem 6 výtvarných projektů a několik individuálních prací. Mezi oceněnými a vybranými projekty je i 
kolekce prací žáků z chrastavské pobočky ZUŠ. Výtvarný projekt s názvem ZBLÍZKA a výtvarná řada SKRYTÁ IDENTITA budou 
reprezentovat naše nadané žáky na národní výstavě. 
    Že jsou chrastavské děti výtvarně zdatné dokazuje i další příklad – mnoho cen, které posbíraly na výtvarné soutěži, vyhlášené u 
příležitosti 9. ročníku Veletrhu dětské knihy v Liberci v dubnu 2011. Ocenění získali: Barbora Benešová, Karolína Svobodová, Patrik 
Rubeš, Josef Kopecký, Lucie Šefčíková, Kateřina Procházková, Veronika Váňová, Vendula Růžičková, Anna Polyáková, Michaela 
Martinů, Alice Bednářová a Šimon Endrych. Tolik dětí neuspělo z žádné školy. Podle slov jedné z porotkyň, výtvarnice Ivy Ouhrabkové, 
práce našich dětí zaujaly především odvážnými formáty, technikou (hlavně grafické tisky) a nápaditým zpracováním tématu. 
Doufejme, že další úspěchy nás ještě čekají.                                                                                         Ivana Vykypělová, učitelka VOU ZUŠ 
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Teraristický kroužek v Ústí nad Labem  
    V sobotu 23. dubna 2011 jsme již po čtvrté vyrazili do jedné ze zoologických zahrad 
v České republice. Tentokrát jsme si vybrali, jako hlavní cíl, ZOO v Ústí nad Labem.  
V Chrastavě se nás sešlo celkem 11 a v Liberci k nám dorazilo ještě 5 dětí. Když jsme 
tedy konečně byli kompletní, nasedli jsme na rychlík do Ústí nad Labem.  Jakmile jsme 
se ve vlaku trošku rozkoukali, dodali jsme mu trošku života. Asi po deseti minutách jízdy 
slyšíme první šustící pytlíky a chroupání ( Kdo by neměl hlad po deseti minutách náročné 
jízdy) . Po dvou hodinách jsme konečně dorazili do Ústí nad Labem  a vydali jsme se 
hledat trolejbusovou zastávku (a to nebylo naše poslední hledání). I po cestě na 
zastávku jsme se hodně pobavili, když jsme před kanceláří pohřební služby uviděli 
prodavačku časopisů s nápisem „ Probuďte se!“  Byli jsme rádi, že výlet má velmi vtipné 
začátky a už jsme se všichni těšili do ZOO. Koupili jsme jízdenky, nasedli na trolejbus a 
konečně vyrazili směr  ZOO. Po dvou zastávkách jsme byli na místě. Během nakupování 
lístků si děti koupily zmrzlinu, protože ZOO bez vláčku a zmrzliny to prostě není ZOO. 
Když jsme tedy konečně vyrazili směr první výběh, narazili jsme na mikrostánkovou ruční dílnu, ve které měly možnost děti získat bonbon 
za složení jednoduchého obrázku, a tak jsme opět zastavili a skládali. Asi po dvaceti minutách  jsme  konečně viděli první zvíře, kterým byl 
orangutan, a následovala spousta dalších zvířat a soutěží.  Jelikož jsme kroužek zaměřený na plazy, bezobratlé a obojživelníky, všichni 
jsme se velmi těšili na „ EXOTARIUM“ . Do „Exotaria“ jsme vcházeli v počtu 16 kusů, jaké bylo ale překvapení, když nás vyšlo pouze 15. 
Netrvalo dlouho a zjistili jsme , že nám chybí nejmladší účastník zájezdu Ota. Tři dospělí se tedy vydali Otu hledat. Téměř hodinu nám 
trvalo, než jsme ho našli. Nakonec jsme zjistili, že malý Otík jezdí na vláčku. Když nás viděl, tak nám oznámil, že to bylo príma, protože to 
bylo „zadáčo“. Všem nám tedy spadl velký kámen z hrudního koše a tak jsme “zakempovali“ v nejbližším stánku a občerstvili se. Během 
dalšího pochodu si nechaly děti udělat tetování. Velmi zajímavé bylo i krmení slonů. I přes veškeré cedule a naše varování, že se žádná 
zvířata nesmí v zahradě krmit, jsme stihli zadržet čtyři chrastavské ruce strkající slonům větve, jablka, sušenky a nakonec i křupky.  Jak 
všichni dobře víme,  pravidla jsou proto, aby se porušovala. V půl čtvrté jsme museli ze ZOO odejít a opět se trolejbusem vydat do města.  
Ve městě jsme se zastavili ještě v jednom místním obchůdku. Konečně pár posledních fotografií  na ústeckém nádraží a můžeme vyrazit 
směr domov. Z Ústí jsme frčeli rychlíkem s oddělenými kupé, takže si někteří připadali jako v Harry Potterovi. Výluka ale naší radost 
překazila, a tak jsme museli pokračovat autobusem, kde jsme podle řidiče příliš pochodovali po autobusu a neseděli jsme podle jeho 
představ :o) Z Benešova nad Ploučnicí jsme jeli až do Liberce vlakem, který měl takové WC, že si ho někteří pletli s výtahem ,  a proto  
musel být stále obsazen chrastavkou mládeží. Na libereckém nádraží  již nikdo nebyl, a tak se opět projevily zvířecí pudy většiny z nás. 
Dvě minuty po osmé hodině odjíždíme vlakem do Chrastavy a odtud už jenom domů.  Výlet byl tedy velmi pestrý a zábavný, tak se už 
teďka těšíme na další.  

Pavel Urban – lektor  

Úspěch chrastavských teraristů – na jaře se rodí i exotika ... 
Velké jarní překvapení pro nás připravily agamy vousaté. V pondělí 11. dubna 2011 se vylíhla tři krásná mláďata tohoto druhu. První radost 
jsme měli již na konci ledna, kdy jsme zpozorovali kulacení bříška jedné z agam. Tato samice snesla 10. února osm vajíček. Vajíčka jsme 
vložili do provizorního inkubátoru, kde jsme po několika dnech zjistili, že tři vajíčka jsou oplozená. Jelikož je samice poměrně mladá, počet 
neoplozených vajec nás nijak nepřekvapil. Každý den jsme pozorovali, jak vajíčka rostou a mláďata se vyvíjejí. V pondělí přišel den D, na 
který jsme všichni čekali. V inkubátoru jsme viděli tři až moc živé agamy. Agamy jsou prozatím v malém terariu s dostatkem UV záření, 

které je v této době velmi důležité pro jejich další vývoj. 
Agamy ale nejsou prvními mláďaty, která se v našem kroužku narodila. Již v před-
chozím roce se nám podařilo odchovat mládě gekončíka nočního, což jsme po-
važovali za velký úspěch. 
V současné době máme v inkubátoru další čtyři oplozená vajíčka. Opět od agam 
vousatých, takže očekáváme další přírůstky. 
Odchovy terarijních zvířat nejsou rozhodně nejjednodušší záležitostí. O úspěchu 
rozhoduje hlavně inkubátor, ve kterém vajíčka inkubujete. Prodávané inkubátory 
jsou vybaveny termostaty a vlhkoměrem, což celý proces inkubace velmi zjed-
nodušuje. Jak jsem se již zmiňoval, my 
odchováváme v provizorním inkubátoru, který je vyroben ze starého akvaria a 
polystyrenových desek, takže si odchovů vážíme mnohem víc. V současné době 
sháníme finanční prostředky na profesionální inkubátor, tak snad se nám to po-
daří a proslavíme Chrastavu odchovem trnoještěrů kozích, kteří nejsou mezi cho-
vateli tolik rozšířeni. 

Pavel Urban – lektor teraristického kroužku 
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květen 2011

Protáhneme tìla nejen tancem, ale i spoustou soutìží. Vstupné dobrovolné.

Zájezd do divadla F.X.Šaldy v Liberci. Druhá premiéra slavné operety.
Pøedprodej vstupenek v Infocentru, cena 260,-Kè.

Soutìžní odpoledne s odpadovou tématikou a doprovodným programem.

Pøipravte pro maminky opravdové pøekvapení a pøijïte si vyrobit dárek
ke Dni matek! Vstupné dobrovolné.

opìt v Chrastavì. Pøedprodej vstupenek v infocentru.

Jak vidí narození agam naši členové? 
Michal P.: "Ani na burzách jsem neviděl takhle malé agamy vousaté. Možná že je to tím, že tyto jsou skoro čerstvě vylíhlé. Jsou opravdu 
velmi roztomilé. Jsou asi 7 cm dlouhé. Jsou skoro stejně velké jako sarančata. Pája jim tam hodil několik cvrčků, ale oni je ještě nesnědli. 
Jsou to opravdu pěkně zbarvené agamičky. Všechny mají větší hlavu něž tělo. Tyhle agamy jsou opravdu hodně ňuňánkový" 
Dominik: "Agamy jsou velice malé. Jedna je světlá, druhá tmavší a třetí nejtmavší – asi šéf. Mají velice dlouhý ocas a malé ostny 
na boku. Viděl jsem je při jídle a jí jako dospělé a jsou unavené. Žerou ostošest a mají veliké zuby, jedí cvrčky. Ta tmavá je z nich 
nejmenší. Pavel jim dává květy pampelišek. Jsou hbité a chtivé. A pořád koukají ven. Mají malinké drápky, ale velké prsty.“ 
Míša Š.: " Moje první setkání s malou agamou bylo hezké. Viděl jsem jak jedí. Agamí mláďata jsou roztomilá. Ukázal mi je Pavel. Sedm cm 
dlouhé píďalky." 
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   V neděli 29. května 2011 se koná již sedmý ročník „Dne 
otevřených dveří podstávkových domů“. Jedná se o jednu z aktivit 
projektu „Společně pro zachování podstávkových domů – Zvýšení 
povědomí a informovanosti“, který je spolufinancován Evropskou 
unií v rámci Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce 
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013. 
Cílem projektu je přiblížit život a bydlení v historických 
podstávkových domech. Majitelé těchto domů mohou zpřístupnit 
svůj dům veřejnosti a nabídnout tak možnost nahlédnout do tohoto 
způsobu bydlení. Své dveře otevřou návštěvníkům soukromníci - 
majitelé těchto domů, spolky a firmy v početných místech v Horní 
Lužici a Saském Švýcarsku, ale také v sousedním Dolním Sasku a 
v severních Čechách. Součástí „Dne podstávkových domů“ je i 
zhruba 170 doprovodných akcí v 51 obcích české a německé 

krajiny. Je to dosud nejrozsáhlejší nabídka od roku 2005, kdy Den 
podstávkových domů spatřil poprvé světlo světa a těší se stále 
větší oblibě. Návštěvníci si mohou prohlédnout celkem 77 
podstávkových domů, z toho celou jednu třetinu vůbec poprvé. 20 
památkově chráněných obytných domů se představí ve své 
opravené podobě, 23 majitelů podstávek vás pozve na svá 
staveniště, 34 budov příkladně ukáže možnosti využití historických 
staveb ve veřejné a podnikatelské sféře. Zájemci o tuto jedinečnou 
architekturu se kromě toho mohou zúčastnit 27 ukázek řemesel, 
prohlédnout si 35 výstav, vyslechnout 16 přednášek, zapojit se do 
akcí a zažít 24 prohlídek obcí s výkladem.  O Cenu podstávkového 
domu 2011 se letos uchází 18 přihlášených domů. Nadace udílí 
tuto cenu jako uznání za příkladnou rekonstrukci podstávkových 
domů v souladu se zásadami památkové péče a za zásluhy o 

POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKU FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ
Změna programu vyhrazena

Pátek 6. května ve 20:00 hodin
 v americké komedii

(Morning Glory) – USA – české titulky – komedie. 
K vysněné práci dostala dvě noční můry.                                                                                                   

Pátek 13. května ve 20:00 hodin
Film, který je inspirován skutečným příběhem krále Jiřího VI.

  (King´s Speech, The) – Velká Británie – české titulky – drama
Po smrti svého otce, anglického krále Jiřího V. ( ) a skandální abdikaci krále Eduarda VIII. ( ), je Bertie ( ), který 
celý život trpí vadou řeči, nečekaně korunován králem Jiřím VI. Británie stojí na prahu 2. světové války a zoufale potřebuje silného vůdce, kterého ale jen 
těžko vidí v koktavém králi. Králova milující manželka Alžběta ( ), budoucí královna matka, proto domluví setkání s úspěšným, ale 
poněkud svérázným a excentrickým terapeutem řeči Lionelem Loguem ( ).

Pátek 20. května v  hodin

– USA – české znění – animovaná komedie – 107 minut.
Možná vypadá divně, nikoho jiného ale nemají.
Než si začal říkat Rango a vybájil si spoustu mýtů o svých hrdinských kouscích, obýval chameleon v havajské košili prostorné terárium. Nic mu v něm 
nechybělo, snad kromě trochy akce. Té si začne naplno užívat, když se nešťastnou náhodou ocitne uprostřed vyprahlé pouště, kde si na něm málem 
pochutná hladový jestřáb. A aby napětí nebylo málo, jeho další kroky vedou do města jménem Prach, v němž visí obyvatelům kolty proklatě nízko. Ve 
zdejší nálevně si chameleón vymyslí jméno Rango a pár hrdinských historek, čehož vzápětí lituje. Od zoufalých domorodců totiž obratem dostane 
šerifskou hvězdu a hromadu úkolů, mezi nimi i nalezení zdroje pitné vody a odstranění zdejších i přespolních zabijáků. Na Rangovi teď bude, zda 
neuvážené hrdinské kecy přetaví v činy, nebo zda zahodí hvězdu, kolty a stetsona, navlékne havajskou košili a uteče zpátky do civilizace.

                                                                                   

Úterý 24. května v  hodin – PREMIÉRA NOVÉHO ČESKÉHO FILMU

 – ČR – komedie – 94 minuty
Bývalý prezident a dramatik Václav Havel debutuje jako režisér filmovou verzí své celosvětově úspěšné hry Odcházení. Příběh filmu se odehrává ve 
zlomovém okamžiku života Dr. Viléma Riegera (Josef Abrhám), který po dlouhá léta zastával funkci kancléře. O tu však v nedávné době přišel a ačkoliv se 
snaží nedat nic najevo, v podstatě se mu zhroutil svět. Musí se vystěhovat z vládní vily, která se už za ta léta stala jeho domovem. Zároveň - a hlavně - 
musí prožít rozklad svého okolí, svého "dvora", a uvědomit si, jak málo ho vlastně znal: z patolízalského tajemníka (Oldřich Kaiser) se vyklube zrádný had, 
z protivného byrokrata (Jiří Lábus) jediný věrný, starší Riegrova dcera (Tatiana Vilhelmová) zvolna ustupuje od svého původního úmyslu otce ubytovat u 
sebe, mladší dcera (Ivana Uhlířová), která se zdála být jen jakousi ozdobou rodiny, je naopak jediná, kdo hledá reálné východisko. Z vyšších míst přichází 
Riegerovi nabídka, že by ve vile mohl zůstat, kdyby veřejně podpořil svého cynického protivníka (Jaroslav Dušek). Tato výzva je navíc doprovázena 
vydíráním pomocí kompromitujících dopisů, které jsou Riegrovi nepřátelé připraveni nabídnout bulvárním plátkům. Dokáže zlomený Rieger odolat nebo ho 
čeká zoufalá a ponižující kapitulace?                                                                                                    

Čtvrtek 26.května v  hodin

 – USA/GB – animovaný – české znění – 84 minuty
Nový animovaný komediálně-dobrodružný snímek o trpaslících Gnomeo a Julie dává nejslavnějšímu příběhu lásky na světě Williama Shakespeara další 
rozměr. Režisérem filmu je tvůrce Shreka 2 Kelly Asbury, scénář napsal Mark Buton, který je autorem úspěšného Madagaskaru, což je záruka zábavného 
příběhu, u kterého se budou bavit děti i dospělí. Filmu se jako výkonný producent ujal zpěvák a skladatel Elton John, jehož písně jsou použité jako 
hudební doprovod.                                                                                                                     

Rachel McAdams, Harrison Ford a Diane Keaton

Michael Gambon Guy Pearce Colin Firth

Helena Bonham Carter
Geoffrey Rush

19:00

19:00

HEZKÉ VSTÁVÁNÍ 

KRÁLOVA ØEÈ

RANGO

ODCHÁZEN

GNOMEO A JULIE

 

Í

Vstupné: 75Kč, předprodej MIC Chrastava 60 Kč

Vstupné: 75Kč, předprodej MIC Chrastava 60 Kč

Vstupné: 70Kč, předprodej MIC Chrastava 60 Kč

Vstupné: 75Kč, předprodej MIC Chrastava 60 Kč

Vstupné: 65Kč, předprodej MIC Chrastava 50 Kč

18:00
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    Volejbalový oddíl pořádá o slavnostech v sobotu 4. června od devíti hodin nohejbalový turnaj. Přihlášky se 
přijímají do 9 hodin na místě konání, volejbalových kurtech u tělocvičny.                                                                     Karel Šír 

V sobotu ráno sluníčko vyšlo 
 
    V pátek 15. dubna 2011 ve 22 hod a 10 min se na nádraží 
v Chrastavě sešlo dvacetšest odvážlivců, kteří se rozhodli, že 
společně vystoupají nahoru na horu Ještěd a dorazí tam nejdéle do 
svítání.  
    Z Chrastavy jsme odjeli vlakem do Machnína, kde se přidal ještě 
jeden liberecký vedoucí. Rozdali jsme si čísla pro průběžnou 
kontrolu, abychom nikoho neztratili. Cesta vedla po silnici, což bylo 
v té tmě, která se všude kolem rozprostírala, docela příjemné. 
Měsíc sice svítil jako o život, ale pevná půda pod nohama je přece 
jenom pevná půda pod nohama.  
Jelikož cesta byla neustále do kopce a bez spánku poměrně 
vyčerpávající, dělali jsme často přestávky na doplnění sil. Jedna 
přestávka se dokonce zadařila i v restauraci v Kryštofově Údolí, kde 
se nám dostalo vysvětlení, proč nefunguje tamní orloj  (je rozbitý). 
Naše tempo nebylo příliš rychlé, což nevyhovovalo některým 
účastníkům pochodu, protože chtěli být co nejdříve nahoře (a mít to 
už za sebou). Ale zkušení Ještědolezci věděli, že není radno čekat 
na východ slunce na vrcholu víc, než-li je nutné. Většinou tam bývá 
nepříjemný vítr a mnohem větší zima.  
    V Křižanském sedle byla občerstvovací přestávka a také jsme se 
tam rozloučili s asfaltem. Naše cesta odbočila doleva směrem na 
Výpřež. Otevíraly se nám překrásné výhledy na měsícem 
osvětlenou krajinu, což si užívali hlavně fotografové. 
    Po několika kilometrech bylo v plánu opékání buřtíků. Ohně jsme 
udělali dva, protože u jednoho bychom se všichni neohřáli. Po  
svačince  a ohřátí jsme se vydali na další pouť, byly 4 hodiny ráno a 
značná část osazenstva pociťovala nemalou únavu. 
    Cesta na Výpřež byla, alespoň pro mě, nekonečná. Za každou 

zatáčkou jsem si říkala, že už tam musíme být.  Ale stále se 
otevíral nový a nový průsek, který zase končil zatáčkou. Nakonec 
se to podařilo a ocitli jsme se na Výpřeži. Bylo 4,45 hod. (normálně 
vstávám do prá-
ce). 
Míjeli jsme se tam 
s autobusem, kte-
rý nám zastavil 
v domnění, že 
s ním pojedeme 
do Osečné... 
Naše kroky však 
vedly dál do 
kopce.  
    Trošku nás 
z n e z vozňova lo 
rychlé rozednívání 
a některých z nás 
se zmocňovala panika, že to nakonec snad ani nestihneme. 
Sluníčko mělo vycházet v 6:02, ale co když dnes vyjde dřív. Silnice 
byla namrzlá, podkluzovala, ale naštěstí na ní neležel sníh. Po 
celkem tryskovém vrcholovém výstupu jsme dobyli ochoz Ještědu 
v 5:30 hod. 
   A už jsme jenom čekali........ 
    Někteří spali na lavičce, fotografové nastavovali stativy a hledali 
nejlepší místo na ulovení co nejlepších snímků. Sluníčko vyšlo........ 
Krása, .... Kdo nezažil neuvěří. Za těch šestnáct nočních kilometrů 
jsme si ten nádherný pohled všichni zasloužili. 
Myslím, že jsme měli štěstí. 

Petra Kopecká, TO Perseus 

    Prvního závodu Ještědské oblasti (JO) se 3. 4.ujal děčínský oddíl, který zmapoval terén v okolí Maxiček v kopcích nad Děčínem.Výborně 
zaběhli do 8.místa: 
H 16 – 6.St.Nejman, H 21K –  8.Vokál V., D 21K –  6.Brozová Z., 7.Brozová V., 8.Hlavatá A., D 21L – 4. Kašková K., 5. Prchalová I. 
Druhý den v neděli 4. dubna pořádal 2. závod JO opět Děčín ve spolupráci s oddílem z Drážďan. Závody se odehrály v překrásném 
prostředí na německém území Saského Švýcarska v okolí Bad Schandau. Tratě ale vedly plochým náhorním terénem se spoustou cest, 
rýh, vodotečí a lesem plným spadlých stromů. Umístění do 10. místa: 
D 21K – 3. Hlavatá A., D 21L –  2. Kašková K., 5. Pachnerová D., D 50 – 2.Šaffková Z., 4. Bradnová V., 5. Kadavá E., D 65 – 3.Kašková 
E., H 55 –  3. Kaška R., 7. Kadavý Z., H 60 - 2. Smetana R. 

zachování této architektury v krajině. 
     V Chrastavě máme také několik těchto památkově chráněných 
staveb z konce 18. a začátku 19. století typické pro tuto příhraniční 
oblast, které se nacházejí zejména v Pobřežní ulici. Dále lze tyto 
objekty vidět v Liberecké ulici, na autobusovém nádraží, v ulici Víta 
Nejedlého a cestou na Vísku. 
     Letos poprvé je do tohoto projektu přihlášen i Führichův dům, 
který je po rekonstrukci od dubna opět otevřen. Jedná se o rodný 
dům Josefa Führicha, malíře evropského významu, který se zde 
narodil 9. února 1800. Když byl J. Führichovi jeden rok, dům do 
základu vyhořel. Jeho otec Wenzel Führich za pomoci příbuzných a 
sousedů do roka postavil na stejném místě dům nový, v němž 
Josef Ritter von Führich až do svých studií vyrůstal. Dnes je tato 
stavba státem chráněná památka a je v majetku Města Chrastavy. 
Byla tu zřízena pobočka Městského muzea. 
V přízemí se nachází expozice původního nábytku a dalšího 
dobového zařízení. V prvním patře lze shlédnout minimuzeum J. 
Führicha a jeho díla. Nejznámější je jeho oltářní obraz „Madona 

v zeleném loubí“, jehož originál visí v kostele sv. Vavřince 
v Chrastavě. Také jsou zde k vidění originály barevných litografií 
ostatních chrastavských malířů, např. Wille Sitteho nebo kopie děl 
malířů Gustava Kratzmana, Wilhelma Kandlera, Josefa 
Quaissera – všichni se narodili v Chrastavě. Můžete vstoupit do 
tzv. „malovaného pokoje“, podívat se do „babiččiny světničky“ a 
potěšit se pohledem na prostorný betlém. 
      Na návštěvu Führichova domu jste zváni po celý týden od 
9:00 – 12:00 a od 13:00 – 16:00 hod. po dohodě na tel. 485 143 
161 nebo na mobilu 723 303 575. Na Vaši návštěvu u nás se 
těšíme nejen 29. května 2011 v rámci „Dne podstávkových domů“, 
ale po celý rok. 
     Více informací k této akci najdete na webové stránce http://
regionalni-rozvoj.kraj.lbc.cz/page 1863/Projekt-Spolecne-pro-
zachovani-podstavkovych-domu-Zvysovani-povedomi-a-
informovanosti nebo na tel.: 485 226 690 – Mgr. Šárka Štanderová. 
Můžete také navštívit náš web www.chrastava.cz.  

                                                           J. Marxová 
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   O týden později v sobotu 9. dubna se soutěžilo během dne dvakrát. 
Pořadatelem byl Turnov. Dopoledne se u Vidláku v Českém ráji běžel 
3. závod JO na krátké trati. Stavitelé využili orientačně a fyzicky 
obtížný terén plný údolí, strží, skal a kamenů. Odpoledne jsme se na 
okraji Turnova zúčastnili Mistrovství JO ve sprintu. Závodníci se 
museli při volbě postupu potýkat s různými městskými nástrahami 
(ploty, řeka, slepá ulice…). 
Výsledky: dopoledne: (do 6.místa) D 18 – Smetanová A., D 21K – 3.
Gorčicová B., 6. Brozová Z., D 21L – 1. Kašková K., 2. Kašková B., D 
45 – 3.Vajcová H., D 50 – 2. Šaffková Z., 3. Bradnová V., 5. Kadavá 
E., D 55 – 4. Ševčíková A., D 65 – 3. Kašková E., 5. Horčíková M., H 
55 – 4. Kaška R., H 60 –  6. Barták J. 
   Odpoledne se na prvních pěti místech objevila naše jména: D 45 – 
2. Vajcová H., H 16 – 5. Nejman S., H 40 – 5.Švancar M., P2 – 1. 
Hlubuček T. 
    Dva členové našeho klubu se mimo běžných orientačních závodů 
věnují odvětví, které se nazývá OB na horských kolech (MTBO). 
Jejich první závody se konaly 16. – 17. 4. v Maďarsku v okolí 
Balatonu. Chrastavští bikeři předvedli skvělé výkony. Po oba dny se 
v kategorii ženy B umístila na 2. místě Iva Prchalová. Jarda Polák si 
vloni pro letošní rok vyjel prestižní kategorii muži elita. Na 
maďarských závodech, které byly pro české kluby domácím 
pohárem, si vybojoval  12. a 10. místo (závody middle a long). 
    Ačkoli už náš klub nereprezentují P. Hradec a J. Valešová, chtěli 
bychom jim poblahopřát k získání medailí na Mistrovství ČR v nočním 
OB (pořadatel Brno). Pavlík získal bronzovou medaili, Janča o dvě 
sekundy byla stříbrná. Gratulujeme. 
    Nechcete s námi prožívat dobrodružství a napětí při hledání kontrol 
v přírodě, nejkrásnější tělocvičně?  Stačí se přidat k nám. Přijďte si to 
zkusit v neděli na Chrastavských slavnostech od 9 hod. na náměstí.   

                                                                                             FOTO: Jarda Polák se svým „bikem“ a mapou, napsala: E. Kašková   

  První březnový víkend jsme navštívili střelnici Borek u Českých Budějovic. Cesta byla dlouhá a na střelnici byla skoro stejná zima jako 
venku. To se projevilo i na výsledku: 
MUŽI VzPu 60               Josef Rajnoha 545 b 8. místo 
MUŽI VzPi 60                Ladislav Kratochvíl 526 b.11. místo 
Dorostenci VzPu 40     Denisa Kratochvílová 350 b. 4. místo 
 
  Hlavní soutěží sezony je Mistrovství republiky Českého Střeleckého Svazu. Na toto MR jsme se probojovali z naší ZO čtyři střelci. A to v 
kategorii muži VzPu 60 ran ve stoje Josef Rajnoha, VzPistole 60 ran Ladislav Kratochvíl, mladší dorost VzPu 40 ran ve stoje David Novák 
a starší dorostenka VzPu 40 ran ve stoje Denisa Kratochvílová. Za naší organizaci jsme se nakonec zúčastnili jenom dva střelci. 
Muži VzPu 60                           Josef Rajnoha 545 b. 31. místo 
DOROST do 16 let VzPu 40     David Novák 340 b. 27. místo 
  Poslední soutěž této sezony byla v Hanušovicích a to přebor Asociace víceúčelových organizací technických sportů a činností České re-
publiky. Tohoto přeboru se z našeho klubu zúčastnilo devět střelců. 
Muži VzPu 60                           Petr Hedbávný 532 b. 6. místo 
                                                   Josef Rajnoha 531 b. 7. místo 
Muži VzPi 60                            Květoslav Straník 550 b. 5. místo 
                                                   Ladislav Kratochvíl 542 b. 7. místo 
ŽENY VzPi 40                           Jana Nováková 317 b. 3.místo 
Junioři VzPu 60                       Tomáš Rajnoha 524 b. 2. místo 
Junioři VzPi 60                         David Novák 477 b. 3. místo 
Starší dorostenky VzPu 60     Denisa Kratochvílová 361 b. 2. místo 
                                                   Klára Hedbávná 320 b. 3. místo 
Mladší dorostenci VzPu 40     David Novák 357 b. 1. místo 
  V této vzduchovkové sezoně jsme se celkem účastnili dvaceti soutěží od Plzně po Šum-
perk. Umístili jsme se dvakrát na prvním místě, sedmkrát na druhém a třetím místě,. 
šestkrát na čtvrtém a pátém místě. Nastříleli jsme 9 druhých a 49 třetích výkonnostních 
tříd. 
  Naše ZO pořádala 23. dubna 5. ročník VC Chrastavy v perkusních zbraních. Na tuto 
soutěž přijelo 46 střelců. Bohužel ve stejném termínu probíhala mezinárodní soutěž, které 
se zúčastnili někteří střelci, kteří pravidelně jezdí na naší VC. Následující den 24. dubna 
jsme pořádali 4. ročník VC Chrastavy LM, SM 60, 3x20. Bohužel i tady jsme měli stejný 
termín s celostátní soutěží Pohár ČSS a tím jsme přišli zase o účast některých kvalitních 
střelců. 
  V rámci Chrastavských slavností budeme mít Dny otevřených dveří. Během soboty a 
neděle si mohou zájemci přijít a vyzkoušet střelbu na terče z našich sportovních zbraní, 
které zapůjčíme. Budou k dispozici vzduchové a malorážkové pušky a pistole. 
  Zveme všechny zájemce, kteří si chtějí zastřílet v rámci pravidelného tréninku, 
který se koná každé úterý a čtvrtek od 15 – 18 hodin. Jsme ochotni v rámci 
možností zbraň zapůjčit a prodat střelivo a terče. 

Josef RAJNOHA, vedoucí SSK 
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   Oddíl stolního tenisu TJ Spartak Chrastava reprezentovala v uplynulé 
sezóně dvě družstva. 
A – mužstvo tradičně bojovalo o čelní umístění v krajské soutěži  II. třídy a 
po základní části soutěže se umístilo na čtvrté příčce, která zaručovala 
postup do bojů o postup do vyšší soutěže.  Ve vyřazovacích bojích narazili 
naši hráči na nejlepší tým základní části soutěže – mužstvo Nového Boru. 
Kvalita soupeře, jehož hráči mají zkušenosti z vyšších soutěží, byla nad 
naše možnosti a po prohře 2 : 0 na zápasy jsme ukončili sezónu 2010/2011. 
 
B – mužstvo startovalo v soutěži  okresního přeboru.  Od začátku soutěže o 
postupovou příčku bojovala družstva Liberce, Raspenavy a Chrastavy. Naši 
hráči doplatili na nedostatek členů svého týmu a nestabilní výkony. I přes 
závěrečný finiš, kdy jako jediné družstvo dokázalo porazit vítěze soutěže na 
jeho stolech – družstvo Raspenavy – nebylo v silách dohnat bodovou ztrátu 
a naše družstvo obsadilo třetí příčku.  
                                                                                               Karel Žemlička  

Fakta a fikce o vzkříšení Ježíše Krista 
Téma přednášky lidi vždy zajímalo a provokovalo. Naším hostem a přednášejícím byl ThMgr. Martin Bukovský, který se tímto tématem 
zabývá již řadu let. Vycházel z vědeckých a historických podkladů, na kterých dokládal, byť rozumem nepochopitelnou, ale z toho přece 
jasně uchopitelnou skutečnost vzkříšení Ježíše. Večer byl obohacen videoprojekcí a na závěr zajímavou diskuzí odvážných a zvídavých 
posluchačů.               

Jarní brigáda v Bételu 

V sobotu 9. dubna proběhla v Centru dobrého času Bétel jarní brigáda. 
Sešlo se asi třicet pět velkých i malých pomocníků. Uklízeli jsme po zimě 
dětské hřiště a zahradu, betonovali, myli okna a dělali další práce v domě. 
V průběhu brigády došlo i na kávu s dobrou buchtou a úplně na závěr 
jsme si společně opekli buřtíky. Děkujeme všem zúčastněným (i tvůrcům 
buchet)! 
                  
Rodinný výlet do areálu Šťastná 
země v Radvánovicích u Turnova 
Ještě dva dny před 16.dubnem nikdo nevěřil tomu, že se tato akce bude 
moci uskutečnit. Celý týden byla obloha zatažená, místy i sněžilo a zima 
byla, že by psa nevyhnal. Ale v sobotu 16.dubna se asi 50 výletníků 
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z Chrastavy šťastně vypravilo do Šťastné země, kde se uskutečnilo setkání mateřských center Jednoty bratrské. Slunce svítilo, účast byla 
hojná, děti spokojené a tak napříč všem obavám ze špatného počasí byli ve Šťastné zemi všichni šťastní. 
 

 VVVV    KVKVKVKVĚĚĚĚTNUTNUTNUTNU        VÁSVÁSVÁSVÁS    SRDESRDESRDESRDEČČČČNNNNĚ Ě Ě Ě ZVEME:ZVEME:ZVEME:ZVEME: 
BURZA OBLEČENÍ V DOMEČKU (dětského i dospělého) 
- otevřena  Po-Pá od 12:00 do 16:00 hod. (Stř od 12:00 do 17:00 hod.) na zazvonění 
Máte-li doma přebytečné věci, můžete je darovat do burzy v otevírací době (po dohodě i jindy – tel: 732 335 877). Výtěžek bude použit na 
provoz DMC Domeček. 
————————————————————————————————————————————————————————————— 
RUN KID RUN pop/rock (USA) 
- neděle 1. 5. od 16:00 hod., sál frýdlantské Besedy – Tyršova ulice, nábřeží řeky Smědé 

Koncert americké pop-rockové kapely, která se na svém turné po Evropě (UK, Německo, Švédsko) zastaví na jediný den v Česku - ve 
Frýdlantu! 
————————————————————————————————————————————————————————————— 
KLUB KAVÁRNA S HOSTY: KANADA, ZEMĚ DLOUHÝCH ZIM 

 - středa   7. 5. od 17:30 hod., Bezručova 503  
Srdečně vás zveme do naší Klub kavárny, hostem bude  Mgr. Evald Rucký, který nám přiblíží život v této severoamerické zemi. Nebude 
chybět videoprojekce ani malá ochutnávka kanadské kuchyně. 
————————————————————————————————————————————————————————————— 

PŘEDNÁŠKA S BESEDOU NA TÉMA: RODINNÉ KONSTELACE 

- pátek 13. 5. od 19:00 hod., Bezručova 503  
Mgr. Evald Rucký nám pomůže pochopit, jakou roli hrají sourozenecké vztahy. Odborné informace, praktické rady, diskuse… 
—————————————————————————————————————————————————————————————                          
 

VVVV    ČČČČERVENCIERVENCIERVENCIERVENCI    2011201120112011    POPOPOPOŘÁŘÁŘÁŘÁDÁMEDÁMEDÁMEDÁME    DDDDĚĚĚĚTSKÝ TÁBORTSKÝ TÁBORTSKÝ TÁBORTSKÝ TÁBOR 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – „ZA DOBRODRUŽSTVÍM NAŠICH PŘEDKŮ“ 

11. – 15. ČERVENCE 2011 
Tábor je určen pro děti ve věku 6 – 10 let (1. - 4. třída ZŠ). 
Cena tábora je stanovena na 700,- Kč (v ceně jsou zahrnuty obědy, výtvarný materiál, provozní 
náklady). Tábor začíná každý den v 9:00 hod. a končí v 16:00 hod. 
Přihlášky zasílejte mailem: jbchrastava@jbchrastava.cz nebo osobně St. Vokálovi – tel. 728 977 973 
do 11. června 2011. Bližší informace obdržíte po přihlášení dítěte na tábor. 

ČČČČeský deneský deneský deneský den    

protiprotiprotiproti    rakovinrakovinrakovinrakoviněěěě    
——————————————————– 

Celonárodní sbírka LPR Praha 

11. květen 2011 
 

    I letos budou mít občané na celém území Čech a Moravy 
možnost přispět na podporu Ligy proti rakovině. A také letos se 
sbírka uskuteční  v Chrastavě. 
    Květ Měsíčku lékařského  budou, za symbolickou cenu nejméně 
20,- Kč, nabízet dobrovolníci turistického oddílu Perseus. Poznáte 
je podle žlutých triček a úsměvu na tváři. Spolu s kvítkem Měsíčku 
lékařského obdrží každý letáček s informacemi o prevenci 
rakovinového onemocnění. 

Letošní ročník je ve znamení hesla 
„Věnuj tělu trochu péče, ať ti zdraví neuteče.“ 

                                    Na viděnou se těší dobrovolníci TO Perseus 

   Na čtvrtek 31. března 2011 jsme si naplánovali společný výlet 
dětí z mateřské školy Motýlek a dětí z polského města Lwówek 
Ślaski na farmu Vysoká. Ten den se opravdu vyvedl, bylo 
nádherné počasí. Dorazili jsme s dětmi autobusem na parkoviště 
Benteleru a na farmu Vysoká jsme všichni společně vystoupali 
celkem v pohodě. Po cestě byl nádherný výhled, polským dětem 
jsme ukázali Ještěd, pohoří Jizerských hor, Chrastavu jsme měli 
jako na dlani. 
    Na farmě Vysoká nás již očekávala paní Svobodová, která nás 
celým pobytem velmi mile provázela. 
    Děti si prohlédly celý areál, viděly jsme koně, ovce, kůzlata a 
vyvrcholením pobytu byla jízda na koni. Jízda probíhala v krytém 
areálu jízdárny a na koni se projely všechny děti a paní učitelky. 
Byl to příjemný zážitek. Po chutném obědě jsme si navzájem 
předali drobné dárky a za vydatného mávání polské děti odjely. 
Byla to pro obě strany velmi hezká akce. Děti z partnerského 
města Lwówek Ślaski k nám jezdí každý rok a vždy se jim u nás 
velmi líbí. 

Bc. Helena Hochmanová 

PODĚKOVÁNÍ 
    Chtěla bych touto cestou poděkovat zaměstnancům Infocentra Chrastava, jmenovitě paní Jitce Marxové za vrácení zapomenuté 
tašky s dosti vysokým obnosem peněz. 
    Paní Jitka Marxová vynaložila velké úsilí na sehnání kontaktu na mne a poté odevzdání zmiňované tašky. 
    Jsem velice ráda, že jsem se ještě v dnešní době setkala s takto poctivým a obětavým člověkem.                           Jana Podzimková 
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     Ve svém článku v říjnových listech jsem podrobně popsal stav a 
situaci na kuželně po povodni dne 7. 8. 2010. Problém kuželny byl 
již podrobně probrán snad na všech úrovních od Liďáku přes Glorii 
až po zastupitelstvo, kde se rozhodlo použít finanční dar z koncertu  
zpěváka Michala Davida na obnovu poničeného sportoviště. Je 
třeba konstatovat, že rozhodnutí zastupitelstva bylo s odstupem a 
z pohledu dneška správné. Na kuželně se po celou dobu intenzivně 
pracuje a výsledky práce a snahy především členů oddílu kuželek 
jsou vidět.  
     Postupně, jak šel čas, následky vody a bahna začaly působit na 
vybavení. Nakonec došlo k nejhoršímu a z prostor kuželny se 
muselo vystěhovat vše, včetně betonových základů drah. Takže 
vše začalo vybouráním šesti kubíků betonu ze základů drah a 
vyházení betonové sutě ručně oknem ven, neboť nemohla být 
použita žádná mechanizace. Dále bylo třeba vyřezat plechové 
ústřední topení, kterého taková škoda nebyla, protože již bylo třicet 
tři let staré a brzy by byla stejně nutná výměna. Větší škoda byla 
zánovního kotle, který nás ohříval jen rok a prostě nepřežil tu 
dvoumetrovou letní bahenní koupel. Samozřejmě bylo nutné 
zlikvidovat naprosto všechno z vnitřního vybavení, to znamená 
dveře, okna, nábytek, vybavení kuchyňky, toalety, podlahy, 
přepážky, sekačku na trávu, pomocné plynové topidlo, prostě 
komplet vše. Obnova vlastně začala instalací nového topení, 
podlah, částečným zazděním starých zbytečně velikých oken a 
instalací nových plastových, výměnou kompletní elektroinstalace 
(stará, omotaná ještě kalounem, hořela ve zdi), osazením zárubní a 
dveří, sanací stěn a obnovením štuků, osazením nového osvětlení. 
Stará tělesa zářivek, která nám v roce 1975 věnoval Karel Vaniš, již 
jako vyřazené z provozu Textilany, také dosloužila. Betonovou 
podlahu v hracím prostoru bylo třeba sanovat a po celé ploše 
položit vrstvu lepenky, jako ochranu  proti zemní vlhkosti. Sanace a 
opravy byly provedeny i u stěn a stropů. Následně byla kuželna celá 
znovu vymalována. Venku se musel kompletně přebudovat plot a 
v přístupovém prostoru položit zámkovou dlažbu.  
     Průběžně se prováděl výběr dodavatele hrací technologie a 
sportovního vybavení, to je kompletní podlahy hracího prostoru a 
strojního zařízení vlastních stavěčů. Ze všech nabídek  speciálních 
firem se nakonec vybrala nabídka německé firmy PRO TEC . Tato 
firma nabídla nejen nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou, ale je na 
špici v budování a moderním vybavení sportovišť. Musíme věřit, že 
výběr dodavatele byl správný a sportoviště bude naplno sloužit 
svému účelu. 
     Tímto článkem se snažím seznámit veřejnost s dosavadním 

průběhem  prací a situací okolo  kuželny. Asi se nedá, jen tak 
v jednom článku, popsat či vyjádřit, kolik to stálo úsilí a nervů všech 
těch dobrovolníků, kteří se dosud nezištně podíleli na dosavadní 
obnově tohoto sportoviště. Co se dalo udělat vlastními silami, to 
jsme provedli. Zednické a topenářské a ostatní specificky odborné 
práce prováděli odborníci, i když i jim musíme poděkovat za 
solidnost při stanovení ceny za vykonanou práci. Taktéž musíme 
poděkovat za solidnost jednotlivých firem, které nám dle možností 
poskytly slevy na odebrané materiály. Někomu by se mohla použitá 
částka zdát dostatečná, ale musím připomenout, že škoda na 
objektu a vybavení byla po povodni odhadnuta soudním znalcem na 
bezmála tři a půl milionu korun. To, že se obnova kuželny dosud 
daří realizovat je velikou, opakuji skutečně velikou  zásluhou 
především skupiny členů oddílu, kteří jako by se vrátili do 
v minulosti organizovaných akcí Z. Mohu na okraj poznamenat, že 
pokud by dnes věděli, co obnova kuželny obnáší, asi by se 
rozmýšleli do toho jít znovu.  
      Poslední věcí, která před námi stojí je oprava oplocení zahrady 
a celé venkovní omítky, na kterou již nezbývají dostatečné finanční 
prostředky. Obracíme se tímto na případné možné sponzory a 
dárce o pomoc. Ne vždy potřebujeme peníze. Část problému by 
vyřešily i dary ve formě dodávky materiálu tj. písku, cementu apod.,  
případně osobním zapojením a  pomocí při obnově fasády. 
Nejjednodušší bude obnovit fasádu stříkaným břízolitem. 
      Závěrem konstatuji, že dokončení obnovy kuželny je na dobré 
cestě a v době konání Chrastavských  slavností bychom chtěli, 
alespoň bez možnosti zahrání, představit kuželnu veřejnosti. Rádi 
bychom objekt připravili na avizované slavnostní otevření k výročí 
povodní 7. 8. 2011. Byli bychom rádi, pokud by se otevření osobně 
zúčastnil Michal David, s jehož pomocí bylo vůbec možné něco 
takového začít.  
      Tyto řádky jsou určeny především lidem, kteří situaci okolo 
sportovišť v Chrastavě znají a jsou ochotni rozumně posoudit 
nutnost zachránit i znovu obnovit poničené sportoviště. Zachovat 
něco pro příští generace tak, jako to udělali naši předchůdci, když 
kuželnu v roce 1956 budovali. Asi se v té době také objevovali 
pochybnosti o její účelnosti. Víme, že existuje zoufalec, který 
v diskuzi na internetových stránkách napsal, že ani neví, kde je 
v Chrastavě kuželna a proto nevidí důvod něco takového 
podporovat, ale s ostatními, kteří vědí, kde kuželna je, se těšíme na 
shledanou obnoveném sportovišti. O termínu otevření kuželny 
budeme včas všechny informovat. 

                               Za oddíl kuželek František Vokoun 

    Denně potkáváme “pejskaře“, kteří venčí svého mazlíčka v parku. V našem městě jsou jich určitě desítky… Jeden však je mezi nimi 
výjimka. Známe ho všichni a určitě jsme jej nejednou potkali i s jeho Kubíkem.  

   Bývalý majitel restaurace „LIDOVÝ  DŮM“ Eduard OŠČATKO je již v důchodu a oslaví letos 
své 65. narozeniny. 
   Jak dlouho už máte svého Kubíčka? 
   Už víc než čtyři roky. Koupil jsem jej ve velmi zuboženém stavu, ačkoliv je to čistokrevný pes 
(bígl). 
   Jak často s ním chodíte na procházky? 
   Nebudete mi asi věřit, ale chodíme spolu denně. A nejsou to jen tak nějaké procházky. Deset 
kilometrů měří ty nejkratší. Nevynecháme ani jediný den, chodíme v neděli, o Vánocích, na Nový 
rok – zkrátka každý den. 
   To máte jistě své stálé trasy… 
   Ano, jedna vede na Vísku, dále přes Bedřichovku do Machnína a přes Andělskou Horu do 
Chrastavy. To je čtrnáct kilometrů. Jiná trasa vede  do Václavic, přes Pekařku do Bílého Kostela 
nad Nisou a odtud do Chrastavy. Jiná naše oblíbená trasa vede do Bílého Kostela nad Nisou 
přes Eduardův buk do Kryštofova Údolí, odtud k elektrárně a přes Andělskou Horu domů. To je 
celkem asi dvacet kilometrů. Vzpomínám si, že jsem jednou při téhle procházce někde ztratil 
svazek klíčů. Nechal jsem Kubíka doma  a vydal jsem se klíče hledat. Našel jsem je pod 
viaduktem poblíž andělohorské elektrárny. Celou trasu jsem toho dne prošel dvakrát, takže jsem 
měl v nohou čtyřicet kilometrů... 
    Někdo by jistě namítl, že to nemůže být bůhvíjak zajímavé chodit vlastně pořád po okolí 
Chrastavy. V době, kdy lidé tráví dovolenou v Egyptě nebo v Thajsku... 
  Jako důchodce mám konečně čas chodit přírodou, rozhlížet se v lese kolem sebe, pozorovat 
zvěř, poslouchat ptačí koncert, za který se neplatí… Zvykli jsme si neustále někam spěchat a 
přicházíme o mnoho obyčejných, ale krásných zážitků. Dodnes vzpomínám, jak jsem při jedné 
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Nalaďte si rádio Vašeho kraje - Český 
rozhlas Sever. Od května pro vás 
vysíláme nově od 5 hod. DOBRÉ 
RÁNO a nabídneme vám pestrý 
program postavený na regionálních 
událostech ze severu Čech, zprávách. 
Na libereckých frekvencích 91.3, 97.4 
nebo 102.3 FM uslyšíte každých 30 
minut aktuální informace z Liberecka, 
samozřejmostí jsou regionální repor-
táže, kalendárium, o čem píší noviny,
počasí na severu, kulinářské Chuťovky 
Petra Novotného a další rubriky. 
  
Navíc v sobotu 14. 5. vysíláme po 10 
hodině speciální pořad o Chrastavě z 
cyklu "Přijeli jsme k vám"... Hodina 
věnovaná chrastavské kotlině, trocha 
historie, současné dění a zdejší 
průmysl... více od kolegy Davida 
Hamra. 
Těšíme se na slyšenou a na Chrastav-
ských slavnostech v sobotu 4. června 
2011 také na viděnou.  
 

procházce zachraňoval srnku,která se zamotala do drátěné ohrady, kde strádala 
bez vody a jídla. Podařilo se mi ji vysvobodit a byl to hřejivý pocit… 
    Co vás v nedávné době upřímně rozesmálo? 
    Když se někteří lidé dozvěděli o tom mém každodenním putování, ptali se mne, 
zdali také chodím na „Chrastavské šlápoty“. Oni nechápou, že si dopřávám takový 
pochod každý den, v zimě v létě. Pro někoho je zřejmě velký výkon, když ujde 
jednou za rok deset nebo patnáct kilometrů, pro mě to je minimální každodenní 
dávka  pohybu... 
   A  jak se to projevuje na Vašem zdraví? 
   Když  chodím s Kubíkem denně, znamená to, že celý rok nezastonám… Cítím se 
opravdu dobře. A aby toho nebylo málo, rád a často jezdím na kole, a to i do 
sousedního Německa a Polska. Jel jsem například do Šluknova a  zpátky, ujel jsem 
za ten den 148 kilometrů... 
    I když máte svého pejska jistě rád, s ním si cestou moc nepopovídáte. Není 
vám někdy smutno, když jdete přírodou sami dva? 
  Přiznám se docela upřímně, že ne. Mám s sebou sluchátka a kdykoli se mi 
zachce, pustím si hudbu nebo zprávy, aniž bych se zastavil a ztrácel čas. Vyrážíme 
ráno z domova brzy, věřte mi, že ranní les má své kouzlo...Domů se vracíme 
většinou po desáté hodině. 
    Co byste doporučil čtenářlm „Chrastavských listů“? 
    Nikdy není pozdě...Taková turistika nestojí vlastně nic, člověk ztratí přebytečné 
kilogramy a cítí se výborně. Chce to se rozhodnout, mít pevnou vůli a vydržet. Věřte 
mi, že nebudete litovat… 

——————————————————– 
                                                 Rozhovor se svým bývalým žákem  

připravil PhDr.František VYDRA 
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SOLÁRNÍ

STUDIO
Salon IZABEL

ŘÁDKOVÁ INZERCE / ŘÁDKOVÁ INZERCE / ŘÁDKOVÁ INZERCE 
  
PRODÁM šrotovník KŠ 200 na různé druhy obilí, nářadí na Wari systém: orební pluh, kultivátor, brány, smyk,  vyorávač brambor, 
hrobkovací radlice. Informace na tel. 733 726 959, e-mail: peterkafrantisek@seznam.cz 
————————————————————————————————————————————————————————————— 
DARUJI kvalitní koňský hnůj. Nutný vlastní odvoz a naložení. INFORMACE na tel.: 603 260 778 
————————————————————————————————————————————————————————————— 

Ladislav POLÁK

P r o d e j   s l e p i č e k  
 

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.  

Slepičky   p o u z e   z  našeho odchovu. 

Cena -138 - 148 Kč/ks dle stáří. V roznášce 155 Kč/ ks. 

Prodej se uskuteční v neděli 8. května  2011 

v Chrastavě na náměstí u jízdních kol ve 13:00 hod . 

Případné bližší informace tel.: 
728 605 840, 415 740 719, 728 165 166 

MĚSTSKÁ POLICIEMĚSTSKÁ POLICIEMĚSTSKÁ POLICIEMĚSTSKÁ POLICIE    

V CHRASTAVĚV CHRASTAVĚV CHRASTAVĚV CHRASTAVĚ    
    

PŘIJMEPŘIJMEPŘIJMEPŘIJME    

    

STRÁŽNÍKASTRÁŽNÍKASTRÁŽNÍKASTRÁŽNÍKA    
——————————————– 

Bližší informace: 
Alan Grebson – tel.: 603 34 76 76 
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