
    Městský úřad v Chrastavě, hospodářsko-finanční odbor, jako správce místních poplatků upozorňuje všechny občany, kteří jsou povinni 
platit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů   (dále jen 
komunální odpad ) a na rok 2011 nezaplatili do termínu splatnosti , tj. do 30. 4. 2011, že poplatek jim byl navýšen o 50 % sazby v souladu se 
zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů.  
 
     Dne 1. 9. 2011 byl daný poplatek vyměřen hromadným předpisným seznamem, což umožňuje od letošního roku novela citovaného 
zákona, která zavádí efektivnější způsob vyměření poplatků většímu počtu poplatníků.  
 
     Oznámení o vyměření poplatku hromadným předpisným seznamem je zveřejněno od 1. 9. 2011 veřejnou vyhláškou na úřední desce 
úřadu po dobu 30 dnů. 
 
     Hromadný předpisný seznam je zpřístupněn k nahlédnutí od 1. 9. 2011 do 30. 9. 2011 v budově Městského úřadu Chrastava, 
hospodářsko-finanční odbor, 2. patro, kancelář č. 206 v úředních hodinách: pondělí a středa: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin. 

 
     Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu budou občanovi zpřístupněny pouze 
údaje týkající se jemu stanoveném poplatku. 
 
     Splatnost poplatku je stanovena v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci 
hromadného předpisného seznamu. 
 
     Veškeré další bližší informace k poplatku za komunální odpad získáte na tel. číslech: 
482 363 853 ( p. Svobodová), 482 363 854 (p. Hradcová). 
                          

                                               Lenka Bulířová, vedoucí hospodářsko-finančního odboru  

   Návštěva školáků z Eichstättu 
    Na konci května červnu tohoto roku navštívili Chrastavu školáci z bavorského partnertského 
města Eichstätt. Německé děti poznávaly české prostředí tou nejúčinnější formou a sice 
ubytováním v rodinách jejich českých protějšků. Já sám jsem měl možnost přijmout 
eichstättské děti v rámci jejich bohatého programu přímo na radnici.  Děkuji i touto cestou 
našim pedagogům za zajištění pobytu, zejména pak paní zástupkyni ředitele Ireně Lejskové a 
paní učitelce Kateřině Kaškové.  

Vážení spoluobèané,

 dovoluji si Vás pozvat na osmdesátý osmý „Veèer se starostou“
na téma „ “.

 Pozvání pøijal nový velitel obvodního oddìlení PÈR v Chrastavì
. 

Odborným garantem veèera je velitel Mìstské policie Chrastava 
pan Alan Grebson.

 Setkání se koná 
.

     Tìším se na Vaši úèast.                          Ing. Michael Canov, starosta

Policie Èeské republiky v Chrastavì 

npor. Bc. Tomáš Dostál

v pondìlí 12. záøí 2011 od 17:00 hod v malé zasedací 
místnosti na radnici
     

 

Informace z radnice 

Okénko starosty 

Kultura 

Program S-klubu  

Program kina 

Nabídka kurzů S-klubu  

Mistrovství světa veteránů 

   v orientačním běhu 

Turistický oddíl Perseus 

Bétel – centrum dobrého času 

Třídění odpadů má smysl 

Inzerce 

 

3 – 7 

 8 

9 – 5 

10 

11 

13 

 

14 

15 

16 – 18 

19 – 21 

23 – 28 
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Chrastavští fotbaloví žáčci ve  Lwówku Śląském  
    Poslední víkend v červnu strávili malí chrastavští fotbalisté ve Lwówku Śląském na 
již 8. ročníku turnaje partnerských měst, který se však poprvé uskutečnil na polské 
půdě. Chrastavu reprezentovali: Aubrecht 
David, Bednář David, Belza Jan, Beňo 
Daniel, Bouška Pavel, klan Ďurišů Lukáš, 
Dominik a René, Endrych Šimon, Fischer 
Pavel, Hájek Jiří, Henzl Pavel, Jelínek 
David, Klímová Kateřina, Kudláček Jan, 
Mareček Vojtěch Oldřich,  Pavlišta Marek, 
Pražák Bohouš, Rotschedl Vlastimil, 
Ryvola Matěj, Slezák František, Šádek 
Jakub, Šulc Matěj, Tajbr Martin, Wolfové 
Dominik  a Lukáš a  Zoul Adam. 
    Turnaje se dále zúčastnil tým 
zakladatele turnaje z Eichstättu  a premiérově z dalšího polského města Lwówek (pozor nejedná se o Lwówek Śląski), ležícího 200 km 
severně od pořadatelského města (italská Bolca-Vestetanova se bohužel nezúčastnila). 
    Chlapci obsadili v obou kategoriích 3. místa, nejlepšími hráči ve svých kategoriích se stali Davidové Jelínek a Bednář.   
    Děkuji i touto cestou trenérům mužstva pánům Milanovi Kneysovi, Petrovi Jelínkovi a Davidovi Bednářovi st.  
 

Návštěva v Eichstättu 
    Osobně jsem měl tu čest navštívit na pozvání pana primátora Arnulfa Neyuamyera počátkem července Eichstätt při příležitosti jejich 
celovíkendových slavností (pátek-neděle). Při té příležitosti jsem se setkal i s panem starostou jejich druhého partnerského města Bolca-

Vestetanova. Během návštěvy se 
připravovala i zářijová návštěva 
chrastavské Společnosti přátel 
h i s t o r i e  měs t a  Chras t avy 
v Eichstättu. Pan primátor zároveň 
projevil zájem o chrastavský ples, 
který zná z našich videoklipů na 
stránkách města.  Vzhledem 
k tomuto zájmu byl samozřejmě 
pan primátor pozván i s jeho 
partnerkou k osobní účasti na plese 
2012. Pan primátor pozvání přijal  
 

Návštěva ve Lwówku 
Śląském 

    Druhý týden v červenci navštívila 
chrastavská delegace naše polské 
partnerské město při příležitosti 
jejich slavností (Leto agatowe). 
Chrastava měla zastoupení i 
v samotném kulturním programu, 
na kterém vystoupila naše skupina 
Hazard.  
 

V Chrastavě dne 22. 7.  2011                                                                           
Ing. Michael Canov,  starosta     

    Vážení přátelé, i po roce na nás chrastaváky myslí naši přátelé 
z partnerského města Eichstättu a posílají nás všem tento pozdrav: 
 
Ihr Lieben.  
Natürlich habe ich an das große Hochwasser bei Euch, vor einem 
Jahr, gedacht. 
Nochmals meine große Achtung und Bewunderung,wie Ihr, die 

Verantwortlichen, und die Bevölkerung, die gemeistert haben. 
Ihr könnt,trotz allem Unglück, stolz auf Euch sein!!! 
Natürlich war, mit Brgm. Michael Canov, zur richtigen Zeit, 
der richtige Mann, am richtigen Platz!!!! Aber so eine Katastrophe,
kann man in dieser kurzen Zeit nur mit einem zuverlässigen Team 

Erfolgreich bewältigen. So hoffen wir, daß in Bälde auch die 
restlichen Schäden weitgehenst  behoben werden.  
Und daß Ihr 
in den nächsten Jahrzehnten von Katastrophen verschont bleibt.
Dies wünscht Euch von Herzen,  
Euer Ingobert Schön 

Moji milí! 
Samozřejmě jsem si vzpomněl na povodně, které vás před rokem  
postihly. 
Ještě jednou velkou úctu a obdiv  těm, kteří jste měli zodpovědnost  
a všem občanům, kteří to mistrně zvládli. 
I přes velkou smůlu či neštěstí můžete být na sebe hrdí. 
Samozřejmě jste byli, v čele s panem starostou Michaelem 
Canovem, muži a ženy ve správnou dobu na správném místě.  
Ale takovou katastrofu jste byli schopni zvládnout pouze s od-
povědným a spolehlivým týmem lidí. Doufáme, že i v blízké 
budoucnosti budou odstraněny zbývající škody a že v dalších 
desetiletích budete ušetřeni od takové katastrofy. 
 

To Vám z celého srdce přeje Váš 
Ingobert Schön 

——————————————————————————– 

Překlad: Karin Cinibulková 

Za město Chrastava děkujeme. Zita Václavíková 
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    Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a usneslo se takto: 
- schválilo  
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 9 v domě čp. 
125, Školní ul., k. ú. Chrastava I, za minimální cenu 333 215,- Kč v souladu Podmínkami pro prodej částí podílu města Chrastavy v 
Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu  takto:  nejvyšší 
nabídce pana Dušana Gynga, za cenu 335.000,- Kč   
- schválilo  
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 6 v domě č. p. 
203, Andělohorská ul., k. ú. Dolní Chrastava, za minimální cenu 657.252,- Kč v souladu Podmínkami pro prodej částí podílu města 
Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu  takto:  
nejvyšší nabídce pana Petra Mazánka, za cenu 670 000,- Kč   
- schválilo  
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 21 v domě č. p. 
203, Andělohorská ul., k. ú. Dolní Chrastava, za minimální cenu 656.692,- Kč v souladu Podmínkami pro prodej částí podílu města 
Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu takto:  
nejvyšší nabídce paní Pavly Zikmundové, za cenu 657 000,- Kč   
- schválilo  
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 2 v domě č. p. 
205, Andělohorská ul., k. ú. Dolní Chrastava, za minimální cenu 360.894,- Kč v souladu Podmínkami pro prodej částí podílu města 
Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu takto:  
nejvyšší nabídce pana Stanislava Trenčana, za cenu 361.000,- Kč   
- schválilo  
v návaznosti na své usnesení čj. 2010/07/IX odst. 1 ze dne 13. prosince prodej dle geometrického plánu č. z. 651-94/2011 pozemkové 
parcely č. 576/2 o výměře 1620 m2 – trvalý travní porost, v k. ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví Dagmar Svatíkové, na stavbu rodinného 
domku za cenu 567 000,- Kč   
- schválilo  
v návaznosti na své usnesení čj. 2011/04/V odst 2 ze dne 11. dubna 2011 návrh kupní smlouvy čj. K/17/2011, k.ú. Dolní Chrastava, do 
vlastnictví manželů Mgr. Veroniky a Miroslava Machových, na stavbu rodinného domku, za cenu 490.000,- Kč   
- schválilo  
1.     v návaznosti na své usnesení čj. 2011/04/V odst. 1 ze dne 11. dubna 2011 návrh kupní smlouvy čj K/18/2011 prodej dle 

geometrického plánu č. z. 762-44/2011 pozemkové parcely č. 1266/1 o výměře 678 m2 – trvalý travní porost, v k. ú. Chrastava I, do 
vlastnictví manželů Aleny a Vladimíra Šimkových za cenu 101.700,- Kč  

2.     v návaznosti na své usnesení čj. 2011/04/V odst. 3 ze dne 11. dubna 2011 návrh kupní smlouvy čj. K/19/2011 prodej dle 
geometrického plánu č. z. 650-50/2011 pozemkové parcely č. 315/4 o výměře 456 m2– trvalý travní porost, v k. ú. Dolní Chrastava, do 
vlastnictví manželů Mileny a Zdenka Havlíčkových za cenu 36.500,- Kč  

3.     v návaznosti na své usnesení čj. 2011/04/VI ze dne 11. dubna 2011 návrh kupní smlouvy čj. K/20/2011 prodej dle geometrického 
plánu č. z. 541-353/2010 pozemkové parcely č. 25/4 o výměře 835 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Horní Chrastava, do vlastnictví pana 
Filipa Těhníka, za cenu 58.500,- Kč a náklady spojené s prodejem   

- schválilo  
1.     v návaznosti na své usnesení čj. 2011/02/V odst. 1 ze dne 7. února 2011 prodej pozemkové parcely č. 380/10 o výměře 146 m2 – 

ostatní plocha,  v k. ú. Chrastava I, do podílového vlastnictví Libuše Junkové a Miroslava Junka za cenu 14.600,- Kč a náklady 
spojené s prodejem, vč návrhu kupní smlouvy čj. K/21/2011  

2.     v návaznosti na své usnesení čj. 2010/03/XI odst. 1 ze dne 21. června 2010 prodej dle geometrického plánu č. z. 209-40/2011 
pozemkové parcely č. 82/17 o výměře 61 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Chrastava II, do vlastnictví manželů Petry a Martina 
Benešových, za cenu 1.600,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč návrhu kupní smlouvy čj. K/22/2011  

3.     v návaznosti na své usnesení čj. 2010/03/XI odst. 1 ze dne 21. června 2010 prodej dle geometrického plánu č. z. 209-40/2011 
pozemkové parcely č. 82/18 o výměře 16 m2 – ostatní plocha v k. ú. Chrastava II, do vlastnictví manželů Karly a Eduarda Kolomých, 
za cenu 400,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč návrhu kupní smlouvy čj. K/23/2011  

4.     v návaznosti na své usnesení čj. 2010/03/XI odst. 3 ze dne 21. června prodej dle geometrického plánu č. z. 203-133/2006 pozemkové 
parcely č. 738/5 o výměře 26 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Dolní Vítkov, do vlastnictví manželů Věry a Jana Večeřových za cenu 300,- 
Kč  

5.     v návaznosti na své usnesení čj. 2011/02/V odst. 3 ze dne 7. února 2011 prodej dle geometrického plánu č. z. 241-95/2011 
pozemkové parcely č. 699/14 o výměře 36 m2 – ostatní plocha,  v k. ú. Dolní Vítkov do vlastnictví Martina Šedka, za cenu 1.100,- Kč   

- schválilo  
v návaznosti na své usnesení čj. 2011/02/V odst. 4 ze dne 7.února směnu dle geometrického plánu č. 222-45/2011 pozemkovou parcelu č. 
1060/5 o výměře 1496 m2 - trvalý travní porost, v k. ú. Horní Vítkov, která je ve vlastnictví města Chrastava, za dle geometrického plánu č. 
238-45/2011 pozemkovou parcelu č. 396/9 o výměře 1496 m2 – trvalý travní porost, v k. ú. Dolní Vítkov, které je ve vlastnictví Oldřicha 
Deliše, vč. návrhu směnné smlouvy čj. K/26/2011   
- schválilo  
koupi dle geometrického plánu čz. 636-369/2010 pozemkové parcely č. 898/2 o výměře 13 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Dolní Chrastava, 
která je ve vlastnictví Veroniky Černé, za cenu 2.000,- Kč a náklady spojené s koupí, vč návrhu kupní smlouvy čj. K/27/2011     
- schválilo  
z důvodu připravované realizace veřejně prospěšné stavby Libereckého kraje: „Chrastava, dopravní řešení v centru města – přeložka 
silnice II/592“ – III. etapa v rámci Regionálního operačního programu, smlouvu o budoucí smlouvě kupní č.j.: OLP/0911/2011, SBS/21/2011 
pro prodej nemovitostí nutných pro realizaci předmětné stavby    
- schválilo  
z důvodu probíhajícího úsilí o realizaci veřejně prospěšné stavby Libereckého kraje: „Chrastava, dopravní řešení v centru města – přeložka 
silnice II/592“ – III. etapa bez realizace těchto smluv by nemohlo dojít k realizaci této veřejně prospěšné stavby  
1.     koupi rodinného domu čp. 376 se stavební parcelou č. 54/2 o výměře 95 m2 a pozemkovou parcelou č. 113/1 o výměře 321 m2 – 
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        – zahrada vč. porostů, součástí a příslušenství, vše k. ú. Chrastava I, které jsou ve vlastnictví Bohumíra Poloprutského, za cenu 
1.667.340,- Kč a náklady pověřilo starostu jejím podpisem  

2.     prodej pozemkové parcely č. 965/1 o výměře 2178 m2 – trvalý travní porost a pozemkové parcely č. 965/4 o výměře 1097 m2 – trvalý 
travní porost a dle geometrického plánu čz. 491-74/2009 pozemkové parcely č. 946/1 o výměře 716 m2 – zahrada, vše k.ú. Horní 
Chrastava, do vlastnictví Bohumíra Poloprutského, za cenu 1,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč návrhu kupní smlouvy čj. 
K/10/2011 a pověřilo starostu jejím podpisem    

- schválilo  
1.     záměr prodat pozemkovou parcelu č. 264/6 o výměře 129 m2 – zahrada v k. ú. Chrastava I (zázemí k domu)  
2.     záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1079/1 o výměře 296 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Chrastava I (pro zřízení zahrady)  
3.     záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1295 o výměře 416 m2 – trvalý travní porost, v k. ú. Chrastava I (pro zřízení zahrady)  
4.     záměr prodat část pozemkové parcely č. 82/1 o výměře cca 330 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Chrastava II (pro zřízení zahrady)  
5.     záměr prodat pozemkovou parcelu č. 309/1 o výměře 643 m2 – trvalý travní porost, v k. ú. Dolní Chrastava (pro zřízení zahrady)  
6.     záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1297/1 o výměře 126 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Horní Chrastava (majetkoprávní vyrovnání)  
7.     záměr směnit část pozemkové parcely č. 1464 o výměře cca 100 m2 – ostatní plocha, za část pozemkové parcely č. 1176/1 o výměře 

cca 200 m2 – ostatní, vše k. ú. Horní Chrastava  
- schválilo  
na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2011 poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Spartak Chrastava, 
Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 46744657     
- schválilo  
na základě žádosti darovací smlouvu DR/08/2011 – peněžní dar Oblastní charita Liberec, Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec, IČ 26520699, ve 
výši 40.000,-- Kč   
-  schválilo  
darovací smlouvu DR/09/2011 – peněžní dar TJ Spartak Chrastava, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 46744657, ve výši 120.000,-- Kč   
- schválilo  
na základě doporučení RM čj. 2011/10/II ze dne 20. 6. 2011 návrh 2. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2011 ve znění 
pozměňovacího návrhu finančního a kontrolního výboru    
- schválilo  
v souladu s § 17, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, celoroční 
hospodaření a závěrečný účet města za rok 2010 bez výhrad   
- schválilo  
návrhy předsedů osadních výborů Vítkov a Andělská Hora a návrh předsedy finančního výboru na peněžitá plnění členům výborů, kteří 
nejsou členy zastupitelstva města za 1. pololetí r. 2011, včetně návrhu místostarostky města na finanční plnění předsedům těchto výborů, 
kteří nejsou členy zastupitelstva města a odložilo návrh předsedy kontrolního výboru na příští jednání ZM   
- vzalo na vědomí   
zprávu pracovní komise zabývající se „Problémem s pitnou vodou ve Vítkově“    
- vydalo  
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 4/2009 ze dne 31. srpna 
2009, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje   
- schválilo  
osobnost města pro rok 2011. Slavnostní vyhlášení bude 15. října 2011 v kinosále Chrastava    

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:  
-  d o p o r u č i l a  Z M 
schválit 2. změnu rozpočtu a investičního plánu na rok 2011  
-  s c h v á l i l a 
se souhlasem finančního výboru a v souladu s čl. 2, část III. vnitřní 
směrnice „Zásady při nakládání s pohledávkami“ převod daňových 
nedoplatků do podrozvahové evidence  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
celkový přehled pohledávek a daňových nedoplatků po lhůtě 
splatnosti k 31. 5. 2011 (dle části V., čl. 1, bod č. 3 vnitřní 
směrnice „Zásady při nakládání s pohledávkami“)  
-  s c h v á l i l a 
poskytnutí peněžitých darů členům samosprávy města Chrastava, 
bytová a sociální komise RM  
-   s c h v á l i l a   
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Martin Hruška, Vítkovská 289, 
463 31 Chrastava, IČ 72686006 na doplnění kolumbária na 
městském hřbitově v Chrastavě I  
-  s c h v á l i l  a  
hodnocení a zadání akce „Oprava komunikace Chrastava – Nová 
Víska“ na základě Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek 
v souladu s § 6 a §12 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a přidělila zakázku firmě 
Baltom, s. r. o., Minkovická 91, 463 12 Liberec 25, IČ 44565038 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Baltom, s. r. o., Minkovická 
91, 463 12 Liberec 25, IČ 44565038 na realizaci akce „Oprava 
komunikace Chrastava – Nová Víska“  
-  s c h v á l i l a 
návrh mandátní smlouvy s Ing. Milan Faltus, Tichá 557, 463 34 

Hrádek nad Nisou, IČ 72686316 na výkon technického dozoru 
investora v rámci akce „Oprava komunikace Chrastava – Nová 
Víska“  
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Oprava 
povodňových škod v Chrastavě – M1, most Malá Nádražní“ se 
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 výpůjčce sběrných nádob s EKO-KOM, a. s., Na 
Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ 25134701  
- s c h v á l i l a 
odměny ředitelkám těchto příspěvkových organizací: MŠ 
Chrastava, Školní jídelna. Odměna může být vyplacena za 
podmínky dostatečného množství finančních prostředků 
příspěvkové organizace na mzdy. 
- s c h v á l i l a 
prázdninový provoz v příspěvkové organizaci Školní jídelna  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
zápis č. 2011/9 z jednání bytové a sociální komise ze dne 6. 6. 
2011 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu manželům Františku a 
Vlastě Hrubým   
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu paní Mgr. Blance 
Borovanové a paní Evě Studené   
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu 
panu Lubomíru Mistrovi  
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-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu 
manželům Janě a Zdeňku Kůtovým   
-  s c h v á l i l a 

termín konání Chrastavských slavností 2012 1. až 3. června 2012 

-  z a m í t l a 
na základě stanoviska osadního výboru Vítkov návrh KSS LK na 
změnu technologie zimní údržby – posyp chemický, s tím, že se se 
základními principy odůvodnění osadního výboru Vítkov RM 
ztotožňuje 
-  s c h v á l i l a  
hodnocení a zadání akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – 
K 21, Pobřežní ulice, část C“ 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 Strabag a. s., tř. gen.Svobody 77, 460 14 Liberec XII, 
IČ 608 38 744 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Strabag a. s., tř. Gen. 
Svobody 77, 460 14 Liberec XII, IČ 608 38 744 na realizaci akce „
Oprava povodňových škod v Chrastavě – K 21, Pobřežní ulice, část 
C“  
-  s c h v á l i l a   
hodnocení a zadání akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – 
K24 – chodníky Žitavská ulice, K25 – Chodníky Nádražní ulice, 
K26 – chodníky Bílokostelecká ulice“  na základě Protokolu o 
posouzení a hodnocení nabídek, v souladu s § 6 a §12 zákona č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
a přidělila zakázku firmě Technické služby města Liberce a. s., 
Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8, IČ 25007017 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Technické služby města 
Liberce a. s., Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8, IČ 25007017 na 
realizaci akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – K24 – 
chodníky Žitavská ulice, K25 – Chodníky Nádražní ulice, K26 – 
chodníky Bílokostelecká ulice“  
-  s c h v á l i l a  
hodnocení a zadání akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – 
L5, lávka Mlýnská ul.“ na základě Protokolu o posouzení a 
hodnocení nabídek, v souladu s § 6 a § 12 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a přidělila 
zakázku firmě Baltom, s. r. o., Minkovická 91, 463 12 Liberec 25, IČ 
44565038 

-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Baltom, s. r. o., Minkovická 
91, 463 12 Liberec 25, IČ 44565038 na realizaci akce „Oprava 
povodňových škod v Chrastavě – L5, lávka Mlýnská ul.“  
-  s c h v á l i l a 
hodnocení a zadání akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – 
K4, komunikace u autobusového nádraží“ na základě Protokolu o 
posouzení a hodnocení nabídek, v souladu s § 6 a § 12 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, a přidělila zakázku firmě Baltom, s. r. o., Minkovická 91, 
463 12 Liberec 25, IČ 44565038 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Baltom, s. r. o., Minkovická 
91, 463 12 Liberec 25, IČ 44565038 na realizaci akce „Oprava 
povodňových škod v Chrastavě – K4, komunikace u autobusového 
nádraží“  
-  s c h v á l i l a  
návrh mandátní smlouvy  s Pavel Beran, Boleslavova 433/10, 460 
06 Liberec 6, IČ 11438924 na výkon technického dozoru investora 
v rámci akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – K 21, 
Pobřežní ulice, část C“  
-   s c h v á l i l a 
návrh mandátní smlouvy s Pavel Beran, Boleslavova 433/10, 460 
06 Liberec 6, IČ 11438924 na výkon technického dozoru investora 
v rámci akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – K24 – 
chodníky Žitavská ulice, K25 – Chodníky Nádražní ulice, K26 – 
chodníky Bílokostelecká ulice“  
-  s c h v á l i l a 
návrh mandátní smlouvy s Pavel Beran, Boleslavova 433/10, 460 
06 Liberec 6, IČ 11438924 na výkon technického dozoru investora 
v rámci akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – K4, 
komunikace u autobusového nádraží“  
-  s c h v á l i l a 
návrh mandátní smlouvy s Technicko-inženýrská kancelář, Ing. 
Vladimír Wünsch, W-Invest, Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec 
1, IČ 15167861 na výkon technického dozoru investora v rámci 
akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – L5, lávka Mlýnská 
ul.“  
-  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  

 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:  
-  s c h v á l i l a 
pronájem areálu koupaliště v k. ú. Chrastava I za účelem využití mimo letní koupací sezónu, na dobu určitou, vč.  návrhu smlouvy o 
pronájmu areálu koupaliště čj. N/44/2011  
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo OD/05/2011  se zhotovitelem  Syner, s. r. o., tř. Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01, Liberec 4, IČ 
00262871 na realizaci akce "Oprava povodňových škod v Chrastavě – M 5, most u č.p. 15"  
-  s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o financování projektu „Obnova památek v pohraničí – Chrastava, morový sloup“ z Fondu mikroprojektů Cíl 3 (ČR-Polsko) 
v Euroregionu Nisa s Euroregion Nisa, regionální sdružení – Správce Fondu mikroprojektů, tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec, IČ 00832227  

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í  
informace starosty a tajemníka ve věci podmínek Fondu solidarity EU a pověřila starostu a tajemníka maximálním čerpáním  
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Raúl Jüngling, Příční 460/12B, 460 07, Liberec 7, IČ 68967250 na realizaci akce „Oprava 
povodňových škod v Chrastavě - Obnova komunikace do Andělské Hory – Kolonky, I. etapa“  
 -  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Raúl Jüngling, Příční 460/12B, 460 07, Liberec 7, IČ 68967250 na realizaci akce „Oprava 
povodňových škod v Chrastavě - Obnova komunikace do Andělské Hory – Kolonky, II. etapa“  
-  s c h v á l i l a  
realizaci oprav jednotlivých součástí  infrastruktury města, výrazně poškozených katastrofální povodní ode dne 7. srpna 2010  z prostředků 
města  
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-  s c h v á l i l a  návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Ekoflora Liberec s.r.o. U slunečních lázní 690, 460 14, Liberec 14, IČ  40229220 na 
realizaci akce „Asanace plochy dočasné skládky povodňových odpadů“  
-  p o v ě ř i l a 
tajemníka zařazením případných dalších oprav (asanace pozemků po demolicích) 
-  k o n s t a t o v a l a 
v souvislosti se žádostí ředitelky MŠ a ZŠ Vítkov paní Marie Pilařové, že provozní doba MŠ musí být nastavena tak, aby byla kompletně 
pokryta normativem přiděleného KÚ 
-  s c h v á l i l a  
hodnocení a zadání akce „Chrastava – parkovací plocha sídliště Střelecký Vrch, lokalita č. 10“ 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 Strabag, a. s., tř. gen.Svobody 77, 460 14 Liberec XII, IČ 608 38 744 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Strabag, a. s., tř. gen.Svobody 77, 460 14 Liberec XII, IČ 608 38 744 na realizaci akce „Chrastava – 
parkovací plocha sídliště Střelecký Vrch, lokalita č. 10“  
-  s c h v á l i l a 
žádost oddílu zápasu TJ Spartak o finanční příspěvek  

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:  
-  s c h v á l i l a  
1) v návaznosti na své usnesení 2010/08/VI ze dne 31. května 2010 
pronajmout část poz. p. č. 69 o výměře cca 60 m2 – zahrada v k. ú. 
Chrastava II, paní Heleně Buriové, za účelem zřízení zahrady, vč. 
návrhu smlouvy o nájmu pozemku čj. N/48/2011  
2) část st. p. č. 143/3 o výměře cca 12 m2 v k. ú. Chrastava I, panu 
Miroslavu Vodičkovi, za účelem zřízení  parkovacího stání pro os. 
automobil, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemku čj. N/49/2011 
-  s c h v á l i l a  
1) zřízení věcného břemene na poz. p. č. 1386/3, 1388, 148, 147 a 
157 v k. ú.  Chrastava I ve prospěch společnosti Telefónica O2 
Czech Republkic, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění a 
provozování komunikačního zařízení pod označením „VPS 
Přeložka komunikace II/592 – III. etapa, SO 454 a 456“ za cenu 
500,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene čj. SBS/23/2011   
2) zřízení věcného břemene na poz. p. č. 511/3 v k. ú. Andělská 
Hora u Chrastavy, ve prospěch Jána Mitra, jímž dojde k zajištění 
strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Vodovodní přípojka 
pro stavbu RD na poz. p. č. 561/2 v k. ú. Andělská Hora u 
Chrastavy“, za cenu ve výši do 20 bm 500,- Kč + DPH, vč. návrhu 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. 
SBS/24/2011  
-  s c h v á l i l a 
1) v návaznosti na své usnesení 2010/04/IV odst. 1 ze dne 8. břez-
na 2010 zřízení věcného břemene na st. p. č. 143/3 v k. ú. Chrasta-
va I ve prospěch Městského bytového družstva Chrastava, Evy Faj-
tové, Aleny Palátové, manželů Moniky a Jaroslava Konášových, 
manželů Zuzany a Jiřího Kynclových, manželů MVDr. Kariny a Edu-
arda Tvrzníkových, manželů Růženy a Miroslava Vodičkových a 
Františka Mikudima, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení 
a provozování kanalizační přípojky pro obytný dům č. p. 57 za cenu 
12.000,- Kč vč. DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene čj. VB/09/2011   
2) zřízení věcného břemene na st. p. č. 142/2 v k. ú. Chrastava I ve 
prospěch Městského bytového družstva Chrastava, manželů Lenky 
a Jiřího Bílkových, manželů  Marie a Josefa Havlíkových, manželů 
Lenky a Ladislava Loudových a Vladislava Daňka, jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování kanalizační 
přípojky pro obytný dům č. p. 55 za cenu 4.800,- Kč vč. DPH, vč. 
návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. 
VB/10/2011  
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem RVES CZ, a.s., Za Opravnou 
276/8, 150 00 Praha 5 -Motol, IČ 25942280 na realizaci akce „
Oprava povodňových škod v Chrastavě - oprava podlahy v objektu 
č. p. 407“  
-  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 Gabriela 
Loukotová, Kryštofovo Údolí 53, 460 01, IČ 64068051  
-  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 Pavel 

Loukota, Kryštofovo Údolí 53, 460 01, IČ 63751526  
-  s c h v á l i l a  
hodnocení a zadání akce „Povodňové škody v Chrastavě – místní 
rozhlas“ 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 
TEWIKO systems s.r.o., Tř. Dr. Milady Horákové 185/66, 460 06 
Liberec, IČ 2547288 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem TEWIKO systems s.r.o., Tř. 
Dr. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec, IČ 2547288 na 
realizaci akce „Povodňové škody v Chrastavě – místní rozhlas“   -  
s c h v á l i l a  
hodnocení a zadání akce „Povodňové škody v Chrastavě – veřejné 
osvětlení“ 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 
Ing. Lambert Medřický – Elektronova, Vítkovská 579, 463 31 
Chrastava, IČ 133 45 834 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem  Ing. Lambert Medřický – 
Elektronova, Vítkovská 579, 463 31 Chrastava, IČ 133 45 834 na 
realizaci akce „Povodňové škody v Chrastavě – veřejné osvětlení“  
-  s c h v á l i l a  
hodnocení a zadání akce „Povodňové škody v Chrastavě – K22, 
místní komunikace 080c“ 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 Strabag a.s., Tř. gen. Svobody 77, 460 14 Liberec 
XII, IČ 608 38 744 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Strabag a. s., Tř. gen. 
Svobody 77, 460 14 Liberec XII, IČ 608 38 744 na realizaci akce „
Povodňové škody v Chrastavě – K22, místní komunikace 080c“  
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo s ELPROINVEST s.r.o., Barvířská 12, 460 01 
Liberec 1, IČ 49101226 na výkon technického a autorského dozoru 
investora v rámci akce „Povodňové škody v Chrastavě – místní 
rozhlas“ a pověřila starostu jejím podpisem 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo  s ELPROINVEST s.r.o., Barvířská 12, 460 01 
Liberec 1, IČ: 49101226 na výkon technického dozoru investora 
v rámci akce „Povodňové škody v Chrastavě – veřejné osvětlení“  
-  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 - 
K22, místní komunikace 080c  
-  s c h v á l i l a 
návrh mandátní smlouvy s INVEST spol. s r.o., Tovaryšský vrch 
1358/3, 460 01 Liberec, IČ 46711716 na výkon technického dozoru 
investora v rámci akce „Povodňové škody v Chrastavě – K22, 
místní komunikace 080c“  
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo OD/43/2011 se zhotovitelem  
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Baltom, s.r.o., Minkovická 91, 463 12 Liberec 25, IČ 44565038 na 
realizaci akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – K4, 
komunikace u autobusového nádraží“  
-  s c h v á l i l a 
darovací smlouvu – povodňový kalendář 2012 a pověřila starostu 
jejím podpisem  
-  v z a l a  n a   v ě d o m í 
závěrečnou zprávu Chrastavských slavností včetně vyúčtování  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
zápis č. 2011/10 z jednání bytové a sociální komise ze dne 20. 6. 
2011  
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu panu Tomáši Pelikánovi  
-  s t a n o v i l a 
smluvní nájemné u obecních bytů v Chrastavě na výši 44,- Kč/m2   
-  s c h v á l i l a 
na základě žádosti schválené RM dne 15. 7. 2011 čj. 2011/12/IV 

poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Spartak Chrastava, 
Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44657, pro oddíl zápasu  
-  s c h v á l i l a 
žádost Farmy Vysoká ve věci akce „COUNTRY FESTIVAL NA 
VYSOKÉ“ ve smyslu odst. 3, čl. II., vyhl. č. 8/2008 (noční klid na 
daném místě neplatí do 01:00 hodin dne 28. srpna 2011)  
-  s c h v á l i l a 
dohodu partnerů projektu „Chrastava, Skalice a Bertsdorf-Hörnitz - 
hasiči společně proti přírodním živlům“ o přeshraničním využití 
hasičských zásahových vozidel, která budou pořízena v rámci 
Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou 
republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013 a  pověřila 
starostu jejím podpisem  
- u d ě l i l a   s o u h l a s 

s použitím znaku města Chrastava oddílu kuželek Spartaku 
Chrastava na průčelí hracího zařízení kuželny 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:  
-  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 přeložky vodovodu na předpolí mostu 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 poskytnutí finančního příspěvku od Diecézní charita Litoměřice, Dómské nám. 10, Litoměřice, IČ 40229939 na opravu 
parku u autobusového nádraží poškozeného srpnovou povodní v roce 2010  
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku od Diecézní charita Litoměřice, Dómské nám. 10, Litoměřice, IČ 40229939 na 
spolufinancování obnovy lávky v ulici Malá Kostelní poškozené srpnovou povodní v roce 2010  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
odstoupení firmy Baltom, s.r.o. od realizace akce „Rekonstrukce komunikace Chrastava – Nová Víska“ a oznámení TSML a. s., jako 
druhého v pořadí ve výběrovém řízení akce „Rekonstrukce komunikace Chrastava – Nová Víska“ 
-  s c h v á l i l a   
na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek a odstoupení uchazečů na 1. a 2. místě, jako nejlepší nabídku na 3. místě a 
přidělila zakázku firmě EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec 11, IČ 
4527492 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 
Liberec 11, IČ 4527492 na realizaci akce „Rekonstrukce komunikace Chrastava – Nová Víska“  
-  s c h v á l i l a 
na základě geologického posudku návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem: EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy 
východ, závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec 11, IČ 4527492 na realizaci akce „Rekonstrukce komunikace Chrastava – Nová 
Víska“  
-  d o p o r u č i l a   Z M 
schválit žádost TJ Spartak Chrastava o mimořádnou dotaci na dofinancování obnovy fotbalového areálu splatnou v roce 2012  

VAKCINACEVAKCINACEVAKCINACEVAKCINACE    PSPSPSPSŮ Ů Ů Ů PROTIPROTIPROTIPROTI    VZTEKLINVZTEKLINVZTEKLINVZTEKLINĚĚĚĚ    
    Ve dnech 26. 9. 2011 a 29. 9. 2011 proběhne ve Vítkově a Andělské Hoře očkování psů proti vzteklině. Očkování je povinné u 
dosud neočkovaných psů starších třech měsíců. Očkovací průkaz s sebou. Cena za vakcinaci je 100,- Kč. 
   Očkování bude probíhat v Horním Vítkově 26. 9. 2011 u školky od 16:00 do 16:30 hodin, v Dolním Vítkově 26. 9. 2011 u hostince 
od 16:30 do 17:00 hodin, v Andělské Hoře 29. 9. 2011 u bývalého obchodu od 16:30 do 17:00 hodin. 
 

Městský úřad HFO L.Mítová 

Vážený pane starosto, 
dovolte mi, abych vás touto cestou informoval o opatřeních, která bude naše společnost  Telefónica O2 Czech Republic, a. s. realizovat  ve 
vaší obci. 
Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě Veřejných telefonních automatů (VTA) se naše společnost Telefónica O2 
Czech Republic   rozhodla stávající síť     VTA  přizpůsobit  současným  potřebám.  
V průběhu měsíců srpna a září letošního roku plánujeme zrušení nevyužívaných VTA v lokalitách: 
              Chrastava, Nový Domov 597 
              Dolní Vítkov 126 

Dostupnost služby pro obyvatele, jak je definovaná Českým telekomunikačním úřadem,  zůstane zachována. 
Věřím, že tyto nezbytné kroky přijmete vy i občané s pochopením. 
 

S přátelským pozdravem                                                                                                Zdeněk Málek | Telefónica Czech Republic, a.s. 
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Rok poté  
    V den výročí tragických povodní dne 7. srpna 2011 se uskutečnily v Chrastavě vzpomínkové akce.  Připomeňme 
si je v obrácené časové ose v následujících řádcích.  
 

Požehnání hasičkých aut   
aneb 

první návštěva biskupa v historii Chrastavy 
     Na 14 hodinu se sjelo do Chrastavy celkem jede-
náct hasičských aut (Toyoty) s jedenácti hasičskými 
posádkami z jedenácti měst a obcí s jedenácti 
starosty (Bílý Kostel nad Nisou – Jiří Formánek, 
Dětřichov – Stanislav Šťasný, Heřmanice – Vladimír 

Stříbrný, Hrádek nad Nisou – Martin Půta, Chrastava – Michael Canov, 
Frýdlant - Dan Ramzer, Lázně Libverda – Jan Pospíšil, Nová Ves – 
Jaroslav Müller, Oldřichov v Hájích – Jaromír Tichý, Raspenava – mst. 
Jaromír Hanzl, Višňová – Vladimíra Erbanová). Tyto vozy obdržely města a 
obce zásluhou Euroregionu Nisa. Předseda Euroregionu Nisa Martin Půta 
také spolu se zástupcem domácí Chrastavy místostarostkou Zitou 
Václavíkovou setkání zahájili. Krátce promluvili vzácní hosté v čele s 
místopředsedou Senátu Přemyslem Sobotkou a statutární náměstkyní 
hejtmana Lýdií Vajnerovou.  Poté přišel hlavní bod programu, kdy 
litoměřický biskup Mons. Jan Baxant všechny vozy nejprve dohromady a 
poté jednotlivě požehnal. Jednalo se o historicky první návštěvu biskupa 
v Chrastavě a já jsem měl tu čest ho doprovodit na jeho následném 
programu, kdy společně s panem farářem Tomášem Genrtem navštívil 
kostel Sv. Vavřince a poté Domov Svatého Vavřince.  
 
    Oficiální program na náměstí lemovalo vystoupení pěveckého sboru „A my taky“ a po jeho skončení koncertovala místní skupina „
Paroháči“.  

 
Zvuk zvonů připomněl nejtragičtější okamžik 

    V 11 hodin se na pět minut rozezněly zvony na kostele a na 
radnici, které tak připomněly nejhorší okamžik loňských 
povodní, kdy Chrastavu zasáhla zničující druhá vlna 

 
Slavnostní  otevření kuželny a odhalení pamětní 

desky 
    V 10 hodin byla slavnostně otevřena kuželna, která byla před 
rokem téměř smrtelně zasažena. Impulsem doslova 
k reirkarnaci z beznadějného stavu byl loňský „Koncert pro 
Chrastavu„, jenž pořádali pražští umělci v čele s Michalem 
Davidem a jehož výtěžek 0,5 milionu korun se stal základem 
pro opravu kuželkářského stánku. Celkové náklady pak činily 3 
miliony korun a až neuvěřitelný počet tvrdě odpracovaných 
brigádnických hodin. Na počest Michala Davida, Petra 
Lichtenberga a všech dalších, kteří pomohli,  byla odhalena 
pamětní deska.  
 
V Chrastavě dne 11. 8.  2011    Ing. Michael Canov,  starosta     

     Ve středu 20. července 2011 navštívilo vedení města Chrastavy na pozvání primátorky Statutárního 
města Liberce paní Martiny Rosenbergerové (na fotografii) libereckou radnici. Mě a paní místostarostku  Zitu 
Václavíkovou přijalo vedení města Liberce v čele s paní primátorkou a dále jejími náměstky pány Jiřím 
Šolcem, Jiřím Rutkovským a Kamilem Janem Svobodou. Jednání se zúčastnil též někdejší chrastavský a 
nyní liberecký tajemník pan Jindřich Fadrhonc.  
     Jednání bylo nejen velmi příjemné, ale taky užitečné, neboť jsme jednali o řadě věcí, která naše města 
spojují (např. o dopravě, zde bych velmi ocenil slib paní primátorky, že bude usilovat v jednání s Českým 
drahami o zachování zastávky Machnín-Hrad, ač ta slouží téměř  výhradně nikoli libereckým, ale 
chrastavským občanům) nebo by v budoucnu spojovat měla (cyklostezka Liberec-Chrastava-státní hranice). 
Zástupci Statutárního města nám nabídli též pomoc v oblasti aplikačních technologií i v některých dalších 
oblastech.  Současně paní primátorka velice ocenila náš úspěch u Ústavního soudu ve věci videoterminálů a 
náš loňský boj s povodní.  
     Ač je Liberec od Chrastavy vzdálen jen pár kilometrů a ač jsem osobně v minulosti často jednal se členy 
vedení krajského města, jednalo se o (dle našeho pátrání) vůbec první oficiální setkání delegací vedení obou 
měst na liberecké půdě v historii, které nepřímo navázalo na obdobné setkání na půdě chrastavské, které se 
uskutečnilo v roce 2005.                                                                                            Michael Canov,  starosta
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   Ve čtvrtek 11. srpna 2011 otevřela své zrekonstruované prostory 
chrastavská pobočka České spořitelny. Jsme rádi, že prostory jediného 
bankovního domu, který má v Chrastavě svoji pobočku, jsou 
zmodernizovány a budou tak sloužit občanům našeho města. Vylepšily se 
podmínky i pro ty, kteří využijí služeb bankomatu. Jednak se jedná o vůbec 
nejmodernější typ, který umí i operace, které ten původní neuměl a jednak 
se vylepšila diskrétní zóna jako taková.  
 
V Chrastavě dne 17. 8.  2011                           Ing. Michael Canov,  starosta

-     odchyt psů – 3x (2x umístění v útulku Azyl Pes, 1x útulek Chrastava) 
-     opakované kontroly zaměřené na rušení nočního klidu v katastru obce 

-     opakované kontroly v okolí kostela Sv. Vavřince 
-     pravidelné kontroly na požívání alkoholických nápojů na veřejných místech, kde je to zakázáno 
vyhláškou města 
-     opakované kontroly ohledně volného pobíhání psů bez vlivu majitele v katastru obce 
-     usměrňování dopravy v ul. Spojovací (uzavírka mostu) 
-     spolupráce s OO PČR Chrastava, dopravně-bezpečnostní  akce zaměřená na dodržování 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 
-     kontrola stavu vodních toků (povodňová pohotovost) 

 -     místní šetření z podezření  omezování osobní svobody 
 -     pravidelné kontroly azylového domu 

-     kontrola dopravní situace v ul. Spojovací  
-     opakované kontroly trasbordéru v osadě Kolonka 

-     opakované kontroly ohledně kouření na místech zákonem zakázaných 
-       řešení veřejného pořádku a dopravní situace v lokalitě Střelecký Vrch 
-       městská policie mimo vyjmenované činnosti provádí během celého měsíce kontrolu  dopravní situace a  kompexní dohled nad 

dodržování veřejného pořádku, dále jsou pravidelně prováděny kontroly všech lokalit obce Chrastava a  Stráž nad Nisou   
Vypracoval:  str. Mojmír Boch  

- Společenský klub vás srdečně zve na výstavu do Městské galerie, kterou připravil ve spolupráci se Sokolem Chrastava pod názvem „150 

LET SOKOLA“. Výstava je přístupná od 2. – 28. 9. 2011 denně od 9:00 – 12:00 a od 13:00 – 15:30 hod. 

 

- Na koupaliště „Sluníčko“ se přijďte pobavit v úterý 6. 9. 2011 od 16:00 hod. Koná se zde akce „Loučení s létem“. Jsou připraveny hry 

a soutěže pro děti i dospělé, můžete si zahrát beach volejbal, stolní tenis, ruské kuželky, opéci si vuřty, občerstvit se. Odpoledne zpříjemní 
country kapela „Paroháči“. 
 

- Dále zveme všechny rodiče s dětmi i prarodiče s vnoučaty na výlet do Jizerských hor. Výlet se uskuteční v sobotu 3. 9. 2011, odjezd 

z náměstí 1. máje v 9:00 hod. Navštívíme firmu „Detoa“ v Jiřetíně pod Bukovou, která své výrobky vystavovala minulý měsíc v galerii. Čeká 
nás exkurze po továrně, abychom si udělali představu, jak se dřevěné hračky vyrábějí. Podíváme se do muzea, kreativních dílniček pro děti 
a můžeme zakoupit hračky a hry v místní prodejně. Odtud odjedeme pod Tanvaldský Špičák a nahoru vyjedeme lanovkou. Vyšlápneme na 
rozhlednu a pokocháme se pohledem na Jizerské hory. Cena za osobu je 100,- Kč. Závazné přihlášky včetně úhrady přijímá infocentrum. 
 

- V obřadní síni nad knihovnou se ve čtvrtek  15. 9. 2011 od 19:00 hod. uskuteční koncert pro flétnu a kytaru „MUSICA GRAZIELLA“. 

Účinkují Tereza Večerková, která hraje na flétnu a pikolu, a Michaela Waldhauserová, která doprovází na kytaru. Vstupné na koncert je 
50,- Kč. 
 

- Zájezd do Divadla F. X. Šaldy se uskuteční ve středu 28. 9. 2011 na "S TVOJÍ DCEROU NE" - komedie V hlavní roli Petr Nárožný, Na-

ďa Konvalinková a další herci z Prahy. Odjezd z nám. v 18:15 hod. Vstupné včetně dopravy 370,- Kč. Objednávky v infocentru. 
 
    Na setkání na akcích se těší pracovníci Společenského klubu Chrastava. 
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září 2011

Zájezd do divadla F.X.Šaldy v Liberci. 
V hlavních rolích Petr Nárožný a Naïa Konvalinková, pøedprodej vstupenek v Infocentru,
cena 270,-Kè.

Exkurze do  firmy DETOA - výrobce døevených hraèek, výlet na Tanvaldský Špièák

Hrají Paroháèi, soutìže a hry pro dìti i dospìlé.

Koncert pro flétnu a kytaru - úèinkují Tereza Veèerková (flétna, pikola), 
Michaela Waldhauserová (kytara)
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POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKU FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ
Změna programu vyhrazena

Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz

Pátek 9. září v  hodin - HRAJEME PRO DĚTI

– USA – české znění – 102 minuty.
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný film, uvádí na plátna kin všem dobře známé modré hrdiny, Šmouly. Zlý čaroděj Gargamel vyžene 
Šmouly z jejich vesničky a během následného pronásledování všichni společně projdou kouzelným portálem, který je zavede do našeho světa, přímo 
doprostřed newyorského Central Parku. Malí modří Šmoulové musejí dát hlavy dohromady a najít způsob, jak se dostat zpátky domů do vesničky dříve, 
než je Gargamel znovu vystopuje.

                                                                                  

Pátek 9. září ve 20:00 hodin
.

– SR – 104 minuty - thriller
Máte pocit, že vás někdo sleduje? Může to být osamělý čtyřicátník, jehož vlastní život je tak prázdný, že parazituje na životech jiných. Možná mu bude 
stačit, že vás pozoruje, nebo bude chtít do vašeho života aktivně vstoupit. Pro jistotu se ale vždycky připravte na nejhorší, jak líčí temný psychologický 
thriller s Ivanem Trojanem v hlavní roli.                                                    

Pátek 16. září v 19:00 hodin

Pátek 30. září v 18:00 hodin - HRAJEME PRO DĚTI
– USA – české znění – 110 minut – rodinný

Hrdinové filmu Auta 2 společností Pixar Animation Studios a Walt Disney Studios se vydávají na závodní okruhy. Celebritní závoďák Blesk McQueen se 
společně se svým nejlepším přítelem, jedinečným odtahovým vozem Burákem, vydává na zcela nové dobrodružství do exotických zemí celého světa. 
                                                                                 

Pátek 30.září ve 20:00 hodin
K Bohu i Ďáblovi je stejně blízko.

– SR/ČR – 107 minut – psychologický
Hamletovský příběh z východního Slovenska vypráví Martin Šulík tentokrát méně poeticky. I když je osud protagonistů neutěšený, nechybí jim ironická 
sebereflexe či humor. Cigán není podle tvůrce jen film o Romech, ale především o člověku ve vypjaté existenční situaci, přičemž zbědované romské osady 
jsou odrazem i našeho světa.  

18:00

 

ŠMOULOVÉ 

Nikdy nevíte, kdo se zrovna dívá

Vše končí...

– USA/GB – dobrodružný – 131 minuta – české znění
Adaptace poslední knihy potterovské série podle knih J.K. Rowlingové byla kvůli náročnosti a rozsahu předlohy rozdělena do dvou dílů.
 

                                               

VIDITELNÝ SVĚT 

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – ČÁST 2

Auta 2 

CIGÁN 

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

Vstupné:75 Kč, v IC Chrastava – 60,-Kč

                                                                                                                            Vstupné: 70 Kč

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

Vstupné: 75 Kč, v IC Chrastava – 60,-Kč

VÝZVA 
————————————————————————– 

    Společenský klub připravuje na podzim výstavu 
v Městské galerii  pod názvem „OZNAMUJE SE 
LÁSKÁM VAŠIM …”  
   Jedná se o výstavu svatebních fotografií, 
svatebních oznámení apod. z 19. a 20. století. V této 
souvislosti se obracíme na naše spoluobčany 
s prosbou o zapůjčení Vašich svatebních fotografií či 
dokumentů Vašich rodičů, prarodičů event. známých, 
které bychom rádi na této výstavě prezentovali. 
    Vaše materiály s uvedením roku vzniku laskavě 
předejte do kanceláře Společenského klubu v budově 
kina – 1. patro nebo do Infocentra na náměstí 1. máje 
nejpozději do 15. září 2011. Na přesný seznam 
předaných dokumentů obdržíte písemné potvrzení a po 
ukončení výstavy Vám zapůjčené materiály ihned 
vrátíme. 
    Případné  dotazy či bližší informace poskytne 
Společenský klub – tel.: 485 143 348 nebo Infocentrum – 
tel.: 485 143 161. 
 
Předem Vám děkujeme za spolupráci .  
 

 Karin Cinibulková  

14. října 2011 proběhne v kinosále vyhlášení 
Osobnosti města a nejlepších sportovců pro 
rok 2011. 
 

————————————————————— 
 

28. října 2011 vás zveme na slavnostní koncert 
u příležitosti státního svátku – Den vzniku sa-
mostatného Československa (1918), který se 
uskuteční v kostele sv. Vavřince. 



Strana 12                                

1993 – 1999 společné studium na Pražské konzervatoři. 1996 – 2000 spolupráce s herci Martou Vančurovou a Ladislavem Mrkvičkou na 
představení „Jaro shobem", které jako vyznání a poctu básníku Jaroslavu Seifertovi uvádělo pražské divadlo viola. Hudba - Emil Viklický. 
Od roku 1997 sólistky komorního orchestru Dvořákova kraje, jehož dirigentem je Václav Mazáček, člen České filharmonie. Od prosince 
1997 koncertují v sále Pražského jara v Hellichově ulici. V roce 1998 živý rozhlasový koncert na rádiu Classic FM v rámci projektu „Praha 
vítá talenty roku 2000". V roce 1998 4. cena na mezinárodní soutěži „Astor Piazzolla" v Itálii, 1998 Evropská premiéra skladby Divertimento 
pro flétnu a kytaru hudebního skladatele Jinřicha Felda v rámci festivalu "Dny soudobé hudby". Dále v r. 1999 1. cena na mezinárodní 
soutěži v Anglii, r. 2000 natáčení pro Český rozhlas skladbu „Sonáta d moll pro fétnu a kytaru" hudebního skladatele Benedetta Marcella, r. 
2001 vydání prvního CD „Rosarium" - interpretace španělské a argentinské hudby 20. století (F. Borne–Carmen Fantasie, M. D. Pujol–
Suite Buenos Aires, M. Castelnuovo Tedesco–Sonatina op. 205, A. Piazzolla–History of Tango). Od r. 2001 spolupráce s módní 
návrhářkou Janou Piarovou (koncerty spojené s módní přehlídkou či (prodejní) výstavou šperků) a od r. 2002 spolupráce s Českými 
centry (Rumunsko, Bulharsko, Španělsko, Holandsko) 
Tereza Večerková – flétna, pikola / Vystudovala konzervatoř v Praze ve třídě prof. Jana Riedlbaucha. Během studií získala 2. cenu v 
soutěži Concertino Praga 95. V letech 1997-1999 byla členkou Karlovarského symfonického orchestru. Na mezinárodní soutěži v Itálii jí 
byla udělena cena za nejlepší sólový výkon a v roce 1999 získala 3. cenu v kategorii dechových nástrojů na mezinárodní soutěži v Anglii. 
Ve stejném roce se stala členkou orchestru Státní opery Praha. V roce 2001 se zúčastnila mezinárodní soutěže Pražské jaro. -  Michaela 
Waldhauserová – kytara / Vystudovala konzervatoř v Praze ve třídě prof. Petra Paulů se kterým již několik let působí v kytarovém duu. V 
dubnu roku 1999 získala 2. místo na mezinárodní soutěži v Anglii – obor klasická kytara. V květnu roku 1999 se umístila na 3. místě v 
celopražském kole diplomových prací na téma „Život a dílo hudebního skladatele Maria Castelnuovo – Tedesca".  
Obě jsou uvedeny v Hübners blaues Who Is Who – encyklopedie předních mužů a žen České republiky. 

CHRASTAVA – Obřadní síň 
15. září od 19 hodin 
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    Na začátku července (1. – 9. 7. 2011) vyrazila  skupina třinácti „potencionálních 
mistrů světa“ z OK Chrastava na World  Masters  Orienteering  Championships 
(Mistrovství světa veteránů v OB) do Maďarska. Této akce se zúčastnil  i chrastavský 
Ivan Vydra,  člen z OK RECo sport. 
    Byl to skvělý týden,  kdy jsme kromě závodění zvládli výstupy na rozhledny,  ohřívali 
si klouby v sirných bazénech lázní Harkány, prozkoumali historické centrum, hospůdky 
i muzea města Pécse (Pětikostelí).  
    Závody na klasické trati – longu – probíhaly v krasovém terénu pohoří Mecsek.  
Tratě byly orientačně, ale i fyzicky hodně náročné. Ztěžovala  je ještě  vedra. Běžci  se 
museli  vyrovnat s velkým  množstvím závrtů, děr a prohlubní  nejrůznějších  rozmě-
rů. „Orienťák“ znepříjemňoval hustý podrost a orientaci zase snížená viditelnost. 
    Každý absolvoval dva kvalifikační závody o postup do příslušného finále A – D (A 
bylo nejlepší). Z naší chrastavské  třináctičlenné výpravy si šest vyběhlo postup do 
finále A. R. Kaškovi uteklo „áčko“ o tři místa. V každé kategorii soutěžilo kolem 200 - 
300 lidí. Že se dá náš sport provozovat i ve vysokém věku, dokazují  kategorie muži 95 
let (1 účastník) a 3 ženy v kategorii 90 let. Celkem se nás sešlo přes 3000 veteránů 
z celého světa. Nechyběl Nový Zéland, Japonsko, ba i jižní Afrika.  
    V našich případech jsme naplnili Coubertinovo heslo: “Není důležité zvítězit, ale 
zúčastnit se“. A proto se už těšíme na příští rok, kdy se MS  veteránů v OB bude konat 
v Hartzu v Německu. 
                                                                                                                     E. Kašková  
  

ORIENTAČNÍ BĚH – SPORT PRO VŠECHNY 
Přijď mezi nás!!! 

Orientační klub Chrastava zve zájemce do kroužku, který bude probíhat od konce září 
v tělocvičně a na hřišti ZŠ Chrastava, Školní  ulice (za kostelem) od 16 do 17 hod.  
Děti povede tým zkušených orientačních běžců. Pozvánky žáci najdou ve škole, 
případně můžete volat na mobil 731 25 55 77.  

 
 
    V září zahajuje Sokol svou 
pravidelnou cvičební činnost ve 
všech věkových skupinách. 
Věříme, že v tělocvičně uvítáme 
všechny naše cvičence a 
cvičenky a doufáme, že přijdou i 
další. 
 
    Česká obec sokolská při-
pravuje na rok 2012 XV. 
VŠESOKOLSKÝ SLET v rámci 
oslav 150. výročí založení 
Sokola. Nácvik sletových skladeb 
začne již v září. Zatím není 
rozhodnuto, které skladby 
budeme v Chrastavě nacvičovat. 
 
    V zář í  bude zahájena 
v chrastavském  Infocentru vý-
stava  SOKOL V CHRASTAVĚ. 
Zveme veřejnost k návštěvě této 
výstavy, na které chceme ukázat 
něco z historie i současnosti 
chrastavského Sokola. 

Soustředění před startem na MS veteránů... 
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    Turistický oddíl Perseus, který už 6 let znáte i v Chrastavě, slaví 25 let od svého vzniku.  
    Ještě za dob komunismu byl založen v Liberci při 9. ZŠ Na Žižkově jako pionýrská skupina a pod touto 
organizací funguje dodnes.  
    Oddíl za uplynulé čtvrtstoletí zorganizoval již třicet pět letních a zimních stálých nebo putovních táborů, 
nepočítaně jednodenních a dvoudenních výprav a prošlo jím několik generací dětí.    
    17. září 2011 se sejdou bývalí i současní členové, aby zavzpomínali na dobrodružství, která díky oddílu 
zažili, a pobavili se nad starými kronikami či fotkami. 
    Přejme tedy oddílu mnoho dalších úspěšných let.          Za vedoucí T. O. Perseus   Míša Jahoda Košková 

Bílé Karpaty 2011 
    Během uplynulých prázdnin pořádal TO Perseus pro své 
členy putovní tábor a sice do Bílých Karpat. Tábor trval šest-
náct dní, během kterých jsme byli ubytováni v tělocvičně ve 
Veselí nad Moravou, dále na chatě Kristýna ve Filipově 
údolí a poslední stanoviště bylo ve Valašských Kloboukách, 
také v tělocvičně tamního Sokola. Každé místo mělo svoje 
nej. Ve Veselí nad Moravou na nás byli nejhodnější lidé  a 
rostly tam nejlepší švestky. Na chatu Kristýnu byla nejdelší 
cesta od nádraží a dávala nám tam liška dobrou noc, a to 
doslova a do písmene. A ve Valašských Kloboukách byly 
největší kopce a nejstudenější koupaliště. 
    Počasí nám přálo, pláštěnku jsme téměř nepotřebovali. 
Sluníčko svítilo a hlavně hřálo, někdy až moc.  
    Stihli jsme navštívit několik rozhleden, vykoupat se 
v koupališti i ve vodních nádržích, pokořili jsme nejvyšší 
horu Bílých Karpat - Velkou Javořinu. V Kuželově nám bylo 
vysvětleno, jak funguje větrný mlýn holanského typu. 
Dozvěděli jsme se, co je to oskeruše přímo v muzeu 
Oskeruší a příjemným zážitkem byla plavba po Baťově 
kanále s návštěvou Strážnického skanzenu ... atd. 

    Zážitků bylo myslím celkem dost. Kromě toho jsme pokořili oddílový rekord z roku 2008, co do délky výpravy, kdy jsme ušli 27 km. Tento 
rok to je nepřekonatelných 35 km s úsměvem. Za celý tábor nám GPS nasčítala ušlých celkem 185 km.   

Za TO Perseus Petra Kopecká 

Mladí hasiči slaví úspěchy 
       
    Dne 29. 5. 2011 se na frýdlantském městském stadionu 
konalo okresní kolo v soutěžích požárního sportu v kategorii 
dorostu. Soutěže se zúčastňují družstva dívek a chlapců a 
také jednotlivci dorostenek a dorostenců ve věku od čtrnácti 
do osmnácti let.  
    Za náš kolektiv mladých hasičů – dorostenců –  se 
soutěže zúčastnili tři dorostenci: Daniel Dymeš, Aleš 
Stránský a Jan Pipiš. Po zdolání disciplín běhu na  100 m 
s překážkami, dvojboji a testu z PO obsadili tyto pozice: Aleš 
Stránský 13. místo, Jan Pipiš 7.místo a Daniel Dymeš 1. 
místo.  
    A protože se jedná o postupovou soutěž, kdy postupují 
první tři místa, zajistil si tak Daniel účast na krajském kole. 
To se konalo v neděli 12. 6. 2011 na hlavním stadionu 
v Turnově. Daniel zde změřil síly s těmi nejlepšími 
z ostatních okresů.  
    Přestože počasí nepřálo, za mohutné podpory diváků vybojoval 5. místo. A stal se tedy pátým nejlepším 
jednotlivcem v libereckém kraji. Je to postup o dvě příčky výš, než minulý rok, kdy se umístil na 7. místě.  
 
    Kromě soutěží pro mladé hasiče, které jsou zaměřeny na práci s materiálem, na rozvoj fyzické kondice nebo 
vědomostí, existuje jedna soutěž, která je zaměřena na uměleckou tvorbu.  
    Soutěž se jmenuje „ Požární ochrana očima dětí“. Každoročně ji vyhlašuje kancelář Sdružení hasičů pro daný 
okres a zúčastnit se ji mohou děti, žáci a mládež do věku osmnácti let v rámci činnosti školní i mimoškolní, 
Domovy dětí a mládeže, různé kolektivy a především hasičská družstva mladých hasičů. 
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    Jde o literárně výtvarnou soutěž s obsahovým zaměřením na vyjádření 
poznatků o příčinách požárů, pomoc hasičů při požárech, nehodách, 
živelných pohromách nebo zážitky z letních táborů mladých hasičů se 
zaměřením na požární tématiku. Nejlepší práce hodnotí odborná komise a 
ty nejlepší práce se mohou umístit na okresním, krajském nebo dokonce 
až republikovém kole. 
 
   I náš kolektiv se této soutěže také zúčastňuje. Nejúspěšnějším členem 
se stala Adéla Židlická. Její výtvarná práce postoupila ze základního kola 
přes okresní, kde se umístila na 1. místě, až na krajské kolo, kde obsadila 
2. místo v libereckém kraji. Ze slavnostního vyhlášení výsledků dne  21. 6. 
2011 v hasičské zbrojnici ve Vesci si domů odnesla stříbrnou medaili, 
krásný diplom a další drobné ceny. 
 
Ilustrace: výtvarná práce Adély Židlické 

 
—————————————————————————— 

                                 Vedoucí kolektivu Vladimír Židlický                                                                       

      13. Září tohoto roku oslaví  80 let Oldřiška MISTROVÁ.  Plných čtyřiačtyřicet roků je členkou 
Sboru dobrovolných hasičů v Chrastavě.  Hasičskému sboru výrazně pomáhala jako kulturní 
referent, pokladní, pracovala v revizní komisi a po složení příslušných zkoušek se stala také 
rozhodčí při soutěžích. Byla zakládající členkou soutěžního kolektivu žen, který se prosadil na 
nejedné soutěži. Aby toho nebylo málo, paní Mistrová se vždy ochotně zapojovala do požární 
prevence prohlídkami objektů města. Kromě výchovy dětí se vždy perfektně postarala o nutné 
zázemí rodiny, včetně manžela, který je dosud aktivním hasičem. 
 
    Za svojí dlouholetou práci obdržela významná hasičská vyznamenání: Za příkladnou práci, Za 
zásluhy a Za mimořádné zásluhy. 
 
    Sbor dobrovolných hasičů společně s jednotkou sboru dobrovolných hasičů paní Oldřišce 
Mistrové touto cestou upřímně gratulují. Do dalších let pak přejí zejména hodně pevného zdraví a 
pohody. K přání se připojují manžel, děti,vnoučata a pravnoučata. 
 

                         Ve spolupráci s Miroslavem Pivoňkou napsala Věra Nutilová. 

Příměstský tábor 
      Po dlouhých deseti letech jsme opět uspořádali letní 
příměstský tábor, který je vhodnou prázdninovou 
alternativou, zvláště pro rodiče, kteří mají menší děti a kteří 
jsou rádi, že je o ně postaráno. To byl jeden z hlavních 
důvodů, proč jsme letos zorga-nizovali tábor s názvem "Za 
dobrodružstvím našich předků". V termínu 11. - 15. července 
se nakonec tábora zúčastnilo dvacet jedna dětí, které byly 
rozděleny do tří družin. Tábor byl zároveň mezinárodním, 
protože se ho též zúčastnilo šest polských dětí z města 
Nowa Sól, se kterým máme v rámci Jednoty bratrské užší 
kontakty. Program tábora byl nabitý, každý den byl tematicky 
zaměřen na historii Jednoty bratrské počínaje 
pronásledováním a útěkem exulantů z Moravy, přes 
budování města Herrnhutu (Ochranova) na pozemcích 
statečného saského šlechtice Mikuláše Ludvíka 
ze Zinzendorfu, až po vyjití rodáků z naší země na misie do 
celého světa. Právě postava hraběte Zinzendorfa děti 
uváděla do tématu her a soutěží na začátku každého dne. 
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Většina aktivit tábora se odehrávala 
v přírodě mimo město. Nakonec 
jsme podnikli i výlet do Herrnhutu, 
který leží 13 km severně od Žitavy. 
Celý tábor jsme v pátek zakončili 
opékáním buřtů a grilováním, na 
které jsme pozvali i rodiče. Naší 
odměnou bylo vidět spokojené děti a 
jejich rodiče a jejich zájem děti opět 
přihlásit na tábor v příštím roce. 
Závěrem chceme poděkovat za 
vstřícnost vedení školy, kde mohli 
být polské děti a jejich vedoucí 
ubytováni a kolektivu školní jídelny s 
vedoucí p. Šírovou za kvalitní 
nasycení našich žaludků. 
     Fotografie z tábora je možno 
zhlédnout na našich webových 
stránkách (- fotogalerie). 
          

  

 

 

 

 

 

 

Prázdninové výlety  Dětského a mateřského centra Domeček  

      Léto, tak jako již tradičně jsme si spolu s rodiči a dětmi užívali na středečních prázdninových výletech do okolí Chrastavy. Letos nám 
náš plán nenarušily žádné přírodní katastrofy a i počasí nám v tomto rozmarném létě bylo celkem nakloněné. 
      Červenec jsme zahájili výletem na Lesanku, děti si užily volný pohyb v lese a dokonce i pár borůvek se našlo. Další týden jsme prověřili 
transbordér pod Machnínem a využili jsme skvělé zázemí u našich příznivců v klidném prostředí osady Kolonka. Nejvzdálenější cíl výletu 
byl naplánován do krásného německého lázeňského městečka Oybin. Plán se i přes nepřízeň počasí uskutečnil a ti nejotrlejší výletníci si 
užili cestu parním vláčkem i krásy Oybinu.  Poslední červencový „výlet“ byl přímo v Chrastavě – statečné rodinné týmy běhaly mini 

orientační závod na pozemku školy u kostela. Díky dobré 
orientaci a přehlednosti terénu všichni závodníci do cíle doběhli. 
Důkazem toho, že se orienťák líbil, je, že tento závod byl nejvíce 
navštívenou akcí letošních prázdnin. 
      Srpnové výlety byly ve znamení zvířátek – první na ranč 
Malevil. Hned u příchodu nás mile potěšilo malé hříbě poníka, 
kozičky nezklamaly a ochotně jedly nasušený chléb, který jsme 
jim přivezli. Přes všechny kachny, husy, vydry, holuby, králíky, 
pštrosy, osla, lamy, prasátka a krocany jsme došli až 
k oblíbeným trampolínám a prolézačkám. Součástí i tohoto 
výletu byla tradiční káva pro rodiče a malý piknik pro děti. Na 
závěrečný výšlap jsme se vypravili za koníčky na Vysokou. Díky 
tropickému počasí se nás sešlo tentokrát méně, ale ve stínu 
jízdárny, se všechny statečné děti příjemně povozily. 
     Počet účastníků výletů se pohyboval od třiceti do osmdesáti 
dětí a dospělých. Každá středa byla jiná, ale všechny vydařené. 
Prázdniny skončily a tak se můžeme jen těšit, že stejně 
vydařený bude i následující školní rok v Dětském a mateřském 
centru Domeček 

              

 

Otava 2011 

   Již třetím rokem jsme vyrazili na prázdninové 
sjíždění řeky, jako vyvrcholení celoroční práce s 
mládeží. Po Ploučnici a Berounce, přišla letos na řadu 
jihočeská Otava. V prvním srpnovém týdnu 12 
účastníků ve většinou mládežnickém věku (vyjma 3 
vedoucích blíže neurčitého věku ☺) se nalodilo 
v Sušici a putovalo 5 dní krásnou krajinou „
Zlatonosné řeky“ až do Písku. Návštěva mohutného 
hradu Rabí, objevení starobylého Žižkova mostu, pod 
kterým díky meliorací již dávno žádná říčka neteče, 
nález živé (a živou zůstala!) perlorodky říční, návštěva 
Muzea voroplavby, prohlídka Strakonického hradu 
atd. nám zpestřily každodenní porci kilometrů 
s pádlem v ruce. Večer u ohýnku byl i čas k různým 
hrám nebo jen k fajn popovídání. Posádky všech lodí 
byly statečné, a to jedno „cvaknutí se“ zkrátka patří k 
věci. Tak snad zas za rok na vodě AHÓÓÓJ! 
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 VVVV    ZÁŘÍZÁŘÍZÁŘÍZÁŘÍ    VÁSVÁSVÁSVÁS    SRDESRDESRDESRDEČČČČNNNNĚ Ě Ě Ě ZVEMEZVEMEZVEMEZVEME: : : :  
 

„JEŠTĚ TROCHU LETNÍ ODPOLEDNE…“ 
- sobota 3. 9. od 16:00 hod. na zahradě v Bezručově 503 

Zahradní slavnost s trochou sportování (frisbee, pétanque atd.), trochou rocku (Czech it! - mladá kapela z Czech), trochou divadla 
(Frýdlantští dramatici – téměř klasika) a trochou folku u ohýnku (Karel Novotný s doprovodem). K tomu všemu kavárnička, 
grilování, pivko, možnost opečení vlastních buřtíků…, zkrátka pohoda!  

 
JAK TRÉNOVAT PAMĚŤ? 
- středa 14. 9. od 17:30 hod., Bezručova 503 

Zveme vás do naší Klub kavárny  na volné pokračování přednášky z jara tohoto roku. Pod vedením odborné lektorky uslyšíte 
praktické rady, jak trénovat paměť a jak si věci lépe zapamatovat. 

 

BURZA OBLEČENÍ V DOMEČKU (dětského i dospělého) 

- otevřena  na zazvonění: Po – Pá  12:00 – 16:00 hod. (Středa 12:00 – 17:00 hod.)  
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. 
 

          Více informací na: www.jbchrastava.cz 

Stavba nového mostu u MŠ a ZŠ Vítkov 
 
   Stavbu nového mostu k ZŠ a MŠ, Chrastava, Vítkov bude provádět společnost Skanska a byla již započata koncem školního roku. 
   Společnost Skanska zbudovala o několik metrů dále provizorní most z betonových trubek, hlíny a štěrku, po kterém přejížděly i jeřáby a 
nákladní vozidla při demontáži železného mostu. 
   Stavba bude dokončena koncem prázdnin a bude slavnostně předána k zahájení školního roku 5. září 2011. 
   Pro žáky ZŠ našeho zařízení vyhlašuji na dny 1. 9. a 2. 9. 2011 ředitelské volno. 
    Slavnostní zahájení školního roku  pro žáky základní školy bude dne 5. 9. 2011 v 8 hodin. 

                               Marie Pilařová, ředitelka školy 
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STŘÍPKY  Z INFOCENTRA 
 
    Na rohu náměstí 1. máje se nachází historická budova z 1. pololetí 17. století, tzv. „panský dům“ šlechtického rodu Nosticů. V 19. století 
byla tato budova přestavěna na hotel „U černého koně“. Od roku 1900 má budova dnešní podobu, po skončení 2. světové války sloužila 
k různým účelům. Na začátku 90. let došlo k velkým stavebním úpravám. V přízemí bylo obnoveno městské muzeum, galerie a později zde 
bylo zřízeno infocentrum.  Do prvního patra byla přestěhována knihovna. Nad ní vznikla obřadní síň a malá zasedací místnost.  
    Městské infocentrum Chrastava nabízí širokou škálu turistických suvenýrů, map, pohledů, knih, publikací, dřevěných turistických známek 
a vizitek. Vybrat si můžete z nabídky čtyřiceti tří druhů pohlednic, z toho jich dvacet dva druhů patří Chrastavě. K pohledům prodáváme 
poštovní známky. Sběratelé si u nás mohou pořídit do svých sbírek devět pidifrků, sedm turistických vizitek, které si mohou hned nalepit do 
turistického deníku, šest turistických známek, ke kterým si lze pořídit i katalog. Raritou je výroční povodňová známka, o kterou turisté 
projevili velký zájem. Máme velký výběr map – turistické, lyžařské, cyklomapy – celkem 31 druhů. Zakoupit si lze u nás dvacet sedm knih, 
devět publikací, pět brožur, časopis Véčko, Chrastavské listy a kalendář Liberecka. V nabídce je také sada zápalek a samolepka s motivy 
Chrastavy, button, stampka, klíčenka, keramika a čtrnáct DVD z různých chrastavských akcí. Zadarmo máme k dispozici 170 druhů letáků 
ze širokého okolí  – města, hrady, zámky, historické objekty, ubytování, sportovní vyžití a čtrnáct map Libereckého kraje. Návštěvníci si 
mohou odebrat Jizerské noviny, Turistické noviny a časopis Kam po Česku. Vlastníme pět razítek, která jsou velmi oblíbena.  
     Nejen turistům podáváme informace o kulturních a sportovních akcích v našem městě, ale i v okolí, o památkách, rozhlednách,  
restauracích a ubytování, jízdních řádech, firmách, lékařích. Poskytujeme tipy na výlety a možnosti, jak strávit dovolenou v našem kraji. 
V infocentru funguje internet pro veřejnost, možnost zakoupení eVstupenek, zamluvit si místa na výlety, kopírujeme. Nelze opomenout 
možnost návštěvy Městského muzea a galerie, v které probíhají měsíční výstavy s různou tématikou. V muzeu, které bylo otevřeno v roce 
1996, se seznámíte mimo jiné s  historií města, školství, rodáky a osobnostmi Chrastavy.  Lze také zajít do zrekonstruovaného Führichova 
domu, kde se v únoru roku 1800 narodil Josef Führich – malíř evropského významu, který byl v roce 1861 povýšen do šlechtického stavu a 
jeho titul pak byl Josef Ritter von Führich. Chrastava je rodištěm deseti malířů. I o nich a jejich díle se více dozvíte v rodném domě J. 
Führicha. 
     Návštěvnost infocentra se v posledních letech značně zvýšila a turisté se k nám rádi vrací, což je potěšitelné. Otevřeno máme 
celoročně sedm dní v týdnu od  9:00 – 12:00 hod. a od 13:00 – 16:00 hod. Těšíme se na vaši návštěvu.  

                                                                                 J. Marxová   

    Jednou z povinností obce (danou zákonem) jako původce odpadů je odpady sbírat odděleně tj. umožnit občanům tříděný sběr složek 
komunálního odpadu jako jsou papír, plasty, sklo, nápojové kartony. Obec, která tříděný sběr komunálních odpadů provozuje, se může na 
základě smlouvy zapojit do systému EKO-KOM. Na základě této smlouvy pak obec získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného 
odběru a následného využití odpadů z obalů. 

EKONOMICKÝ – čím více tun se vytřídí, tím větší finanční odměnu město získá 
 
    Odměna se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství a druzích vytříděného odpadu. Čím větší je výtěžnost 
(množství vytříděných kg/obyvatele/rok), tím vyšší je odměna. Čím více peněz město získá, tím více jich může zpětně investovat. 
Základní hranicí je výtěžnost 24 kg/obyvatele/rok, kterou se obyvatelům Chrastavy podařilo překročit jen výjimečně. Průměrná výtěžnost za 
rok 2010 byla pouze 16,94 t. Pro lepší orientaci: 
 
období                                                          výtěžnost kg/obyvatel/rok                                                      odměna  
1. 1. – 31. 3. 2010                                              24,98                                                                                    60 982,00 Kč 
ale 
1. 10. – 31. 12. 2010                                          14,56                                                                                    36 992,00 Kč 
1.1. –  31. 3. 2011                                              16,30                                                                                    39 545,00 Kč 
    V souvislosti s velice nízkou výtěžností (v našem kraji je jedenáct měst s výtěžností 30-44,80 t) nám EKO-KOM bezplatně zapůjčil 38 ks 
nových nádob na tříděný odpad, abychom mohli více zahustit síť nádob a zkrátit tak docházkovou vzdálenost obyvatel k nádobám. Zároveň 
jsou i objemově menší, abychom zbytečně neplatili za výsyp „vzduchu“, protože v mnoha případech byly nádoby opakovaně zaplněny jen 
částečně. 
    Z původních 18 stanovišť jich má Chrastava v současné době 27, nádob je rozmístěno celkem 38 ks o objemu 3200 litrů, 38 ks o 
objemu 1500 l a 3 ks 1100 litrové v těchto lokalitách: 

1.   původní - nezměněno místo ani objem                                     
                                                                                                  PLAST             PAPÍR               SKLO 
1     Andělohorská                vysoké paneláky                 1                       1                        1 
2     Bílokostelecká               parkoviště u DPS                1                       1                        1 
3     Vítkov                            bytovky                                1                       1                        1 
4     Liberecká                       parčík u TSS                       2                       1                        1 
5     Nádražní                       parkoviště -u komína           1                       1                        1 
6     Textilanská                    okály –  vjezd                       1                       1                        1 
7     Frýdlantská                    u textilany                           1                       1                        1 
8     Střelecký Vrch               bytovky staré 609                1                       1                        1 
9     Střelecký Vrch               bytovky nové – vjezd                                                              1 
10   Střelecký Vrch               bytovky nové 690                1                       1     
11   Střelecký Vrch               bytovky nové 537                1                       2                        1 
12   Andělská Hora              Kolonka                               1                       1                        1 
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2.   změna objemu nádob a nová místa                                    
                                                                                        PLAST             PAPÍR              SKLO 
13  Liberecká                       TSS                                    1                       1     
14  Turpišova                       vnitroblok u jídelny              1                       1                       1 
15  Nádražní                        AN                                      1                       1                       1 
16  Bílokostelecká                křižovatka Větrná                1                       1                       1 
17  Lipová                            začátek,garáže                   1                       1                       1 
18  Tovární                           Vzduchotechnik                  1                       1                       1 
19  Andělohorská                 křiž. Ještědská                    1                       1                       1 
20  Andělská Hora               prodejna                              1                       1                       1 
21  Andělská Hora               náves                                  1                       1                       1 
22  Frýdlantská                     křižovatka Víska                  1                       1                       1 
23  Družstevní                      uprostřed                            1                       1                       1 
24  Vítkovská                       u SEPPu                             1                       1                       1 
25  Vítkovská                       horní část                            1                       1                       1 
26  Horní Vítkov                   ZŠ, MŠ                                1                       1                       1 
27  Richtrův Vrch                 křižovatka                           1                       1                       1 
 
Stanoviště s nádobami na nápojové kartony:  Andělohorská, Andělská Hora, Dolní Vítkov, Střelecký Vrch. 

ŽLUTÝ KONTEJNER NA PLASTY 

 

ANO 

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET 
láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, 
mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další 
výrobky z plastů. 

Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech. 

NE 

Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, 
obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či 
novodurové trubky 

MODRÝ KONTEJNER NA PAPÍR 

 

ANO 

Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové 
obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete 
také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme 
pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. 
Ty se během zpracování samy oddělí. 

 

NE 

Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv 
znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité 
dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice. 
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ZELENÝ KONTEJNER NA SKLO 

ANO 

Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve 
od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád 
či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není 
nutné rozbíjet, bude se dále třídit! 

Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo 
a do zeleného sklo barevné.  

 

NE 
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla 
nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo 
patří zpět do obchodu. 

KONTEJNER S ORANŽOVOU 

NÁLEPKOU NA NÁPOJOVÉ KARTONY 

ANO 

Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, 
důležité je opět označení sbírané komodity oranžovou nálepkou 
na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku pak sem patří 
krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba 
před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout. 

NE 

Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin 
v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné 
zbytky potravin. 

Předpokládáme, že rozšířením sítě stanovišť a zkrácením docházkové vzdálenosti se podmínky pro třídění odpadu zlepšily, a tak 

ESTETICKÝ – více odpadu tříděného, méně komunálního 
 

Chrastavským nešvarem se poslední dobou stalo „pytlování“. 
   Zvyšuje se počet obyvatel, kteří odpad netřídí, přidělené nádoby na komunální odpad jsou přeplněné, 
a tak vyprodukovaný odpad „na-pytlují“ a připraví k odvozu. A to na úkor všech ostatních, protože městu 
vznikají vícenáklady na odstraňování pytlů (1. pololetí 2011 – celkem 943 ks pytlů za 28 319,- Kč). I 
tímto nešvarem se město zabývá, a tak než čelit postihům, TŘIĎTE ODPAD – MÁ TO SMYSL!!! 

 
 
 
 
 
 
 

 
EKOLOGICKÝ – třídění 
odpadu a vyšší využívání 
sběrného dvora může zlepšit 
životní  prostředí kolem nás. 
 

Zuzana Vojtíšková, referent ORM MěÚ 
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     Na téma povodní padlo za poslední rok mnoho vět. Ale stále čekám, kdy padnou věty zásadní. Třeba o tom, že následky povodní by 
zřejmě nebyly tak katastrofální, kdyby : 
 
- kdyby byly pravidelně udržovány nábřežní porosty - množství přerostlých 
stromů, které  podle koryta řeky  neměly co dělat  už desetiletí, napadalo při 
první vlně do vzedmuté vody a bylo jednou z hlavních příčin, proč dnes v 
Chrastavě nestojí většina mostů nebo několik domů, potažmo tedy  proč  třeba  
jezdí kamiony  do Benteleru přes Václavice. 
   
- kdyby byly pravidelně udržovány nábřežní zdi -  byly povětšinou vystavěny 
v třicátých letech min. století, jako odpověď na tehdejší povodně. Od té doby na 
ně nikdo pořádně nesáhl, vymleté se bortily i za normální situace do koryta řeky 
a v podstatě čekaly na první příležitost k zániku. Pro oživení připomínám např. 
část zdi před Policií, která se odporoučela do vody a na opravu čekala několik 
let… 
 
- kdyby si lidé nedělali odpadkový koš z řeky - stalo se dobrým zvykem 
odvézt cokoliv ze zahrady  ke korytu řeky - ona už si s tím voda nějak poradí ...
A nejedná se jen o zbytky zeleně, ale v  podstatě o cokoliv - výjimkou není 
mísa od záchodu, plastové boby na  sáňkování, pneumatiky, metráky střepů …. 
 
- kdyby lidé nestavěli svoje kůlničky na samý břeh řeky - jednak to odporuje zákonu, jednak je to česká specialita - vytvořit kůlničku, 
naplnit jí nesmysly, když už nestačí, přidělat  jí střechu, nejlépe z vlnitého plechu a to celé pak nenápadně změnit v další kůlničku. V  
podstatě nekonečný proces. Nikde jinde než v Čechách na tuto specialitu nenarazíte...  I kůlničky s jejich historickým obsahem byly také 
jednou z příčin ucpaného řečiště a potopy v našich domech… 
 
- kdyby projektanti nevymýšleli mosty, kam nepatří a netvořili  tak vodě neprostupné tunely, zeshora  navíc doplněné  „mostní 
serpentinou„ .  Že nevíte,  kde takový nesmysl v Chrastavě stojí –  pátrejte  pozorně… 
 
   Prostě příliš mnoho kdyby, které jsme všichni (státem počínaje a posledním chalupářem konče) draze zaplatili... 
 
   O to horší je nepoučitelnost. Nábřežní porosty se pro teď vyřešily povodní samou. O nábřežních zdech si moc iluzí nedělám. Když 
dotyčný, jejich správou pověřený podnik, neuměl konat dříve, změní se těžko jeho chovaní jako mávnutím proutku nyní.  
   Už zase zíráme jak – jako ty houby po dešti - rostou  zmíněné  kůlničky okolo řeky. Co na to stavební úřad, povodí, ale i úřad finanční - 
na jednu stranu neustále čelíme snahám  radnice zvýšit  výběr daně z nemovitosti, za černé stavby však nikdo nic nevybírá, ke škodě nás 
všech. 
 
  Ještě jedna hrůza. Město se velmi vstřícně  chovalo po povodních  ke svým občanům, když odváželo na vlastní náklady jejich zničené 

věci. V ten moment to byla velká pomoc všem postiženým, bez ní 
by bylo všechno ještě o poznání horší. Dovolte mi však 
poznamenat, že povodeň byla před třinácti měsíci a že vývoz 
odpadků před vlastní obydlí za účelem jejich likvidace městem už  
skončil. Je na čase několika méně chápavým nadělit  exemplární 
pokutu v nezanedbatelné výši, aby si uvědomili, že se mají chovat 
jako lidi. 
    A  na závěr:  za uplynulý rok proběhlo několik děkovacích akcí 
hrdinům povodní. Na jednu skupinu hrdinů se však pozapomnělo. 
Kdo že jsou ti zmínění ? Podle mého jsou to ti neznámí, většinou 
staří lidé, kteří by se styděli si dojít pro jakoukoliv pomoc. Postarali 
se sami o sebe, často s vypětím zbytku svých fyzických i 
duševních sil. Nechodili si po povodni každý den pro nové kolečko 
a nové holínky, nevyžadovali zvláštních příspěvků a 
nadstandardních erárních výpomocí v jejich neštěstí. Nechodí si 
obden stěžovat, že jim chybí štěrk na jejich vlastním dvoře a 
nevynucují si zvláštní péči. Stálo by za to zamyslet se nad tím, 
kolik takových skromných a statečných mezi námi žije a třeba se 
jich před nadcházející zimou zeptat, jestli je u nich všechno v 
pořádku. Už předem vím, co odpoví… 
                                                          Lambert Medřický, foto autor 

Zamyšlení 
    Leckterý senior se vyjadřuje nelichotivě o tom, že pro ně se toho v našem městě mnoho nedělá. Ruku na srdce! Je však také zájem ze 
strany seniorů?    O to záslužnější je činnost CDČ – Klub Evergreen, který pořádá pro seniory kromě jiného i výlety.  
   25. 6. 2011 to byl výlet na zámek Ctěnice, který byl zajímavý a moc se líbil.  Kromě zámeckých prostorů jsme si prohlédli i kočárovnu, 
kde odvážní mužové předvedli, jak umějí řídit panský kočár a donutit i dřevěného koně zařehtat. Procházka parkem byla příjemným 
zakončením. Tečku za výletem udělala návštěva cukrárny. Celá společnost byla příjemně naladěná a spokojená, že se výlet vydařil, a to 
díky organizátoru akce (a současně) řidiči panu Vokálovi a Štefanovi.    Za příjemný, poučný a veselý den děkují všichni účastníci.  

Za účastníky výletu  Vrbová A. 



Strana 23                               

Nalaďte si v Chrastavě rádio Vašeho kraje – 
Český rozhlas Sever. Vysíláme u vás na 
frekvencích 91, 3FM, 102,3 FM nebo 88, 8 
FM. Každý všední den od 5. hodiny ranní 
servírujeme regionální zprávy z Liberec-
kého kraje, probouzíme vás pořadem „Do-
bré ráno na severu“, vašimi průvodci jsou 
Tomáš Beneš nebo Petr Beran (každých 30 
minut informace z Liberecka). Dopolední 
vysílání nabízí zajímavé hosty ze 
severočeských měst (sportovci, politici, 
pamětníci, zpěváci, herci…). Zajímavé 
povídání je připraveno po 10 hodině. 
Polední hodinový pořad (talkshow) Jana 
Rosáka Tandem přispěje určitě k Vaší 
siestě. Odpolední vysílání z Liberce začíná 
od 13 hodin s Ivetou Kalátovou.  Po 16. 
hodině vysíláme dvouhodinové písničky na 
přání (z Libereckého a Ústeckého kraje 
sloučeně). Nabízíme bohatý program po 
celý den, večer jsou připravené různé 
pořady s hudební tématikou, pořady pro 
menšiny apod. Noční „live“ linka začíná od 
23 hod. každý den. A pozor od října 
připravujeme velké změny v našem 
vysílání, tak se těšte! Hezké léto s Českým 
rozhlasem SEVER.  

Společnost přátel historie města Chrastavy 
 

oznamuje všem zahrádkářům 
a milovníkům přírody, 

že jako každoročně i letos pořádá 
autobusový zájezd 

na oblíbenou výstavu 
 

ZZZZ    AAAA    HHHH    RRRR    AAAA    DDDD    AAAA    

Č Č Č Č EEEE    CCCC    HHHH    
do Litoměřic. 

 
ZÁJEZD SE KONÁ 

VE ČTVRTEK 22. ZÁŘÍ 2011 
 

Odjezd z náměstí 7:30 hod., návrat asi v 18 hod. 
 

Cena zájezdu: 210,-Kč 
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Ladislav POLÁK

Pavel MULAČ

Vítkov 118 - 463 31 CHRASTAVA
pavel.mulac@seznam.cz 

776 024 273
e-mail:

tel.: 

automobil TATRA 815 sklápěčka

PRODÁM gauč velký a menší, polohovací 
křeslo a taburet. Cena Kč 5.000 – možná 
dohoda. Tel .: 605 968 839 
———————————————————— 
HLEDÁM PODNÁJEM v Chrastavě 1+1 
(vyšší patro výtah) č. tel.: 608 862 068 
———————————————————— 
NABÍZÍM DOUČOVÁNÍ z českého jazyka pro 
žáky základní školy. Kontakt 731 25 55 77  

PPPPRODEJRODEJRODEJRODEJ    

SLEPIČEKSLEPIČEKSLEPIČEKSLEPIČEK     
 

Drůbež Červený Hrádek – firma Dráb 
 

opět prodává slepičky snáškových 
plemen Tetra hnědá, Dominant 
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý.  

Slepičky pouze z našeho chovu!  
Neprodáváme kuřice, 

ale slepičky těsně před snáškou. 
Stáří slepiček: 
18-20 týdnů – cena 138-148 Kč/ks 
starší 20 týdnů – cena155 Kč/ks 
————————————————— 

Prodej se uskuteční 
v sobotu 10. září  2011 

Chrastava – náměstí u jízdních kol 
ve 13 hod. 

—————————————————– 
Případné bližší informace: 

 tel.: 728 605 840, 728 165 166, 
415 740 719 
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- malování bytu 
- pokládání plovoucích podlah 
- zateplení stěn – palubky 
- lepení stropních panelů 
- drobné zednické práce, ale i jiné 

————————————– 

Vše po domluvě. 
Smluvní ceny ! 

Levně – rychle – kvalitně! 
————————————– 

Stačí zavolat a domluvit se 

na tel.: 737 181 471 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov 
a Město Chrastava

Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
Látky 
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky- 

Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem

VYHLAŠUJE
SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ

(minimálně 1m , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)2

vše   
                                                                                              nepoškozené

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, 

                  koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem 

                   znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:

15. a 16. záøí 2011                                                       
od 8:00 do 17:00 hodin

Chrastava – Společenský klub
centrum volnočasových aktivit – Turpišova ul. 407

Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 485 143 348
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