
    V pátek 17. února 2012 se v prostorách školní jídelny konal již 7. ples města 
Chrastavy. Ples byl již tradičně zahájen úvodními slovy starosty města Ing. 
Michaela Canova a následně paní místostarostky Zity Václavíkové. Vzácným 
hostem večera byl také primátor partnerského města Eichstätt pan Arnulf 
Neumeyer s manželkou a třemi dalšími kolegy. O překlad se postarala paní 
Karin Cinibulková. Následně byl hostům přiblížen také program večera. 
    K tanci a poslechu hrála kapela CITY MUSIC. O předtančení se postaral 
Dětský taneční klub Boráček z Nového Boru, který sklidil velký potlesk. Pak už 
byl parket volný pro tanec. Program byl zpestřen módní přehlídkou plesových 
šatů, kde prezentovaly své výrobky studentky oboru krejčí Střední školy 
gastronomie a služeb v Liberci. Před 23. hodinou proběhlo losování čísel stolů 

o ceny. Vyhrát bylo možné 
například lahev sektu, vína nebo 
také nádherný dort, který upekla 
pan í  Zuzana Halamová, 
pracovnice městského úřadu. 
Hlavní cenu daroval primátor 
partnerského města. Jednalo se o šest pivních soudků, za které 
velmi děkujeme.  Ve 2:00 hodiny zazněl poslední valčík a ples 
byl oficiálně ukončen. 
    Velké poděkování patří všem pracovníkům školní jídelny 
v čele s paní Miloslavou Šírovou, kuchařkám a kuchaři panu 
Martinu Zoulovi. O veškeré nápoje se postarala restaurace na 
Střeleckém Vrchu. Rád bych také poděkoval paní Jitce Marxové, 
Ivě Loučkové, Krystýně Bodnárové a Haně Peroutkové za 
spolupráci při organizaci plesu. O dokumentaci se postarali již 
tradičně paní Jana Zahurancová a pan Ing. Vratislav Loučka. 
    Ples se vydařil a my se budeme těšit, až se sejdeme opět na 
plese v roce 2013! 
 

Bc. Pavel Urban – vedoucí Společenského klubu 

    Již žádné beztrestné obtěžování a klamání lidí různými „výhodnými“ smlouvami na elektřinu, 
plyn a vše možné, které vnucují dotěrní náhončí přímo ve dveřích bytů, jen co důvěřiví oby-
vatelé otevřou dveře. Pokud se vám to přesto stane, volejte ihned městskou policii (tel.: 603 
941 561, 603 347 676). 
    Jedná se o činnost, která je pod sankcí zakázána Tržním řádem, který schválila rada města 
dne 20. 2. 2012. Sankci tvoří buďto bloková pokuta na místě, či ještě větší pokuta v přes-
tupkovém řízení. A pokud se vám přesto přeze všechno stane, že podepíšete a pak se 
nestačíte divit, použijte náš Tržní řád při žalobě nebo soudním jednání. Váš podpis byl totiž 
vylákán protiprávní činností. 
    Tržní řád sice na straně jedné zakazuje prodej podomní a pochůzkový (vyjma charitativních 
akcí), na straně druhé nijak neomezuje prodej na tržnici či z mobilní provozovny. Cílem přijetí 
Tržního řádu nebylo v žádném případě omezení občanů, ale vymýcení zneužívání lidí formou 
nátlakového a leckdy podvodného prodeje. 
    Tržní řád vstoupí v účinnost 15. den po vyvěšení, tzn. 7. března 2012. 
V Chrastavě dne 21. února 2012                        Ing. Michael Canov, starosta města Chrastava 
—————————————————————————————————————————– 
Plné znění Tržního řádu najdete v příloze uvnitř tohoto vydání Chrastavských listů.   

 

Večer se starostou bude 
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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  
dodatek č. 1, čj. N/08/2012 ke smlouvě o nájmu pozemku čj. 
N/05/2008, kterou uzavřelo město Chrastava a pan František 
Pilnáček   
 
-  s c h v á l i l a  
dodatek č. 6, čj. M/01/2012 k  mandátní smlouvě ze dne 1. 7. 2001 
o správě majetku města Chrastavy uzavřené mezi Městem 
Chrastava a Městským bytovým družstvem Chrastava dne 1. 7. 
2001, ve znění následných dodatků a úplného znění schváleného 
radou města 2. 10. 2006 pod č. M/05/2006, aktualizované a 
schválené radou města 14. 9. 2009 pod č. M/06/09   
 
-  s c h v á l i l a  
1) dodatek č. 3, čj. N/06/2012, ke smlouvě o nájmu tepelných 
zařízení domovních kotelen – soubor movitého a nemovitého 
majetku čj. N/69/2007, kterou uzavřelo město Chrastava a firma 

VE, spol. s r. o.  
2) dodatek č. 3, čj. N/07/2012, ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor čj. N/70/2007, kterou uzavřelo Město Chrastava a firma VE, 
spol. s r. o.   
 
-  s c h v á l i l a  
1) smlouvu o souhlasu s provedením stavby čj. RU/02/2012 , kterou 
uzavře město a Povodí Labe a. s. pro realizaci stavební akce „
Jeřice, Chrastava, obnova vodního toku, ř.km 0,00 – 3,45“ v k. ú. 
Chrastava I, Dolní Chrastava, Horní Chrastava   
2) dodatek č. 1, čj. RU/03/2012, k souhlasu s provedením stavby čj. 
RU/22/2010, kterou uzavřelo Město Chrastava a pan Milan Šuška   
 
-  s c h v á l i l a  
1. v návaznosti na své usnesení 2007/14/XI ze dne 7. prosince 
2007 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/01/2012 ve 
prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o., jímž dojde k zajištění 
strpění umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení 

Vážení spoluobčané,
    dovoluji  si  Vás  pozvat  na  devadesátý  čtvrtý  „Večer se starostou“ 
na téma 

 Setkání se  koná 

Odbornými garanty večera  jsou tajemník MěÚ Ing. Miroslav Chvála a 
odborní referenti ORM MěÚ Ing. Lenka Míšková a paní Zuzana Vojtíšková. 
     Na setkání jsou zváni pochopitelně především občané Andělské Hory 
v čele s představiteli osadního výboru.

„Andělská Hora“ a podtémata „rybník“, odpady a další 
náležitosti, které jsou důležité pro obyvatele této části 
Chrastavy.
   

     

v  pondělí  dne  5. března 2012  od  17:00  hodin 
v Andělské Hoře v penzionu Andílek (dům č. p. 111).

   Těším se na Vaši účast.                          Ing. Michael   C a n o v, starosta



Strana 3                               

včetně příslušenství, za cenu ve výši 89.040,- Kč vč. DPH a 
náklady spojené se zřízením věcného břemene  
2. v návaznosti na své usnesení 2010/17/V odst. 4 ze dne 29. září 
2010 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/02/2012 ve 
prospěch společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování plynárenského 
zařízení včetně příslušenství, za cenu ve výši 12.000,- Kč vč. DPH 
a náklady spojené se zřízením věcného břemene  
 
-  s c h v á l i l a  
1. zřízení věcného břemene na poz. p. č. 312/3 a 356/2 v k. ú. 
Horní Chrastava ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 
jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby 
distribuční soustavy, tj. nové PTR, rozvaděč NN, kNN, za cenu ve 
výši 10.000,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene čj. SBS/01/2012, č. OK-12-4000055/PO 
01   
2. zřízení věcného břemene na poz. p. č. 780/2 v k.ú. Dolní  
Chrastava ve prospěch pana Davida Gaudla, a. s., jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „
Kanalizační přípojky pro RD na st.p.č. 163 v k. ú. Dolní Chrastava“, 
za cenu ve výši do 20 bm 500,- Kč + DPH a 25,- Kč + DPH za 
každý další bm nad 20 bm, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene čj. SBS/02/2012   
3. vypovědět smlouvu o zabezpečení provozu veřejných záchodků 
v restauraci Lidový dům vč. dodatků v souladu s ustanovením 
smlouvy, článkem VII.  
 
-  s c h v á l i l a  
dodatek č. 4 pro kalendářní rok 2012 k rámcové smlouvě o nákupu 
a zpracování knih   
 
-  s c h v á l i l a  
výpověď ze smlouvy o využití systému zavedeného městem 
Chrastava pro nakládání s komunálním a separovaným odpadem s 
Dien Nguyen Thi, Luční 205, Frýdlant v Čechách, 464 01, IČ 
27346030 s místem podnikání nám. 1. máje 224, Chrastava 463 31 
 
-  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 Van Hon 
Do, Pod vrstevnicí 1759/21, Praha, IČ 28258401 s místem 
podnikání nám. 1. máje 224, Chrastava 463 31 a pověřila starostu 
města podpisem smlouvy po ukončení platnosti smlouvy 
s původním původcem odpadu 
 
-  v y h l á s i l a 
konkurzní řízení na všechna školská zařízení ve městě Chrastava 
s tím, že ve všech řízeních za zřizovatele určuje starostu Ing. 
Michaela Canova předsedou komise, místostarostku Zitu 
Václavíkovou členem komise a jmenuje vedoucí KS Ivanu 
Loučkovou tajemníkem komise  
 
-  p o v ě ř i l a 
zástupce města přípravou veškerých podkladů na další schůzi RM 
dne 20. února 2012 
 
-  s c h v á  l i l a 
platové výměry ředitelům příspěvkových organizací Města 
Chrastavy  
 
-  s c h v á l i l a 
doplnění členů školské rady (zákonných zástupců žáků) při 
Základní škole Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec – 
příspěvková organizace  

 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
zápis č. 2012/1 z jednání bytové a sociální komise ze dne 16. ledna 
2012  
 
-  r o z h o d l a  
o přechodu užívacích práv dle § 706 z.č. 40/164 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů paní Veronice Chalupové a 
pověřila vedoucí odboru pro záležitosti občanů zajištěním realizace 
u MBD Chrastava. 
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší v zařízení azylového 
typu panu Lubomíru Mistrovi    
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Zubové Monice   
 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
zápis č. 2012/2 z jednání bytové a sociální komise ze dne 23. ledna 
2012  
 
- r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Ondřeji Vojkůvkovi   
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Pavlíně Rabatinové   
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu manželům paní a panu Emílii a 
Petru Hasseovým   
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Aleně Kirschové   
 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í  
zprávu o hospodaření v lesích města v r. 2011 a úkolech na r. 2012 
včetně příloh č. 1 – 5  
 
-  s c h v á l i l a  
souhrn úkolů v lesích města Chrastavy na r. 2012 s tím, že úkoly 
v příloze č. 2 (pěstební činnost) jsou minimální a úkoly dle přílohy č. 
3 (těžební činnost) jsou rozsahem maximální a budou realizovány 
v rozsahu minimálně nutném k pokrytí nákladů pěstební činnosti  
 
-  u l o ž i l a  
vedoucímu ORM zajistit realizaci úkolů dle bodu č. 2, včetně 
uzavření příslušných smluv 
 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
stanovisko k bodu č. 2012/01/VIII usnesení RM č. 2012/1  
 
-   v z a l a   n a   v ě d o m í 
přehled tvorby a čerpání fondu kotelen v letech 2008 – 2011 a 
přehled oprav realizovaných z fondu kotelen za roky 2008 – 2011  
 
-  v z a l a  n a  v ě d o m í 
dopis paní Hedviky Třešňákové a Evy Javůrkové a odpověď odboru 
ORM paní Libuše Mlynářové  
 
-   s c h v á l i l a 
zplnomocnění vedoucího společenského klubu Bc. Pavla Urbana 
k jednání o organizačních a finančních otázkách a uzavírání 
smluvních vztahů v rámci Chrastavských slavností 2012 
 
-   s c h v á l i l a 
výroční zprávu o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím za rok 2011  
 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:  
-  s c h v á l i l a 
návrh Dohody o ukončení nájmu elektrorozvodného zařízení s Jiří 
Hakl, Vysoká 11, 463 31 Chrastava  
 
-   s c h v á l i l a 
na základě důvodové zprávy návrh dodatku č.2 ke smlouvě o dílo 
se zhotovitelem Skanska a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – 
Chodov, IČ 26271303 na realizaci akce „Oprava povodňových škod 
v Chrastavě – M1, most Malá Nádražní“   

-   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 
Magdalena Kafková, Oldřichov v Hájích 170, 463 31 Chrastava, IČ 
67251927 s místem podnikání Žitavská 215, 463 31 Chrastava  
 
-  s c h v á l i l a 
návrh Smlouvy o souhlasu s provedením stavby na realizaci 
stavby „ Oprava vodní nádrže na p. p. č. 1258 v k.ú. Chrastava I“ s 
Kašparová Marta, Dolní Vítkov 59, Chrastava 463 31  
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-  z a m í t l a  
na základě žádosti záměr pronajmout část p. p. č. 720/1 o výměře 
cca 20 m2 na parkování osobního automobilu mimo zimní období  
 
-  s c h v á l i l a   
záměr pronajmout pozemkové parcely č. č. 489/24 o výměře 14 
901 m2 - orná půda, č. 734/1 o výměře 19 445 m2 - orná půda, č. 
745/1 o výměře 7625 m2 - orná půda, č. 747/2 o výměře 2 633m2 - 
orná půda, č. 747/5 o výměře 10 493 m2 - orná půda, č. 747/7 o 
výměře 1918 m2 - orná půda, č. 762/12 o výměře 16 390 m2 - orná 
půda, č. 765/12 o výměře 828 m2 – trvalý travní porost a č. 840/6 o 
výměře 1704 m2 orná půda, vše k. ú. Dolní Chrastava   za účelem 
sekání trávy  
 
-  s c h v á l i l a  
1. zřízení věcného břemene na poz. p. č. 1484 v k. ú. Horní 
Chrastava ve prospěch společnosti RWE GasNet,s. r. o., jímž 
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby 
plynárenského zařízení „SO 502.6 Přeložka NTL plynovodní 
přípojka pro č.e. 298 v km 20,425“, za cenu ve výši 500,- Kč + 
DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene č.j. SBS/03/2012   
2. zřízení věcného břemene na poz. p. č. 1196 v k.ú. Horní Vítkov 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k 
zajištění strpění umístění, zřízení a provozování distribuční 
soustavy nadzemní vedení NN, za cenu ve výši 10.000,- Kč + DPH, 
vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
čj. SBS/04/2012   
 
-  s c h v á l i l a 
hromadnou smlouvu se společností INTERGRAM na rok 2012 
   
-  s c h v á l i l a 
smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřadem práce ČR, 
Karlovo náměstí 1359/1, PRAHA 128 00 a pověřila starostu jejím 
podpisem  
 
-  s c h v á l i l a 
vzor „Dohody o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů“ a na 
tomto základě pověřila starostu města uzavřít dohody s členy 
jednotky Sboru dobrovolných hasičů Chrastava   
 
-  j m e n o v a l a 
dle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkurzního řízení a konkurzních komisích pro konkurzní řízení na 
obsazení funkce ředitele Školní jídelny Chrastava, Turpišova 343, 
okres Liberec - příspěvkové organizace konkurzní komisi ve 
složení: 

Ing. Michael Canov, zástupce zřizovatele, starosta města - 
předseda komise 

Zita Václavíková, zástupce zřizovatele, místostarostka města - 
členka komise 
Pavla Riedlová, zástupce pracovníků školského zařízení - členka 
komise 
Bc. Eva Martinková, zástupce Krajského úřadu Libereckého kraje – 
členka komise 
Eva Smorádková, odborník školského zařízení - členka komise 
Mgr. Iva Kvízová, zástupce České školní inspekce - členka komise 
 
-  j m e n o v a l a 
dle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkurzního řízení a konkurzních komisích pro konkurzní řízení na 
obsazení funkce ředitele Základní školy Chrastava, náměstí 1. máje 
228, okres Liberec – příspěvkové organizace konkurzní komisi ve 
složení: 
Ing. Michael Canov, zástupce zřizovatele, starosta města - 
předseda komise 
Zita Václavíková, zástupce zřizovatele, místostarostka města - 
členka komise 
RNDr. Irena Lejsková, zástupce pedagogických pracovníků školy – 
členka komise 
Mgr. Alena Páchymová, zástupce školské rady školy - členka 
komise 
Mgr. Luděk Tesarčík, zástupce Krajského úřadu Libereckého 
kraje – člen komise 
Mgr. Jaroslav Poláček, odborník ve školství - člen komise 
Mgr. Iva Kvízová, zástupce České školní inspekce - členka komise 
 
-  j m e n o v a l a 
dle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 

konkurzního řízení a konkurzních komisí pro konkurzní řízení na 
obsazení funkce ředitele Mateřské školy Chrastava, Revoluční 
488 - příspěvkové organizace konkurzní komisi ve složení: 
Ing. Michael Canov, zástupce zřizovatele, starosta města - 
předseda komise 
Zita Václavíková, zástupce zřizovatele, místostarostka města - 
členka komise 
Jindra Vítková, zástupce pedagogických pracovníků školy - členka 
komise 
Bc. Eva Martinková, zástupce Krajského úřadu Libereckého kraje - 
člen komise 
Bc. Petra Čermáková, odborník ve školství - členka komise 
Mgr. Iva Kvízová, zástupce České školní inspekce 
 
-  j m e n o v a l a  
dle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkurzního řízení a konkurzních komisí pro konkurzní řízení na 
obsazení funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy, 
Chrastava, Vítkov 69 – příspěvkové organizace konkurzní komisi ve 
složení: 
Ing. Michael Canov, zástupce zřizovatele, starosta města - 
předseda komise 
Zita Václavíková, zástupce zřizovatele, místostarostka města - 
členka komise 
Mgr. Klára Beníčková, zástupce pedagogických pracovníků školy – 
členka komise 
Monika Pavelková, zástupce školské rady školy - členka komise 
Mgr. Luděk Tesarčík, zástupce Krajského úřadu Libereckého 
kraje – člen komise 
Bc. Mgr. Aleš Trpišovský, odborník ve školství - člen komise 
Mgr. Iva Kvízová, zástupce České školní inspekce - členka komise 
 
-  j m e n o v a l a 
náhradníky tajemníka konkurzní komise pro konkurzní řízení 
školských zařízení ve městě Chrastava v případě nepřítomnosti 
tajemníka konkurzní komise jmenovaného usnesením č. 2012/02/X 
bod 1) ze dne 30. ledna 2012 paní Kateřinu Pokornou a Miloslavu 
Cellerovou 
 
-  z m o c n i l a  
Ing. Michaela Canova, starostu města, předsedu konkurzní komise, 
aby dle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb. o náležitostech 
konkurzního řízení a konkurzních komisí pro konkurzní řízení 
rozhodoval jménem zřizovatele o návrzích komise 
 
-   v z a l a   n a   v ě d o m í 
zápis č. 2012/3 z jednání bytové a sociální komise ze dne 6. února 
2012  
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu panu MUDr. Albeed 
Muhannad  
 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
zápis č. 2012/4 z jednání bytové a sociální komise ze dne 8. února 
2012  
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Růženě Tupé 
   
-  s c h v á l i l a 
návrh Provozního řádu uzavřené skládky v režimu rekultivace v 
Chrastavě – Dolním Vítkově  
 
-  s c h v á l i l a 
na základě ustanovení § 18, odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, nařízení 
města Chrastavy č. 1/2012 „Tržní řád“  
 
-  o d v o l a l a 

a)     pana Martina Janouška, vedoucího OVÚS, z funkce 
předsedy komise fondu rozvoje bydlení  

b)     členy komise fondu rozvoje bydlení paní Lenku Bulířovou, 
pana Stanislava Bártu, pana Josefa Zitka, pana Miloslava 
Furyka, pana Petra Medka a Ing. Pavla Štekla 

 
-  z r u š i l a 
komisi Fondu rozvoje bydlení na základě obecně závazné vyhlášky 
města Chrastavy č. 6/2011 ze dne 24. října 2011, kterou se ruší 
obecně závazná vyhláška č. 4/1999 a vyhláška č. 3/2004, o 
poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového 
fondu (fond rozvoje bydlení)  
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-  s c h v á l i l a 
žádost Výchovného ústavu, dětského domova se školou, Střední 
školy, základní školy a školní jídelny, Chrastava, Školní 438, 
příspěvkové organizace o prominutí pronájmu kina na 15. 3. 2012 
pro pořádání soutěže Chrastavská sloka  
 
-  s c h v á l i l a 
žádost školní jídelny Chrastava týkající se stravování žáků ZŠ o 
jarních prázdninách  
 
-  p o v ě ř i l a 
starostu uzavíráním smluv s Úřadem práce na zajištění pracovníků 
VPP na základě požadavků Města Chrastavy 

 
-  s c h v á l i l a  
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s Ing. Radka Frydrychová, 
Americká 765/90, 460 10 Liberec 3, IČ 86952722 na výkon 
autorského dozoru v rámci realizace projektu „Hřbitov Chrastava – 
revitalizace zeleně“  
 
-  s c h v á l i l a  
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s Homo arboreus - Wachová 
Renata, Masarykova 19, 46001 Liberec 1, IČ 66647037 na výkon 
technologického dozoru investora v rámci realizace projektu „Hřbi-
tov Chrastava – revitalizace zeleně“  
 
 

Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a usneslo se takto: 
- schválilo 
pořízení změny územního plánu města Chrastava  dle žádosti pana Bohuslava Havla, Sedmidomská 123, 463 31, Chrastava, o změnu na 
části p. p. č. 489/4 v k. ú. Dolní Chrastava, obec Chrastava, ze stávající plochy orné půdy na plochu pro výstavbu dvou RD (plocha obytné 
zástavby nízkopodlažní městského typu)  
 
- schválilo 
pořízení změny územního plánu města Chrastava dle žádosti pana Jana Kačani, Horní Vítkov 79, 463 31 Chrastava o změnu na p. p. č. 
1035/2 o výměře 1269 m2 a na p. p. č. 1033 o výměře 461 m2 v k. ú. Horní Vítkov, obec Chrastava, ze stávající plochy občanské 
vybavenosti na plochu pro výstavbu 1 RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu)  
 
- schválilo 
pořízení změny územního plánu města Chrastava dle žádosti pana Jána Mitra, Sladovnická 1627, 463 11 Liberec 30, o změnu na části p. 
p. č. 511/1 o výměře cca 8000 m2 v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, obec Chrastava, ze stávající plochy čisté výroby a výrobních služeb 
na plochu pro výstavbu (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu)  
 
- rozhodlo 
v souladu s ust. § 45 odst. 4. zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o úplné úhradě 
nákladů jednotlivých žadatelů schválených změn, a to podílem dle počtu schválených změn o pořízení změn schváleného územního plánu 
města Chrastava dle usnesení ZM č. 2012/01/III – 2010/01/V, ve které dojde k uzavření dohody dle odst.1 v termínu do 31. března 2012, v 
souladu s pravidly postupu při pořizování změn schváleného územního plánu města Chrastava schválené Radou města Chrastava dne 26. 
ledna 2009  
 
- schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2011/09/V odst. 3 ze dne 12. prosince 2011 prodej poz.p.č. 270/1 o výměře 613 m2 – zahrada, v k. ú. 
Chrastava I, do vlastnictví manželů Mgr. Jany a Miroslava Hrdličkových, za cenu 61.300,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč návrhu 
kupní smlouvy čj. K/01/2012  
 
- schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2011/06/XVII odst. 5 ze dne 27. června 2011 prodej: 
1) části poz. p. č. 309/1 o výměře cca 545 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví manželů   Romany a Čestmíra 
Krčkových, za cenu 150,- Kč/ m2 a náklady spojené s prodejem 
2) části poz. p. č. 309/1 o výměře cca 98 m2 – trvalý travní porost, v k. ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví manželů Lenky a Jiřího 
Kejzarových, za cenu 150,- Kč/ m2 a náklady spojené s prodejem 
 
- schválilo 
koupi dle geometrického plánu č. 524-249/2011 poz. p. č. 885/8 o výměře 23 m2 – zahrada, v k. ú. Horní Chrastava, od pana Petra 
Jonáše, za cenu 11.500,- Kč a náklady spojené s koupí vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/02/2012  
 
- schválilo 
dle § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, na základě doporučení finančního výboru ze dne 30. ledna 2012 peněžní dar Ing. 
Michaelu Canovovi ve výši jedné měsíční odměny uvolněného člena zastupitelstva ve funkci starosty 
 
- schválilo 
dle § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, na základě doporučení finančního výboru ze dne 30. ledna 2012 peněžní dar Zitě 
Václavíkové ve výši jedné měsíční odměny uvolněného člena zastupitelstva ve funkci místostarostky 
 
- schválilo  návrh 5. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2011  
 
- schválilo  návrh rozpočtu a investičního plánu na r. 2012  
 
- schválilo  pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2012  
 
- vydalo   obecně závaznou vyhlášku města Chrastavy č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 4/2011, 
o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní místo lokálního herního systému z 
důvodu změny legislativy (výběr bude zajišťovat finanční úřad) 
 
- vydalo 
v souladu s doporučením finančního výboru obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, o místním koeficientu a sazbě daně u daně z 
nemovitostí  s tím, že zvýšený výnos této daně bude výhradně použit k investicím dle investičního plánu města a vzdělávání mládeže 
 
- schválilo  složení komise pro grant města Chrastava pro rok 2012: Ing. Markéta Sochorová, Mgr. Karel Řehák; Mgr. Ingeborg Henzlová; 
Kateřina Rožcová; Petr Rozmajzl. Předseda komise: Mgr. Karel Řehák  
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- schválilo  návrh peněžitého plnění členům kontrolního výboru  
- vzalo na vědomí   
a) návrh plánu činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2012 
b) zprávu o činnosti kontrolního výboru za 2. pololetí roku 2011 
- schválilo  smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2012  
- vyhovělo  žádosti o uvolnění z pozice člena Osadního výboru Vítkov pana Miloslava Pilaře  
- určilo   
na uvolněné místo člena Osadního výboru Vítkov s platností od 1. února 2012 pana Mgr. Karla Řeháka, bytem Horní Vítkov 25, 463 31 
Chrastava 
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    Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 6. února 
2012 rozpočet města na rok 2012 (čj. 2012/01/XVI), jehož součástí 
je Grant na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a 
cestovního ruchu ve výši Kč 400.000,- pro kalendářní rok 2012. 
Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, jakož i složky 
organizační struktury právnických osob (např. sportovní oddíly TJ 
Spartak apod.) působící na území města. 
Písemná žádost o poskytnutí finančních prostředků musí být 
doručena do Společenského klubu, organizační složky města, Tur-

pišova 236 - kino 1. patro, 463 31 Chrastava, 
e-mail: sklub@chrastava.cz nejpozději do 2. 3. 2012 
Úplné znění žádosti, požadované přílohy a pravidla pro přidělení 
grantu jsou k dispozici na: 
—————————————————————————————— 
- www.chrastava.cz ( odkaz: aktuality-grant) 
- Společenském klubu, Turpišova 236 – Kino 1. patro , 463 31 
Chrastava – Bc. Pavel Urban, Kateřina Králová 
- Informace na tel.: 485 143 348, email: sklub@chrastava.cz 

    Zastupitelstvo města Chrastava schválilo na svém zasedání dne 6. 2. 2012 vyhlášku, která stanovila místní koeficient daně z nemovitosti 
ve výši dvě a též zavedla pro sazbu daně další koeficient 1,5, a to s účinností od 1. 1. 2013. 
    Základní sazba daně z nemovitosti byla v neměnné výši od roku 1992, kdy nahradila tzv. domovní daň, s výjimkou tzv. Janotova balíčku 
v roce 2009, který některé položky zdvojnásobil. Pro občany platí, že pro stanovení daně se místní koeficient vynásobí koeficientem zák-
ladním (v Chrastavě 1,4). Místní koeficient může být až pět, u nás tedy bude od roku 2013 ve výši dvě. 
Byl zaveden též další koeficient ve výši 1,5. Ten se však prakticky netýká občanů (s výjimkou samostatných garáží a s výjimkou cha-
lupářů), ale podnikatelů. Vzhledem k tomu, že u drobnějších podnikatelů nebyl zaveden Janotův balíček a že u veškerých podnikatelů byla 
od roku 2012 dokonce zrušena daň u prvního a dalších pater a navíc podstatně sníženy sazby za vodorovné stavby (jako např. parkoviště) 
se jedná dle mého názoru o spravedlivé vybalancování této daně mezi občany a podnikateli. Pro úplnost dodávám, že se přijatá vyhláška 
ze zákona vůbec netýká pozemků jako orné půdy, travních porostů, zahrad atd. 
    Tato daň je jako jediná 100% příjmem města. Odhad navýšení příjmů činí cca 3,5 milionu Kč/rok. Zároveň zastupitelstvo explicitně ve 
svém usnesení stanovilo, že navýšený příjem bude určen výhradně pro investiční akce a pro vzdělávání mládeže. Považuji tento navýšený 
příjem za přijatelnější formu navýšení nezbytných příjmů města než např. zavedení vyššího poplatku za odpady, který bude moci býti od 
roku 2013 zvýšen na 1000 Kč. V tomto případě bychom získali navýšený příjem též ve výši přes 3 miliony korun (navýšení by bylo o 500 
Kč/osoba), ale pouze a výhradně od občanů města. V přijatém modelu navýšení daně z nemovitosti platí, že rozhodující část příjmu je z 
průmyslových zón, tzn. zvýšené zatížení občanů je nižší a přitom získá město stejné příjmy. Jinými slovy, zásluhou přijaté vyhlášky, 
nepředpokládám navýšení poplatku za odpady v dohledné době několika let a to přesto, že jedlouhodobě v nezměněné podobě. 
V Chrastavě dne 8. února 2012                                                                                                Ing. Michael Canov, starosta města Chrastava 
Odkaz: Vyhláška č. 2 / 2012  
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    Společenský klub oznamuje, že má stále 
několik volných míst v ša-chovém kurzu. 
 Bližší informace na tel.: 482 312 231 nebo 
na sklub@chrastava.cz. 

Bc. Pavel Urban, vedoucí S-klubu 

    V souvislosti s probíhajícími restaurátorskými pracemi na obnově morového sloupu na náměstí 1. máje budou v měsíci březnu 
odstraněny poslední dva javory mléče (Acer platanoides ´Globosum´) v jeho těsné blízkosti. Tyto javory mají rozložité koruny s přerostlými 
kosterními větvemi, které nedovolují zásadnější 
redukci a z hlediska vyjádření pracovníků 
památkové péče již také fyzikálně a biologicky 
poškozují tuto jednu z nejcennějších historických 
památek v Chrastavě. V hlavním větvení jsou 
přítomny dutiny, do kterých zatéká, a hrozí 
rozlomení koruny při zvýšeném množství sněhu či 
silnějších poryvech větru. 
    Jako kompenzace ekologické újmy, vzniklé 
pokácením těchto dvou věkovitých stromů v centru, 
budou v jejich těsném okolí vysazeny čtyři nové 
stromy stejného druhu a kultivaru tak, aby do 
budoucna nedocházelo k poškození morového 
sloupu a dotvářely pěknou kulisu náměstí. 
 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 
Bc. Martin Spáčil, referent OVÚS 

    Dle závazného sdělení ředitele odboru provozuschopnosti dráhy 
SŽDC Ing. Ivana Jágra ze dne 26. 1. 2012 budou závory na nebez-
pečném železničním přejezdu v Andělské Hoře vybudované ještě 
letos tj. roce 2012. SŽDC by tak naplnila svůj slib z května roku 
2010. 
    V Chrastavě dne 27. ledna 2012 

    Ing. Michael Canov, starosta města Chrastava 

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

 
 že 3. dubna 2012 od 8. do 12. hodin 

 
 bude na pracovištích 

 
 MŠ Motýlek – Nádražní 370, 

 MŠ Sluníčko – Revoluční 488, MŠ Pastelka – Luční 661 
 

 zápis dětí na školní rok 2012/2013 

KURZY NĚMČINY  
Společenský klub oznamuje, 

že od 1. 2. 2012 
opět probíhají kurzy němčiny. 

Kurzy vede paní Helena Kačenová. 
Bližší informace na telefonech: 
720 313 201; 482 312 231 

 nebo na e-mailu: 
sklub@chrastava.cz  

    Společenský klub a Petra Farkašová Vás srdečně zvou na březnovou prodejní výstavu pod názvem „ KOUZLO RUČNÍ VÝŠIVKY“. 
Jedná se o první autorskou výstavu Petry Farkašové z Liberce, která se ruční výšivce věnuje  od dětství, nyní již profesionálně. Její 
specialitou jsou velkoplošné ručně vyšívané nástěnné obrazy s převážně geometrickými vzory. Ale zaměřuje se i na ubrusy, přehozy, 
závěsy, polštáře různých velikostí, obrázky a další bytové doplňky. Dárek v podobě tašky, voňavého jehelníčku, kosmetického zásobníku, 
podtácku, poklopu na hrníčky či ručně vyráběného přání potěší jistě každého. 
    Přijďte se nejen podívat, ale na této výstavě můžete kvalitní výšivku i zakoupit.  
Na výstavu jemné ruční práce jste zváni do městské galerie od pondělí do neděle od 9:00 – 15:30 hod.  
Těšíme se na vaši návštěvu.                                                                                                                                                      Jitka Marxová  
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Dvě vynikající české herečky a celoživotní kamarádky Květa Fialová a Naďa Konvalinková 
přijmou pozvání od moderátora k posezení nad šálkem kávy. 

V uvolněné atmosféře si povídají o životě, práci, divadle, víře a přátelství. 
Pochopitelně, že v jejich případě nebude nouze i o zážitky a veselé příhody, které obě dámy prožily. 

POZVÁNKA 
 

       Oznamujeme občanům města Chrastavy, že v neděli 29. dubna 2012 navštíví naše město litoměřický biskup 
mons. Jan Baxant. 
       V kostele sv. Vavřince bude v 10:30 h sloužit velikonoční bohoslužbu,  která bude doprovázena chrámovým 
sborem z Hrádku nad Nisou a Žitavy. Po bohoslužbě biskup slavnostně požehná prapor města Chrastavy. 
        Na slavnost zveme všechny zájemce. Občerstvení bude zajištěno.  

P. Tomáš Genrt OFM, správce farnosti                                                               Ing. Michael Canov, starosta města 
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POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKU FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ
Změna programu vyhrazena

Čtvrtek 8. března ve 20:00 hodin – CENTRUM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Premiéra nového filmu Akiho KAURISMÄKIHO

 – Finsko/Francie/Německo – 93 minuty – tragikomedie – české titulky
Příběh sympatického čističe bot, který dávno rezignoval na své umělecké literární ambice, se odehrává ve francouzském přístavním městě Le Havre. 
Hlavní hrdina Marcel Marx žije šťastně ve své čtvrti s milovanou ženou Arlettou, tráví čas ve svém oblíbeném baru, až do okamžiku, kdy mu osud vrhne do 
cesty třináctiletého afrického mladíka na útěku. Marcel se rozhodne zachovat jako správný muž a chlapce uchránit před policií a následnou deportací.     
                                                                                                                                                                       

Pátek 9. března v 18:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

- USA – animovaný / rodinný – české znění - 85 minut.
Vyneste odpadky, snězte brokolici – kdo potřebuje maminky? Devítiletý Milo zjistí, jak moc potřebuje svoji maminku, když ji unesou Marťané, kteří plánují, 
že ukradnou její „maminkovství“ pro své vlastní potomky. Film ukazuje Milovu výpravu, kterou podnikne na záchranu své maminky.
                                                                                                                                                                       

Pátek 9. března ve 20:00 hodin

– USA – české titulky – thriller – 90 minut
Úspěšný vydavatel Will Atenton (Daniel Craig) skončí s prací v New Yorku, aby se společně se svou ženou Libby (Rachel Weisz) a svými dvěma dcerami 
přestěhoval do klidného městečka v Nové Anglii. Zatímco se ve svém novém životě zabydlují, zjišťují, že jejich dokonalý domov byl dějištěm vraždy matky 
a jejích dětí. Celé město je přesvědčeno, že zemřeli rukou svého manžela a otce, který celý incident přežil. Když se Will pustí do pátrání o podrobnostech 
celé tragédie, zavede ho jediná stopa k Ann Patersonové (Naomi Watts), sousedce, která měla k zavražděné rodině velice blízký vztah.

Sobota 10. března ve 20:00 hodin – CENTRUM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Premiéra nového českého filmu

- ČR – dokument – 63 minuty
Hodinový snímek je zamyšlením Arnošta Lustiga nad vlastním životem. Spisovatel je laskavým průvodcem a komentátorem, který s humorem a nadhle-
dem provází diváka těžkým obdobím 30. a 40. let a končí až v současnosti. V tomto zamyšlení mu pomáhají sestra Hana Hnátová, dr. Zdeněk Mahler, 
kamarád z Osvětimi Jiří Justic a kamarádka z Terezína Marta Kottová a 60. a 90. léta pak vykresluje Karel Hvížďala a Květa Fialová. Film zachycuje 
Arnošta Lustiga ještě v plné síle, kdy soustředěně sděluje svoje zkušenosti a názory svým osobitým a jedinečným způsobem.    

Čtvrtek 15. března ve 20:00 hodin – CENTRUM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

– Finsko – 87 minut – české titulky - drama
Kultovní finský scenárista a režisér Aki Kaurismäki je znám, že ve své tvorbě zkoumá nespravedlivé sociální poměry z pohledu osobumístěných na okraji 
společnosti. Avšak v Hamletovi - v této moderní adaptaci Shakespearovy hry, diváky uvádí do světa mocných a ukazuje jeho odvrácenou tvář. Film se drží 
poměrně přesně divadelní předlohy, přesto zde nenajdeme například Hamletův slavný monolog o bytí a nebytí. Svět moci a politiky je zachycen s ironií a 
citem pro absurditu.
Film zasazený do současného Finska se zabývá rodinnými vztahy poznamenanými mocenskými vazbami. Hlavní hrdina,nezodpovědný floutek a netalen-
tovaný básník, zdědí po smrti svého otce významný podíl ve firmě, kterou řídí jeho strýc. Čeká ho zkouška dospělosti podmíněná odhalením tajemství, 
které souvisí s rodinnou historií. Černobílý snímek je svou atmosférou a obrazovou koncepcí podřízen stylu filmu noir.

Úterý 20. března v 18:00 hodin - HRAJEME PRO DĚTI
– USA – animovaný – 69 minut – české znění

Americká animovaná pohádka pro nejmenší.                                                                                                                                                      

Úterý 20. března ve 20:00 hodin
- Francie – drama – české titulky – 122 minuty

Přelom devatenáctého a dvacátého století - období velkých sociálních změn - postihl také proslulé pařížské nevěstince. Uzavřenému světu, v němž se na 
jedné straně nabízela krása a potěšení ale i ponížení a bolest, hrozil zákaz. Francouzský režisér Bertrand Bonello vyšel v příběhu o „vzpomínkách z ne-
věstince“ ze současné sociologické studie o pařížských „domech lásky“ na přelomu století.
Filmový obraz prostitutek a jejich zákazníků zbavil lechtivého a povrchního pozlátka, který nahradil o poznání živočišnější atmosférou. Do popředí se 
dostávají autentické osudy dívek, jejich rivalita i přátelství, ale i dobové volání po obratu k rádoby humánnější společnosti. 

LE HAVRE

MÁMA MEZI MARŤANY

DREAM HOUSE

ARNOŠT LUSTIG - DEVĚT ŽIVOTŮ

HAMLET PODNIKÁ

MEDVÍDEK PÚ 

NEVĚSTINEC 

 

 

 

 

Vstupné: 75 Kč, předprodej IC Chrastava – 60 Kč

Vstupné: 60 Kč, předprodej IC Chrastava – 50 Kč

                                                                                                                                                                       Vstupné: 75 Kč, předprodej IC Chrastava – 60 Kč

                                                                                                                                                                       Vstupné: 75 Kč, předprodej IC Chrastava – 60 Kč

                                                                                                                                                                       Vstupné: 75 Kč, předprodej IC Chrastava – 60 Kč

Vstupné: 50 Kč

                                                                                                                                                                       Vstupné: 75 Kč, předprodej IC Chrastava – 60 Kč

Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
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2. března    pátek 19.30       Kulturní agentura Štěk uvádí WorldExperiment – PETR NIKL + ONDŘEJ SMEYKAL 
                                             společné sdílení imaginativní krajiny tvořené zvukem australského didgeridoo a lidského hlasu 
 
3. března    sobota 20.00     PLES STUDENTŮ EKONOMICKE FAKULTY / Ekonomická fakulta slaví 20. let činnosti 
 
5. března    pondělí 19.30    Experimentální studio: NEPÁL – Radka Tkáčiková Vás zve do nitra Himalají.  
                                             Pro zpestření Vám zahraje Jablonecký Swing Grass Revival tzv. "lázeňský bluegrass". 
 
6. března    úterý 18.30       Experimentální studio 
                                             Klub přátel výtvarného umění: O ZÁKULISÍ GALERIE A JEJÍ BUDOUCNOSTI  
                                             OGL, jak ji možná ještě neznáte, představí její ředitel  Mgr. Jan Randáček 
 
8. března    čtvrtek 19.30     Experimentální studio 
                                             TRABAND  Traband je Přítel člověka, jeho texty projdou až Domasa a jeho melodie jsou ještě Neslýchané!  
 
9. března    pátek 20.00       PLES V PYŽAMU – ukažte světu v čem spíte s BIG ´O´ BANDem a módní přehlídkou 
 
10. března  sobota 20.00     VII. ETNOPLES ZOOLOGICKÉ ZAHRADY, hraje: Orchestr Vladimíra Janského & Hulapop 
 
11. března  neděle 14.00     TANEČNÍ ODPOLEDNE  
 
11. března  neděle 17.00     Experimentální studio – Pohádkové odpoledne – divadlo Vozichet 
                                             MALÁ MOŘSKÁ VÍLA – pohádka z podmořského království o touze i velké lásce 
 
12. března  pondělí 19.30    Experimentální studio 
                                             POMNÍČKY JIZERSKÝCH HOR ...a jejich příběhy, na hodinku povídání s obrázky vás zve Herbert Endler 
 
14. – 17. března                   DS Odevšad uvádí: NANEČISTO 2012 –  divadelní festival pod záštitou pana Tomáše Töpfera 
 
14. března  středa 19.30     Divadlo bez opony - Divadlo Ungelt, hrají Jana Štěpánková a Zlata Adamovská 
                                             NA ÚTĚKU – nezdolnou energií a nadějí nabitá komedie o náhodném setkání dvou obyčejných žen 
 
16. března  pátek 20.00       13. PLES ZŠ A ZUŠ JABLOŇOVÁ 
                                             tentokrát ve zvířecím stylu, hraje BIG ´O´ BAND, Apple saxes, Grasshoppers, The Scoffers, Jablůňka atd. 
 
17. března  sobota 8.00       Experimentální studio: AUKČNÍ SÍŇ – dražba historických pohlednic našeho regionu 
 
20. března  úterý 19.30       divadlo Nakafráno  DRŮBEŽÍ NÁŘEZ, co čekáme, co dostaneme, kam spěcháme a zde zůstaneme 
 
21. března  středa 19.30     VLASTA REDL A NOVÁ KAPELA – zahraje výběr nejznámějších písniček a představí i novou desku  
 
22. a 23. března                   Experimentální studio 
17.30 a 20.00                       FESTIVAL JEDEN SVĚT – mezinárodní festival dokumentárních filmů s tématikou lidských práv 
 
22. března  čtvrtek 19.00     7. abonentní koncert 53. sezóny komorní hudby: DUO TERES, T. Honěk – kytara, L. Kopsová – housle 
 
24. – 25. března                   Centrum Poznání uvádí: 
                                             II. ROČNÍK EZOTERICKÉHO FESTIVALU  - přednášky, poradenství, alternativní medicína, ezoterika 
 
26. března  pondělí 19.30    Experimentální studio – Zdeněk Skořepa přiblíží 
                                             TREK KOLEM MANASLU I. – cestu z údolí Naar a Phu až do mystického království Mustang 
 
27. března úterý 17.00        VÍTÁNÍ JARA – soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů 
 
28. března  středa 19.30     Experimentální studio 
                                             JARRET + VLADIMÍR MIŠÍK & ČDG – hostem domácích je tentokrát zakladatel škatulky folkrock 
 
29. března  čtvrtek 19.30     KAMELOT, křest nového alba "Proti proudu", předkapela: Disneyband 
 
30. března  pátek 19.30       Experimentální studio: AKCENT – s netradičním hostem – Žárovky a Muchomůrky a jejich minimuzikál 
 
31. března sobota 20.00      PLES STUDENTŮ TEXTILNI FAKULTY 

LIDOVÉ SADY
LIBEREC



Strana 16                                

   Ani v zimě si závodníci neodpočinou od orientačního běhu. Jezdí se 
tzv. „loby“ (LOB – lyžařský orientační běh), jehož se účastní ti, kteří nejen 
ovládají mapu, ale hlavně musí umět dobře lyžovat na běžkách, především 
bruslit.  
    Šest členů z OK Chrastava se věnuje tomuto odvětví a představilo se 
na čtyřech ze sedmi letošních uspořádaných závodů. Dvě byla mistrovství 
republiky, další dva celostátní poháry. 
    Mistrovství ČR ve sprintu se odehrálo v okolí Jilemnice 28. 1. 2012. Za 
zmínku stojí tři umístění (kategorie D 21 K. – Kašková 6. ,  D. Pachnerová  
v D 35  - 4. a H 21B – 7. P. Kadavý). Druhý den se ve stejném prostoru 
uskutečnil celostátní pohár v LOB, kdy výborně opět zabojovaly K. 
Kašková (D 21A – 1. místo) a D. Pachnerová (D 35 – 3. místo).  
    4. února se konalo další Mistrovství ČR, tentokrát na klasické trati. 
Účastníky přivítaly polské Jakuszyce dobře postavenými těžkými tratěmi s 
výborně připravenými lyžařskými stopami. Ani tady se Chrastaváci 
neztratili (D 35 – 2. D. Pachnerová, D 21 – 9. K. Kašková, 12. – I. 
Prchalová, 23. – A. Hlavatá, H 21B – 2. P. Kadavý, 11. – V. Vokál ).  
    V neděli 5. Února, zase v polských Jakuszycích, se jel celostátní pohár. K. Kašková (D 21A –  1.) s D. Pachnerovou (D 35 – 2. ) opět 
slavily úspěchy. K nim se přidal 5. místem v H 21B P. Kadavý.                                                                                                   Eva Kašková 

     Tak tato otázka se jakoby vznášela vzduchem v úterý  7. 2. 
2012 v budově CVA (centrum volnočasových aktivit) při, dá se říci, 
historickém setkání zástupců města se zástupci jednotlivých 
zájmových seskupení a sportovních oddílů Chrastavy. Město zde 
reprezentovali zastupitelé paní Rožcová, pánové Vydra,  Žemlička, 
Řehák,  místostarostka paní Zita Václaviková a vedoucí 
Společenského klubu pan Pavel Urban. Já jsem se tohoto setkání 
zúčastnil za oddíl kuželek Spartaku Chrastava. Prostě se zde 
dobrovolně sešli lidé, kteří již jen svou účastí potvrdili, že jim není 
lhostejná momentální situace, a hlavně mají zájem se do budoucna 
aktivně podílet na zlepšování úrovně volnočasových aktivit občanů. 
Hlavně byl na tomto setkání cítit zájem obou stran najít k sobě tu 
nejlepší cestu tak, aby to vyhovovalo všem. Na pořadu bylo patrné 
zmapování požadavků a nabídnout si vzájemnou spolupráci. 
Především se nám blíží Chrastavské slavnosti a všichni cítí potřebu 
zpestřit občanům tuto oslavu, hlavně pak mládeži, která se 
v poslední době jaksi stahuje do ilegality k internetu a PC. Také zde 
asi mělo zaznít, zda je do budoucna zájem vůbec pořádat akce pro 
veřejnost, ať se jedná o sport nebo zábavu. Všichni cítíme, že nám 
v Chrastavě chybí větší sál, případně multifunkční zařízení 
k pořádání větších akcí. Kino dosluhuje a volá po větší 
rekonstrukci. Bez znalosti přání, potřeb a požadavků občanů se ale 
špatně do budoucnosti plánuje. Věřím, že toto setkání byl jen 
začátek a bude následovat v brzké době další. Vše je vázané na 
finanční prostředky. My to víme naprosto přesně. Jednou 
z největších položek je pro nás zimní temperování. Skoro se vším 
si poradíme svépomocí, ostatní režie spojené se sportováním si 
hradíme ze svých, ale plyn vyrobit neumíme. Věříme, že se najdou 

finance i na běžný provoz. 
     Za oddíl kuželek jsem na setkání mohl všechny ujistit, že jsme 
tak jako každý rok, připraveni uspořádat den otevřených dveří a jiné 
sportovně zábavné akce dle požadavku veřejnosti. Automaticky 
počítáme s akcí otevřených dveří v sobotu dopoledne 2. 6. při 
příležitosti konání Chrastavských slavností. Stále platí pro zájemce 
nabídka pronájmu kuželny dle dohody ke sportovnímu a 
společenskému vyžití. Kuželna je po rekonstrukci špičkově 
technicky vybavena s pěkným zázemím a možností zajištění 
občerstvení, případně si mohou zájemci donést vlastní pohoštění. 
Podle zkušeností víme, že se všichni u nás dobře pobaví a každá 
skupina si najde z velkého výběru způsobu hraní tu svou. V našem 
sportovním zařízení je nekuřácké prostředí. Každý by si měl také 
donést svoji sportovní obuv, přeci jenom je to stále druh sportu. 
Podmínky na kuželně a detaily o pronájmu je možné zjistit na 
našich stránkách. Rádi vám také osobně vše vysvětlíme, případně 
vám umožníme prohlídku kuželny.  
     Z akcí na březen je na každé úterý plánovaný od 17:00 hodin 
pravidelný trénink obou družstev.  V úterý 13. 3. proběhne od 16:00 
hodin memoriál Norberta Husáka za účasti kuželkářů Ziphony 
Zittau. Očekáváme v tomto klání vítězství. Dále nás v březnu čeká 
několik mistrovských utkání obou družstev odehrávaných jako 
nadstavba KP1 a KP2. Pá. 9. 3. A – Bižuterie Jablonec, čt. 15. 3. 
B – Tatran Jablonné v P., pá 23. 3. A – Jiskra Skalice, čt 29. 3. B – 
Narex Česká Lípa. Utkání začínají vždy v 17:00 hodin a jsou 
veřejnosti přístupná a i to je možnost, jak se přijít na kuželnu 
podívat.                                   
                                                 Za oddíl kuželek - František Vokoun   

Dovolujeme si pozvat občany města Chrastava na 

(budova knihovny).

4. ročník předávání plaket 

J.A.Komenského.

Tato ocenění jsou předávána pedagogům, působícím zde
v Chrastavě, za jejich celoživotní práci.

středa 28. března 2012 v 15:00 hodin
Obřadní síň města 

Ing. Michael Canov, starosta                        Zita Václavíková, místostarostka
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NABÍDKA PRONÁJMU SPORTOVNÍ HALY
TJ Spartak Chrastava (Turpišova 292)

 sportovní veøejnosti z øad obèanù mìsta a okolí

Vážení sportovní pøátelé,
TJ Spartak Chrastava nabízí široké veøejnosti volnou kapacitu

ve sportovní hale Turpišova 292 v Chrastavì:
-----------------------------------------------------------

PO   15:30 – 16:30 h a  20:00 – 21:00 h
                        ST        15:00 – 18:00 h   
                        ÈT        20:00 – 21:00 h 
                        PÁ        15:00 – 16:30 h
SOBOTY a NEDÌLE  dle domluvy se správcem

-----------------------------------------------------------
Cena za hodinu: 500 Kè.

Zájemci o trvalé nebo i jednorázové použití sportovní haly
mají možnost kontaktovat správce p. Martinyho, tel.: 723 591 570. 

Chrastava, 31.1.2012                           Výkonný výbor TJ

Maškarní ples pro děti 
Rok s rokem se sešel, čas karnevalu nadešel. Tentokrát na téma „Máme rádi zvířata“. Proto se v „chrastavské ZOO“ sešlo nepřeberné 
množství zvířat. Po přivítání ředitelem ZOO následoval pestrý program s tancem a soutěžemi. Z dalekých severských krajin k nám zavítali 
tučňáci, kteří nám předvedli poutavý tanec. Zpestřením programu byla účast pana Pavla Urbana s živými hady a agamou. Setřást únavu a 
doplnit kalorie bylo možné v kavárničce, která byla účastníkům k dispozici. Pojmout rekordních 350 účastníků bylo možné pouze 

v tělocvičně TJ 
Spartak Chrasta-
va. Děkujeme 
správci panu Mar-
tinymu za vstříc-
nost a obětavost. 
Poděkování patří i 
všem, kteří ja-
kýmkoliv způ-
sobem přispěli ke 
zdárnému průbě-
hu akce. Spoko-
jené úsměvy dětí 
a rodičů nás ube-
zpečily, že se za 
rok opět sejdeme. 

    V polovině ledna zahájilo A – mužstvo druhou polovinu krajského 
přeboru 2. třídy. K prvnímu zápasu do Chrastavy zavítalo družstvo 
z Raspenavy. Hosté přijeli v nejsilnějším složení v čele s dosud 
neporaženým L. Horákem. O vyrovnanosti obou celků  svědčí stav 
v polovině zápasu, který  byl nerozhodný 6 : 6. Závěr vyšel nám,  když 
jsme vyhráli posledních šest zápasů a tím zvítězili. 
TJ Spartak Chrastava A -  TJ Jiskra Raspenava B                   12 : 6 
Domácí nastoupili ve složení M. Svědík 4/0, K. Žemlička 3/1, P. Průša 
3/1, P. Zahradník 1/3, čtyřhra 1/1 (počet vyhranných zápasů/počet 
porážek). 
    25. ledna jsme sehráli zápas s týmem TJ Sokol Turnov B, který bojuje 
u udržení v krajské soutěži. Naši hráči bez větších problémů  zápas 
vyhráli. 
TJ Spartak Chrastava A – TJ Sokol Turnov B                           15 : 3 
Domácí – M. Svědík 4/0, K. Žemlička 4/0, P. Průša 3/1, P. Zahradník 
2/2, čtyřhra 2/0 
    V sobotu 4. února přijel do Chrastavy vedoucí celek soutěže, družstvo 
TTC PS Lomnice nad Popelkou A. Do utkání jsme vstoupili lépe a vyhráli 
obě zahajující čtyřhry.  V polovině utkání byl výsledek 7 : 1 a o vítězi 
nebylo pochyb. Zápas o čelo tabulky jsme zvládli a udělali velký krok za 
naším cílem - zvítězit v celé soutěži krajského přeboru 2. třídy. 
TJ Spartak Chrastava A – TTC PS Lomnice nad Popelkou A 15 : 3 
Domácí – M. Svědík 4/0, K. Žemlička 3/1, P. Průša 3/1, P. Zahradník 
3/1, čtyřhra 2/0 
    Po třech domácích zápasech jsme zavítali do Liberce a Železného 
Brodu. V obou zápasech jsme nezaváhali a po vítězství si připsali  6 
bodů do tabulky. 
SKST Liberec J – TJ Spartak Chrastava A                               4 : 14 
Chrastava  – M. Svědík 4/0, K. Žemlička 2/2, P. Průša 4/0, P. Zahradník 
2/2, čtyřhra 2/0 
TJ Sokol Železný Brod A – TJ Spartak Chrastava A                6 : 12 
Chrastava  – M. Svědík 3/1, K. Žemlička 3/1, P. Průša 2/2, P. Zahradník 
2/2, čtyřhra 2/0 
 
Pozvánka na domácí zápasy (tělocvičná TJ Spartak) 
3. března    od 15:00 hod          TJ Lokomotiva Česká Lípa D 
4. března    od 10:00 hod          TJ Zákupy A 
1. dubna     od 10:00 hod          TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou D 
 
                                                             Karel Žemlička – předseda oddílu 
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 V BŘEZNU VÁS SRDEČNĚ ZVEME:  
 
PLES SENIORŮ 
 - pátek 9. 3. v 18:00 hod. v sále Společenského klubu, Turpišova 407, Chrastava 
Taneční večer pro seniory  s pestrým programem, k poslechu a tanci hraje hudební skupina Mix Music. Vstupné 100Kč, 80Kč – předprodej 
vstupenek v Centru dobrého času Bétel, Bezručova 503, další informace je možno získat na tel: 728977973. Ples je pořádán ve spolupráci 
se Společenským klubem města Chrastava. 
 

JAK TRÉNOVAT PAMĚŤ?  
- středa 14. 3. od 18:00 hod., Bezručova 503 
Zveme vás do naší Klub Kavárny  na volné pokračování přednášek z loňského roku, tato se koná v rámci Národního týdne trénování 
paměti. Pod vedením odborné lektorky uslyšíte praktické rady jak trénovat paměť a jak si věci lépe zapamatovat. Více informací na: www.
trenovanipameti.cz 
 

VELIKONOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNA 

- pátek 30. 3. od 17:00 do 20:00 hod., Bezručova 503 

S sebou: peníze na materiál, popř. vyfouknutá vejce, přezůvky. Vyrábění je určeno pro dospělé a starší školáky. 
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    Zima nepřináší komplikace jenom lidem, ale zejména volně žijícím 
zvířatům a ptákům. Tuhé mrazy, které udeřily během letošního ledna, 
donutily některé druhy ptáků hledat si potravu daleko od svého 
běžného výskytiště. Jedním takovým druhem je i morčák velký 
(Mergus merganser), běžný především v severní Evropě, Asii i 
Americe. Ačkoli jeho hnízdění u nás bylo také prokázáno, v zimě se 
tento pták z čeledi kachnovitých, s rozpětím křídel kolem jednoho 
metru a váhou až dva kilogramy v České republice vyskytuje ve 
větších počtech. 
   Dokonce i na soutoku Jeřice s Nisou se v uplynulých týdnech 
vyskytlo až dvanáct dospělých párů těchto potápivých rybožravců. 
Podle informací AOPK ČR (Agentury ochrany přírody a krajiny ČR) 
jde o první letošní výskyt morčáka široko daleko s výjimkou Jizery v 
Železném Brodě, kde se také jedno hejno objevilo. Nutno podotknout, 
že jde o velikou ornitologickou zajímavost, jelikož morčák je u nás 
zařazen jako zvláště chráněný mezi kriticky ohrožené druhy. 
   Podobným případem je kupříkladu skorec vodní (Cinclus cinclus) 
zvaný „vodní kos“, kterého je možné spatřit během roku nejen na 
toku Jeřice, ale i na jejích přítocích. Ten se při hledání potravy v zimě 
přesouvá taktéž na větší toky, které nezamrzají, ale v okolí Chrastavy 
bude ve větší míře k vidění až zase na jaře. 
    Mrazy nutí i jiné ptačí druhy přesouvat se na větší toky, které tolik 
nezamrzají. Z předchozích let jmenujme například kormorána 
velkého (Phalocrocorax carbo), který se letos ukázal při přeletech a 
na nocovišti ve Svárově jen v několik málo kusech. 
    Také dravci v zimě ztrácejí svou obvyklou plachost a zdržují se v 
blízkosti nezamrzlých proudících vod. 
    A na závěr jedna perlička z Vítkova, kde byl v polovině ledna spa-
třen ledňáček říční (Alcedo atthis). 
    Přeji mnoho ornitologických zážitků v celém roce 2012. 
 
Text a foto: Bc. Martin Spáčil, referent OVÚS, MěÚ Chrastava 

    Ano, je to tak, to, co se dosud nikomu nepovedlo, teď se 
povedlo, a to Janě Novákové z Vítkova a městu Chrastava a ČSAD 
Liberec. Začnu od začátku. Vzniklo to tak – jako občanka  města  
Chrastavy z  lokality Vítkov jsem po přečtení školního rozvrhu svých 
synů zjistila, že jediným spojem, který jezdí  do a z Vítkova nebudou 
stíhat řádně začátek vyučování na středních školách v Liberci, kam 
každý den synové dojíždí. Napadla mě myšlenka. Vzala jsem papír, 
tužku, auto a vydala se do Horního Vítkova. Na otočce autobusu 
v Horním Vítkově jsem se autem otočila a jela zpět dolů do Vítkova. 
Zastavila se u každé rodiny, kde jsem věděla, že mají doma 
studenty, kteří také dojíždějí a jsou odkázáni na jediný autobusový 
spoj z Vítkova do Liberce za studiem. Rodičům jsem vysvětlila, jaký 
mám záměr, že bych chtěla oslovit město Chrastava a ČSAD 
Liberec a požádat je společně s rodiči o změnu času ve spoji 
z Vítkova. Všichni ve Vítkově se mnou souhlasili a stvrdili to svými 
podpisy. Takto podepsanou ,,petici,, a návrh rozpisu možných 
nových časových spojů autobusu z Vítkova a do Vítkova si převzal 
starosta města Chrastava p. Ing. Michael Canov a ředitel Základní 
školy v Chrastavě.  
    Starosta města Chrastava můj návrh přijal a začalo se jednat. 
Bylo to dlouhé, vysilující, časově náročné jednání s ČSAD Liberec, 
ale nevzdali jsme to a vyplatilo se to. Výsledkem usilovné práce je, 
že do Vítkova jezdí nový spoj, a to ,,školní autobus,, který jezdí 
v odpoledních hodinách. Tento spoj vzniknul tím, že synové měli 
čtyři dny v týdnu ukončené vyučování na ZŠ v Chrastavě právě, 
když jim odjížděl autobusový spoj do Vítkova. Tudíž by museli čekat 
na další autobusový spoj víc jak dvě hodiny. Pan ředitel ZŠ 
Chrastava nechtěl posunout zpět zvonění, jako to bylo dlouhé roky, 
a tak jsem to začala řešit. Tento spoj je hlavně z důvodu toho, aby 
dojíždějící školáci ze ZŠ Chrastava nemuseli dvě hodiny čekat 
v Chrastavě na spoj ze školy domů. Dvě hodiny je dlouhá doba na 
to, aby začali školáci vymýšlet různé lumpárny, aby zabili čas, než 
jim pojede za dvě hodiny autobus domů. Vedlo by to jen 
k vandalismu a ani nechci domyslet k čemu všemu v dnešní době. 
Školní autobus jezdí už více jak rok a nejen školáci, ale i ostatní 
občané si tento spoj pochvalují. 
    Synové začali jezdit na SOS a Gymnázium do Liberce a zase 
nastal problém stíhat začátek vyučování. Mezi tím jsem oslovila 
ředitele SOS a Gymnázia Na Bojišti v Liberci, kde jsem ho 
požádala, zdali by bylo možné pro dojíždějící studenty změnit 
začátek vyučování. Musím podotknut, že na této škole byl vždy 
začátek vyučování od 7:45 hodin. Pan ředitel mě ujistil, že se tímto 
problémem bude zabývat, protože dojíždějících studentů je většina 
a váží si každého studenta, který má zájem na této škole studovat. 
Byla jsem ráda, když mi pan ředitel oznámil, že problém vyřešil, a to 
tím, že začátek vyučování na škole posunul na 8:00 hod. Mezitím 
probíhalo vyjednávání s ČSAD Liberec o změnu ranního spoje. 
    Druhý spoj do Vítkova, a to ranní, trval ve vyjednávání déle, a to 
celý rok po realizaci školního autobusu. Výsledkem neustálého 
vyjednávání je to, že se povedla zásadní změna a to ta, že 
autobusový ranní spoj, který jezdil od pradávna jen jeden z a do 
Vítkova, je nahrazen novými dvěma spoji. Prvním novým ranním 
spojem je výhoda, že dojíždějící jak studenti, tak pracující, tak i lidé 
k lékaři mohou v klidu stíhat začátek vyučování na školách 
v Liberci, v práci a zaměstnání a i třeba k odběru krve u lékaře. 
Dojíždějící studenti nemusí dopisovat látku za zmeškané hodiny, 
doučovat se látku atd. Protože na některých školách v Liberci, 
pokud přišel student byť i o 5 – 10 min. pozdě na vyučování, tak byl 
vykázán ze třídy na chodbu s odůvodněním vyučujícího profesora, 
že narušuje již započatou vyučovací hodinu  a  látku si musel 
student dopsat, ale přišel o výklad od profesora, a to je docela 
podstatná věc k tomu, aby to student uměl, tak jak má.  
    Myslím si, že nové autobusové spoje do a z Vítkova jsou ku 
prospěchu všem občanům, ale hlavně studentům, kteří mají klid na 
studování a nemusí již v tak hektické dnešní době čekat dlouhé 
hodiny na spoj domů a také jsou včas na začátku vyučování a rána 
nemají stresující. Podle informací a viditelnému obsazení míst 
v nových autobusových spojích je vidět, že se vyplatilo realizovat 
tuto myšlenku.   
    Tímto bych chtěla ze srdce poděkovat mým synům Patrikovi a 
Davidovi, kteří mi vlastně dali impuls k tomu, abych začala konat a 

 pokusila se o změnu.  
    Veliké děkuji si zaslouží starosta města Chrastavy pan Ing. 
Michael Canov, který moji prosbu o změnu, návrh, myšlenku nebo 
dobrý skutek, nebo jak to nazvat, přijal a usilovně, neúnavně, 
nekompromisně a s odhodláním začal vyjednávat.    
    Děkuji patří i ČSAD, které našlo řešení, jak finanční tak časové a 
více spoji umožnil, aby nejen do a z Vítkova, Chrastavy, ale i všem, 
kteří používají linky ČSAD, mohli využít více autobusových spojů 
pro každodenní život všem občanům, dětmi počínaje a seniory 
konče. 
                                                                                  Jana Nováková 

    Dne 15. 2. 2012 oslavili manželé František a 
Jiřina Horákovi z Chrastavy 65 let společného 
života. Především hodně zdraví a klidné a 
spokojené žití přeje dcera Alena s celou rodinou. 
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PRODÁM  polovinu rodinného dvoudomku o velikosti jedné bytové jednotky, č. 
p. 583, Chrastava II. Domek je menší a starší, součástí je zahrada o vel. 867 
m2. Cena dle znaleckého posudku činí 1 380 000,-- Kč. 
Mob. č. 606 896 976. 
——————————————————————————————————————– 

PRODEJ SLEPIČEK  
 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových 
plemen Tetra hnědá a 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 138-152 Kč / ks, starší 20 týdnů-
158 Kč/ks. Prodeje se uskuteční: v sobotu 31. března 2012 
Chrastava – na náměstí u jízdních kol – ve 13:00 hod 
 

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

    Společenský klub Chrastava si Vás dovoluje  pozvat na 12. ročník veletrhu cestovního ruchu „EUROREGION TOUR 2012“, který se 
koná v Eurocentru v Jablonci nad Nisou od 22. – 24. března 2012. Město Chrastava se každoročně tohoto veletrhu zúčastňuje ve stánku 
Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko. Po celou dobu veletrhu je připraven doprovodný program – výstavy, promítání, soutěže, nabídky, 
semináře, kulturní program, odborný program, ale i sportovní program pro děti.  
V roce 2010 se Euroregion Touru zúčastnilo 121 vystavovatelů a byl vyhlášen i projekt „Regionální produkt“. Vystavovalo se na ploše 1.196 
m2 a celkem na veletrh zavítalo 8.900 osob, z toho ale 6.500 přišlo na doprovodný program, takže na samotný veletrh zašlo 2.400 
návštěvníků. V loňském roce 2011 se vystavovalo pouze na ploše 733  m2  a i vystavovatelů se přihlásilo méně, jen 103, což se také 
odrazilo i na  celkové účasti návštěvníků – 3.420 osob. Uvidíme, co nám přinese letošní 12. ročník, na který Vás ještě jednou srdečně  
zveme. 
    Každý začátek roku je ve znamení veletrhů cestovního ruchu doma i v zahraničí. Jedním z prvních u nás je „REGIONTOUR“, který se 
letos konal 12. – 15. ledna 2012 v Brně. Jedná se o mezinárodní veletrh turistických možností v regionech pod názvem „Dovolená pro 
každého“. Součástí je i „GO“- mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu, který byl letos zaměřen na výjezdovou turistiku a na církevní 
turistiku. 
    Ve stánku Libereckého kraje za Českolipsko byla zastoupena i Chrastava. Liberecký kraj se zúčastnil i veletrhu „ITF BRATISLAVA“, 
který se uskutečnil 19. – 22. ledna 2012. Jedním z dalších významných středoevropských veletrhů cestovního ruchu byl 21. ročník „
HOLIDAY WORLD“, který se konal od 9. – 12. února 2012 na Výstavišti v Praze. Průmyslový palác, Veletržní halu, Inchebu arénu, ale i 
venkovní prostory využilo 725 vystavovatelů ze 47 zemí k prezentaci svých 
krajů, regionů, měst, zajímavých míst, destinací, památek, projektů a tipů 
na dovolenou. 
    Cestovních kanceláří zde bylo zastoupeno 70. Součástí byl i 6. ročník 
gastronomického veletrhu „TOP GASTRO“ a nově i veletrh „GOLF 
SHOW“. Hospodářská a ekonomická krize veletrh zásadně nezasáhla a 
vystavovatelé opravdu obsadili všechny dostupné plochy. Doprovodný 
program se stal příležitostí k setkávání odborníků v oblasti cestovního 
ruchu, které využívají veletrhy pro semináře, workshopy, prezentace, 
jednání a další akce. Laická veřejnost se může zúčastnit mnoha soutěží, 
kulturních akcí,  promítání, besed, ochutnávek, seznámit se s blízkými či 
exotickými destinacemi a v rychlosti procestovat téměř celou republiku. 
Liberecký kraj vystavuje na všech veletrzích pod letošním heslem „Křehká 
krása, vybroušená chuť“. Stánku dominuje třímetrová maketa Ještědu. Ve 
skleněných vitrínách je vystaveno sklo z Nového Boru a z Harrachova, kde 
letos oslaví 300 let místní sklárny, a vše je doplněno jabloneckou bižuterií. 
Na území Libereckého kraje se nachází 11 pivovarů a v Praze se 
ochutnávalo pivo Konrád. Stánek byl oživen figurkami Rudy Pivrnce, 
probíhaly zde módní přehlídky, navlékaly se korálky z Pěnčína, konaly se 
soutěže, kvízi, vyplňovala se slosovatelná anketa, střídali se zde výrobci 
bižuterie a skleněných figurek. V neposlední řadě zde bylo  několik stánků, 
kde se představil Český ráj, Jizerské hory a také Českolipsko a samotný 
Liberecký kraj. Chrastava zde měla zastoupení svým materiálem mezi 
Libereckým krajem a samozřejmě i na pultech Českolipska.  Jelikož jsem 
se v sobotu tohoto veletrhu osobně ve stánku zúčastnila, mohu potvrdit, že 
naše městečko je v podvědomí lidí a zodpovídala jsem celkem dost 
dotazů nejen na samotnou Chrastavu, ale i okolí. Liberecký kraj v kategorii 
nejlepší propagační materiál získal na tomto prestižním veletrhu první 
místo. Celkově za čtyři dny prošlo pražským veletrhem téměř 32 tisíc 
návštěvníků. Liberecký kraj zavítá i na veletrhy „ITB BERLÍN“, „TS 
POZNAŇ“,  veletrh v Drážďanech, Mnichově, v Löbau nebo na „TOURTEC 
2012“ v Jelení Hoře, kterého se Chrastava letos v květnu již popáté 
zúčastní společně s naším partnerským městem. Na některých  z těchto 
veletrhů se bude prezentovat také Sdružení Českolipsko. 
                                                                                               Jitka Marxová 
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PRODÁM dvouosou (dlouhou) maringotku. 
Vhodná na stavbu nebo jako chatka. Má 
předsíň a dvě místnosti, světlo, přímotop. Je 
odtahu schopná, neojeté pneu, mříže na ok-
nech. Po opravě nátěru bude pěkná. Stojí v 
Chrastavě. 
Cena 16.000 Kč nebo výměna za motove-
terána. 
tel.: 777 337 994 
———————————————————– 
PRONAJMU dlouhodobě chatu s pozemkem 
v Horní Chrastavě. Cena 3.000,- Kč za rok. 
tel.: 604 240 712 
 

 
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB 

A  INŽENÝRING 
Projektujeme pozemní stavby od garáží  
po bytové domy a průmyslové areály. 

———————————– 
Ing. Miloslav Jon 

Liberecká 22 – 463 31 Chrastava 
      tel.: 608 384 128 

e-mail: vm.jon@volny.cz 
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