
    Znáte vlajku některého města, která je sestavena tak, že městský znak je 
umístěn na určitém pozadí? Pokud ano, pak vězte, že takováto vlajka je ve 
skutečnosti velmi pravděpodobně vlajkou neoficiální, nikdy nikým příslušným 
neschválenou. Takovou to skutečnost jsme zjistili v roce 2005 s naší původní 
vlajkou, kdy nám bylo současně vysvětleno, jaké principy může a jaké nesmí 
obsahovat městská vlajka. V důsledku toho byla 16. září 2005 příslušným 
výborem Parlamentu České republiky schválena oficiálně vlajka nová (poznámka: 
městský znak máme přitom oficiálně již od roku 1581).  Tuto vlajku jsme začali 
(na rozdíl od té původní neoficiální) mnohem více prezentovat, jejích na padesát 
kopií vlají  při významných událostech na mnoha místech města, sportovci si je 
berou na svá významná utkání atd. atp.  

    V neděli dne 29. dubna 2012 
navštívil Chrastavu biskup lito-
měřický Monseigneur Jan Baxant. 
Jeho návštěva byla o to význam-
nější, že poprvé v Chrastavě vůbec 
sloužil v kostele svatého Vavřince 
mši. Při přípravě této události bylo 
naším panem fará-řem Tomášem 
Genrtem nabídnuto, že pan biskup rád požehná naši vlajku. Tuto nabídku jsme s díky přijali. A 
tak již kolem deváté hodiny ranní spustila před radnicí ráznou muziku pochodová dechová 
kapela z našeho partnerského města Lwówek Śląski, která poté vyrazila ke kostelu svatého 
Vavřince. A hned za ní nesl hrdě originál praporu našeho města velitel městské policie Alan 
Grebson. Hned za vlajkou jsem měl tu čest jít já spolu se svým kolegou z polského 
partnerského města Ludwikem Kaziówem a kolegou z Hrádku nad Nisou Bc. Martinem Půtou 
(který zároveň reprezentoval celý Euroregion Nisa, jakožto nejvyšší představitel jeho české 
části) a občany a návštěvníky našeho města.  
  

- Pokračování na straně 2 - 

         Ing. Michael  C a n o v, starosta

Vážení spoluobčané,
  dovoluji si Vás pozvat na devadesátý sedmý „Večer se starostou“ (tentokráte ovšem 
především se starostou města Desná)  na zcela, ale opravdu zcela netradiční téma  

 je totiž nadšeným motocyklistou.
                                                         A  když  jsem  sám  měl  tu  možnost  zažít  jeho   skvělé
                                                                vyprávění (doprovázené diapozitivy) o cestování po
                                                                     USA, přesněji po 

, řekl jsem si, že
                                                                           tuto přednášku musím  umožnit i všem  Chra-
                                                                             stavanům (nejen) zajímajícím  se  o  motor-
                                                                                ky a o život v USA.  

                                                                                 Večer se starostou města Desné 
o  motocyklech a putování po

                                                                                      Route 66 se koná 

(bývalé školní jídelně). 

„Chicago 
- Los Angeles – Route 66 na vlastní kůži“.
                                               Starosta Desné Marek Pieter

světoznámé Route 66 ze sedla
                                                                        motocyklu Harley – Davidson

Markem
                                                                                    Pieterem  

v pondělí 11.6.2012
                                                                                        od 17:00 hodin ve Společenském
                                                                                          klubu - CVA  

Spolu se svým kolegou z Desné
                                                                                                                                 se  těším na Vaši účast.

Ing. Michael Canov, starosta

Ze zasedání Rady města 
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- Dokončení z titulní strany - 
 

    Během slavnostní dvouhodinové mše v přeplněném kostele drželi službu u naší vlajky členové městské policie strážníci Marcel Másílko a 
Mojmír Boch. Po skončení mše a požehnání vlajky pozval pan biskup spolu s panem farářem širokou veřejnost na piknik, který se uskutečnil 
v parku vedle kostela.  
    Vážení spoluobčané, nejsem osobně věřící, přesto  věřím, že moment požehnání vlajky města přispěje k dalšímu prohloubení sounáležitosti 
nás všech v blízké i daleké budoucnosti.  
 
V Chrastavě dne  30. dubna  2012                                                                                                   Ing. Michael Canov, starosta města Chrastava 

2010

S

PA
RTAK

Ing. Michael Canov, starosta Vratislav Procházka, předseda oddílu
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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  
v návaznosti na své usnesení čj. 2012/03/VI ze dne 20. února 2012 
pronájem pozemků parcel par.č. 489/24 o výměře 14 901 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 farmě 
Kordula, s. r. o. za účelem sekání trávy, vč. smlouvy o nájmu 
pozemku čj. N/17/2012  
-  s c h v á l i l a  
pronájem níže uvedených pozemkových parcel  
katastrální území Chrastava I 
par.č. 864/14    o výměře    22089m2    - orná půda 
par.č. 887                            15216 m2   - orná půda 
par.č. 944                            17923 m2   - orná půda 
par.č. 987/3                         27779 m2   - orná půda 
par.č. 994                            18683 m2   - orná půda         
katastrální území Chrastava II 
par.č. 100/1      o výměře    5024 m2     - trvalý travní porost 
části par.č. 106/1           cca 70000 m2   - orná půda 
části par.č. 166/2                 2657 m2     - trvalý travní porost 
části par.č. 167/2                 4317 m2     - trvalý travní porost 
par.č. 175/1                         10163 m2   - trvalý travní porost  
par.č. 175/4                         1706 m2     - trvalý travní porost  
část par.č. 187/1           cca 200 m2        - lesní pozemek (louka) 
par.č. 187/2                         115 m2       - lesní pozemek (louka)  
par.č. 268/1                         7273 m2     - trvalý travní porost  
par.č. 268/2                         442 m2        - ostatní plocha 
par.č. 268/5                         2660 m2     - trvalý travní porost 
par.č. 268/6                         198 m2       - trvalý travní porost 
katastrální území Horní Chrastava 
par.č. 663/1      o výměře    18198 m2   - orná půda 
par.č. 691                            1822 m2     - trvalý travní porost   
par.č. 692                            185 m2       - trvalý travní porost  
par.č. 693                            98 m2         - trvalý travní porost 
par.č. 694/1                         428 m2       - trvalý travní porost  
par.č. 700                            15878 m2   - orná půda 
 farmě Bohuslav Pelc za účelem sekání trávy, vč. smlouvy o nájmu 
pozemku čj. N/18/2012  
-  s c h v á l i l a  
1.     v návaznosti na své usnesení čj. 2012/04/I odst. 1 ze dne 12. 

března 2012 pronájem části poz. p. č. 688/4 o výměře cca 20 m2 
v k. ú. Dolní Chrastava, panu Františku Soldátovi za účelem 
sekání trávy, vč. smlouvy o nájmu pozemku čj. N/23/2012  

2.      v návaznosti na své usnesení čj. 2012/04/I odst. 2 ze dne 12. 
března 2012 pronájem části poz. p. č. 48/1 o výměře cca 150 m2 
v k. ú. Chrastava II, paní Libuši Mlynářové  za účelem sekání 
trávy, vč. smlouvy o nájmu pozemku čj. N/24/2012  

-  s c h v á l i l a  
1.     záměr pronajmout část pozemku par. č. 365/1 o výměře cca 400 

m2 - trvalý travní porost v k. ú. Chrastava I, za účelem zřízení 
zahrady 

2.     záměr pronajmout část pozemku par. č. 365/1 o výměře cca 400 
m2 - trvalý travní porost, v k. ú. Chrastava I, za účelem zřízení 
zahrady 

3.     záměr pronajmout nádrž „Luční“ vč. součastní a příslušenství na 
pozemcích par. č. 1231/4 o výměře 253 m2 – ostatní plocha, par. 
č. 1235/5 o výměře 1343 m2 – vodní plocha, vodní nádrž umělá, 
par. č. 1235/10 o výměře 964 m2 – trvalý travní porost, par. č. 
1235/11 o výměře 304 m2 – vodní plocha, koryto vodního toku, 
umělé, par. č. 1237/3 o výměře 403 m2 – ostatní plocha, 1231/3 
o výměře 7375 m2 – vodní plocha, vodní nádrž umělá, 1235/6 o 
výměře 687 m2 – vodní plocha, vodní nádrž umělá, 1235/8 o 
výměře 3141 m2 – vodní plocha, vodní nádrž umělá, 1235/9 o 
výměře 882 m2 – vodní plocha, vodní nádrž umělá, 1236/4 o 
výměře 197 m2 – vodní plocha, vodní nádrž umělá a 1237/1 o 
výměře 4344 m2 – vodní plocha, vodní nádrž umělá, vše k. ú. 
Horní Chrastava za účelem sportovního rybolovu 

4.     záměr pronajmout rybník „OKO“ vč. součastní a příslušenství na 
pozemku par. č. 825/2 o výměře 8927 m2 – vodní plocha, rybník, 
v k.ú. Chrastava I, za účelem sportovního rybolovu 

5.     záměr pronajmout rybník „Bedřichovka střed“ vč. součastní a 
příslušenství na pozemku par. č. 1000/3 o výměře 3713 m2 – 
vodní plocha, rybník, v k. ú. Chrastava I za účelem zřízení 
chovného rybníku 

6.     záměr pronajmout rybník „Bedřichovka Podubák“ vč. součastní a 
příslušenství na části pozemku par. č. 1000/2 o výměře cca 4000 
m2 – trvalý travní porost, v k.ú. Chrastava I, za účelem zřízení 
chovného rybníku 

-  s c h v á l i l a 
na základě žádosti darovací smlouvu DR/7/2012 – finanční dar pro 
SPORTOVNÍ STŘELECKÝ KLUB Chrastava, IČ 46748563, 
zastoupený předsedou Josefem Rajnohou  
-  s c h v á l i l a 
na základě žádosti darovací smlouvu DR/8/2012 - finanční dar  TJ 
SPARTAK Chrastava, oddíl sálové cyklistiky, IČ 46744657, 
zastoupený předsedkyní Danuší Husákovou   
-  s c h v á l i l a 
dodatek č. 2 smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 
13. května 2011 uzavřený mezi Městem Chrastava a Společností C.P.

    Dne 1. 9. 2008 jsem jako starosta města předložil návrh na uctění 
památky Rudolfa Fuksy, neuspěl jsem.  
    Dne 20. 10. 2008 předložil opětovně návrh člen ZM Ing. Pavel 
Štekl, ani on neuspěl. 
    Dne 25. 6. 2012 předkládám návrh do třetice. Tentokráte 
jménem všech zastupitelů zvolených za politické hnutí 
Starostové pro Liberecký kraj a za politickou stranu Občanská 
demokratická strana.  
 
    Účastník protikomunistického odboje Rudolf Fuksa byl popraven 
jako vůbec nejmladší oběť komunistické zvůle a teroru padesátých let  
v pouhých 21 letech. Uctění památky svého někdejšího občana naším 
městem jsem již v roce 2008 považoval za velmi naléhavé a žádoucí 
nejen kvůli památce Rudolfa Fuksy samého, ale i jako deklaraci 
postoje města k této hrozné kapitole dějin naší vlasti, kdy 
komunistická moc rozsévala kolem sebe zvůli, popravy a smrt. 
 
    Ministryně obrany udělila 11. 11. 2008 Rudolfovi Fuksovi 

vyznamenání Zlatá lípa in memoriam.    
 
    A občané našeho města v čele s jeho prasynovcem Jindřichem 
Šnýdlem nakonec uctili Rudolfa Fuksu sami,  když  13. 12. 2008  
odhalili soukromou pamětní desku na domě, kde žil. Bylo mi poctou, 
že jsem tehdy mohl být mezi nimi, nicméně ani to nemohlo nic změnit 
na faktu, že zamítnutím návrhu na zřízení pamětní desky ze strany 
zastupitelstva je de facto město Chrastava proti protikomunistickému 
odboji padesátých let.  A proto jsem si dal osobní závazek, že se 
pokusím tento pro mě osobně nepřijatelný postoj města po 
komunálních volbách v roce 2010 zvrátit.  
 
Zda se to podaří, rozhodne zastupitelstvo dne 25. 6. 2012 od 17 
hodin. Pokud ano, samotný akt odhalení pamětní desky města 
Chrastava proběhne u budovy městského muzea ve čtvrtek dne 9. 8. 
2012 od 14 hodin, přesně 60 let od data popravy.        
 
V Chrastavě dne 11. 5. 2012                    Ing. Michael Canov, starosta 
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Audit, spol. s r.o., U Hájovny 1022, 460 01  Liberec 14 a  
-  s c h v á l i l a  
hodnocení a zadání akce „Chrastava – ulice Sportovní, oprava 
povrchu komunikace – I. etapa“ 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 se Směrnicí 
Rady města Chrastava č. 1/2012, o zadávání veřejných zakázek, a 
přidělila zakázku Technické služby města Liberce a. s., Erbenova 
376/2, 460 08 Liberec 8, IČ25007017 
-  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 realizace 
akce „Chrastava – ulice Sportovní, oprava povrchu komunikace – I. 
etapa“  
-  s c h v á l i l a  
hodnocení a zadání akce „Město Chrastava – údržba městské zeleně“ 
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 se Směrnicí Rady města Chrastava č. 1/2012, 
o zadávání veřejných zakázek, a přidělila zakázku zhotoviteli Bohumil 
Penz – Úprava a výsadba zeleně, Břevniště 17, Hamr na Jezeře 47 
128, IČ 65648129 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Bohumil Penz – Úprava a 
výsadba zeleně, Břevniště 17, Hamr na Jezeře 47 128, IČ 65648129 
na realizace akce „Město Chrastava – údržba městské zeleně“  
-  s c h v á l i l a  
návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Město 
Chrastava – Rekonstrukce objektu č.p. 407 na Centrum 
volnočasových aktivit“  
-  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 Aleš Kučera, 
Muzejní 473, 463 31 Chrastava  

-  s c h v á l i l a 
smlouvu o poskytnutí reklamy při příležitosti konání akce „MISS 
LIBEREC OPEN 2012“ mezi Městem Chrastava a firmou VIP Models 
s. r. o.-Liberec 15, Březový Vrch 767  
-  j m e n o v a l a 
na základě doporučení konkurzní komise pro výběrové řízení paní 
Miloslavu Šírovou ředitelkou Školní jídelny Chrastava, Turpišova 343, 
okres Liberec - příspěvkové organizace, na funkční období 6 let s 
účinností od 1. srpna 2012 do 31. července 2018  
-  p o v ě ř i l a 
starostu Ing. Michaela Canova podpisem a předáním jmenovacího 
dekretu  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
zprávu o průběhu inventarizace za rok 2011  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
dopis paní Evy Lejskové v věci křižovatky v Andělské Hoře a uložila 
tajemníkovi MěÚ a panu Petru Bezvodovi vyřízení této záležitosti  
-  s c h v á l i l a 
na základě zákona č. 561/2004 Sb, § 23 odst. 5 o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a dle 
zákona č. 128/2000 Sb. § 102 odst. 2b, o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů - udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě - navýšení 
do počtu 4 dětí v běžné třídě Mateřské školy Chrastava, Revoluční 
488 – příspěvková organizace 
-  v y d a l a   p o k y n   
k zahájení prací na akci „Povodňové škody v Chrastavě - M3, most 
Vítkovská ul. (secesní)“ s finančním plněním do výše 2,5 mil. Kč, 
která je v souladu se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z 
rozpočtu kraje uzavřenou s Libereckým krajem na projekt „Obnova 
mostu M3, včetně navazující komunikace v ulici Spojovací a 
Vítkovská“ s tím, že v případě nepřiznání dotace ze strany 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR (velmi nepravděpodobné) by došlo k 
jednání mezi městem Chrastava a zhotovitelem akce (Skanska, a.s.) 
ohledně dofinancování stavby 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:  
-  s c h v á l i l a  
v návaznosti na své usnesení čj. 2012/04/I odst. 3 ze dne 12. března pronájem pozemků par. č. 20 o výměře 255 m2 - trvalý travní porost a části 
par. č. 700 o výměře cca 500 m2 – ostatní plocha, vše k. ú. Dolní Vítkov, panu Michalu Procházkovi za účelem chovu ovcí, vč. smlouvy o nájmu 
pozemku čj. N/25/2012  
-  s c h v á l i l a  
1.     zřízení věcného břemene na.st. p. č. 44/4 a pozemcích par. č 207/4, 209/1, 580, 783/5, 783/7, 792/3, 853/1, v k. ú. Dolní Chrastava a par. č. 

301, 316/19, 319, 1391/3, 1392/1 v k. ú. Chrastava I ve prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o., jímž dojde k zajištění strpění umístění, 
zřízení a provozování plynárenského zařízení „Reko MS Chrastava – Nádražní ul. včetně příslušenství“, za cenu do 100 bm 10.000,- Kč + 
DPH a za každý další započatý bm 100,- Kč + DPH nově vzniklého zařízení, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene čj. SBS/10/2012  

2.     zřízení věcného břemene na st. p. č. 211/3 a pozemcích parc. č. 278/4, 301, 1391/1, 1391/8 v k. ú. Chrastava I ve prospěch společnosti  
RWE GasNet, s. r. o., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení „Reko MS Chrastava – Žitavská, 
Nádražní, nám.1. máje včetně příslušenství“, za cenu do 100 bm 10.000,- Kč + DPH a za  každý další započatý bm 100,- Kč + DPH nově 
vzniklého zařízení ,  vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/11/2012   

3.     zřízení věcného břemene na p. p. č. 312/3 a p. p. č. 317/3 v k. ú. Horní Chrastava ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., 
jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě „Obnova silnice po povodních z 
roku 2010 (II/592 Chrastava) – I. a III. etapa“, za cenu 1.000,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
čj. SBS/12/2012   

-  s c h v á l i l a  
1) hodnocení a zadání akce „Chrastava – oprava střechy objektu č.p. 715“ 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 se Směrnicí Rady města Chrastava č. 1/2012, o 
zadávání veřejných zakázek, a přidělila zakázku Radek Lupčák, Volgogradská 49/51, Liberec 9, 460 07, IČ 61317331 
2) návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Radek Lupčák, Volgogradská 49/51, Liberec 9, 460 07, IČ 61317331 na realizaci akce „Chrastava – 
oprava střechy objektu č. p. 715“  
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o následné péči o dřeviny s Čmelák - Společnost přátel přírody, o. s., Švermova 32, Liberec X – Františkov, 460 10, IČ: 46747362   
-  s c h v á l i l a 
návrh na jmenování členů hodnotící komise v souladu s § 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v rámci 
otevřeného nadlimitního řízení pro veřejnou zakázku „Dodávka hasičského vozidla v rámci projektu Chrastava, Skalice a Bertsdorf-Hörnitz – 
hasiči společně proti přírodním živlům“ 
-  s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Sdružení spolumajitelů DOMOVNÍK, zastoupené Helenou Kredbovou, se sídlem Střelecký Vrch 714, 463 31 
Chrastava, IČ 46746536 na komplexní údržbu zeleně pro rok 2012 na sídlišti Střelecký Vrch na parcelách: 590/17 – část, 590/6, 590/7, 590/10 – 
část  
RM  s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci, Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 
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460 01  Liberec, IČ 72496991. Současně RM pověřila starostu města podpisem smlouvy s Úřadem práce ČR - krajskou pobočkou v Liberci o 
prodloužení  smlouvy o vytvoření pracovních míst VPP – koordinátorů veřejné služby.  
-  s c h v á l i l a 
pojistnou smlouvu č. 37353272-17 o pojištění odpovědnosti za škodu a pověřila starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a 
dodatek č. 1 k rámcové dohodě mezi Městem Chrastava a Telefónica, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha   
-  s c h v á l i l a 
doplnění Směrnice Rady města Chrastava č. 1/2012 tak, že do čl. VI odst.  6.1 za slova „drobného spotřebního materiálu“ vkládá slova: „(např. 
kancelářské potřeby, úklidové prostředky,  potraviny)“  
-  s c h v á l i l a 
používání znaku města na oficiálních písemnostech Mateřské školy Chrastava  
-  v z a l a  n a  v ě d o m í 
zápis č. 2012/6 z jednání bytové a sociální komise ze dne 7. 5. 2012  
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu manželům Ladislavu a Magdaleně Grundzovým   
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Karlu Kubínovi   
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Marii Židlické   
-  z a m í t l a 
žádost pana Michal Rejchrta o uzavírku komunikací pro pořádání automobilové soutěže v termínu 13. 10. 2012   
-  p o t v r d i l a   
na základě svého usnesení č. 2012/05/I seznam akcí, které byly předloženy KÚLK jako oprávněné výdaje k proplacení z Fondu solidarity EU, u 
kterých byl dle odst. VIII. Závěrečná ustanovení, bod 8.5. Směrnice Rady města Chrastava č.1/2012 uplatněn odchylný postup pro zadávání 
veřejných zakázek  
-  s c h v á l i l a 

použití znaku města paní Jindře Hoblíkové na jubilejní upomínkový předmět  

-  j m e n o v a l a 
na základě doporučení konkurzní komise pro výběrové řízení Bc. Mgr. Aleše Trpišovského ředitelem Základní školy Chrastava, nám. 1. máje 
228, okres Liberec - příspěvkové organizace na funkční období 6 let s účinností od 1. srpna 2012 do 31. července 2018  
-  p o v ě ř i l a  starostu Ing. Michaela Canova podpisem a předáním jmenovacího dekretu  

    V polovině května 2012 byly ukončeny restaurátorské práce na mariánském sousoší (morový sloup) zdobící náměstí 1. máje.  
    Práce byly součástí II. etapy oprav a městu se na ni podařilo získat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 
projektu „Obnova památek v pohraničí – Chrastava, morový sloup“.  
    V této etapě bylo provedeno například ošetření památky biocidním 
nátěrem, revize kovových prvků, odrezení a  výměna  zkorodovaných 

kotvících prvků, včetně provedení 
zlacení na atributech plastik 
svě tců .  Morový s loup je 
nemovitou kulturní památkou, a 
proto byly práce prováděny 
odborným restaurátorem panem 
Václavem Snížkem pod dozorem 
pracovníků státní památkové 
péče.  
    První etapa oprav proběhla již 
na konci minulého roku a 
finančními prostředky se na ní 
podílelo Ministerstvo kultury ČR, 
které nám poskytlo dotaci ve výši 
159 tis. Kč. V rámci té se 
provedlo zejména restaurování 
plastik. 
    V současné době jsme opět 
požádali Ministerstvo kultury ČR o 
poskytnutí dotace, a to na 
poslední zbývající část oprav – III. 
etapu, v rámci které by se měly 
opravit schody kolem morového 
sloupu. Pokud budeme úspěšní 
(rozhodnutí ministerstva čekáme 

během léta), práce by se měly zahájit během podzimu s termínem 
dokončení do konce letošního roku. Tím by se oprava morového sloupu 
ukončila a byla kompletní. 
 

———————————————————— 
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 

Ing. Lenka Míšková, referent dotací ORM 
Foto: Ivan Vydra 
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    Ve středu 9. 5. 2012 byla slavnostně otevřena kompletně 
zrekonstruovaná komunikace do a přes Vísku. Jednalo se o dlouho 
nevídanou investici do této části Chrastavy. Její součástí byla 
rekonstrukce vodovodu po rovných 100 letech v hodnotě 2,4 mil. Kč 
na náklady SVS a.s. a rekonstrukce samotné komunikace v hodnotě 
7,1 mil. Kč (zhotovitel Eurovia CS a. s.). To je sice na náklady 
města,  ale je smluvně rozloženo ve splátkách 1 mil. Kč/rok bez 
jakéhokoliv navýšení o inflaci či úrok s tím, že z toho v části 4,4 mil. 
Kč ještě usilujeme o dotaci z Fondu solidarity z Evropské unie.   
  
    Přednedávnem se dozvěděli obyvatelé chrastavské Vísky, že je 
Víska ve skutečnosti Novou Vískou (přestože se totožně jmenuje 
další Nová Víska spadající pod Novou Ves). Rozhodl o tom starý 
zápis do katastrální mapy. Nelíbilo se to obyvatelům, nelíbilo a na 
směrových tabulích slovo Nová přelepovali. Panu tajemníkovi Ing. 
Miroslavu Chválovi se však podařil husarský kousek, když objevil tzv. 
písemný operát, který přebíjí katastrální mapu, kde je uveden název 
Víska. Že tomu nerozumíte? Nic si z toho nedělejte, já také ne...
každopádně pro domorodce je dárek, který přivezl pan tajemník 
spolu se slavnostním otevřením silnice neméně významný… Víska je 
opět Víska. 
 
V Chrastavě dne 9. 5. 2012                    Ing. Michael Canov, starosta  

    Začátkem května byly zahájeny stavební práce na opravě 
Sportovní ulice, v rámci které bude opravena nejhůře poškozená část, 
tj. od ulice Vítkovské ke vjezdu na hřiště TJ Spartak. Stav této 
komunikace utrpěl zejména v souvislosti s předloňskou povodní, kdy 
došlo vlivem odtékající vody z výše položených polí k narušení 
povrchu tělesa komunikace na několika místech. Povrch byl následně 
jen provizorně opraven a letos se dočká finální obnovy.     Na obnovu 
přispěla částkou 450 000 Kč organizace Člověk v tísni, o. p. s., a to 
v rámci prostředků pro obce postižené bleskovou povodní. 
    Výběrové řízení na realizaci oprav vyhrála společnost Technické 
služby města Liberce a. s., která splnila všechny podmínky 
zadávacího řízení a nabídla nejnižší cenu. Termín realizace je 
naplánován na duben a květen.  
    Práce na opravě budou prováděny tak, aby byl zajištěn průjezd 
vozidel s co nejmenším omezením. Za případné komplikace a zdržení 
v rámci prováděných stavebních prací se omlouváme. 
 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava 
 

    V květnu byly zahájeny stavební práce na výstavbě nového mostu 
na místě původního secesního mostu přes Jeřici. Výběrové řízení na 
realizaci stavby vyhrála společnost Skanska, a. s. a práce tak budou 
v následujících měsících probíhat pod jejím vedením. 
V současné době již probíhají přípravné práce v korytě Jeřice a práce 
spojené se založením mostu. 

    Nový most je navržen jako železobetonová konstrukce se 
zachováním některých původních prvků (zábradlí, lampy), jak je vidět 
na vizualizaci nového mostu výše. Původní železnou konstrukci 
mostu z roku 1907 již nebylo možné zrealizovat, zejména z důvodu 
dodržení současných předpisů a norem, které již musí nový most 
splňovat.   
Stavební práce by měly probíhat do konce letošního roku a v jejich 
průběhu bude bez omezení zajištěn průjezd po vedlejším provizorním 
mostě. 
    Současně se připravuje zahájení stavebních prací na obnově 
povodňových škod, které se nestihly zrealizovat v minulém roce. 
Jedná se o most z Nádražní ulice do Pobřežní - „U komína“ 
s navazující komunikací na druhé straně Jeřice, dále lávka u 
Führichova domu, obnova veřejného osvětlení a oprava vodní nádrže 
(staré koupaliště).  
    S realizací těchto akcí se počítá v tomto roce za podmínky 
přidělení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, jejíž definitivní 
přidělení očekáváme v nejbližších dnech. 
 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava    
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    Rada města jmenovala na své schůzi dne 14. 5. 2012 na základě výsledků výběrového 
řízení ředitele Základní školy v Chrastavě pana Mgr. Bc. Aleše Trpišovského. Jmenování 
je stanoveno na období 1. 8. 2012 – 31. 7. 2018. Výběrové řízení se uskutečnilo na 
základě novely školského zákona a pan Mgr. Bc. Aleš Trpišovský, který je ředitelem 
Základní školy v Chrastavě již 8 let, dokázal své místo úspěšně obhájit.  

    Starosta města Ing. Michael Canov slavnostně předal dekret panu řediteli na radnici ve 
své kanceláři. Přítomni byli také další pracovníci školy. Ke zvolení gratulujeme.  

Bc. Pavel Urban – vedoucí Společenského klubu 

    Během měsíce června je možné v Chrastavě navštívit hned tři 
výstavy. 
    O výstavě malíře Erwina Pohla, chrastavského rodáka, jsme již 
informovali. Jeho výstavu „Malba na skleněném pozadí“ si můžete 
prohlédnout  v Městském muzeu. 
    Do Městské galerie jste od 1. června zváni na výstavu „Kouzelný 
svět pohádek“. Čekají zde na vás loutky a grafiky „Divadla z půdy“ 
Františka Pešána. „Divadlo jednoho herce“ vychází ve své tvorbě 
z více než pětatřicetiletých zkušeností s dětským divákem. Režisér, 
hudebník, loutkoherec a výtvarník František Pešán se snaží vždy 
přinést do své tvorby něco nového. Původním povoláním textilní 
výtvarník se zaměřil na výpravu a výrobu loutek. Tyto loutky získaly 

své obdivovatele v domácích souborech, ale i v zahraničí. Rozdávaly  
radost v Polsku, Španělsku, Švýcarsku, Holandsku, Německu, USA a 
dokonce i v Japonsku. V loňském roce několik výstav v republice, ale 
i v Bruselu přineslo další propagaci české loutky. Nyní máte i vy 
možnost se s loutkami potěšit. Společenský klub vás na tuto výstavu 
zve do 27. června 2012. 
    V neposlední řadě jste také zváni na Výstavu fotografií realizované 
v rámci projektu „Obnova památek v pohraničí – Chrastava,  morový 
sloup“, kterou pro vás připravilo Město Chrastava. Fotky dodala 
fotografka Jana Zahurancová a lze se na ně podívat v CVA 
v Turpišově ulici po celý červen.  
                                                                                        Jitka Marxová 

     Na pozvání Společenského klubu navštívil Chrastavu 
v pondělí 23. dubna 2012  MUDr. Radim Uzel, CSc.  
V dopoledních hodinách uspořádal zajímavou  besedu 
pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ. Děti se aktivně zapojily se svými 
dotazy. V podvečer vystoupil v kině s pořadem „Na 
slovíčko, pane doktore“. Otevřeně se vyjádřil 
k problematice sexuality, rodinných a partnerských 
vztahů a po přestávce zodpověděl dotazy od diváků. 
Pořad byl doplněn o řadu úsměvných příběhů a vyprávění 
z dlouholeté praxe pana doktora. Celé vystoupení vedl 
s nadhledem a svým vytříbeným smyslem pro humor. 
 
    MUDr. Radim Uzel se narodil 27. března 1940 
v Ostravě a vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy 
univerzity v Brně. Je jedním z nejznámějších sexuologů a 
gynekologů u nás. Působí  jako ředitel „Společnosti pro 
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    Sobotní sluníčko potěšilo svými paprsky všechny účastníky zájezdu, 
který připravil Společenský klub na 19. května 2012. 
    Výletu do Prahy se zúčastnilo 30 dospělých a 15 dětí.  
    První skupinka vystoupila u Výstaviště v Holešovicích. Někteří 
navštívili výstavu, která šokovala, ale zároveň i nadchla miliony lidí po 
celém světě. Tato ojedinělá výstava nese název „Bodies – The Human Body Exhibition“ a zve návštěvníky na detailní cestu po lidském těle  – 
kostra, kosti, svalstvo, cévy, žíly, všechny orgány, krevní oběh, mozek, plíce a další. 
    Jiní zašli do Planetária, které stojí v sousedství Výstaviště na okraji Královské obory. Hvězdárna a Planetárium Praha patří k největším na 
světě a jsou u nás jediné svého druhu. Hlavní úlohou Planetária je popularizace astronomie, kosmonautiky, geografie a jiných příbuzných věd. 
    Menší skupinka se vydala na Pražský hrad za historií a za památkami. Zbytek pokračoval do Troji. Autobus nás zavezl do Stromovky a 
odtud jsme se přesunuli přes Vltavu  okolo Trojského zámku do Zoologické zahrady a někteří zašli i do Botanické zahrady, odkud je úžasný 
výhled na Prahu. ZOO v loňském roce oslavila 80 let od svého založení. Je zde možno spatřit na 6.000 zvířat z celého světa od pavouků až po 
slony, navštívit mnoho expozičních celků a pavilonů, doprovodných akcí a využít bohatý návštěvnický servis, jak pro dospělé, tak i pro děti. 
Zbytek času jsme využili k procházce krásným parkem u Trojského zámku.  Z Prahy jsme odjížděli spokojeni a plni dojmů.           Jitka Marxová 

plánovaní rodiny a sexuální výchovu“. Je členem mnoha zahraničních odborných společností. Své životní a lékařské zkušenosti využívá jako 
externí vysokoškolský pedagog na lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Angažuje se jako regionální politik. 
Vydal téměř dvacet knih na různá témata, např. mýty a pověry v sexu, intimnosti manželů a partnerů, antikoncepce a potraty, erotika a 
pornografie, nevěra, různé sexuální praktiky, apod. Po léta ho bylo slyšet z rozhlasu v pořadu „Červenání“, později přejmenováno na „Červené 
uši“. Radim Uzel za tento pořad obdržel cenu v mezinárodní soutěži vyhlášené Populačním institutem ve Washingtonu. Vystupuje v televizi, 
odpovídá na dotazy v tisku a časopisech, vede rozhovory v novinách, pořádá vážné i nevážné besedy a pořady po celé republice. 
 
    V Chrastavě se panu doktorovi Uzlovi velmi líbilo a celý den si zde užil. Navštívil farmu Vysokou, svezl se  transbordérem v Andělské Hoře, 
podíval se do Kryštofova Údolí a zajel si i do Liberce. Na památku obdržel knihu o Chrastavě a pár upomínkových předmětů. 

                                                  Jitka Marxová 

    30. dubna sice slaví svátek Blahoslav, ale zároveň tento den patří i 
všem čarodějnicím. Poslední dubnový den se již tradičně koná pálení 
čarodějnic a nejinak tomu bylo i v Chrastavě. Lampiónový průvod 
tradičně odcházel z náměstí 1. máje v 18:00 hodin, tentokrát přes lávku 
a parkem pod kostelem až na místní koupaliště Sluníčko. Tam 
chrastavští hasiči postavili vatru i s čarodějnicí na vrcholku, kterou po 
příchodu průvodu ihned zapálili. 
    O občerstvení se postarali manželé Laksarovi, byl připraven malý 
ohníček na opékání uzenin, lidé pouštěli lampiónky štěstí, k poslechu i 
k tanci hrála skupina Woko, ve tmě děti obešly s blikajícími lampióny 
bazén a byly odměněny. Počasí přálo, a tak i letošní pálení čarodějnic 
se vyvedlo a účast byla obrovská. 
    Všem, kteří se podíleli na bezproblémovém zajištění této akce 
Společenský klub velmi děkuje. 
    Víme ale proč se tato letitá tradice dodržuje? 
Podle etnologů mají tyto tradice svůj původ u předkřesťanských 
pastevců. Pálení čarodějnic, také Filipojakubská noc, či Valpružina noc 
nebo Beltine podle Keltů, se odehrává v noci na 1. května a je 
považována za noc magickou. Jedná se o velmi starý a dodnes živý 
lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů 
a slaví příchod jara. Na mnoha místech se staví i májka. Svátek se 
pravděpodobně původně slavil o úplňku a lidé věřili, že se čarodějnice 
slétají na čarodějnický sabat. Tato noc je považována za jednu 
z největších pohanských zvyků. Lidé také věřili například v otevírání 
různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých jsou ukryty poklady. 
Hlavním smyslem tohoto prastarého lidového zvyku byla 
pravděpodobně i oslava plodnosti. Na ochranu před čarodějnicemi, 
původně před zlými duchy a démony obecně, čarodějnice jsou až 
výsledkem inkvizičních procesů, se na vyvýšených místech zapalovaly 
ohně. Postupem času a změnou doby se z těchto ohňů stávalo „ pálení 
čarodějnic“. Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky. 
Přes ohně skákali nejen chlapci ale i dívky. Věřilo se, že si udrží mládí, 
krásu a sílu. Popel z těchto ohňů měl mít moc pro zvýšení úrody. Někdy 
se rozhrnutým popelem vodil dokonce i dobytek kvůli plodnosti. Na 
některých místech upalují Moranu – pohanskou bohyni smrti. 
Podobný svátek se slaví v mnoha jiných evropských zemích, např. na 
Slovensku, ve Skotsku, Walesu, Švédsku, v Irsku, Finsku, Polsku, 
Německu a jiných. Každá země však označuje tento svátek různými 
názvy. 

                                           Jitka Marxová 
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    Zcela zaplněný sál CVA se ve čtvrteční podvečer 3. května 2012 rozezněl 
operními a operetními melodiemi předních světových skladatelů. Na pozvání 
Společenského klubu zavítal do Chrastavy vynikající hudebník z Jablonce nad 
Nisou pan František Lamač, který přijel se svým pořadem „ Světovou hudbou 
vážně i nevážně“.  Studovaný houslista klasické hudby, který svůj nástroj skvěle 
ovládá, nám umožnil během dvou hodin díky nádherným skladbám procestovat 
téměř celý svět. V jeho repertoáru jsou  melodie divadelní, filmové, muzikálové, ale 
swingové a jazzové. František Lamač hrál a zpíval písně slavných zpěváků a 
skupin i na kytaru a dokázal zapojit i publikum, které si rádo zazpívalo s ním. Na 
závěr čekalo na diváky milé rozloučení v podobě skladby zahrané na zpívající pilu, 
což jenom umocnilo zážitek z celého koncertu.  
František Lamač je členem skupiny Swing Grass Revival a je zřejmé, že se s ním 
v Chrastavě ještě někdy shledáme. 
 

                          Jitka  Marxová 

    V pátek 4. 5. 2012 uspořádal Společenský klub hned dvě vernisáže. První, v jedenáct hodin, zahájila tříměsíční výstavu, která je 
nainstalována v Městském muzeu. 
    Jedná se o průřez celé tvorby německého umělce Erwina Pohla „Malba na skleněném pozadí“, nebo-li tzv. „podmalba“. Erwin Pohl je 
chrastavským rodákem,  narodil se zde 2. 9. 1914 a dnes žije ve Furthu. V Kamenickém Šenově se vyučil rytcem skla a v Jablonci nad Nisou 
vystudoval sklářský design. Po odchodu do Německa pracoval celý život ve sklářském, keramickém a porcelánovém průmyslu jako návrhář. 
Když ukončil aktivní pracovní život, začal se zabývat zcela novými technikami, z nichž si některé nechal dokonce patentovat. 
    Začal používat např. saze, mour, rez, mastné křídy, tuž, mýdlové bubliny, vápenné mýdlo nebo olejové barvy v kombinaci s lesklou fólií, 

japonským papírem či novinami. Vystavované exponáty jsou 
různých velikostí.  Zaujme vás velkoformátový triptych – trojdílný 
umělecký výtvor z roku 1988 „Sklápěcí oltář“. Spatřit můžete i 
miniatury, dlaždice nebo obrazy s názvem „Kříž“, „Spoutaný duch“ 
z roku 1994, 
„Skřivan“, „Chvála umělci“, „Kůrovec“, „Kam?“ a samozřejmě i 
další. Většina uměleckých děl má náboženský motiv, jiná jsou 
satirická nebo abstraktní bez názvů, některá vyjadřují vztahy mezi 
Němci a Čechy. Na porozumění mezi oběma národy panu Pohlovi 

velmi záleželo. Svými díly zanechává ve Východním Bavorsku 
pozoruhodnou „skleněnou stopu“ a byl by rád, kdyby se část této stopy 
dostala i do Chrastavy. Což se podařilo nejen uspořádáním této unikátní 
výstavy, ale hlavně i tím, že pan Erwin Pohl se rozhodl Městu Chrastava 
věnovat několik svých ojedinělých obrazů, které budou umístěny do 
Führichova domu, za což velmi děkujeme. 
Pan Pohl  Chrastavu již navštívil - v září 2011.Bohužel zahájení své výstavy  
se letos nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit. Přejeme mu brzké 
uzdravení. Rád by přijel alespoň na ukončení výstavy, umožní – li mu to 
jeho zdraví. Obrazy přivezli p. Dr. Heimerl a p. Karl – Ernest Soukup, kteří 
nás na vernisáži seznámili se životem a dílem umělce Erwina Pohla a 
vyřídili jeho pozdravy. Oběma pánům se v Chrastavě líbilo. Po oba dny se 
jim  věnovala tlumočnice Karin Cinibulková, za což jí patří velké díky. Ve 
čtvrteční podvečer navštívili koncert v CVA, v pátečním dopoledni si 
prohlédli Chrastavu, Führichův dům a navštívili radnici, kde byli přijati 
starostou Michaelem Canovem a místostarostkou Zitou Václavíkovou. 
Došlo k podepsání darovací smlouvy na vybraná díla, která budou 
Chrastavě věnována. Hned po skončení vernisáže se p. Soukup a p. 
Heimerl vydali na zpáteční mnohahodinovou cestu domů. Jak nás ujistili, 
odjížděli velmi spokojeni. 
 
    Odpoledne se konala druhá vernisáž, která otvírala květnovou výstavu 
v Městské galerii pod názvem „Výtvarný jazyk“. 
    Jednalo se o práce žáků výtvarného kroužku ZUŠ Liberec, pobočka 
Chrastava, které děti vytvořily pod profesionálním vedením učitelky Ivany 
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Vykypělové. Mohli jste zde vidět tradiční malbu, kde se střídal kontrast, linie, barevné přechody a spatřit elementární znaky výtvarného jazyka. 
Děti se úspěšně zúčastňují různých soutěží a letos postoupily přes okresní a krajské kolo až do národního kola přehlídek ZUŠ. Jejich oceněné 
malby a výkresy jsou k vidění ve Šternberku.  
 

    Obě vernisáže zahájila svým vystoupením děvčata z pěveckého souboru „Jiřičky“ pod 
vedením Vlaďky Kollmannové a Inky Henzlové. I jim děkujeme. Dokonce některé členky 
souboru navštěvují i výtvarný kroužek. 
    Po prohlídce výstavy všichni museli konstatovat, že máme děti v Chrastavě nadané a 
šikovné. 

                                                 Jitka Marxová 
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VÍCE INFORMACÍ NA WWW.CHRASTAVA.CZ sponzorsky vytiskla fa

Kouzelný svět pohádek
loutky a grafiky

Divadlo z půdy
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POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKU FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ
Změna programu vyhrazena

Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz

Úterý 5. června v 18:00 hodin
 - USA - akční drama - české znění -127 minut.

V akčním snímku z blízké budoucnosti Ocelová pěst představuje Hugh Jackman Charlieho Kentona, bývalého boxera,jehož milovaný sport ovládají dva a 
půl metru vysocí oceloví roboti a lidé jako Charlie už do něj nadále nijak nezapadají. Protože nemá s kým zápasit a nemá žádné vyhlídky na lepší budou-
cnost, je nucen přivydělávat si jako promotér robotických zápasů. Daří se mu jakž takž protloukat tím, že dává dohromady mizerné a vysloužilé roboty a 
cestuje od jednoho turnaje k druhému, kamkoliv, kde je schopen si nějak přivydělat. Když už se zdá, že situace nemůže být zoufalejší a komplikovanější, 
vpadne mu znenadání a proti jeho vůli do života jeho syn Max (Dakota Goyo).                                                              Vstupné: 70Kč, IC Chrastava - 50 Kč

Úterý 5. června ve 20:15 hodin
- Francie - české titulky - drama -104 minuty

Z balkónu baziliky svatého Petra zazní slavnostní: Habemus papam! Co vše ale muselo předcházet volbě nové hlavy katolické církve, koho kardinálové 
zvolili po smrti papeže za svého dalšího zástupce, který se z nejasných důvodů odmítá ujmout nové funkce, proto je do Vatikánu povolán psychiatr, o tom 
všem inteligentní a humornou formou vypráví film Máme papeže! v režii předního italského herce, režiséra a producenta Nanni Morettiho, jenž se zde také
spolupodílel na scénáři.                                                                                                                                                    Vstupné: 75 Kč, IC Chrastava - 60 Kč

Úterý 12.června v 18:00 hodin - HRAJEME PRO DĚTI
 - ČR - animovaný/povídkový - 83 minuty

Celovečerní povídkový animovaný film je sestaven ze čtyř animovaných epizod a hrané části, která vše spojuje a vytváří rámec příběhu. Každá z pohádek 
bude zpracována jinou technikou a jiným tvůrčím týmem.                                                                                                                                   Vstupné: 50 Kč

Úterý 12.června ve 20:00 hodin
 - Německo/Francie - drama - české titulky - 104 minuty

Drama vypráví příběh ze života čtyřicátníků. Simone a Frank se právě se dvěma dětmi nastěhovali do nového domu a v tu chvíli se dozvídají tragickou 
zprávu: Frank má rakovinu a je smrtelně nemocen. Tato událost zcela změní praktický chod domácnosti, vztah členů rodiny k otci a pohled na to, co je 
umírání, láska a sebeobětování. Režisér analyticky s citem pro detail sleduje průběh nemoci a nevšedně pohlíží na tabuizované téma - smrti a umírání. 
Civilní snímek zachycuje obyčejné i dramatické situace, ve kterých nechybí optimistický náboj.                                    Vstupné: 75 Kč, IC Chrastava - 60 Kč

Úterý 19.června v 18:00 hodin - HRAJEME PRO DĚTI
 - ČR - pohádka - 96 minut 

Živly, které ovládají zemí - Vzduch, Oheň, Země a Voda - provádějí "pravidelnou inspekci" u lidí.                                                                     Vstupné: 50 Kč

Úterý 19.června ve 20:00 hodin
 - Island - české titulky - tragikomedie - 90 minut

Bravurní tragikomedie Fridrika T. Fridrikssona vypráví o ambiciózním režisérovi, který právě dokončil film o starých lidech uprchlých z domova důchodců. 
Přes vkládané naděje jde o naprostý kasovní propadák. Jak zklamaný autor sám poznamenává, cílová skupina filmu je již zřejmě mrtvá nebo už nedokáže 
dojít do kina. Snímek je nicméně vřele přijat kritikou a režisér se upíná k nominaci na Oscara, která by ho mohla zachránit před bankrotem. Zároveň si 
povšimne zvláštního chování své matky: šaramantní osmdesátiletá Gógó začíná zapomínat. Nejprve se jedná o drobnosti, které však končí požárem nebo 
vytopením sousedů. Společně se svými sestrami se režisér rozhodne poslat Gógó do domova důchodců. Gógó se podobně jako postavy ze synova filmo-
vého propadáku DĚTI PŘIRODY snaží utéct na svobodu...ale její mysl si s ní začíná čím dál více zahrávat. Fridrikssonova velká filmová pocta matce je 
odvážně upřímným autoportrétem i ostrou satirou filmového průmyslu a islandské společnosti.                                     Vstupné: 75 Kč, IC Chrastava - 60 Kč

Úterý 26.června v 18:00 hodin  HRAJEME PRO DĚTI
  - USA - české znění - 94 minuty - animovaný

Co uděláte, když chce vaše životní láska opravdický strom a na světě už žádné opravdické stromy nejsou? Odpověď najdete v animované komedii, která 
vzešla z tvůrčí dílny Chrise Meledandriho, zodpovědné za filmový hit Já, padouch.                                                                                           Vstupné: 50 Kč

Úterý 26.června ve 20:00 hodin
ČTYŘI SLUNCE - ČR - komedie - 105 minut
Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Příběh rodiny a jejích přátel z menšího města vypráví o touze proměnit svůj život k lepšímu, ale také o tom, jak 
často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých rodičů.                                                                                                          Vstupné: 75 Kč, IC Chrastava - 60 Kč

OCELOVÁ PĚST

MÁME PAPEŽE! 

AUTOPOHÁDKY

KONEČNÁ UPROSTŘED CESTY

DEŠŤOVÁ VÍLA

MAMA GÓGÓ

LORAX
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LIDOVÉ SADY
LIBEREC

3. června    neděle 14.00           TANEČNÍ ODPOLEDNE, tato akce je podpořena z Kulturního fondu SM Liberec 
 
3. června    neděle 17.00           Experimentální studio – Pohádkové odpoledne - Divadlo jednoho Edy 
                                                   JAK SLONI K CHOBOTU PŘIŠLY a O NEPOŘÁDNÉM KŘEČKOVI  
                                                   Dvě pohádky pro nejmenší 
 
5. června    úterý 18.30               Experimentální studio – Klub přátel výtvarného umění 
                                                   JAN JIŘÍ  BENDL o raně barokním sochaři a sochařství v 17. století v Čechách přednáší Dr. Tomáš Hladík 

 
6. června    středa 18.00            Experimentální studio 
                                                   S-HLEDÁNÍ – setkání žáků a studentů literárně - dramatického oboru ZUŠ Liberec 
 
7. června    čtvrtek 18.30           Experimentální studio – nakladatelství KNIHA 555 uvádí: 
                                                   JEŠTĚD, HORA SPORTŮ A TURISTIKY 
                                                   - setkání s autory nové knihy Josefem Lukešem, Vladimírem Velem, Václavem Lábusem,  
                                                   Pavlem D. Vinklátem a jejich hosty 
 
8. června    pátek 18.00              Experimentální studio 
                                                   KONEČNÁ MISE, aneb Závěrečný koncert deváťáků Zš a Zuš Jabloňová 
 
10. června  neděle 13.00           Zahrada – Den s Českým rozhlasem SEVER 
                                                   GODY 2012 
                                                   účinkují: Wyrton, Nonstop, Isara, Cimpr campr, Bluesberry, BG bazar, Dudáček Liberec, Burizon 
 
11. června  pondělí 19.30          Experimentální studio – Divadlo bez opony – Divadlo Viola 
                                                   ŠUNEN ROMALE 
                                                   Romské pohádky a vyprávění, humoresky, anekdoty, písně i básně. 
                                                   vyprávějí a zpívají: Bára Hrzánová a Jana Boušková 
 
12. června  úterý 19.30               Experimentální studio 
                                                   Úplně nenormální ochotnický spolek při TUL: 4 TVÁŘE PRO VRAHA  
                                                   poslední případ pro Phila Marlowa 
 
14. června  čtvrtek 19.30           Terasa 
                                                   BONZO RADVÁNYI a ĽUBOŠ BEŇA – skvělá slovenská bluesová úderka 
 
16. června  sobota 8.00              Experimentální studio 
                                                   AUKČNÍ SÍŇ – dražba historických pohlednic našeho regionu 
 
17. června  neděle 12.00           Experimentální studio 
                                                   KOKRHÁČEK – dětský pěvecký sbor při ZŠ Ještědská doprovází orchestr „MUSICA NOSTRA“. 
 
18. června  pondělí 19.30          Experimentální studio 
                                                   NOVÝ ZÉLAND - netradičně, rodilá Liberečanda Hana Gooch vypráví o životě u protinožců 
 
19. června  úterý 17.30               Experimentální studio 
                                                   VEČÍREK HUDEBNÍCH KURZŮ – závěrečný žákovský koncert školního roku 2011/12 
 
20. června  středa 19.30            Experimentální studio 
                                                   HM…. tentokrát s autorsko-rodičovským, aby se jejich dětem po muzikantech na šňůře nestýskalo, 
                                                   CD Klukoviny 
 
23. června  sobota 19.30           Experimentální studio 
                                                   DILLÍ-DHÁKA-DOMŮ 
                                                   - poetickým multimediálním večerem o cestování po Indii a Bangladéši vás provede Ondřej Pleštil 
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    Série jarních závodů pokračovala 28. dubna Mistrovstvím Ještědské oblasti na krátké trati, které připravil Nový Bor v lesích u svého města 
v prostorách za lesním hřbitovem. Tady jsme získali spoustu medailí. V dopoledním závodě jednotlivců se o to zasloužili: D12 1. M. Pavlíková, 
D21L 2. K. Kašková, D50 1. Z. Šaffková, H18 3.St. Nejman, odpoledne ve tříčlenných štafetách D21 1. (B. Gorčicová, Z. Brozová, K. Kašková), 
2. (El. Gorčicová, Z. Vejstrková, D. Pachnerová), tím si obě ženské štafety zajistily postup na republiku, v kategorii H165 l. (R. Kaška, J. Barták, 
P. Gorčica). 
    O první dva závody žebříčku B-Čechy 2012  se postarala 5. – 6. května  Slávie Hradec Králové. Ve Chvalči v Podkrkonoší na nás čekaly 
dlouhé a náročné tratě v kopcovitém terénu s podhorským lesem, místy s pískovcovými srázy a kameny a nepravidelnou středně hustou sítí 
komunikací, na mnoha místech nepříjemný podrost. V hustnících leželo 
hodně klacků a dost pokácených stromečků, které zpomalovaly běh. Jen 
D. Pachnerové 3.místem v  D35B se podařilo vystoupit na stupně vítězů. 
Za zmínku stojí i tyto výsledky (sobota klasika – D12C 11. M. Pavlíková, 
D21C 6. B. Gorčicová, D55B 9. A. Ševčíková, H55B 9. R .Kaška, neděle-
krátká trať  D21A 6. K. Kašková, D55B 10. A. Ševčíková, D65B 6. E. 
Kašková, H55B 6. R. Kaška). 
    Pořadatelé z OK Lokomotiva Pardubice si pro dva další závody žebříčku 
A i B  12. – 13. května u Nasavrk zvolili  velmi rychlý rovinatý  les s místy 
ztíženou viditelností díky hustníkům, porostově hodně  členitý 
s podmáčenou těžkou podložkou se spoustou vodotečí. Zde dvakrát slavila 
úspěch  Z. Šaffková ( D 60B -1. a 2. místo). Mezi prvními deseti se umístili 
(sobota - klasická trať D12C 8. M. Pavlíková, D21A 7. K. Kašková, D35B 8.   
D. Pachnerová, D55B 6. V. Bradnová, 8. A. Ševčíková, H55B 10. R. 
Kaška, neděle – krátká trať  D21A 7. K. Kašková, D55B 6. V. Bradnová, 
D65B 6.E. Kašková, H18B 10. St. Nejman). 
    19. – 20. května se odehrál pod naší taktovkou spolu se žitavskými kluby 
pro nás nejdůležitější orienťák  SAXBO (sasko-české dny OB), který 
organizujeme. Terény v okolí Polesí u Rynoltic na nové mapě přivítaly 980 
závodníků z 60 českých, 40 německých, 2 polských klubů a 1 
francouzského. Jsme rádi, že se nám opět  podařilo připravit závod, který 
byl účastníky velmi příznivě hodnocen nejen po stránce dobře postavených 
tratí (stavitelé K. Kašková a J. Polák), ale i po stránce organizační. Jak 
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náročná je pro nás tato akce, můžete částečně zhlédnout na 
videu, které pro chrastavskou televizi natočil pan Loučka. 
Děkujeme mu za krásné vystižení atmosféry i organizace  20. 
ročníku SAXBA 2012. Video naleznete na stránkách Chrastavy 
(www.chrastava.cz/Tv/SAXBO). Shromaždiště německé části 
SAXBA se nalézalo v Jonsdorfu na louce pod nádhernými 
skalními masivy Nonnenfelsen, kde přímo na vyhlídce byla 
umístěna jedna kontrola pro dospělé. V Německu si pro medaili 

došli D10L  2. A. Jeřábková, D12 2. M. Pavlíková, D50 3. Z. Šaffková, H18 3. St. Nejman. Další dobrá umístění v první desítce :D10 8. V. 
Růžičková, D21AL 8. K. Kašková, D21AK 8. Z. Brozová, D40 7. P. Pavlíková, D50 6. V. Bradnová, D55 4. A. Ševčíková, D65 4. E. Kašková, 
H21AK 5. P. Kadavý, H55 8. R. Kaška, H60 4. J. Barták. 
    Nyní se už chystáme na Chrastavské slavnosti, kdy v neděli 3. června i vy můžete okusit nenáročné hledání červenobílých lampionků 
v ulicích Chrastavy a seznámit se s elektronickým ražením kontrol . 

                                                                                        E. Kašková 

    Když skončilo 12. června 2010 na našem fotbalovém hřišti poslední mistrovské utkání Chrastavy a nastala letní přestávka, nikoho ani ve snu 
nenapadlo, že tato přestávka bude trvat více než dva roky.    
    Dne 7. srpna 2010 totiž přišly povodně. A smetly i náš fotbalový stánek. Nikoli Jeřice nikoli Lužická Nisa, ale za normálních okolností 
nenápadný Vítkovský potok.   
 
    A mohlo býti ještě hůře. Bylo totiž jasné, že nejen samotný fotbalový oddíl, ale ani město nebude mít na obnovu tohoto hřiště, a tak hrozil 
vlastně konec organizovaného fotbalu v Chrastavě. Naštěstí však velmi pomohl předseda oddílu FK Baumit Jablonec pan Miroslav Pelta, 
kterému se podařilo získat přes MŠMT na záchranu čtyř utopených hřišť v Chrastavě, Bílém Kostele nad Nisou, Nové Vsi a Vísce celkem 12 
milionů Kč (po 3 na každé).  A právě pro tuto nesmazatelnou stopu pana Miroslava Pelty v záchraně chrastavského fotbalu jsme si dovolili na 
slavnostní otevření  našeho hřiště pozvat jeho oddíl FK Baumit Jablonec.  A pan Miroslav Pelta přislíbil – pokud to bude jenom trochu možné – 
i osobní účast při slavnostním otevření. Vzhledem 
k tomu, že se stal mezitím nejmocnějším mužem 
českého fotbalu vůbec, tj. předsedou Fotbalové 
asociace České republiky, byla by jeho přítomnost při 
slavnostním otevření více než symbolická. A protože 
když Jablonec tak Jablonec s plnou parádou, dovolil 
jsem si též pozvat primátora Statutárního města 
Jablonce nad Nisou Ing. Petra Beitla, který mé 
pozvání přijal.  
 
    Opětovné obrovské poděkování si zároveň 
zaslouží i všichni dárci, kteří tehdy pomohli městu 
Chrastava během povodní. Město Chrastava tak 
mohlo právě z těchto povodňových darů na obnovu 
hřiště též uvolnit 2 miliony Kč. Celý areál fotbalového 
hřiště je tak zrekonstruován v celkové hodnotě cca 5 
milionů Kč.    
 
    Velké poděkování patří také představitelům a 
členům TJ Slovan Hrádek nad Nisou, kde našli naši 
muži azyl po celé dva roky a žáci jeden rok, F.K. 
Krásná Studánka žáci druhý rok a FK Jiskra 
Machnín, kde našli azyl naši nejmenší.  
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Celodenní program slavnostního otevření  
 
      V neděli dne 24. června 2012 je ovšem fotbalu věnován na hřišti celý den.  Tzn. již před slavnostním otevřením si v předzápasech zahrají 
naši mladší i starší žáci proti TJ Slovan Hrádek nad Nisou a naše stará garda si vymodlila jako soupeře krásné ženy z TJ Slovan Liberec.  
 
11:00 -  elévové  –  TJ Spartak Chrastava x TJ Slovan Hrádek nad Nisou 
13:00 - žáci TJ Spartak Chrastava x TJ Slovan Hrádek nad Nisou  
14:30 - stará garda TJ Spartak Chrastava x  ženy TJ Slovan Liberec  
  
16:30   Slavnostní otevření hřiště (předseda FAČR Miroslav Pelta, primátor Jablonce n. N. Ing. Petr Beitl)  
  
17:00   muži    TJ Spartak Chrastava x FK Baumit Jablonec nad Nisou 
 

Chrastavský happening 
      Byl bych rád, kdyby se 24. červen 2012 strávený u našeho znovuzrozeného fotbalového hřiště stal pro naše občany  opravdovým 
happeningem. Ať již naši fotbalisté všech věkových kategorií dopadnou jakkoliv. Mimochodem vím, že vedení TJ Spartak jedná o startu 
někdejšího několikanásobného nejlepšího sportovce Chrastavy Libora Janáčka, který se proslavil jako hráč Slovanu Liberec a Bohemians Praha  
a já osobně usiluji o start  svého někdejšího studenta z gymnázia Martina Jirouše, t. č. kmenového hráče AC Sparty Praha na hostování v SK 
Sigmě Olomouc. A aby se všem ve sportovním areálu líbilo, bude po celý den hrát skupina WOKO.  
 
V Chrastavě dne 14. května 2012                                                                                                   Ing. Michael Canov, starosta města Chrastava  

Jednota bratrská Chrastava 

Lesní brigáda 
Klubáč, klub pro děti od 2. do 5. třídy, se ve středu 9. 5. nesešel v prostorách 
Bételu, jak  je zaběhnutým zvykem. Tentokrát jsme vyrazili jsme do lesa, 
konkrétně do prostoru mezi dálnicí a Střeleckým Vrchem. Tam se všech 15 dětí 
spolu s vedoucími pustilo do sázení cca 50 stromků. Pod odborným vedením ing. 
Chládka, správce lesů města Chrastavy, jsme pomohli dolesnit pruh lesa, který 
slouží jako protihluková ochrana sídliště. Každé z dětí si  zasadilo svůj strom, na 
který se bude moci chodit dívat a sledovat jeho růst. Za odměnu  všechny čeká 
odborná přednáška ing. Chládka spolu s ukázkami práce lesníka v terénu. 
 

Rodinný výlet do labyrintária 
a zámku Loučeň 
Na základě mnohých doporučení vyrazilo v neděli 20. května 2012 devět rodin 
z Chrastavy na zámek. Loučeň ale není jen tak ledajaký zámek – neprovází zde 
průvodce, ale komorník, princezna nebo bílá paní. Ani park tu není obyčejný, 

najdeme v něm totiž celkem jedenáct bludišť a labyrintů 
z kamene, dřeva, keřů, provazů atd. Za krásného počasí 
jsme si to všechno užili a vyzkoušeli. Někteří z nás 
navštívili i vyhlášenou restauraci Vtipná kaše a ochutnali 
zdejší specialitu „Čápi s mákem“. Celý výlet jsme zakončili 
společným piknikem a fotbálkem na nádherné zámecké 
louce. 
Všem, kteří si tuto příležitost nechali ujít, výlet na Loučeň 
vřele doporučujeme a těšíme se na další společná setkání.  
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 V ČERVNU VÁS SRDEČNĚ ZVEME: 

 
PÁNI KLUCI aneb ZAHRADNÍ SLAVNOST pro celé rodiny při příležitosti DNE OTCŮ 

- sobota 16. 6. od 15:30 hod., zahrada v Bételu – Bezručova 503 

 
výlet KLUBU EVERGREEN PRO SENIORY 

-  sobota 23. 6. 
Chcete se vrátit o několik desetiletí zpátky? Pojeďte s námi do skanzenu Zubrnice, který nabízí i prohlídku funkčního vodního mlýnu. Na cestu 
do minulosti se vypravíme v sobotu 23. června, cena je 130,- Kč. Při zpáteční cestě určitě zastavíme v nějaké dobré cukrárně. Závazné 
přihlášky přijímá do středy 20. 6. p. Vokál na tel. 728 977 973 nebo osobně na kavárničce v Bételu ve středu mezi 17:00 až 19:30 hod. Těšíme 
se, že s vámi strávíme příjemný čas při poznávání našich pamětihodností. 
 
BURZA OBLEČENÍ V DOMEČKU po rekonstrukci opět otevřena! 
Otevřeno (na zazvonění): Po – Pá  12:00 až 16:00 hod. ( Středa 12:00 až 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 Rodinného centra Domeček. 
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Vážení čtenáři, 
  následující článek je věnován připomenutí událostí v roce 1866, kdy 
válečný konflikt v Čechách rozhodl o konečném postavení Pruska a 
Rakouska v Německém spolku a ve střední Evropě. Válečné události 
zasáhly rovněž Chrastavu v podobě mobilizace a také pruské 
okupace, která začala 23. června, kdy do města vstoupily jednotky 
pruské 1. armády.  
  V roce 2009 město Chrastava vydalo publikaci Chrastava v prusko-
rakouské válce roku 1866. Jedna její kapitola se zabývá také 
pomníky, které vznikly v bývalém chrastavském okresu. Jeden 
z pomníků u kostela sv. Vavřince nechal postavit Lokální spolek pro 
udržování válečných pomníků v politickém okrese Liberec a byl 
věnován neznámému pruskému vojákovi, který v Chrastavě zemřel 
během uvedeného válečného roku. Jeho identifikaci nebo alespoň 
příslušnost k určitému vojenskému útvaru se nepodařilo zjistit ani 
během několikaletého shromaždování materiálů, které byly otisknuty 
ve výše uvedené publikaci. Určitou možností k určení totožnosti se 
jevilo zranění Friedricha Norda (Nordta) od 4. magdeburského pěšího 
pluku č. 67, který byl v podvečer 23. června 1866 u Bedřichovky 
zasažen střelou do pravého stehna. Stalo se tak při střetu s hlídkou 
od rakouského husarského pluku č. 5. Zraněný nepadl do 
nepřátelského zajetí a tudíž byl dopraven do vojenského tábora, který 
se nacházel v Chrastavě a v širokém okolí. Další osudy zraněného 
zapadly v době psaní publikace v mlžném oparu historie, a proto byla 
vyslovena domněnka, že později mohl skutečně zemřít v Chrastavě. 
Další stopou se jevila informace ve farní kronice Chrastavy, podle 
které byl 31. srpna 1866 pohřben pruský voják zemřelý na choleru. I 
když tento zápis daleko více přibližoval přesnější datum, bohužel bez 
jména popř. uvedení jednotky nebyl plně hodnotný. V té době 
severovýchodní Čechy a hlavně Morava byly velmi zasaženy epidemií 

cholery nebo tyfu, které se rychle šířily do dalších částí rakouské 
monarchie. Zde přicházela v úvahu možnost, že se mohlo jednat o 
zraněného vojáka, kterého při převozu po železnici vyložili, protože 
během transportu u něho propuklo infekční onemocnění. Ovšem stále 
přicházela také v úvahu možnost, že se jednalo o vojáka, který byl již 
mnohem dříve do Chrastavy dopraven a během léčebného pobytu 
zde zemřel. Určitým záchytným bodem se jevil údaj v textu pomníku 
odhaleného v roce 1899, který byl odstraněn po skončení 2. světové 
války a obnoven v roce 2008. Zde se uvádí, že v Chrastavě pohřbili 
střelce neznámého jména pruského střeleckého pluku č. 27. Tento 
pluk měl v názvu pěší a ne střelecký, což z hlediska identifikace není 
podstatné, nicméně část pluku bojovala odpoledne 23. června 
v prvním střetnutí u Bedřichovky. Proto se mohlo jednat o příslušníka 
2. magdeburského pěšího pluku č. 27, který byl zraněn za několik 
málo hodin po překročení hranic u Uhelné. Rovněž se nedalo vyloučit, 
že ochablý organismus Prusa z pěšího pluku č. 67 zraněného u 
Bedřichovky nedokázal odolat nemoci. Konečnou variantou mohlo 
dojít v Chrastavě k úmrtí příslušníka pěšího pluku č. 27 zraněného 
v bitvě 3. července u Hradce Králové. Podobný životní příběh se 
naplnil Andreasovi Nagelovi z 5. setniny tohoto pluku, který zemřel 
v Zittau 8. srpna 1866. Všechny tyto úvahy sice měly reálnou 
myšlenku, ale přesto chybělo to hlavní, historický písemný doklad.   
    Až další podrobné bádání zjistilo, že zraněný Nord (Nordt) byl 
převezen do lazaretu v Görlitz, a to zcela vyloučilo možnost, že v textu 
pomníku došlo k záměně pluku č. 27 za pluk č. 67. Shodou okolností 
jsem po několika měsících od vydání publikace s velkou dávkou 
náhody objevil v matrice zemřelých pruského 8. pomořanského 
pěšího pluku č. 61 konečné vysvětlení celé záhady. Tím hledaným se 
stal mušketýr 3. setniny Janusch Heinrich, narozený 13. června 1842 
ve Wottinu (současný polský název se nepodařilo zjistit), kraj Stolp 
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(polský Slupsk), který zemřel 30. srpna v Chrastavě 
v Čechách na tyfus a následující den zde byl také pohřben. 
Tento údaj se již zcela shoduje s datem pohřbu v kronice 
chrastavské farnosti. Jediný rozdíl spočíval v příčině úmrtí, 
kterou byl v případě vojenského zápisu tyfus a v případě 
civilního cholera, což si lze snadno vysvětlit omylem faráře 
nebo napjatou atmosférou vládnoucí ve válečném čase. 
Ovšem osud podpořený vojenským plánováním si 
s Januschem Heinrichem krutě zahrál. Po překročení hranic 
24. června se 1. prapor pěšího pluku č. 61, kam náležela 3. 
setnina, ubytoval v obci Růžek a k dalšímu postupu vyrazil až 
27. června do Minkovic u Liberce. Heinrich měl tudíž možnost 
poznat nejen Chrastavu, ale také pochodoval okolo kostela 
sv. Vavřince a zcela jistě ho nemohlo napadnout, že ke konci 
srpna město uvidí ještě jednou za zcela odlišných okolností. 
Stalo se tak 20. srpna, kdy se čtyři setniny 1. praporu při 
zpátečním pochodu z tažení proti Rakousku ubytovaly 
v Hrádku nad Nisou a Chrastavě. V době pobytu propuklo u 
Heinricha infekční onemocnění, na které 30. srpna 1866 
zemřel. Pokud to podmínky dovolovaly, lze předpokládat, že 
pohřeb se mohl odehrát za vojenských poct, protože prapor 
opustil obě města 2. září, kdy se ubytoval Seidenbergu 
(Zawidów) a okolí. 
 
     Při psaní textu publikace o Chrastavě rovněž vyvstala 
otázka, kde překročilo hranice 96 děl a přes 2500 koní 
dělostřelecké zálohy 1. pruské armády, která vstoupila do 
Čech v prostoru Hrádek nad Nisou – Nové Město pod 
Smrkem. K těmto počtům se přidaly i doprovodné povozy 
zabezpečující technické zázemí s příslušným počtem koní. 
Bohužel nebyly k dispozici dějiny dělostřeleckých pluků, 
z jejichž organizačního svazku několik baterií tvořilo zmíněnou 
zálohu. V těchto písemných materiálech lze zjistit, jakými 
lokalitami jednotky postupovaly během polního tažení. Po 
rozboru možností přesunu, který podpořila geografická 
situace frýdlantského výběžku se stavem tehdejších cest, kdy 
hlavně hřeben u Mníšku mohl způsobit značné problémy při 
jeho překonávání, byla vyslovena domněnka, že dělostřelecká 
záloha využila komunikační síť na Liberec přes Chrastavu. Až 
další studium událostí v roce 1866 a historie pruské armády 
potvrdilo, že po překročení hranic u Seidenbergu záložní 
dělostřelectvo 23. června postoupilo do Frýdlantu v Čechách. 

Jiří Náhlovský, autor knihy Chrastava v prusko-rakouské válce 
 roku 1866, Chrastava 2009. 

 Ilustrace:  Prusko 1860-1867: Mušketýr 8. pomořanského pěšího pluku č. 61. 

    Stalo se již tradicí, že se Město Chrastava zúčastňuje Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu „
Tourtec “, který pořádá Okresní úřad v Jelení Góře v Polsku. Bylo tomu tak i letos, kdy ve dnech 11. – 
12. května 2012, prezentovala popáté Chrastavu delegace v čele s místostaroskou Zitou Václavíkovou, 
vedoucím Společenského klubu Pavlem Urbanem a referentkou infocentra Jitkou Marxovou.  
    Veletrh se konal již počtrnácté, opět na Place Ratuszowym (Radniční náměstí) a letos byl přihlášen 
rekordní počet vystavovatelů a prodejců - celkem 158, z toho 11 z České republiky. Bylo si zde co 
prohlédnout a ochutnat. Nabídka byla široká samozřejmě od vystavovatelů z Polska, ale i z Německa a 
Holandska. Zastoupeny byly cestovní kanceláře a agentury, firmy zabývající se turismem a ubytováním, 
hotely, různá sdružení, města a obce, lázeňské lokality. Prezentovali se zde také výrobci regionálních 
produktů, např. sýry, domácí koláče a chleba, klobásy, víno, medovina, ale i ruční výšivka, keramika 
nebo česká bižuterie. Návštěvníky veletrhu čekal bohatý doprovodný program – vystoupení uměleckých 
souborů a zpěváků, ukázky místních dětských souborů a sportovních klubů, soutěže, semináře, možnost 
vyzkoušet si let bezmotorovým letadlem. Organizátoři letos připravili překvapení v podobě vystoupení 
Souboru běloruských lidových písní „Kalinka“ ze Zaluk.  
    Cíl veletrhu byl jednoznačně splněn – nabídnout zajímavou  a atraktivní dovolenou, výlety, putování. 
Poznat tradice a různé přírodní lokality, navštívit magická místa a památky. Naplánovat si odpočinek či 
adrenalinové zážitky. To vše a mnoho dalšího „Tourtec 2012“ ukázal a nabídl. 

                                                                           Jitka Marxová 
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   Práce s hasičskou mládeží v Chrastavě ko-
nečně začala „přinášet své ovoce“. I bez mož-
nosti nácviku provedení celé soutěžní disciplí-
ny, se zúčastnilo družstvo mladých hasičů z 
Chrastavy, v sobotu 28. 4. 2012, v Karlinkách 
soutěže „Karlinský H-Faktor“. Družstvo pod 
vedením Vladimíra Židlického se umístilo na 
pěkném 3. místě.  
   Pokud některého z rodičů zaujal „kroužek 
mladých hasičů“, více informací a kontakty 
naleznou na webových stránkách http://www.
sdhchrastava.wbs.cz/Mladi-Hasici-.html. 
   Tímto mladým hasičům přeji mnoho dalších 
úspěchů a ještě lepší výsledky. 
 

                                                 Petr Tlach,  
starosta SH ČMS SDH Chrastava 

Červen s Českým rozhlasem Sever. To je „Den otevřených dveří“ a akce „Daruj krev“! 
Zajímá vás odkud denně vysílají naši moderátoři nebo byste si rádi vyzkoušeli, jaký  je to 
pocit zasednout u moderátorského pultu? Pak máte jedinečnou možnost a to v neděli 10. 
června 2012 od 10:00 do 12:00 v Liberecké redakci Českého rozhlasu Sever. Rádi vás zde 
provedeme a na 13:00 se s námi můžete přesunout do Lidových sadů, kde budeme 
pokračovat ve slavnostním dnu při příležitosti konání „Gody festivalu“  - vstup zde bude 
zdarma. 
 
Den jako stvořený pro ty z vás, kteří by se rádi stali pravidelnými dárci krve je 13. červen 
2012. Od 7:00 do 9:30 vás rádi přivítáme na transfuzním oddělení Krajské nemocnice 
v Liberci – budova T. „Daruj krev s Českým rozhlasem Sever“ podporují všem známí 
Liberečtí Bílí Tygři a přímo na oddělení se na vás bude těšit jeden z nejzkušenějších 
obránců Jan Výtisk.  
Přejeme vám krásné červnové dny.  

  Výkon služby ve městě Chrastava  
- kontroly okrajových částí města – Vítkov a bývalý statek tzv. pětistovka, Vysoká, Víska, Kolonka, Andělská Hora, Barandov  
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru města  
- dohled nad dopravní situací v centru města a okolí města 

- kontroly parkování na celém katastru města 

- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích, majetku města, soukromém majetku apod. 
- monitoring nepovolených (tzv. černých) skládek v katastru města 

- monitoring vodních toků při vydatnějších srážkách 

- dohled na přechodech pro chodce v ranních hodinách (děti jdoucí do škol) 
- dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení města  
- kontroly  okrajových  částí města – hřbitov, přehrada, vodojemy, parky, školky, školy, transbordér, kostel, pomníky, koupaliště, sídliště 
Střelecký Vrch, sídliště okálů, okolí  rybníků na  Střeleckém Vrchu, podchod pod silnicí 1/13, sídliště v ul. Andělohorská, sv.Ján, namátkové 
kontroly vysílače na Ovčí hoře 

- dohled před kostelem sv. Vavřince při pátečních bohoslužbách 

- kontroly  v centru města – tržnice, okolí TJ Spartaku (kotelna, skatepark), bývalá kotelna za Kovákem, bývalá ubytovna Kovák, bývalý 
kulturák, betonka, podloubí na náměstí, autobusové zastávky, autobusové nádraží, vlakové zastávky, vlakové nádraží, náměstí - parkovací 
hodiny, vyhláška o požívání alkoholu, dům azylového typu, Eichstattská cesta, školní jídelna, škola, společenský klub 

- kontroly krytých vlakových i autobusových zastávek zaměřené na dodržování zákazu kouření 
  Kontroly jsou prováděny v denních i nočních hodinách – vozidlem, pěšky a za příznivého počasí na kole   
 
  Výkon služby v obci Stráž nad Nisou   
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru obce  
- dohled nad dopravní situací v centru obce a okolí obce 
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- kontroly parkování na celém katastru obce 
- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích, majetku obce, soukromém majetku  apod. 
- monitoring nepovolených (tzv.černých) skládek v katastru obce  
- dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení obce 

- kontroly  okrajových  částí  obce: Svárov, Bělidlo, Zlatý kopec  
- kontroly  v centru obce – hřbitov, kostel, škola, školka, dětské hřiště, obecní úřad, 
- měření rychlosti, prováděné dle dohody s obcí  na vytypovaných komunikacích 
 Kontroly jsou prováděny v denních i nočních hodinách – vozidlem, pěšky a za příznivého počasí na kole.   
 
Další činnost 

-     Šetření ohledně poškozených dveří  psem dne 2. 4. 2012 v lokalitě Vysoká, jedná se o občansko právní spor, majitelka psa a 
oznamovatelka byly řádně poučeny 

-    spolupráce s přestupkovým referentem OZO p. K. Pokorným, při předvolání osoby k podání vysvětlení ke správnímu jednání 
-       šetření ohledně údajného poškozování laviček na nám. 1. máje, zjištěna totožnost osob, kontrola laviček, bez poškození (9. 4. 

2012),  
-       spolupráce s referentem OVÚS p. Spáčilem při kontrole nakládání s odpadem ve fa Grupo Antolin, pořízena fotodokumentace, 

zápis z kontroly proveden výše uvedeným referentem 

-       přijato telefonické oznámení ohledně volně pobíhajícího psa v obci Stráž nad Nisou, provedena kontrola nahlášené lokality a 
blízkého okolí, kde měl pes pobíhat – neg., 

-       Andělská Hora – kolonka – kontrola objektu bývalé elektrárny z důvodného podezření vniknutí neoprávněných osob do objektu, 
kontrola provedena s majitelem a ve spolupráci s hlídkou PČr Chrastava – žádné neoprávněné osoby nezjištěny 

-       Dne 20. 4. 2012 okolo 16:00 h. bylo opětovně nahlášeno podezření na vloupání do objektu bývalé elektrárny v lokalitě Andělská 
Hora kolonka, kdy oznamovatel uvedl, že pachatel se pravděpodobně ještě nachází v objektu, ve spolupráci s PČr (hlídka PČR + 
psovod) byla provedena kontrola objektu a zajištěn pachatel vloupání, který se ukrýval ve sklepních prostorách, pachatel byl 
omezen na osobní svobodě a předveden na služebnu OOP Chrastava 

-       Oznámení  krádeže v prodejně Penny, na místě zjištěno, že se jedná o nezletilou dívku, která přes pokladnu pronesla zboží 
v hodnotě 9.90 Kč, vzhledem k věku byla celá událost nahlášena ve škole a rodičům nezletilé 

-       Bezpečnostní dohled při svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu ve dnech 21. a 22. 4. 2012 
-       Dne 29. 4. 2012 účast a zajištění slavnostního průvodu u příležitosti svěcení vlajky města Chrastava, průvod šel z nám.1. máje 

ul. Spojovací a Školní ke kostelu sv. Vavřince, kde proběhl obřad vysvěcení.   
 

Odchyt zvířat 
Počet mrtvých zvířat  - 1x (srna), počet odchycených zvířat – 3x, z toho 1 x předáno majiteli, 2 x odvoz do útulku MVDr. Tvrzníkové. 
 
Spolupráce s OOPčr Chrastava 

 -    spolupráce s hlídkou PČr při nálezu podnapilé nezletilé dívky (9. 4. 2012), vyrozuměni rodiče, vzhledem ke stavu dívky byla přivolána 
RZS 
-     opakované namátkové DBA se zaměřením na dodržování zákazových značek a řidiče jezdící pod vlivem alkoholu 
 

    Mateřská škola v Chrastavě má v současnosti sedm běžných a 
jednu speciální třídu (s polovičním počtem dětí). V zájmu uspokojení 
maximálního počtu požadavků navyšujeme od nového školního roku 
počet tříd o jednu. Navýšení bude realizováno tak, že v budově 
Revoluční sice zůstanou tři třídy, ale namísto třídy speciální bude třída 

běžná. Speciální třída se přestěhuje do budovy v Nádražní ulici, kde 
se tak rozšíří počet tříd na čtyři.  V budově v Luční ulici zůstanou dvě 
třídy.   
 
   Jak je již výše uvedeno, tato změna je zavedena s jediným cílem a 
sice, vyhovět maximálně  požadavkům rodičů. Rada města navíc 
přijala opatření, které umožní vedení školky umístit několik dětí i 
během školního roku v případě, že maminka získá zaměstnání.  
Podmínkou umístění je však trvalé bydliště rodičů dítěte v Chrastavě. 
Důvodem tohoto opatření je mimo cíle, kterým je přednostní 
uspokojení Chrastaváků, i vyloučení situace, která se dříve běžně 
stávala, kdy rodiče sice v Chrastavě žili, ale trvalé bydliště měli jinde. 
To totiž znamenalo, že příjem z RUD jak za rodiče tak za dítě (7 tis. 
Kč/osoba/rok) neinkasovala Chrastava, ale jiné město a navíc dotyční 
platili namísto v Chrastavě v jiném městě i poplatek za odpad. 
Výjimku má pouze několik dětí rodičů z Kryštofova Údolí. To proto, že 
v Kryštofově Údolí jako v jediné obci v našem bezprostředním okolí 
mateřská škola neexistuje a město Chrastava má na dobrých vztazích 
s Kryštofovým Údolím zájem. Zároveň Kryštofovo Údolí platí městu 
Chrastava podíl na provozních nákladech.  
 
    V provozu samozřejmě zůstává i třída mateřské školy v ZŠ a MŠ 
Chrastava – Vítkov.  
 
Ing. Michael Canov – starosta                V Chrastavě dne   25. 5. 2012  
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Aktivní stáří je termín, který se v poslední době skloňuje ve všech pádech. I 
dříve narození chtějí totiž trávit svůj volný čas tvořivě a smysluplně.  Pro tyto 
účely Městský úřad v Chrastavě vytvořil nový program „Šikovné ručičky“.  
Probíhá dvakrát týdně ve společenském klubu DPS. Senioři mají možnost se 
setkávat v malé skupině. K aktivní tvořivosti zajímavých výrobků je motivuje 
odborný lektor arteterapie. Projekt má pevnou strukturu. Tematicky podporuje 
oblast psychomotoriky a hygieny duševní podstaty. Nezbytnou součástí je 
volná diskuze. Společným úsilím vznikají unikátní díla jako např. obraz „Roz-
kvetlá louka“.  Je to mozaika květů ze zátek od pet lahví. Radost autorů nad dokončeným dílem (Vlasta Skalická, Irena Kyksová, Vlasta 
Trnková, Zlata Halbichová, Hana Veselá, Anelis Vrbová, Jarmila Rozycká a Hana Stehlíková) nelze přehlédnout.  Velmi aktivně se zapojují do 
všech aktivit a s chutí očekávají další impulzy k nové tvorbě. Jejich úspěch bude oceněn návštěvníky Státního zámku v Zákupech, kde bude 
obraz vystaven ve dnech 26. – 27. 5. 2012 na prezentačním setkání umělců se zdravotním hendikepem a kulturní veřejností Českolipského 
regionu. 

                                                                                        Lektor volnočasových aktivit Jana Eichlerová 

    Dne 16. 5. 2012 proběhla celorepubliková sbírka pořádaná Ligou proti 

rakovině Praha, známá pod názvem „Kytičkový den“. 
    V letošním roce to byl již šestnáctý ročník. I Chrastava se zapojila a spolu 
s Hrádkem nad Nisou  přispěla na dobrou věc čátkou 28.701,- Kč. 
 
    Dobrovolníci z řad turistického oddílu Perseus prodali za tento den 1300 
kytiček. Poděkování patří jak „žluťáskům“, kteří si v tento den užívali svoji „do-
volenou“, tak především všem dárcům. 
    Ještě jednou děkuji a všem přeji hodně zdraví a za rok snad opět 
nashledanou. 
 

P. Kopecká, TO PERSEUS 

Označení TP a ZTP pOznačení TP a ZTP pOznačení TP a ZTP pOznačení TP a ZTP platí dolatí dolatí dolatí do    31313131. . . . 12121212. . . . 2012201220122012    
    Na základě zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MPSV č. 
182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů České republiky 
v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, byly přiznány mimořádné výhody a vydán průkaz TP, ZTP nebo 
ZTP/P osobám se zdravotním postižením. 
    V případě, že bylo k průkazu mimořádných výhod vydáno i zvláštní označení O1, je možné ho využívat do ukončení doby 
jeho platnosti (respektive platnosti přiznaných mimořádných výhod), ale nejpozději do 31. 12. 2012. Výměnu stávajícího 

označení O1 za parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (označení O7) provádí na základě žádosti 
Magistrát města Liberec, odbor sociální péče.  
    K výměně je třeba doložit aktuální barevnou fotografii o rozměru 35x45 mm a předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P. Při vydání nového 
parkovacího průkazu je nutno odevzdat stávající označení O1. 
    Úřední doba odboru sociální péče, odd. sociálních činností (Uran1.p., kancelář č. 2):  pondělí, středa: 8,00 – 17,00 hod. 
                                                                                                                                         pátek: 8,00 – 14,00 hod.  
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PRODÁM  NOKIA 6070, barevný displej, MMS, fotoaparát/kamera, 
FM rádio, infraport, organizér, java, hry, s novou nab., stříbrná, jako 
nová, ve 100 % stavu, jen 800 Kč. I na dobírku. T: 604 961 269 
—————————————————————————————— 
PRODÁM Nokia 6300, moderní design, tloušťka pouze 12 mm, velmi 
odolný ocelový kryt, fotoaparát/kamera, MP3 přehrávač, bluetooth,
USB, internet, email aj., paměťová karta, jako nový včetně přísl., jen 
1200 Kč. I na dobírku. Tel.: 731719454 

PRODÁM  Pěkný kovový model německého tanku King Tiger. Délka 
cca 18 cm. Firma del Prada. Výborný stav, nepoškozený. Cena 350 
Kč. Zašlu na dobírku. Tel.: 731 719 454 
—————————————————————————————— 
PRONAJMU BYT 2+1, 54 m2. Chrastava, Střelecký Vrch, 
v nejnovější zástavbě 2.patro, s výtahem. 8 200,--Kč měsíčně vč. 
záloh na služby. Informace – tel.: 777 339 281 
 

PRODÁM hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínající astrono-
my, kompletní souprava včetně hledáčku, kompasu, stativu, nový v 
orig. balení, cena pouze 800 Kč. Mohu zaslat i na dobírku.  
Tel:  604 961 269 
——————————————————————————————– 

PRODÁM  Ultrazvuková čistička, úplně nová, dokonale a šetrně vy-
čistí šperky, brýle, zubní protézy, hodinky aj. drobné předměty, velmi 
jednoduchá obsluha, český návod, cena 490 Kč. I na dobírku.  
Tel: 604 961 269 
—————————————–—————————————————

   Dne 26. června uplyne již 16 dlouhých smutných let od smrti milovaného tatínka Alfréda Mojžíše.  

Kdo jste ho znali, vzpomeňte se mnou.                                                                                           Dcera Dana 
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