
    Letos v červenci se nás několik členek TJ Sokol Chrastava 
zúčastnilo XV. Všesokolského sletu v Praze s náročnou skladbou 
nazvanou „Kontrasty“. 
Jako pokaždé jsme si tuto akci užily, atmosféra byla vynikající, 
zážitky neopakovatelné, ale kdo to neprožil, stejně nepochopí a 
možná ani neuvěří. Naše zážitky máme zdokumentovány na 
fotografiích a videozáznamech, které si i po letech rády prohlédneme 
a s legrací zavzpomínáme 
    Letos nám přibudou i krásné fotografie ze slavnostního průvodu ve 
spřáteleném městě Eichstätt, kam jsme byly pozvány společně 
s několika zástupci našeho města, v čele s panem starostou, Ing. 

Michaelem Canovem. 
    Počasí bylo vyni-
kající, stejně jako při-
jetí tamějšími před-
staviteli. Celý víkend 
se o nás dobře starali, 
ať se jednalo o 
báječné pohoštění 
nebo kulturní program. 
Pod le  p ř íznivých 
ohlasů a reakcí 
místních obyvatel jsme 
v průvodu dobře 
obstály. Spokojený byl 
i pan starosta, které-
mu bychom tímto 
chtěly poděkovat za to, 
že nám umožnil 
zúčastnit se této akce 
v zahraničí. 

———————– 
Za TJ Sokol Chrastava  

Kamila Škáchová 

Popovodňová obnova Jeřice 

  a Vítkovského potoka 

Městská policie má fotopasti 

Ze zasedání Rady města 

Zasedání zastupitelstva města 

Probíhají opravy dalších  

    komunikací 

Město získalo prostředky 
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Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na devadesátý devátý „Večer se starostou“

na téma

.

 Setkání se koná 

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

„Možnost výstavby kogenerační jednotky v kotelně VE
na Střeleckém Vrchu  – možná cesta ke snížení ceny tepla“

     

Pozvání přijali  
a 

zástupce společnosti VE s. r. o. Ing. Petr Vedral, jednatel, 
zástupce společnosti ČEZ, a. s., útvar kogenerace – pan Ondřej Šišpela.

ve středu 10. října 2012 od 17:00 hodin
v malé zasedací místnosti na radnici  .
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   V nejbližších dnech začne Povodí Labe s. p. realizovat popovodňovou obnovu zničených koryt Jeřice a Vítkovského potoka. 
 
Jeřice – 94 milionů 
Výběrové řízení na obnovu Jeřice vyhrála firma OHL ŽS a.s. Tato firma je 
českou větví mezinárodní španělské stavební společnosti Obrascón 
Huarte Lain. V Chrastavě bude realizovat svoji vůbec první zakázku. OHL 
ŽS a. s. vyhrála soutěž (z cca 15 firem) s cenou 94 mil. Kč (78.375.067 + 
20% DPH). Akci je smluvně zavázána dokončit do konce listopadu 
příštího roku, nicméně více než třetinu prací musí realizovat již do konce 
listopadu letošního. 
Za firmu OHL ŽS je případné dotazy občanů do doby dokončení díla 
připraven kdykoli zodpovědět Ing. Pavel Bečvář mailto:pbecvar@ohlzs.
cz , mobilní tel. +420 724351334. Za Povodí Labe Ing. Jakub Hušek, 
mailto:husekj@pla.cz , mobilní tel. +420 602128870. 
 
Vítkovský potok – 11 milionů 
Výběrové řízení na obnovu Vítkovského potoka vyhrála firma EUROVIA 
CS a.s.. Tato firma je naopak v Chrastavě dlouhodobě známá. EUROVIA 
vyhrála soutěž za obdobných podmínek s cenou necelých 11 milionů Kč 
(8.948.980 + 20% DPH). Akci je smluvně zavázána dokončit do konce 
června příštího roku. I u této akce musí být třetina prací realizována ještě letos. 
Za firmu EUROVIA CS je případné dotazy občanů do doby dokončení díla připraven kdykoli zodpovědět pan Martin Hořák mailto:martin.
horak2@eurovia.cz, mobilní tel. +420 731 601 144. Za Povodí Labe opět Ing. Jakub Hušek. 
V Chrastavě dne 19. září 2012                                                                                                                                Ing. Michael Canov, starosta 

    Boj většiny obcí a měst, boj za spravedlivější rozdílení daní skončil 
obrovským úspěchem. Poslanecká sněmovna schválila a následně 
jak Senát, tak pan prezident potvrdili změnu v  tzv. rozpočtovém 
určení daní (RUD). 
 
    Pro Chrastavu to znamená, že na jednoho našeho občana, tzn. 
občana s trvalým bydlištěm na katastru našeho města, se nám příjmy 
z  RUD navýší v poměru 9,2/7. To by mělo cca znamenat, že budeme 
od příštího roku přijímat 9200 Kč namísto dosavadních 7000 Kč a že 
vzhledem k 6200 obyvatelům Chrastavy převyšuje odhadované 
navýšení příjmů více než 13 mil. Kč/rok. Zde je však nutné 
podotknouti, že toto bude přesně platit jen v případě zachování 
celostátního inkasa daní. Pokud se sníží (což zcela reálně hrozí), pak 
se sice poměr navýšení v relativních hodnotách zachová tj. 9/ 7,2 , 
nikoli však v absolutních, tzn. příjem na občana může být nižší ve 
skutečnosti než 9 200 Kč. Další nepříjemností je, že již nebudeme 
dostávat peníze za žáky z obcí, kde není škola, či škola daného 
stupně (snížení příjmů o cca 200 000  Kč). Především však budou 
zrušeny veškeré dotace z českých zdrojů.          

 
Pozor – české dotace budou zrušeny  
 
Nová školní jídelna byla postavena z českých dotačních programů, 
z českých dotačních programů byla rekonstruována základní škola či 

postaveny všechny domy s pečovatelskou službou atd. S tím však 
bude od příštího roku konec. Na takovéto akce si budeme muset 
našetřit sami. A budeme mít z čeho – právě ze zvýšeného RUD. Ale 
musíme navýšené příjmy z RUD ochránit sami před sebou, abychom 
je nevyplýtvali na běžné záležitosti (což bude velmi svůdné), ale 
uchránili je na velké investiční akce (jako je např. rekonstrukce MŠ 
v Revoluční ulici či rekonstrukce a rozšíření ZŠ ve Školní ulici). Jiná 
možnost financování takovýchto akcí nebude existovat.  Asi bude 
nejlépe vytvořit z těchto příjmů speciální investiční fond, kde se 
navýšené prostředky budou ukládat, a které bude možno vybírat 
pouze právě na velké investiční akce.   

 
Příspěvek města Chrastava  
 
Příspěvek našeho města pro výše popsanou změnu byl nepatrný. Byli 
jsme jen jedním kolečkem v obrovské mase obcí a měst. Ale v jedné 
věci jsme přeci jen zabodovali výjimečně. A sice TV Chrastava velmi 
podrobně natočila demonstraci starostů z celé země, která se 
uskutečnila 21. září loňského roku, a její reportáž od nás převzala 
celá řada obcí a měst. Kdo se na reportáž chce znovu podívat, může 
na webových stránkách města.   
 
V Chrastavě dne  1. září 2012                Ing. Michael Canov, starosta 

    Město Chrastava ve snaze o zvýšení pořádku ve městě rozhodlo prostřednictvím rady města o zavedení 
fotopastí. Fotopasti jsou (či v nebližších dnech budou)  zavedeny na těchto místech:  
Eichstättské schody, park pod kostelem, ulice Frýdlantská, Lipová, čerpací stanice, areál TJ Spartak. Na 
některých uvedených místech se nachází či budou nacházet fotopasti i na různých místech.  
 
Zavedení fotopastí a jejich správu má na starosti městská policie (tel. 482 363 823, 482 363 824,  
603 347 676).   
.  
V Chrastavě dne   3. 9. 2012                                                                                        Michael Canov, starosta 
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    Jan Kudláček, Simona Zákoucká, Barbora Kracíková, 
Nicola Šipulová, Sára Rejnartová, David Ďuriš, Petr 
Medřický, Veronika Marečková, Jakub Jína a Tomáš 
Kučera.  To bylo složení teenegerovské delegace, která 
oslovila přímo vedení města se žádostí o zhotovení 
laviček na místě, které slouží pro jejich schůzky.   
 
Vedení města vyhovělo a slíbilo lavičky dokonce nikoli 
obyčejné, ale teenagerovské se sezením nahoře. Mladí 
naproti tomu slíbili zachovávání pořádku a úklid daného 
místa.  Vedení města svůj slib splnilo….nyní je na řadě 
druhá strana.  
 
V Chrastavě dne  5. září  2012   

  Ing. Michael Canov, starosta města   

    Rada města schválila dlouhodobý 15-ti letý pronájem restaurace Soptík v budově Hasičského muzea Chrastava pro firmu PE-KU pana Petra 
Kupce. Ten se snažil do konce minulého roku o reinkarnaci vyhlášené restaurace Lidový dům, než Lidový dům jeho vietnamští majitelé degra-
dovali na prodejnu oděvů. 
    Nový nájemce tak otvírá Soptíka právě v těchto dnech. Od října by se navíc mělo v restauraci i vařit. A to, budovu hasičů, návštěvníkům při-
pomínají i kresby a vtipy na stěnách obnovené restaurace, včetně záběrů z legendárního filmu „Hoří má panenko“. 
 
V Chrastavě dne 21. 9. 2012                                                                                                                           Ing. Michael Canov, starosta města 
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Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:   
-   s c h v á l i l a  
1) návaznosti na své usnesení čj. 2012/13/IV ze dne 23. července 2012 odst. 1 pronájem části poz. p. č. 661/14 o výměře cca 100 m2 a části 
poz. p. č. 117/2 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Dolní Vítkov, paní Iloně Wolkerové, na zřízení zahrady, vč. smlouvy o nájmu pozemku čj. 
N/38/2012  
2) návaznosti na své usnesení čj. 2012/13/IV ze dne 23. července 2012 odst. 2 pronájem části poz. p. č. 234/1 o výměře cca 200 m2 v k. ú. 
Chrastava I, paní Kateřině Mátlové, na zřízení zahrady, vč. smlouvy o nájmu pozemku čj. N/37/2012  
-   s c h v á l i l a  
1) zřízení věcného břemene na poz. p. č. 285/5 a 48/1v k. ú. Chrastava II ve prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o, jímž dojde k zajištění 
strpění umístění, zřízení a provozování stavby „SO 502.1 přeložka STL plynovodní přípojky pro č. p. 292 v km 17,67, SO 502.4 přeložka STL 
plynovodní přípojky pro č. p. 293 v km 17,87 a SO 501.2 přeložka STL plynovodu PE d63 v km 17,88, k. ú. Chrastava II, obec Chrastava – 
Obnova silnice II/592 po povodních 2010“, za cenu do 100 bm ve výši 10.000,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene čj. SBS/23/2012  
2) zřízení věcného břemene na poz. p. č. 120/19 v  k. ú. Horní Chrastava ve prospěch společnosti ČEZ Distiribuce, a. s., jímž dojde k zajištění 
strpění umístění, zřízení a provozování stavby nadzemní kabelové vedení NN „IP-12-4003038 Lbc, H.Chrastava-přípojka NN Fialka“, za cenu ve 
výši 500,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/24/2012   
-   s c h v á l i l a  
1) smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku) čj. RU/25/2012, kterou uzavře město a KSSLK pro 
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realizaci stavební akce „Obnova silnice po povodni (II/592 Chrastava) – II., IV. V. etapa“   
2) dodatek č. 1, čj. RU/26/2012 ke smlouvě o výpůjčce pozemků čj. RU/34/2011, č. 2011130T  ze dne 5.  9.  2012 uzavřené mezi Městem 
Chrastava a KSS LK  
3) smlouvu o spolupráci  a partnerství v rámci projektu: „II/592 Chrastava – III. etapa (partnerská smlouva) čj. RU/27/2012“  
-   s c h v á l i l a  
záměr pronajmout  části poz. p. č. 81/1 o celkové výměře cca 100 m2 – trvalý travní porost, části 82/4 o celkové výměře cca 10 m2 – trvalý 
travní porost, a části 82/13 o celkové výměře cca 23 m2 – ostatní plocha, vše v k. ú. Chrastava II a části poz. p. č. 309/1 o celkové výměře cca 
190 m2 – trvalý travní porost, v k. ú. Dolní Chrastava, za účelem zřízení zahrady, manipulační plochy 
-   s c h v á l i l a  
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem Gabriel s. r. o., České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice, IČ 25419455 na prodloužení 
termínu akce „Hřbitov Chrastava – revitalizace zeleně“  
-   s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR od Státního fondu životního prostředí České republiky, Kaplanova 
1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729 na akci „Hřbitov Chrastava – revitalizace zeleně“  
-   v z a l a   n a   v ě d o m í, 
že záležitost byla konzultována a odsouhlasena předsedou kontrolního výboru 
-   s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem  EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec, Londýnská 
564, 460 11 Liberec 11, IČ: 4527492 na realizaci akce „Rekonstrukce komunikace Chrastava – Nová Víska“  
-   s c h v á l i l a  
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem Stanislav Záhon - Pentagon 1, Karolíny Světlé č.p. 99/37, 460 07 Liberec 7, Horní 
Růžodol, IČ 86736558 na realizace akce „Chrastava – oprava střechy objektu DPS, I. etapa, Bílokostelecká“  
-   s c h v á l i l a  
hodnocení a zadání akce „Chrastava – oprava komunikace Andělská Hora na p. p. č. 720/1“ 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 f. EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod 
Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec 11, IČ 4527492 
-   s c h v á l i  l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec 
11, IČ: 4527492 na realizaci akce „Chrastava – oprava komunikace Andělská Hora na p. p. č. 720/1“ a pověřila starostu jejím podpisem po 
převodu prostředků do rozpočtu ORM v minimální výši hodnoty této zakázky III. změnou rozpočtu města na rok 2012 
-   s c h v á l i l a  
hodnocení a zadání akce „Chrastava – oprava komunikace Andělská Hora na p. p. č. 120/28“ 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 f. EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod 
Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec 11, IČ 4527492 
-   s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec 
11, IČ 4527492 na realizaci akce „Chrastava – oprava komunikace Andělská Hora na p. p. č. 120/28“  
-   s c h v á l i l a  
hodnocení a zadání akce „Chrastava - oprava mostu M6 - Barandov“ 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 f. EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 
Liberec 11, IČ 4527492 
-   s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec 
11, IČ 4527492 na realizaci akce „Chrastava - oprava mostu M6 - Barandov“  
-   s c h v á  l i l a 
platový výměr ředitelce příspěvkové organizace Města Chrastavy „Základní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov 69, okres Liberec – 
příspěvková organizace“  
-   s c h v á l i l a   směrnici Rady města Chrastavy č. 3/2012 o Inventarizaci majetku a závazků a pověřila starostu jejím podpisem  
-   s c h v á l i l a  

na základě žádosti darovací smlouvu DR/12/2012 – finanční dar pro Jezdeckou společnost Vysoká, IČ 26553305, zastoupenou 
předsedkyní Václavou Jarošovou a pověřila starostu jejím podpisem 

-  s c h v á l i l a   žádost Školní jídelny Chrastava o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Školní jídelna 
Chrastava  
-  z m o c n i l a   starostu k podpisu smluv s Libereckým krajem v rámci dotačního titulu Fond solidarity EU 

    Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo 
a usneslo se takto: 
- schválilo 
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu 
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 3 v domě 
čp. 683, Střelecký Vrch, v k. ú. Chrastava I, paní Zděnce Minaříkové  
- schválilo 
1. v návaznosti na své usnesení čj. 2012/02/X odst. 1 ze dne 16. 
dubna 2012 návrh kupní smlouvy čj. K/21/2012, prodej dle 
geometrického plánu č. 654-99/2012 pozemkové parcely č. 688/34 o 
výměře 193 m2 – ostatní plocha,  v k. ú. Dolní Chrastava, do 
vlastnictví manželů Markéty a Martina Sochorových  
2. v návaznosti na své usnesení čj. 2012/02/X odst. 2 ze dne 16. 
dubna 2012 návrh kupní smlouvy čj. K/22/2012, prodej dle 

geometrického plánu č. 654-99/2012 pozemkové parcely č. 688/35 o 
výměře 14 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví 
Ing. Petry Hoblíkové  
- schválilo 
1. v návaznosti na své usnesení čj. 2012/02/IX odst. 4 ze dne 16. 
dubna 2012 návrh kupní smlouvy čj. K/23/2012, prodej dle 
geometrického plánu č. 814-100/2012 pozemkové parcely č. 60/6 o 
výměře 586 m2 – zahrada, v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví manželů 
Šárky a Tomáše Valentových  
2. v návaznosti na své usnesení čj. 2012/02/IX odst. 5 ze dne 16. 
dubna 2012 návrh kupní smlouvy čj. K/24/2012, prodej dle 
geometrického plánu č. 814-100/2012 pozemkové parcely č. 60/7 o 
výměře 26 m2 – zahrada, v k. ú.Chrastava I, do vlastnictví pana 
Martina Hrušky  
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- schválilo 
změnu svého usnesení č. 2012/02/IX odst. 1, které nově zní: v 
návaznosti na své usnesení čj. 2009/01/VIII odst. 1 ze dne 2. února 
2009 prodej dle geometrického plánu č. 574-58/2012 pozemkové 
parcely č. 948/1 o výměře 1249 m2 – trvalý travní porost, na stavbu 
RD v k. ú. Horní Chrastava, do podílového vlastnictví paní Anety 
Frykové – ideální podíl ve výši 1/2 z celku a pana Radima Zatočila - 
ideální podíl ve výši 1/2 z celku, za cenu 437.200,- Kč a náklady 
spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/10/2012   
- schválilo 
změnu svého usnesení č. 2012/02/IX odst. 3, které nově zní: 
v návaznosti na své usnesení čj. 2011/09/V odst. 6 ze dne 12. 
prosince 2011 prodej dle geometrického plánu č. 248-028/2012 
pozemkové parcely č. 720/9 o výměře 64 m2 – ostatní plocha, v k. ú. 
Andělská Hora u Chrastavy, do podílového vlastnictví paní Petry 
Pradeové – ideální podíl ve výši 1/2 z celku a pana Karla Piterky - 
ideální podíl ve výši 1/2 z celku, za cenu 3.900,- Kč a náklady spojené 
s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/25/2012  
- schválilo 
1. v návaznosti na své usnesení čj. 2012/03/IX ze dne 25. června 
2012 směnu dle geometrického plánu č. 583-144/2012 poz. p. č. 
1464/3 o výměře 11 m2 - ostatní plocha, v k. ú. Horní Chrastava, 
která je ve vlastnictví města Chrastava, za poz. p. č. 1035/3 o výměře 
25 m2 – ostatní plocha, v k. ú Horní Chrastava, která je ve společném 
jmění manželů Aleny a Pavla Gebrových, za rozdíl ceny 
směňovaných pozemků ve výši 1.400,- Kč, který uhradí město, vč. 
návrhu směnné smlouvy čj. K/26/2012  
2. v návaznosti na své usnesení čj. 2012/02/XIII ze dne 16. dubna 
2012 směnu dle geometrického plánu č. 250-26/2012 poz. p. č. 
720/11 o výměře 17 m2 - ostatní plocha, v k. ú. Andělská Hora u 
Chrastavy, která je ve vlastnictví města Chrastava, za poz. p. č. 110/2 
o výměře 6 m2 – ostatní plocha, poz. p. č. 110/3 o výměře 3 m2 – 
ostatní plocha a poz. p. č. 720/12 o výměře 4 m2 – trvalý travní 
porost, vše k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, které jsou ve společném 
jmění manželů Jitky a Romana Vyskočilových, za rozdíl ceny 
směňovaných pozemků ve výši 240,- Kč, který uhradí manželé 
Vyskočilovi, vč. návrhu směnné smlouvy čj. K/18/2012  
- schválilo 
1. záměr prodat část pozemkové parcely č. 1435/1 o výměře cca 40 
m2 - ostatní plocha v k. ú. Chrastava I, za účelem majetkoprávního 
vyrovnání oplocené zahrady 
2. záměr prodat část pozemkové parcely č. 218 o výměře cca 133 
m2 - zahrada v k. ú. Chrastava I, za účelem úpravy a zpevnění 
příkrého svahu 
- schválilo 
záměr směnit část pozemkové parcely č. 699/2 o výměře cca 60 m2 - 
ostatní plocha, která je ve vlastnictví města, za část pozemkové 
parcely č. 779/1 o výměře cca 80 m2 - ostatní plocha, komunikace, 
která je ve vlastnictví manželů Ivany a Ing. Pavla Šteklových, vše k.ú. 
Dolní Vítkov, za účelem majetkoprávního vyrovnání komunikace 
- schválilo 
záměr prodat níže uvedené pozemky za účelem majetkoprávního 
vyrovnání stavby: „Chrastava, dopravní řešení v centru města – 
přeložka silnice II/592“ – II. etapa, vše k.ú. Chrastava I, 
1. dle geometrického plánu č. 807-22/2012 
p.p.č. 1412/3 o výměře 100 m2 

a dle geometrického plánu č. 796-120/2011 
p.p.č. 1411/1 o výměře 124 m2, p.p.č. 86/2 o výměře 5 m2, p.p.č. 
1385/2 o výměře 41 m2, p.p.č. 1385/1 o výměře 1789 m2, p.p.č. 85/8 
o výměře 8 m2, p.p.č. 83/10 o výměře 1 m2, p.p.č. 79/3 o výměře 23 
m2, p.p.č. 71/4 o výměře 161 m2, p.p.č. 45/34 o výměře 11 m2, p.p.č. 
45/29 o výměře 12 m2, p.p.č. 45/25 o výměře 31 m2, p.p.č. 1385/9 o 
výměře 90 m2, p.p.č. 1385/12 o výměře 49 m2, p.p.č. 1385/13 o 
výměře 19 m2, p.p.č. 1385/8 o výměře 44 m2, p.p.č. 1385/14 o 
výměře 9 m2, p.p.č. 85/7 o výměře 1m2, p.p.č. 83/8 o výměře 2 m2, 
p.p.č. 79/7 o výměře 1 m2, p.p.č. 45/33 o výměře 3 m2, p.p.č. 45/37 o 
výměře 1 m2 
2. dle geometrického plánu č. 796-120/2011 
(po majetkoprávním vyrovnání města a ostatních vlastníků 
předmětných pozemků) 
p.p.č. 81/5 o výměře 40m2, p.p.č. 87/2 o výměře 6 m2, p.p.č. 86/3 o 
výměře 8 m2, p.p.č. 85/5 o výměře 4 m2, p.p.č. 85/3 o výměře 1 m2, 
p.p.č. 83/6 o výměře 4 m2, p.p.č. 83/9 o výměře 1 m2, p.p.č. 81/6 o 
výměře 7 m2, p.p.č. 81/3 o výměře 7 m2, p.p.č. 79/5 o výměře 3 m2, 
p.p.č. 45/32 o výměře 1 m2, p.p.č. 45/27 o výměře 2 m2, p.p.č. 45/26 
o výměře 5 m2, p.p.č. 45/38 o výměře 1 m2, p.p.č. 71/2 o výměře 13 
m2, p.p.č. 1538 o výměře 1 m2 
- schválilo 
návrh 3. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2012  
- schválilo 
uzavření úvěrové smlouvy – kontokorentní úvěr na předfinancování 
projektu „Chrastava, Skalice a Bertsdorf-Hörnitz – hasiči společně 
proti přírodním živlům“ v rámci „Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu 
přeshraniční spolupráne 2007-2013 mezi Českou republikou a 
Svobodným státem Sasko“ uzavřenou mezi Volksbank CZ, a. s., Na 
Pankráci 1724/129, Praha 4 a městem Chrastava a pověřilo starostu 
podpisem smlouvy za těchto podmínek: 
- maximální výše úvěru do 6.500.000,-- Kč 
- úroková sazba s vazbou na 3M PRIBOR + marže banky do 1% 
- splatnost úvěru do 31. 7. 2013 
- rozhodlo 
na základě doporučení RM schváleného usnesením ze dne 6. 8. 2012 
bod č. 2012/14/IV, o názvech ulic dle ust.§ 28 odst. 1 ve spojení s ust. 
§ 84 odst.2. písm. r) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů: 
1) ulice: Města Lwówek Śląski  
2) ulice: Novoveská  
- vzalo na vědomí 
informaci starosty ve věci nároku vůči společnosti Integra stavby a. s.  
- vzalo na vědomí 
informaci starosty města ohledně Fondu solidarity EU 
- schválilo 
osobnost města pro rok 2012. Slavnostní vyhlášení bude 19. října 
2012 v kinosále Společenského klubu – organizační složky města 
Chrastava 
- schválilo 
komisi pro vyhodnocení nominovaných sportovců pro rok 2012 ve 
složení: Miroslav Balcar, Karel Řehák, Miroslav Stahoň, Eva Kašková, 
Pavel Urban a předávání ocenění jednotlivých kategorií: Ondřej Kout, 
Ingeborg Henzlová, Markéta Sochorová, Karel Řehák, Aleš 
Trpišovský, Karel Žemlička, Zita Václavíková, Michael Canov a 
náhradníci: Šimon Dvořák a Ivan Vydra. 

    Ještě před příchodem zimy budou realizovány opravy místních komunikací, 
včetně položení nového povrchu mostu přes Nisu v Barandově. 
    Konkrétně se jedná o dvě místní komunikace v Andělské Hoře, II. etapu 
opravy ulice Sportovní a plošnou opravu nerovností v ulici Bílokostelecká. 
Technický stav výše zmíněných komunikací byl dlouhodobě nevyhovující a 
zejména v případě mostu na Barandov hrozilo vzhledem k zatékání do mostní 
konstrukce k vážným škodám. 
    Ve výběrovém řízení na realizaci těchto prací zvítězila akciová společnost 
Eurovia, která se v nejbližších dnech pustí do samotné realizace. Termín prací 
je naplánován do konce října.  
Práce budou probíhat za běžného provozu s omezením provozu po nezbytně 
nutnou dobu s ohledem na technologický postup prací. 
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    Dne 7. 9. 2012 proběhlo na Krajském úřadu Liberec za účasti zástupců měst a obcí 
Libereckého kraje, odboru dopravy KÚ LK, KORID LK a v neposlední řadě drážních a auto-
busových dopravců působících v daném území projednání stavu zajištění dopravní 
obslužnosti pro období 9. 12. 2012 – 14. 12. 2013. 
    V rámci přípravy jízdních řádů byly všechny připomínky obcí i jednotlivých občanů došlých během roku posuzovány z hlediska účelnosti a 
naléhavosti – dle možností byly připomínky došlé do konce července zapracovány do návrhů jízdních řádů. 
    Koordinační porada měla za úkol zhodnotit fungování současného stavu a odsouhlasit návrh jízdních řádů pro výše uvedené období. 
Závěr: 
Jízdní řády, jak jsou v současné době nastaveny, se pro město Chrastava a blízké okolí měnit nebudou a jejich časová pásma 
zůstávají beze změny. 
V případě jakýchkoliv připomínek či požadavků na doplnění jízdních se mohou občané během roku obracet, jak písemně, tak telefonicky na ad-
resu KORID LK, spol s r. o., U Jezu 642/2a, Liberec (koridlk@kraj-lbc.cz), příp. na Infocentrum Chrastava (485 143 161, marxova@chrastava.
cz) nebo kancelář starosty, Ivana Loučková (482363816, louckova@chrastava. cz) . 

Ivana Loučková, vedoucí Kanceláře starosty 

     Za omezení se omlouváme a prosíme o maximální bezpečnost při pohybu v dotčených 
úsecích.   
 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 
  

    Více než 2 roky po povodni obdrželo město první část účelové 
dotace na krytí škod způsobených povodní v roce 2010 ve výši 
7.651.366,70 Kč z „Fondu solidarity EU – Náprava povodňových 
škod, srpen a září 2010“.  
 
    Fond solidarity EU (FSEU) je dotační program, jehož cílem je 
přispívat státům postiženým přírodní katastrofou velkých rozměrů na 
nápravu vzniklých škod, v našem případě tedy povodně ze 7. a 8. 
srpna 2010, která svým rozsahem překročila hranice České republiky 
a zasáhla i okolní státy. 
  
    Časová prodleva byla způsobena velkou administrativní náročností 
čerpání prostředků z FSEU, kdy prvním krokem bylo Rozhodnutí 
Evropské komise ze dne 22. 8. 2011, kterým přidělila finanční 

prostředky České republice a následně se přes Ministerstvo financí 
ČR a Liberecký kraj dostaly až do Chrastavy. 
  
     Příspěvek z FSEU je použitelný pouze na nápravu 
bezprostředních škod nutných k obnovení základních funkcí území 
způsobených povodní, které nebyly podpořeny z jiných dotačních 
zdrojů. 
  
    V současné době čekáme na uvolnění dalších prostředků, kdy je 
nutné, aby všechny prostředky byly městu převedeny do konce 
letošního roku. Převod v příštím roce dle pravidel FSEU již není 
možný. 

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

    Město Chrastava schválilo na svém zasedání dne 3. září 2012  nové pojmenování ulice směrem na Novou Ves (za bývalou  Textilanou). 
Komunikace získá nový název Novoveská.  Toto označení bude slavnostně odhaleno ve středu 10. října v 15:00 na komunikaci za bývalou 
Textilanou (přesné místo konání – viz. mapka) za přítomnosti starosty města Chrastavy, Ing. Michaela Canova a Jaroslava Müllera, starosty Nové 

Vsi.  
 
    Všichni jste srdečně zváni, po samotné akci bude 
připraven oheň a opékání buřtů.  
 

Bc. Pavel Urban – vedoucí Společenského klubu  
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    V průběhu soboty a neděle bude projíždět městem souprava kontejnerů s obsluhou,  která bude odpad od občanů vybírat a ukládat 
přímo na vůz. Rozpis míst a časů: 

 

 Likvidace objemného odpadu nejen při tradičních svozech 
 
   Objemný odpad, který nelze uložit do sběrné nádoby určené pro směsný odpad s ohledem na její rozměr, hmotnost apod. je možné vozit  po 
celý rok na sběrný dvůr. Do 200 kg/osobu/rok je tato služba pro fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Chrastavě a jsou 
poplatníky místního poplatku za odpady ZDARMA. S likvidací objemného odpadu tedy nemusíte čekat až na tradiční jarní a podzimní svozy a 
můžete využít  možnosti, které vám sběrný dvůr technických služeb nabízí.  
Provozní doba sběrného dvora je: 
pondělí        15:00-18:00 hod. 
úterý              7:00-10:00 hod. 
středa          12:00-15.00 hod. 
čtvrtek           7:00-10:00 hod. 
pátek           10:30-12:30 hod. 
sobota           9:00-12:00 hod. 
 
Děkujeme Vám, že využíváte nabízených služeb a odpad nekončí na černých skládkách v okolí města ani u nádob na tříděný odpad. 
 

Zuzana Vojtíšková, referent ORM 
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Oznámení 
o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů 

______________________________________________________________________ 

 
    Starosta města ve smyslu § 15 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů (dále jen ZK)  o změně některých 
zákonů, v platném znění oznamuje: 

 
1.   Volby do ZK se uskuteční:               12. 10. 2012  - 14:00 - 22:00 hod. 
                                                               13. 10. 2012  -   8:00 - 14:00 hod.  
 
2.     Místem konání voleb 

v okrsku č. 1 – je zasedací místnost MěÚ, nám. 1. máje 1, Chrastava 
pro voliče bydlící v ulicích: Bílokostelecká, Cihlářská, Liberecká, Luční, Malá Kostelní, Muzejní, Nádražní, Pobřežní,  Polní, Revoluční,  

                                                  Sedmidomská, Soudní, Turpišova, Větrná, Žitavská 
 

v okrsku č. 2 – je Společenský klub (CVA), Turpišova 407, Chrastava, 
pro voliče bydlící v ulicích: Alšova, Bezručova, Družstevní, Frýdlantská, Hřbitovní, Kostelní, Loudátova, Mlýnská, Mostní, nám. 1. Má- 
                                         je, Richtrův Vrch, Spojovací, Sportovní, Školní, Vysoká, Víska, Vítkovská, Víta Nejedlého 

 
v okrsku č. 3 – je budova Mateřské školy, Nádražní 370, Chrastava, 
pro voliče bydlící v ulicích (v k. ú.): Andělohorská, Barandov, Andělská Hora, Lipová, Ještědská, Na Hůrce, Nový Domov, Tovární,  
                                                       U Nisy 

 
         v okrsku č. 4 – je budova bývalého M-klubu, Střelecký Vrch 709, Chrastava, 

pro voliče bydlící v ulicích: Střelecký Vrch, Textilanská 
 

 
v okrsku č. 5 – je budova ZŠ a MŠ Horní Vítkov 69, Chrastava, 
pro voliče bydlící v k. ú.: Dolní Vítkov, Horní Vítkov 

 
  V Chrastavě dne 21. 8. 2012                                                                                                                         Ing. Michael  C a n o v, starosta 

 Srpen 2012                     
 
 Během měsíce je prováděn výkon služby ve městě Chrastava a v obci Stráž nad Nisou. 
 Další činnost  

-      V součinnosti s rybářskou stráží prováděny kontroly rybářů, jejich  povinného vybavení a oprávnění k lovu, cca 4x do měsíce. 
-      Instalace fotopastí a jejich následná kontrola a vyhodnocování pořízených snímků. 
-      Kontrola dodržování veřejného pořádku zejména v nočních hodinách kontrola dodržování nočního klidu při konání Vavřinecké pouti. 
-      Při kontrole v ul. Luční u vodárny za rybářskou chatou zjištěno poškození plotu P.M. který byl přistižen při svém jednání, vyřešeno na 

místě v blokovém jednání. 
-      Namátkové opakované kontroly dětského hřiště na sídlišti Střelecký Vrch, kontroly zaměřeny na veřejný pořádek, čistotu a 

dodržování vyhlášky města Chrastava č.7/2011 o chování na dětských hřištích – zákaz kouření, vnášení a požívání alkoholických a 
jiných omamných látek, zákaz venčení psů – zjištěné přestupky řešeny na místě v blokovém řízení. 

-      Účast na slavnostním odhalení pamětní desky Rudolfa Fuksy v ul. Muzejní. 
-      Kontrola tažného koně ustájeného v lese na Ovčí hoře ve spolupráci s MVDr. Kudrnáčovou z Krajské veterinární správy – podezření 

na týrání neprokázáno. Následné opakované kontroly stavu koně a jeho ustájení. 
-      Signál PCO mateřské školky v ul. Nádražní, provedena kontrola objektu, objekt nenarušen. 
-      Na žádost kanceláře starosty doručování písemností. 
-      Usměrňování dopravy při dopravní nehodě v Horním Vítkově (31.8.2012). 
-      Kontrola stavu hladiny vodních toků na katastru Města Chrastava (31.8.2012). 
-      Stráž nad Nisou – zjištěn vrak vozidla Š 105, růžové barvy bez RZ, nahlášeno na Obecní úřad Stráž nad Nisou. 
-      Stráž nad Nisou – měření rychlosti v obci ul. Kateřinská a Studánecká.      
 

 Spolupráce s OO PČR Chrastava 
 Opakované namátkové DBA se zaměřením na dodržování zákazových značek a řidiče jezdící pod vlivem alkoholu. 

-      opakované kontroly dodržování zákazových značek v ul. Frýdlantská 
-       v nočních hodinách výjezd ohledně narušení objektu čerpací stanice Euro oil 
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    V pátek 31. srpna se v sále Společenského klubu konala akce „ Loučení s 
létem“. Přesto, že byl program naplánován na koupaliště Sluníčko, musela být 
akce z důvodu nepříznivého počasí přesunuta do centra volnočasových 
aktivit. Byly připraveny hry a soutěže, malování na obličej, golfový trenažér, 
živá zvířata a nechyběl ani klaun. I přes nepřízeň počasí jsme zažili příjemné 
odpoledne a doufám, že v příštím roce nám počasí umožní uskutečnit loučení 
na koupališti. 
K tanci a poslechu hrála kapela WOKO. 
 

Bc. Pavel Urban – vedoucí Společenského klubu 

    Trawesti show Hanky Panky opět vyprodala naše městské kino, tentokrát neslo jejich vystoupení název „Čtvero ročních období“. Diváci měli 
možnost užít si například vystoupení  Lucie Vondráčkové, Věry Špinarové nebo zahraniční zpěvačky Madonny. To, že mělo vystoupení 
úspěch, dokázal hlavně závěrečný bouřlivý potlesk. Další představení těchto umělců bude možné vidět již 14. ledna příštího roku.  
 

Bc. Pavel Urban – vedoucí Společenského klubu 

Jste srdečně zváni do Městského muzea, Městské galerie a Führichova domu v Chrastavě v rámci „SVÁTKU SENIORŮ“, 
 

a to v pondělí  1. 10. 2012  
—————————————————————————————— 

Těšíme se na vaši návštěvu. 
Otevřeno máme od  9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hodin. 

Vstupné zdarma 
—————————————————————————————— 

    Mezinárodní den seniorů připadá na 1. říjen. V České republice žije přes tři miliony seniorů, a přesto je Mezinárodní den 
seniorů opomíjeným svátkem. „Svátek seniorů“ se letos koná již druhým rokem. Cílem tohoto projektu je zpříjemnit lidem od 55 
let a výše jejich den a vybudovat tradici oslav tohoto dne na celorepublikové úrovni. V minulém roce se všech oslav zúčastnilo 
přes dvacet tisíc osob a podpořilo ji více jak 600 obcí, měst a organizací. Na mnoha místech byl připraven po celý týden 
doprovodný program. A nejinak tomu bude i letos. Pro akci jsou vytvořeny speciální webové stránky www.svateksenioru.cz. 

 
V Chrastavě mohou senioři navštívit od   30. září do 6. října 2012  muzeum, galerii a Führichův dům zcela zdarma.  
      

VYUŽIJTE TÉTO NABÍDKY A NAVŠTIVTE NÁS. 
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POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKU FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ
Změna programu vyhrazena

Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz

Úterý 2.října v 18:00 hodin – ZLATÝ FOND KINEMATOGRAFIE
 – ČR – 105 minut – drama

Příběh vesnického faráře, který bojuje se státními úředníky i vyššími církevními představiteli za záchranu kostela, se odehrává na sklonku 80. let. Pro 
faráře Holého představuje víra v Boha neotřesitelnou hodnotu a navíc zápasí s pocitem vlastní zbytečnosti a bezmocnosti při setkání s chorobou milované 
Marjánky. Stejně bezmocný je i před socialistickým režimem, který arogantně likviduje hmotné i duchovní hodnoty.   
                                                                                            

Úterý 2.října ve 20:00 hodin - ZLATÝ FOND KINEMATOGRAFIE
Explozivní anarchistická jízda 

 - Československo - 1966 - 74 minut – komedie/podobenství
První barevný snímek Věry Chytilové znamenal v roce 1966 další oslnivý úspěch Československé nové vlny, definoval možnosti domácího autorského 
filmového experimentu a započal její tvůrčí období ve znamení stylizovaných podobenství. (35mm archivní kopie - acetát)                            

Úterý 16.října v 18:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
 – ČR – pásmo pohádek – 61 minuta

Krtek a oslava, Krtek a šťoura, Krtek a kamarádi, Krtek a zajíček, Krtek a kachničky, Krtek a myška, Krtek a houby, Psí kusy.
                                                                                                                                                                                                             

Úterý 16.října ve 20:00 hodin
 v akčním filmu Simona Westa.

 (The Expendables 2) – USA – české titulky – 102  minuty  
Jako zamlada.                                                                                                          

Úterý 23.října v  hodin
  - ČR-Polsko – 113 minut – ne 15 let - komedie

Kolik rolí hraješ, tolikrát jsi člověkem. 
Ve zvláštní komedii Polski film se spojily dvě skupiny umělců: režisér a scenárista Marek Najbrt a jeho stálí spoluscenáristé Benjamin Tuček a Robert 
Geisler se čtveřicí herců, kteří spolu studovali na JAMU a pak spolu hráli či vystupovali: Pavlem Liškou, Tomášem Matonohou, Markem Danielem a Jose-
fem Poláškem. Obě partičky spojuje podobný styl humoru, který má blízko k bizarnosti, trapnosti a absurditě. Vznikl tak film o filmu, v němž se čtveřice her-
ců pokouší natočit snímek, který produkuje Matonoha a který režíruje kolega Jan Budař.
                                                                                                                                                        

Úterý 23.října v  hodin
 (Bourne Legacy, the) –USA – české titulky – 134 minuty

Agent bez paměti Jason Bourne nebojoval s tajnými službami sám. Byl tu ještě jeden muž s vražednými instinkty, o němž však on neměl ani tušení. Studio 
Universal se rozhodlo navázat na jednu z nejúspěšnějších akčních sérií současnosti velmi neobvykle. Hlavního hrdinu v podání Matta Damona odstavilo 
na vedlejší kolej a místo něj povolalo do akce Jeremyho Rennera. Ten si v pokračování nazvaném Bourneův odkaz zahrál elitního zabijáka Aarona Crosse, 
jehož příběh se odehrává paralelně s dějem předchozího dílu. Dá se tedy říct, že to, co Bourne prožívá a koná ve svém ultimátu, bezprostředně ovlivňuje 
život Aarona Crosse.                                                                                                                          

Úterý 30.října v 18:00 hodin
Vladimír Javorský, Jitka Ježková, Veronika Divišová, Lukáš Vaculík, Simona Stašová, Pavel Nový a Iva Pazderková v nové rodinné komedii

  - ČR - 107 minut - rodinný komedie
Letní komedie o tom, jak vám pes změní život.

Úterý 30.října ve 20:00 hodin
– USA - 84 minuty - satirická komedie - 15 přístupnost

Ve snímku Diktátor, nepochybně inspirovaném stejnojmennou klasikou Charlese Chaplina, pokračuje komik Sacha Baron Cohen v dráze provokatéra, 
vyhlášeného politickou nekorektností, vulgaritou a brutální situační komikou. Ne nadarmo je jeho film ironicky „s láskou věnován památce Kim Čong-ila“.                                     

ZAPOMENUTÉ SVĚTLO

SEDMIKRÁSKY

KRTEK A OSLAVA

POLSKI FILM

BOURNEŮV ODKAZ

TADY HLÍDÁM JÁ

DIKTÁTOR

Věry Chytilové

Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li,Dolph Lundgren, Chuck Norris, Terry Crews, Randy Couture 

19:45

Expendables: POSTRADATELNÍ 2

17:30

 

Vstupné: 50 Kč

Vstupné: 65 Kč

Vstupné: 25 Kč

Vstupné: 75 Kč, IC Chrastava – 60 Kč

Vstupné: 75 Kč, IC Chrastava – 60 Kč

Vstupné: 75 Kč, IC Chrastava – 60 Kč

                                                                                                                                                                                         Vstupné: 75 Kč, IC Chrastava – 60 Kč
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Společenský klub pořádá
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LIDOVÉ SADY
LIBEREC

1. října        pondělí 19.30    Experimentální studio: MEXICO – představí Topi Pigula, známý fotograf a cestovatel 
 
 2. října       úterý 18.30        Experimentální studio 
                                             Klub přátel výtvarného umění: SVĚTOVÁ ARCHITEKTONICKÁ SECESE v přednášce Dr. Miloslava Vlka 
 
4. října        čtvrtek 19.00     TRIO ARUNDO, Jan Souček – hoboj, Jan Mach – klarinet, Václav Vonášek – fagot 
 
9. října        úterý 19.30        Experimentální studio: LUBOŠ POSPÍŠIL & LUCIE REDLOVÁ – komorní recitál dvou ojedinělých písničkářů 
 
11. října      čtvrtek 19.30     Experimentální studio 
                                             DUENDE – stylová rozmanitost a balancování na hraně žánrů, tentokrát spolu s výjimečným hostem, kterým je 
                                              česko-nigerijská zpěvačka Mariana Wesley (ex Prague Conspiracy) 
 
13. října      sobota 13.34     Zahrada 
                                             FROZENFEST, účinkují: BLUE EFFECT, Exil 51, Poslední výstřel, The Scoffers, Fru Fru, JinxX,  
                                                                                        Grave‘s Tones a Jarret  
 
15. října      pondělí 19.30    Experimentální studio 
                                             Petr Stýblo, Luboš Novák a Aleš Kočí uvádí: EXPEDICE COTURNICOPS 2012 
                                             - průzkumná výprava biologů v nížinách řeky Amur na Dálném Východě,splouvání řek, rybaření,  
                                             pátrání po tajemném chřástalovi 
 
17. října      středa 19.00      agentura Židek uvádí: MIROSLAV DONUTIL, v One Man Show Cestou necestou 
 
18. října      čtvrtek 19.30     Černé divadlo Jiřího Srnce 
                                             TO NEJLEPŠÍ Z ČERNÉHO DIVADLA 
                                             - výběr scének z celovečerních představení - každý příběh přináší nečekané zápletky, které vždy vyústí  
                                             v komediální střety hrdinů. Dobro vyhrává nad zlem a šťastné konce potěší každého diváka 
 
19. října      pátek 19.30       Experimentální studio 
                                             IVÁN GUTIERREZ & MADERA 
                                             Ivan Gutierrez kolumbijský písničkář, který spolupracoval se Z. Navarovou, vystoupí se svou skupinou složenou  
                                             z předních hudebníků české scény, předkapela: Disneyband 
 
20. října      sobota 19.30     Experimentální studio 
                                             MEDAJLON ÁDY ŠTREJLA, koncert k životnímu jubileu na kterém vystoupí 
                                                                                                     Liberecký Dixieland Old Star, Swing Grass Revival 
 
21. října      neděle 14.00     TANEČNÍ ODPOLEDNE, tato akce je podpořena z Kulturního fondu SM Liberec 
 
21. října      neděle 17.00     Experimentální studio 
                                             Pohádkové odpoledne - Divadlo jednoho Edy: TYGR, MNICH A ŠAKAL, CESTA, KRÁVA, STROM A MIRKA 
                                             - loutkový muzikál o mnichovi, který s bláhovou důvěrou pustí tygra z klece… 
 
22. října      pondělí 19.30    Experimentální studio 
                                             INDIE – diashow Petra Niesiga – Arunachal Pradesh, Assam, Sikkim aneb 5 týdnů v Indii 
 
24. října      středa 19.30      Experimentální studio 
                                             PETR RIMSKÝ – křest nového CD Zákon o zachování lásky, jako kmotři vystoupí Stráníci, Mirek Ošanec  
                                             a Pavel Havlík 
 
26. října      pátek 19.30       JARRET – 20 let – koncert k životnímu jubileu – tak staří a tak nerozumní, hosté: B. Vašák, J. Noha, 
                                              J. Provazník, M.V. Třešňák a další a další 
 
29. října      pondělí 19.30    Experimentální studio 
                                             Divadlo bez opony – Divadlo Viola – STAŘEC A MOŘE 
                                             - dramatická skica pro dva mužské hlasy - mistra a jeho učedníka - podle slavné novely Ernesta Hemingwaye 
                                             hrají: Josef Somr a Marek Holý 
 
30. října      úterý 19.30        Experimentální studio 
                                             PO ZÁPADNÍM NEPÁLU – od úrodných zelených polí do vysokohorské pouště s Radkou Tkačíkovou 
 
31. října      středa 16.00      PAVEL BOBEK & MALINABAND koncert Rock and Rollové legendy slavící právě své 75-é narozeniny 
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    Jedny z posledních prázdninových tříetapových závodů pro 1000 
běžců byly dvoudenní Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji. 25. a 26.
srpna je zorganizoval TJ Turnov s centrem na Malé Skále. V sobotu 
dopoledne se běžela krátká trať ve skalním labyrintu v okolí Zbirohu. Na 
odpoledne byl připraven sprint nejprve v členitém terénu a pak v obci 
Malá Skála. V neděli na závodníky čekala klasika, kterou absolvovali  ve 
velmi náročném terénu skalního města Drábovna. Po sečtení všech tří 
časů byly vyhlášeny výsledky. Na stupně vítězů vystoupili: HDR 3. A.
Schrötrová, D60 1. Z.Šaffková, D65 2. E.Kašková, H35 3. J.Polák. Za 
zmínku stojí i 4. místo R.Kašky v H55.  
 
    8. – 9.září uspořádal oddíl OK Jihlava zemský žebříček B v Pávově u 
Jihlavy. Terén byl mírně zvlněný, s menšími balvany, kupkami a 
prohlubněmi. Celkem průběžný les komplikovaly klacky pod nohama a 
některé „výživné“ hustníky. V sobotu na klasice dosáhli pěkného 
umístění: D21B K. Kašková (5.místo), D65B (5. E.Kašková), H18B (7. 
St.Nejman, viz fotografie). V neděli byla ve stejném lese na pořadu 
krátká trať. I tady jsme dali o sobě vědět. D21B 7. K.Kašková, D65B 2. 
E.Kašková, H18B 9. St.Nejman, H20B 7. J.Čechlovský. 
 
  17. září se opět rozběhl dětský kroužek OB. Máme velikou radost, 
protože přišlo hodně nových dětí. Věříme, že spousta z nich podlehne 
kouzlu našeho sportu a bude trávit svůj volný čas mezi červenobílými 
lampióny. 

                                                                                        
E.Kašková 

    Pro oddíl stolního tenisu začal 23. září 2012 domácími zápasy nový soutěžní ročník. Ročník, na který se těšil celý oddíl, neboť je to první 
sezóna v celé dlouholeté historii oddílu, kdy naše první mužstvo startuje v krajské divizní soutěži a B mužstvo v krajském přeboru. 
    Podporu našim hráčům přišel vyjádřit starosta města pan ing. Canov, který vzpomenul začátky vzniku oddílu po druhé světové válce a 
popřál hráčům úspěšnou sportovní sezónu. 
    A mužstvo se utkalo se soupeřem z Nového Boru, který je tradiční účastník této soutěže a vždy bojuje o přední příčky.  
B mužstvo přivítalo hráče Kamenického Šenova, kteří jsou nováčkem krajském přeboru. 
Přestože naše mužstva svá úvodní utkání prohrála, předvedené výkony  jsou příslibem dalších kvalitních zápasů. 
  
TJ Spartak Chrastava A -  TJ Jiskra Nový Bor B                 3 : 10 
Domácí nastoupili ve složení M. Svědík 2/1, K. Žemlička 1/2, P. Průša 0/2, P. Zahradník 0/3, čtyřhra 0/2 
(počet vyhranných zápasů/počet porážek). 
TJ Spartak Chrastava B – Jiskra Kamenický Šenov A           5 : 13 
Domácí – M. Živnůstka 1/3, M. Šimon 1/3, D. Martiny 1/3, R. Lipenský 3/1, čtyřhra 1/1 
 
Pozvánka na domácí zápasy (tělocvičná TJ Spartak) 
Sobota 27. října     od 15:00 hod    
TJ Spartak Chrastava A      - Bižuterie Jablonec C 
TJ Spartak Chrastava B      - Spartak Rokytnice A  
Neděle 28. října     od 10:00 hod    
TJ Spartak Chrastava A      - Bižuterie Jablonec B 
TJ Spartak Chrastava B      - Sokol Košťálov A  

Karel Žemlička - předseda oddílu 

   Začátky českého stolního tenisu v Chrastavě se datují do období po druhé světové válce, když se začalo hrát na Výšince (později při 
rozšíření dálnice zdemolované) a následně  v Hotelu Praha (dnes zelený dům č.p. 104). Závodně se hraje stolní tenis v Chrastavě od let 
sedmdesátých tzn. cirka 40 let.  
    Neděle dne 23. září vstoupila do historie chrastavského stolního tenisu. Chrastava se totiž poprvé vůbec stala účastníkem divize a v neděli 
měla své první utkání. Pro mě jako starostu bylo ctí být na tuto premiéru pozván a moci se pozdravit se všemi našimi hráči i se soupeři.  
    V historicky prvním divizním utkání Chrastavu reprezentovali pánové  Svědík (2 vítězství), Žemlička (1 vítězství), Zahradník a Průša. Naším 
prvním soupeřem byl Nový Bor, který zvítězil 10:3.   
    Celkově na mě velmi dobře zapůsobila celá ta tabletenisová parta. Paralelně s divizním utkání hrálo i naše béčko s Kamenickým Šenovem. 
Spokojení diváci, příjemná atmosféra. Přeji stolnímu tenisu mnoho dalších úspěšných sezón. 
V Chrastavě dne  24. září  2012                                                                                                                                Ing. Michael Canov, starosta 
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    V první polovině srpna pořádal turistický oddíl Perseus letní tábor v Dolním Bousově nedaleko Sobotky. Letošní tábor byl inspirován seriálem 
MASH, děti si vyzkoušely, jak se správně dezinfikují ruce v nemocnici, jak správně nasazovat chirurgické rukavice pod vedením opravdové 
paní doktorky, na čas se pohybovaly ve vojenské pláštěnce tzv. JéPéčku (JP-jednorázová prostředek) obtěžkány samopalem a 
s protichemickou maskou na hlavě. Některé viděly ochrannou masku poprvé v životě a co teprve v ní běhat po louce.   
    V polovině tábora jsme oslavili vojenské vánoce i s cukrovím, které děti samy připravily. Navštívili jsme muzeum hraček v Benátkách nad 
Jizerou a také Regionální muzeum tamtéž. 
    Nejdelší cyklo výlet – 45 km byl naplánovaný do Dobrovic, kde je báječné muzeum cukrovarnictví a kde si děti nakoupily osivo cukrové řepy i 
s receptem na řepánky (možná v Chrastavě vznikne nový cukrovar).   
    Her bylo požehnaně, počasí nám přálo, koupaliště v okolí jsme objížděli na kolech. Kolem dokola tábořiště byly spousty a spousty švestek, 
špendlíků, hrušek i jablíček. A i když jsme měli na jídelně pověšenou americkou vlajku s označením MASH, nedalo se přehlédnout, že jsme 
v Českém ráji. 

Za turistický oddíl Perseus  Petra Kopecká 

    Turistický oddíl Perseus se připojil k akci „Dobrodružství na míru“ 
pořádané od 8. do 16. 9. 2012 Pionýrem po celé ČR za mediální 
podpory Českého rozhlasu. 
    V pátek 14. 9. 2012 jsme i my otevřeli dveře červeného domečku za 
školou na náměstí a připravili program pro všechny příchozí. Kdo přišel, 
mohl si naši klubovnu prohlédnout, nakouknout do oddílových kronik, 
zahrát si naše oblíbené deskové hry, zastřílet si z luku nebo si 
vyzkoušet řezání a sekání dřeva. 
    Mimo jiné si děti, ale i dospělí mohli vyzkoušet origami, turistické 
pexeso a shlédnout promítání oddílových táborů. 
 
    Pokud někdo nestihl naše návštěvní dny a přesto by se chtěl stát 
členem našeho oddílu, není nic lehčího, nežli se přijít podívat nějaký jiný 
pátek od 15:30 – 17:00 hod (pokud nebudeme na třídenní výpravě), 
více info na perseus.pionyr.cz    

Petra Kopecká, vedoucí TO Perseus 

Ještě trochu léta aneb hurá, škola! 

    Nový školní rok začíná u nás v Rodinném centru Domeček již tradičně zahradní slavností a vzpomínkou na uplynulé léto, která se letos 
uskutečnila v sobotu 8. září. Tento školní rok je pro nás ale výjimečný tím, že do základní školy nastoupila početná skupina prvňáčků, více než 
30 dětí, kteří odmalička navštěvovali spolu se svými rodiči naše centrum. Proto hlavní pozornost na této akci měli právě oni. Známí školáci 
Mach a Šebestová rozdali prvňáčkům kornouty s překvapením, společně s ostatními si zazpívali a zacvičili při písničce “Kdo jsi kamarád“ a pak 
už se všechny příchozí děti mohly zúčastnit připravených soutěží a výtvarné dílny. Na závěr si někteří z 250 účastníků ještě stihli opéct 
přinesené buřtíky. Celá akce probíhala za svitu příjemného, ještě trochu letního sluníčka … 

Jednota bratrská Chrastava 
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Ještě trochu léta pro mládež 
Velká sobotní akce měla letos svého „předskokana“ v podobě páteční zahradní slavnosti pro mládež. Sešlo se asi 50 dětí a mládežníků plus 
nějací rodičové. Disciplíny byly více akční. Při slackline měla nejdelší lajna asi 25 metrů a všichni byli překvapení, že ji nakonec někdo 
překonal. V lezení na bedýnky s horolezeckým jištěním padl rekord 32 bedýnek, lezec (respektive lezkyně) se pohyboval ve výšce cca 10 
metrů nad zemí. V turnaji ve hře s létajícím talířem (Ultimate Frisbee) vítězné družstvo vyhrálo zaslouženě. I soutěž v pojídání Hot Dogů našla 
svého vítěze. Zlatým hřebem odpoledně byl koncert středočeské rockové kapely Czech it!, která po počátečním bloudění do Chrastavy 
nakonec dorazila a zahrála skvělý koncert. Velmi milou návštěvou byl hrádecký pan starosta a kandidát na krajského hejtmana pan Martin 
Půta, který nejenže nás pozdravil, ale také si dal točenou kofolu a pak se s námi „pohupoval“ při muzice Czech it!  
Zahradní slavnost byla mimo jiné  zahájením činnosti nového volnočasového klubu pro mládež (ve věku od 6. třídy), který jsme nazvali klub 
Pod vodou, protože se chceme učit „vidět věci jinak…“. Klub se schází každý pátek od 16 hod. v Bételu, Bezručova 503. Více na www.
klubpodvodou.webnode.cz. 

Začínáme pracovat v Hrádku nad Nisou 
V průběhu října otevřeme volnočasový klub pro mládež také v Hrádku nad Nisou.  
 

VVVV    ŘÍŘÍŘÍŘÍJNUJNUJNUJNU    VÁSVÁSVÁSVÁS    SRDESRDESRDESRDEČČČČNNNNĚ Ě Ě Ě ZVEME:ZVEME:ZVEME:ZVEME: 
 

VÝCHOVA ŠKOLÁKŮ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU  

V pátek 19. října 2012 od 19:00 hod., u příležitosti začátku nového školního roku, zveme na zajímavou besedu všechny rodiče mladších 
školáků. Sdílet své zkušenosti s námi budou rodiče tří dětí, manželé Madudovi z Liberce. 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

„MĚLA BABKA ČTYŘI JABKA ...“ 

 - pátek 12.10. od 16:00 hod. v Bezručově 503 
- hrátky s jablky pro děti i dospělé – výroba podzimní dekorace – výroba papírového draka (náklady 60 Kč) – příjemné prostředí Klub kavárny 
Bétel – soutěž o nejlepší jablečný závin (zájemci o účast v soutěži vezměte vzorek s sebou) – vystoupení pěveckého souboru Jiřičky. Vstupné 
20 Kč, s sebou přezůvky. 
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POJĎTE S NÁMI TAKY POUŠTĚT DRAKY ! 

 - sobota 13.10. od 14:30 hod.  na Ovčí hoře 
 - společné pouštění draků – opékání buřtů – pečení brambor v popelu – bramborové soutěže pro děti – mobilní kavárna. S sebou draky, 
buřtíky na opékání. V případě výrazně nepříznivého počasí se akce nekoná. 

 
NA LISTOPAD PŘIPRAVUJEME 

 

PLES SENIORŮ 
 v sobotu 3. 11. 2012 pořádá Klub Evergreen ve spolupráci se Společenským klubem Města Chrastavy Ples seniorů. Vstupenky možno 
zakoupit od 15.10. v Bételu, Bezručova 503, bližší informace získáte u p. Vokála (tel.: 728 977 973). 

    1. září 2012 se v areálu bývalé tepelné elektrárny v Andělské Hoře konala 
akce: Rozloučení s prázdninami. Program pořádal Klub vojenské historické 
techniky Liberec a Military muzeum Liberec za spolupráce spřátelených klubů 
a laskavé podpory sponzorů. Venkovní výstavu vojenské techniky podpořilo 
Technické muzeum Hrádek a na přípravě bitvy se významnou mírou podílel 
student TUL Jiří Coufal.  
 
    Program byl zahájen ve 13 hodin soutěžemi pro děti, za které dostávaly 
sladké odměny. Ve 14:00 byla předvedena ukázka airsoftového teamu a 15:00 
odpoledne vyvrcholilo bitvou z druhé světové války, bitvou o Berlín z dubna 
1945. Ukázku zahájil příjezd německého motocyklu se sidecarem a 
příslušníky SS, kteří přijeli vyznamenat příslušníky Hitlerjugend za hrdinnou 
obranu barikády. Příslušníci SS a HJ i v této době fanaticky bránili ulice 
Berlína přesto, že věděli, že je již vůdce mrtvý. 
 
     Následoval příchod jednotky SS, která přivedla zajatce z řad civilních 
obránců Berlína a Wehrmachtu a ty záhy za poraženecké nálady popravila. 
Bitva pokračovala útokem Rudé armády, ta se pak pokusila s Němci 
vyjednávat, aby zabránila dalšímu zbytečnému umírání. Vyjednávání bylo 
zmařeno výstřely příslušníků SS. Po té začal druhý a konečný útok, za 
podpory děl a minometů, při kterém byla barikáda dobyta.  
 
    Cílem pořadatelů nebylo jen zabavit diváky, ale přimět je i zamyslet se nad 
krutostí války a nad nebezpečím totalitního režimu. Ten za pomoci cílené 
propagandy přiměl Němce napříč celou generací k tomu, že neváhali položit 
své životy i v době, kdy pro ně byla válka jasně prohraná. 
 

Za pořadatele předseda KVHT Liberec Ing. Petr Nejedlý 

    Město Chrastava ve spolupráci s Dětským domovem, Základní školou a Mateřskou školou, příspěvkovou organizací, Krompach v Čechách 
připravuje pro děti tohoto zařízení vánoční strom splněných přání. Již v loňském roce předali zástupci města dětem dárky v podobě sportovního 

náčiní a bobů, které byly zakoupeny ze sbírky zaměstnanců města. 

    Děti z dětského domova jsme mohli vidět na Chrastavských slavnostech 2012, 
kde měly svá vystoupení mažoretek a nutno říci, že sklidily velký potlesk.  

    Vánoční strom splněných přání bude umístěn v Infocentru Chrastava a 
návštěvníci, kteří se zastaví, si vyberou písemné (kreslené) přáníčko konkrétního 
dítěte, které bude zavěšeno na vánočním stromku. Zajdete-li, uvidíte vlastnoručně 
vyrobená přáníčka, která Vám (pokud se rozhodnete dáreček zakoupit) zůstanou 
jako památka adresovaná lidem s velkým srdcem. Zakoupený dárek předáte 
pracovnici infocentra paní Jitce Marxové, která bude zároveň k dispozici, pokud by 
kdokoliv potřeboval s koupí dárků poradit. Balení dárků zajistí město Chrastava. 
Doufáme, že se v nadcházejícím předvánočním čase najdou lidé, kteří budou chtít 
zpříjemnit období vánoc dětem z Krompachu.  

    Všechny dárky budou poté odvezeny a předány dětem na vánoční besídce dne 
18. 12. 2012. Z předání dárečků bude samozřejmě pořízen videozáznam spolu 
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Máme pěkné babí léto, ale nás v mateřské škole čeká po prázdninách 
plno práce. 
Vždyť kapacita mateřské školy 205 dětí je zcela zaplněná, o děti 
pečuje téměř dvacet šest zaměstnanců. Všechna tři pracoviště – MŠ 
Motýlek v Nádražní ulici, MŠ Sluníčko v Revoluční ulici a MŠ Pastelka 
v Luční ulici jsou připravena na stávající i nové předškoláky. 
Přes prázdniny byly provedeny údržbářské práce, byly vyzdobeny 
interiéry školy, upraveny školní zahrady.  
Už s prvním dnem školního roku přišlo opravdu hodně dětí. Pro 
některé bylo vše známé, pro některé děti, hlavně ty nejmenší, bylo 
všechno nové. Prostředí, paní učitelka, režim dne. Ale postupně jsme 
si všichni navzájem na sebe zvykli, děti jsou šikovné a s rodiči je 
navzájem dobrá spolupráce. 
Již  proběhlo v kině velmi pěkné divadelní představení, děti z MŠ 
Motýlek navštívily ekologické centrum Divizna v Liberci. Velmi se 
těšíme na brzkou návštěvu polských dětí, se kterými navštívíme 
zoologickou zahradu v Liberci. Ve všech školkách čeká na děti nabitý 
program, např. předplavecká průprava, veselé pískání na flétnu, 
kulturní akce , výlety, soutěže.Do všech akcí se tradičně zapojují 
všichni zaměstnanci školy. Všichni se na nový školní rok těšíme a 
přejeme si, aby děti měly pěkné zážitky a my byly spokojené z dobře 
odvedené práce.                                           
                                                     Bc. Helena Hochmanová - ředitelka 

s fotografiemi, aby všichni, kteří se zapojí, mohli vidět radost dětských očí. Přáníčka budou k dispozici od 1. listopadu 2012 a  poslední 
termín pro odevzdání dárků je 14. prosinec 2012. 

Splní se dětem i letošní vánoční přání?                                                                                                                                              Jitka Marxová 

    Dne 28. srpna 2012 jsme rádi přijali pozvání na Zahradní slavnost 
v Domově pro seniory  Vratislavice nad Nisou a skupinka našich 
seniorů se vydala na slavnost s bohatým kulturním programem. 
Součástí programu bylo vyhodnocení výtvarné soutěže prací klientů 
ze sociálních zařízení nazvanou „Na stárnutí nemám čas.“ I náš 
domov vystavoval výrobky z klubu našich klientů. Nikdo nečekal, že 
získáme první místo, tím byl náš  zážitek  z celé slavnosti ještě 
krásnější.  Toto umístění bude jistě motivací pro další práci 
v terapeutickém klubu jak pro uživatele tak pro ty, kdo se jim věnují. 
    Tímto bych ráda poděkovala za odvedenou práci paní Janě 
Eichlerové, která pro seniory připravuje rozmanité výtvarné aktivity.  

Hana Urbanová 
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Říjen s ČRo Sever, to jsou nejen soutěže o zajímavé 
ceny, informace o kulturním dění v Libereckém kraji, 
ale především také pohoda při poslechu písniček, 
které mohou být i na Vaše přání. Všední rána vám 
od 5:00 do 9:00 zpříjemňuje moderátor Tomáš 
Beneš a po Dopoledním Expresu se na vás těší Jan 
Rosák, který si vždy rád pohovoří se zajímavými 
osobnostmi. Mezi 13:00 a 15:00 uslyšíte z éteru 
ČRo Sever známý hlas Ivety Kalátové a v této dvouhodinovce si můžete zasoutěžit o zajímavé 
ceny či vstupenky na kulturní představení. Vaše písničková přání vám Míra Tartárek plní v novém 
čase a to od 16:00 do 18:00. 
Čro Sever Vás také zve na slavnostní otevření galerie v Liberci, která se stěhuje do nových 
prostor v prvním patře historické budovy U zeleného stromu v dolním centru Liberce. Výstavní síň 
Galerie Liberec bude pro veřejnost otevřena od 10. října a navštívit ji můžete vždy od pondělí do 
pátku od 9.00 hodin do 17.00 hodin. 
 

Přejeme vám příjemný poslech a hezké dny s ČRo Sever. 

Vážení spoluobčané. 
Jakožto člen SDH Chrastava a místní patriot jsem se rozhodl k sepsání tohoto krátkého článku. Dne 15. září jsem se se svou rodinou a přáteli 
zúčastnil v Liberci akce konané u příležitosti výročí teroristického útoku na Světové obchodní centrum ve Spojených státech. 
Jedná se o netradiční soutěž, ve které soutěží 
dvoučlenná družstva hasičů ve dvou disciplínách, jenž 
v první absolvují silový víceboj (přenášení zátěže 
2x25kg, roztahování a svinování hadic, překonání 
2metrové vysoké bariéry, přemísťování závaží pomocí 
palice a transport 80 kg těžké figuríny) a ve druhé 
výstup po 458 schodech v budově krajského úřadu 
Liberec do 21. podlaží. Celá soutěž probíhá v 

kompletním zásahovém oděvu, v zásahové přilbě a obuvi s dýchacím přístrojem. 
Výstup po schodišti navíc hasiči absolvují s nasazeným dýchacím přístrojem. 
Celková hmotnost výstroje dosahuje téměř 20 kg.  
Za přítomnosti médií, zástupce ambasády Spojených států a hejtmana pana 
Stanislava Eichlera, který si sám zkusil jednu z disciplín, se této náročné soutěže 
zúčastnilo několik desítek soutěžních družstev. Naše město reprezentovaly dvě 
dvojice Vladimír Židlický a Daniel Dymeš, Michal Kolner a Aleš Stránský. Naprosto 
nečekaně se dvojice Vladimír Židlický a Daniel Dymeš ve výstupu do nejvyššího 
patra krajského úřadu Liberec s časem 4:37 minut umístili na vynikajícím třetím 
místě. Ovšem také druhá dvojice Michal Kolner a Aleš Stránský skončila v první 
polovině startovního pole a to na krásném třináctém místě s dosaženým časem 5:54 
minut. Nejrychlejší čas dosáhla v letošním roce dvojice z HZS Mělník s časem 4:19 

minut, druhá dvojice z SDH Chotyně dokončila výstup v čase 4:22 minut.   
Je to v této velké konkurenci obrovský úspěch našich mladých hasičů a skvělá prezentace nejen našeho SDH, ale i našeho města. Je mou 
milou povinností se s vámi podělit o tento úspěch,ať naši spoluobčané vědí, jak skvělé mladé hasiče máme. Děkujeme vám chlapci za 
skvělou reprezentaci našeho krásného města a všech jeho obyvatel.  

Vladimír Dymeš – člen SDH Chrastava 
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    Jupí, získali jsme dalších 5 miliónů Kč z fondu solidarity, prostředků,  se kterými nebylo původně v rozpočtu vůbec počítáno.  Mám radost, 
opravdu mám nelíčenou radost.  

     A opět mohu jen zopakovat velké poděkování českým europoslancům v čele s libereckým Edvardem Kožušníkem, kteří v Evropském 
parlamentu vybojovali peníze na nápravu po povodních ve fondu solidarity. A přidávám i velké poděkování jak svým úředníkům v čele s Mgr. 
Jakubem Dvořákem a Ing. Lenkou Míškovou z ORM  MěÚ, tak úředníkům KÚ v  Liberci v čele s Ing. Lukášem Chmelem, kteří celou záležitost 
s Ministerstvem financí, přes které byla dotace přidělována, administrovali.   

     A protože se dotace z fondu solidarity týkají vesměs akcí, které již byly realizovány a z prostředků města již dříve proplaceny, znamená to, 
že se nám prostředky ve výši přiznané dotace uvolňují. A tak zatímco již dříve oznámený úspěch v první části ve výši 7.651.366,70 Kč  bude 
určen pro demolici ruiny „kulturáku“, část druhá ve výši 5 034 733,30  bude využita nejen pro ještě letošní realizace rekonstrukcí dvou místních 
komunikací v Andělské Hoře, druhé etapy ulice Sportovní, ulice Bílokostelecké a položení nového povrchu na mostě přes Lužickou Nisu 
na Barandově, ale také pro realizaci rekonstrukce ulice Bezručova a na opravu Eichstättských schodů v příštím roce.  

    Takže jásám….celkově získaná částka z fondu solidarity vysoce přesáhla 12 miliónů Kč (12.686.100 Kč), a to nemusí být ještě konec. 
Usilujeme ještě o částku řádově se blížící 10 milionům. Stejně jako první dvě částky musí projít nejen schvalovacím procesem na Ministerstvu 
financí, ale musí být také potvrzena  krajským zastupitelstvem. Vše se ovšem musí stihnout ještě letos, jinak dosud nevyčerpaná část 
nenávratně propadne. Tak se jen modlím, aby se po volbách nové krajské zastupitelstvo do té doby vůbec sešlo a především, aby danou 
záležitost mělo na programu.    

 
V Chrastavě dne 26. září 2012                                                                                                                        Ing. Michael Canov, starosta města  

    V sobotu 29. září 2012 dosáhli chrastavští stolní tenisté prvního vítězného klání v soutěži krajské divize. 
TJ Spartak Chrastava A – Loko Depo Liberec A            10 : 7 
TJ Spartak Chrastava A – TJ Jiskra Raspenava B         10 : 2                

——————————————————————————–                     
                                                                                               Ing. Karel Žemlička, předseda oddílu stolního tenisu 
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PRODÁM velmi pěkný manažerský notebook, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, 
jako nový, jen 3900 Kč. I na dobírku.  Tel.: 604 961 269 
———————————————————————————————–———————————— 
Hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínající astronomy, kompletní souprava včetně hledáčku, 
kompasu, stativu, nový v orig. balení, cena pouze 800 Kč. Mohu zaslat i na dobírku. Tel.:  
604961269 
———————————————————————————————————————–———— 
 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. Tel.: 604961269 
——————————————————————————————————————————— 

NABÍZÍM PRONÁJEM bytu 2+KK, Vítkovská ulice 289, cena 7.500,- Kč vč. inkasa. Informace na 
tel.: 601 253 202 
———————————————————————————————————————————— 
HLEDÁM BRIGÁDNÍKA na kopáčské, betonářské práce, drobná tesařina a nátěry. Cca 14 dní prá-
ce, podle počasí. Spěchá, platí ihned.  Informace na tel.: 603 260 778 

zakázkové

elektronova Chrastava

tel.: 777 337 994

e-mail: elektronova@volny.cz
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