
    Dne 28. září 2012, na den státního svátku a svátku pana 
prezidenta osobního, otevřel prezident republiky slavnostně secesní 
most. Stalo se tak za účasti primátora partnerského města Eichstätt, 
hejtmana Libereckého kraje, náměstkyně ministra školství, primátorky 
statutárního města Liberce, starostů povodněmi zasažených obcí  a 
především občanů.   
 

Vztah pana prezidenta k Chrastavě 
    Vztah prezidenta Václava Klause k Chrastavě je dlouhodobě velmi 
kladný a nutno dodat, že nejen jeho, ale i jeho paní Livie. Již jako 
ministr financí a později premiér byl několikrát v Chrastavě. Jeho paní 
již v roce 1991 strá-vila na besedách v Chrastavě jeden celý půlden. 

Když se pan Václav 
K l a u s  s t a l 
prezidentem naší 
vlasti, stal se vůbec 
první hlavou státu 
v tisícileté historii 
Chrastavy, která 
Chrastavu navštívila. 
Bylo to v květnu 
2005, kdy pan pre-
zident slavnostně 
otevřel zrekonstru- 
ovanou radnici. Dne 
8. srpna 2010 den po 
ničivé povodni, přes 
varování, že se mož-
ná protrhla přehrada 
Mlýnice, přijel nás do 
Chrastavy povzbudit 
ve chvílích nej-
těžších. Nyní, pře-
stože byl termín 
slavnostního otevření 
definitivně jistý až 
několik málo týdnů 
předem a pozvání 
došlo k panu pre-
zidentovi na poslední 
chvíli, neváhal a při-
jel. A jak řekl při 
svém projevu k ob-
čanům, tak do 
mikrofonů všech pří-
tomných médií, přijel 
do Chrastavy, nejen 
protože nemohl ne-
přijmout chrastavské 
p o z v á n í ,  a l e 
především proto, že 
přijet chtěl. A i když 
se pak stalo to, co se 
stalo, nedal na sobě 

nic znát a pokračoval v programu, kdy se ještě dobrou půlhodinu 
věnoval občanům našeho města a také se mnou rozmlouval o našem 
městě.  

Atentát na prezidenta republiky 
    Odmítám jakékoli zlehčování činu fanatika, který překročil jakékoli 
přípustné meze a který bez pardonu jednoznačně odmítám. A 
nemohu se smířit s tím, že je jeho čin dosud kvalifikován jako 
výtržnictví. Dle mého právního názoru se jednalo o teroristický čin.  A 
děkuji i touto cestou a smekám klobouk před pány Jaroslavem 
Musilem a Václavem Krčkem, kteří se dotyčnému šílenci postavili a 
zabránili mu v pokračování jeho střelby.  
    Panu prezidentovi se jménem všech občanů Chrastavy omlouvám 
a spolu s nimi věřím, že na Chrastavu nezanevřel. Snad to, co se 
stalo, zásadním způsobem zlepší ochranu ústavních činitelů do 
budoucna.   

POKRAČOVÁNÍ na str. 2 
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   DOKONČENÍ z titulní strany. 

Desetiletí partnerství s městem  Eichstätt 
    Dne 28. září 2002 byla oficiálně uzavřena partnerská smlouva mezi 
Chrastavou a městem Eichstätt z Bavorska. Slavnostní otevření 
mostu bylo v den 10. výročí a já jsem byl velmi rád, že mohu osobně 
představit panu prezidentovi primátora města Eichstätt Andrease 
Steppbergera.  
    Členy delegace byl dále také zástupce primátora (v Bavorsku 
titulovaný jako starosta) Josef Schmidramsl, emeritní primátor Arnulf 
Neumeyer a další členové zastupitelstva města Eichstätt. 
V eichstättské delegaci byla také poprvé v historii poslankyně  
bavorského parlamentu Eva Gottsein a také zástupce novinářské 
obce.     
 
    Po definitivním ukončení slavnostního aktu otevření secesního 
mostu se v podvečer konalo dvoustranné setkání zastupitelů a 
občanů Chrastavy s hosty z Eichstättu. Zde mimo jiné promluvil i 
emeritní starosta Chrastavy Petr Medřický, který před deseti lety 
spolu s Arnulfem Neumeyerem smlouvu o partnerství uzavíral.   
 
    V sobotu dne 29. září 2012 jsem u Führichova domu spolu s panem primátorem zasadil dub, který byl Chrastavě darován při naší nedávné 
návštěvě Eichstättu, právě k 10-tému výročí partnerství.  Jedná se o dar mimořádný, neboť právě dub je symbolem města Eichstätt,  a to nejen 
v městském znaku či vlajce, ale především v názvu (die Eiche – dub).  
 
V Chrastavě dne  1. října 2012               Ing. Michael Canov, starosta 
 
——————————————————————————————– 
Pozn.: Tento článek je spolu s otevřeným dopis členů zastupitelstva 
též zveřejněn na stránkách prezidenta republiky http://www.klaus.cz/   
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    Dne 2. června 2000 zahájila firma Integra Liberec a. s. (dnes Integra stavby a. s.) akci Splašková kanalizace a přípojky v ulicích Liberecká a 
Revoluční a na nám. 1. máje. Akce měla být dle smlouvy dokončena ještě v roce 2000 (část v roce 2001). Akce však byla dokončena s řadou 
nedodělků a závad, které v rozporu se smlouvou nebyly ihned odstraněny, a proto byly reklamovány ze strany města 23. 1. 2002. Odpověď? 
Do doby, kdy jsem nastoupil na místo starosty (1. 11. 2002), žádná. Po dalších urgencích jsme konečně dostali 10. 12. 2002 odpověď, která mě 
však úplně jako začínajícího starostu zcela konsternovala. „Vzhledem k jiným našim akcím musíte počkat do jara 2003.“ S tím jsme se nesmířili 
a podali jsme další urgence. Čekali jsme do 4. 8. 2003. 

    Jaký to byl šok pro majitele firmy Ing. Turka (tentýž, který chtěl donedávna koupit liberecké letiště), když jsme v souladu se smlouvou 
následně požadovali zaplacení smluvní pokuty za prodlení s realizací díla a s odstraněním nedostatků. Evidentně se s takovým požadavkem – 
aby si obec dovolila požadovat smluvní pokutu – do té doby ještě nikdy nesetkal. Při prvním kontaktu (telefonickém) se mi vysmál, následně při 
návštěvě v mé kanceláři chtěl celou situaci „smáznout“ jedním, později dvěma sty tisíci korun. To bylo pochopitelně zcela nepřijatelné a tak 
jsme podali ještě v roce 2003 žalobu.  

    Integra nám následně nabídla mimosoudní vyrovnání ve výši 1 a později 2 milionů korun (včetně zápočtu ve výši 1,9 mil., který jsme učinili) . 
Tyto návrhy byly ze strany města odmítnuty a naopak zastupitelstvo města schválilo pro mimosoudní vyrovnání částku 5 milionů korun (včetně 
zápočtu). Tento náš návrh naopak odmítla protistrana. Po řadě soudních stání a vyjádření expertů rozhodl Okresní soud v Liberci dne 10. 6. 
2009, že Integra je povinna městu Chrastava zaplatit smluvní pokutu 7.280.046 Kč, ale též to, že nám zůstává zápočet ve výši 1.829.765,- Kč. 
Celková nám soudně vymožená částka tak tvořila 9.109.811,- Kč. 

   Integra podala odvolání, s kterým však neuspěla, když odvolací soud, kterým byl Krajský soud v Liberci, potvrdil dne 30. 10. 2010 
prvoinstanční rozhodnutí v plném rozsahu. Integra napadla i toto pravomocné rozhodnutí  odvolacího soudu mimořádným opravným 
prostředkem u soudu dovolacího. Tím byl Nejvyšší soud České republiky sídlící v Brně, který 25. 9. 2012 dovolání v plném rozsahu zamítnul. 
Město Chrastava tak definitivně a nezvratně získalo kromě zápočtu i více než 7 milionů Kč a to i fakticky, neboť tyto prostředky byly  do 
rozhodnutí dovolacího soudu v soudní úschově.  

    Vynikající práci odvedla v tomto devítiletém sporu advokátní kancelář SPOLAK s.r.o., která zastupovala město Chrastava po celou dobu 
zejména prostřednictvím advokáta Mgr. Martina Vondrouše. 

    Město Chrastava má s firmami realizujícími jeho zakázky dlouhodobě velmi korektní vztahy. Od zhotovitelů vyžaduje jediné a sice dodržení 
parametrů smluv a pokud by snad dodrženy nebyly (což se však stává velmi, velmi výjimečně), tak smluvní pokutu. Nic více nic méně. V daném 
případě jsme se však setkali od dané firmy s neuvěřitelným přehlížením našeho města coby rovnocenného smluvního partnera. A tak jsem 
velmi rád, že jsme se svého práva, byť až po devíti letech velmi tvrdého soudního sporu, domohli. Svým způsobem se jedná o průlomový 
rozsudek. I malé město má šanci v právní bitvě proti mocné firmě, pokud právo stojí na jeho straně.  

V Chrastavě dne 10. 10. 2012                                                                                                                                      Ing. Michael Canov, starosta  
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    V pondělí dne 1. října navštívil první český kos-
monaut Vladimír Remek Chrastavu. Nejdříve jsem 
měl tu čest ho přijmout a podiskutovat si s ním na 
radnici a poté si již povídal s dětmi v zaplněné 
tělocvičně. A že tu smršť otázek týkající se kos-
monautiky ze všech stran zvládl náš první a dosud 
jediný kosmonaut bravurně. 
    Pro ty, kteří se o kosmonautiku blíže nezajímají, 
jen připomínám, že Vladimír Remek se stal 
prvním neamerickým a nesovětským kosmonau-
tem vůbec, když ve vesmíru strávil období od 2. 
do 10. března 1978. Československo se tak stalo 
třetí zemí z celého světa, které se mohlo pochlubit 
svým kosmonautem. 
    Vladimír Remek se vrátil do Chrastavy po 34 
letech. Poprvé Chrastavu navštívil jen několik 
měsíců po svém letu dne 27. září 1978. I tehdy se 
setkal s dětmi. Nikoli však ve škole, ale na 
Zámečku u rychlostní komunikace, kde projížděl. 
    Zásluhu na realizaci besedy s tak vzácným 
člověkem jako je první kosmonaut má chrastavská 
patriotka (byť již léta bydlící v Liberci) paní Dana 
Lysáková. 
 
V Chrastavě dne 8. 10. 2012                                  Ing. Michael Canov, starosta 

Ve spodní části je 
dokumentární záběr 
setkání s kosmonau-
ty V. Remkem a A. 
Gubarevem u chras-
tavského Zámečku v 
roce 1978. 
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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  
pronájem nebytového prostoru „restaurace Soptík“ v objektu č. p. 1 
v Bílokostelecké ul., za účelem provozování restaurační činnosti a 
části st. č. 84 o výměře 64 m2 za účelem zřízení letní terasy, panu 
Petru Kupcovi, firma PE-KU, na dobu určitou 15 let, vč. návrhu 
smlouvy o nájmu nebytových prostor čj. N/41/2012   
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
důvodovou zprávu pro ukončení smlouvy o nájmu ze dne 3. března 
2002 vč. Dodatků, kterou uzavřelo město Chrastava a Český rybářský 
svaz, místní organizace Chrastava 
-  s c h v á l i l a  
výpověď  v souladu s ustanovením článku V, odst. 2 smlouvy o nájmu 
ze dne 3. března 2000 vč. dodatků, kterou uzavřelo město Chrastava 
a Český rybářský svaz, místní organizace Chrastava    
-  s c h v á l i l a  
v návaznosti na své usnesení čj. 2012/02/IV ze dne 23. dubna 2012 
odst. 2 a odst. 4 pronájem nádrže „LUČNÍ“ vč. součástí 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 a dále rybníku „
OKO“ vč. součástí a příslušenství na pozemku par. č. 825/2 o výměře 

8927 m2 – vodní plocha, rybník, v k. ú. Chrastava I, Českému 
rybářskému svazu, Severočeský územní svaz Ústí nad Labem, za 
účelem sportovního rybolovu, na dobu určitou 10 let, vč. smlouvy o 
nájmu pozemků vč. rybníků čj. N/42/2012  
-   v y b r a l a  
na základě předložených návrhů smluv č. N/43/2012 a č. N/44/2012 
firmu PERENA Liberec, s.r.o. a 
-   s c h v á l i l a  usnesení v tomto znění: 
v návaznosti na své usnesení čj. 2012/02/IV ze dne 23. dubna 2012 
odst. 5 a odst. 6 pronájem rybníku „Bedřichovka 2“ vč. součástí a 
příslušenství na pozemku par. č. 1000/3 o výměře 3713 m2 – vodní 
plocha, rybník, a rybníku „Bedřichovka 3“ vč. součástí a příslušenství 
na části pozemku par. č. 1000/2 o výměře cca 4000 m2 – trvalý travní 
porost, vše v k. ú. Chrastava I, za účelem zřízení a provozování 
rybníků k chovu ryb, PERENA Liberec, s. r. o., na dobu určitou 10 let, 
vč. smlouvy o nájmu pozemků vč. rybníků čj. N/44/2012  
-   s c h v á l i l a 
v návaznosti na své usnesení 2011/02/I odst. 2 ze dne 8. února 2011 
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/10/2012 ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění 
strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Kabelové vedení NN, 
poj. skříň“, za cenu ve výši 10.000,- Kč + DPH a náklady spojené se 
zřízením věcného břemene  
-   s c h v á l i l a 
1.     zřízení věcného břemene na poz. p. č. 78/2 a 124/1 v k. ú. Dolní 

Chrastava ve prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o, jímž 
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „
Přeložka STL plynovodní přípojky pro č.par. 79/1, ul. Pobřežní, 
Chrastava, k. ú. Dolní Chrastava“ (investor Matuškovič), za cenu 
do 100 bm ve výši 500,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o 
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Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:   
-   v z a l a   n a   v ě d o m í 
úkony starosty města ve věci naplnění usnesení č. 2012/16/X odst. 4  a ods. 5   
-   s c h v á l i l a  

1)     výpůjčku stavební parcely č. 123/1 o výměře 376 m2 – zbořeniště, v k. ú. Dolní Chrastava, firmě OHL ŽS a. s., Praha, za účelem 
zřízení staveniště pro obnovu koryta řeky Jeřice po povodních vč. smlouvy o výpůjčce pozemku čj. RU/30/2012  

2)     výpůjčku pozemkové parcely č. 1339/1 o výměře 2033 m2 – ostatní plocha v k. ú. Chrastava I, pozemkové parcely č. 750/1 o výměře 
915 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Dolní Chrastava a části pozemkové parcely č. 117/2 o výměře cca 200 m2 – ostatní plocha, v k. 
ú. Dolní Vítkov, firmě Eurovia CS, za účelem zřízení staveniště pro obnovu koryta Vítkovského potoka po povodních, vč. smlouvy o 
výpůjčce pozemku čj. RU/31/2012  

-   s c h v á l i l a  
1)     záměr výpůjčky pozemkové parcely č. 1339/1 o výměře 2033 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Chrastava I, pozemkové parcely č. 750/1 o 

výměře 915 m2 – trvalý travní porost,  v k.ú. Dolní Chrastava a části pozemkové parcely č. 117/2 o výměře cca 200 m2 – ostatní 

        budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/25/2012  
2.     zřízení věcného břemene na poz. p. č. 716 v  k. ú. Dolní Vítkov 

ve prospěch společnosti ČEZ Distiribuce, a. s., jímž dojde k 
zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „LBC,
Dolní Vítkov-přestavba TS 622 č.stavby IE-12-4003163“, za cenu 
ve výši 5.000,- Kč vč. DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/26/2012  

3.     výpůjčku stavební parcely č. 123/1 o výměře 376 m2 - zbořeniště 
v k.ú. Dolní Chrastava, firmě OHL ŽS a.s., Praha, za účelem 
zřízení staveniště pro obnovu koryta řeky Jeřice po povodních 
vč. smlouvy o výpůjčce pozemku čj. RU/29/2012  

-   s c h v á l i l a 
1.     záměr pronajmout část poz. p. č. 1500 o výměře cca 50 m2 – 

ostatní plocha,  v k. ú. Chrastava I, za účelem sekání trávy, 
zpevnění kraje přístupové cesty 

2.     záměr pronajmout část poz.p.č. 382/15 o výměře cca 15 m2 – 
trvalý travní porost, v k. ú. Dolní Chrastava, za účelem umístění 
plechové garáže (změna vlastníka plechové garáže) 

3.     záměr pronajmout poz. p. č. 64/1 o výměře cca 1029 m2 – vodní 
plocha, zamokřená plocha, v k. ú. Horní Vítkov, za účelem 
sekání trávy 

4.     záměr vypůjčit st. p. č. 123/1 o výměře 376 m2 – zbořeniště, v k. 
ú. Dolní Chrastava, za účelem zřízení staveniště pro obnovu 
koryta řeky Jeřice po povodních 

-   s c h v á l i l a  
1.     hodnocení a zadání akce „Chrastava – oprava komunikace 

Bílokostelecká a Polní“ 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 

2.     návrh smlouvy o dílo (příloha č. 7b k originálu usnesení) 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 
Bílokostelecká a Polní“  

-   s c h v á l i l a  
1.     hodnocení a zadání akce „Chrastava – ulice Sportovní, oprava 

povrchu komunikace – II. 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 firmy EUROVIA 
CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec, 
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11, IČ 4527492 

2.     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 – ulice Sportovní, oprava povrchu komunikace – II. 
etapa“  

-   v z a l a   n a   v ě d o m í 
rozhodnutí OVÚS MěÚ Chrastava č.j. OVUS/3173-6706/2012/Ja ze 
dne 12. září 2012, kterým se vlastníkovi stavby nařizuje zjednat 
nápravu na stavbě „Sdružené společenské zařízení Chrastava – 
Kulturní dům“ na pozemku st. p. č. 887 v k. ú. Chrastava I 
-   s c h v á l i l a 
hodnocení a zadání akce „Dokumentace bouracích prací - dům 

kultury Chrastava“ na základě Protokolu o posouzení a hodnocení 
nabídek, v souladu s § 6 a §12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí Rady města 
Chrastava č. 1/2012, o zadávání veřejných zakázek, a přidělila 
zakázku zhotoviteli Vladislav Šulc, Vojanova 358, 460 10 Liberec X, 
IČ 12024180 
-   s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Vladislav Šulc, Vojanova 358, 
460 10 Liberec X, IČ 12024180 na realizaci akce „Dokumentace 
bouracích prací - dům kultury Chrastava“  

-   p o v ě ř i l a   

starostu Ing. Michaela Canova jednáním s vlastníkem stavby „
Sdružené společenské zařízení Chrastava – Kulturní dům“ na 
pozemku st. p. č. 887 a parcely p. p. č. 310/4 v k. ú. Chrastava I o 
převodu, případném prodeji, do vlastnictví města 

-   p o v ě ř i l a  

starostu Ing. Michaela Canova jednáním s vlastníkem parcely p. č. 
316/16 o prodeji této parcely do vlastnictví města  
-   v z a l a   n a   v ě d o m í 
zápis č. 2012/10 z jednání bytové a sociální komise ze dne 3. září 
2012  
-   r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Romanu Valešovi   
-   r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší v zařízení azylového typu 
panu Lubomíru Mistrovi   
-   r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší v zařízení azylového typu 
panu Andreji Holubovi   
-   r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší v zařízení azylového typu 
paní Emílii Berkyové  
-   r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší v zařízení azylového typu 
panu Janu Doupovcovi   
-   r o z h o d l a  
o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě paní Marii Antonové   
-   r o z h o d l a  
o nehrazení nájemného v bytě manželů Martina a Libuše 
Palečkových, Turpišova ulice č. p. 241, Chrastava, z důvodu celkové 
rekonstrukce bytu, do doby odstranění závad v souladu se zákonem 
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník dle § 698 
-   s c h v á l i l a 
žádost Základní školy Chrastava, nám. 1. máje 228, okres Liberec – 
příspěvková organizace o příspěvek na výměnný pobyt žáků 
Chrastava – Eichstätt  
-   s c h v á  l i l a 
žádost Základní školy Chrastava, nám. 1. máje 228, okres Liberec – 
příspěvková organizace, o souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu 
tělocvičny a přilehlých sportovišť  
-   s c h v á l i l a 
v souladu s bodem č. 8.5. Směrnice RM č. 1/2012 odchylný postup 
zadání veřejné zakázky pro zajištění nezbytných oprav a instalování 
regulace ve stávajících výměnících veřejných budov v majetku města 
a uložila ORM zajistit realizaci těchto úsporných opatření do 31. října 
2012 
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        plocha, v k. ú. Dolní Vítkov, za účelem zřízení staveniště pro obnovu vodního toku Vítkovského potoka po povodních 
2)     záměr vypůjčky st. p. č. 123/2 o výměře 105 m2 – nádvoří,  a poz. p. č. 201/3 o výměře 366 m2 – zahrada, v k. ú. Dolní Chrastava, 

za účelem zřízení staveniště pro obnovu vodního toku  Jeřice po povodních  
-   s c h v á l i l a  
návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem Skanska a. s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ 26271303 na realizaci 
akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – M1, most Malá Nádražní“  
-   s c h v á l i l a  
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem Ing. Lambert Medřický – Elektronova, Vítkovská 579, 463 31 Chrastava, IČ 133 45 834 na 
realizaci akce „Povodňové škody v Chrastavě – veřejné osvětlení“   
-   v z a l a   n a   v ě d o m í   
závěrečnou zprávu a závěrečné vyúčtování Chrastavských slavností 2012  
-   s c h v á l i l a 
na základě žádosti poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Spartak Chrastava, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44657, pro oddíl 
zápasu  

    Město Chrastava schválilo na svém zasedání dne 3. září 
2012 nové pojmenování ulice směrem na Novou Ves za 
bývalou Textilanou. Komunikace získala nový název 
Novoveská. Komunikace se dosud jmenovala Frýdlantská, 
tak se však současně jmenuje ulice na hlavním tahu, takže 
mohlo docházet k dezorientacím záchranné služby apod.    
 
    Odstranění „dvojáku“ a tím možných zmatků u ulice 
Frýdlantské však nebylo hlavním důvodem nového 
pojmenování ulice. Tím byla úcta k obci Nová Ves a jejím 
obyvatelům. Nová Ves byla kdysi součástí Chrastavy, ale její 
osamostatnění neznamenalo žádné ochlazení vztahů. 
Naopak. Chrastava spolupracuje s Novou Vsí v rámci 
mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko, vykonává pro Novou 
Ves tzv. pověřený úřad (stavební atd.), děti z Nové Vsi 
navštěvují v Chrastavě druhý stupeň základní školy, 
Novovesáci k nám chodí k lékaři. Prostě jsme propojeni a 
žijeme spolu jako správní sousedé.  
 
    Zároveň musím složit hold svému kolegovi starostovi 
Jaroslavu Müllerovi a všem  zastupitelům Nové Vsi. Obec 
vzkvétá a při a po povodních Jaroslav vykonal neuvěřitelné 
množství práce. Jsem proto velmi rád, že jsme se při slavnostním otevření spolu setkali přímo na hranici mezi našimi obcemi.  
     
    V Chrastavě dne   12. 10. 2012                                                                                                                                Ing. Michael Canov, starosta  

    Technický stav Bezručovy ulice v centru města je dlouhodobě 
nevyhovující, proto nechal odbor rozvoje, dotací a správy majetku 

(ORM) vypracovat projektovou dokumentaci řešící její komplexní re-
konstrukci, včetně zřízení nových stání pro automobily a opravu chod-

níků. 
    V podzimních měsících proběhne výběrové řízení na 
výběr zhotovitele, aby se na jaře mohlo začít se samot-
nou realizací stavebních prací. 
    Současně s Bezručovou ulicí se plánuje oprava 
Eichsttätských schodů (odkaz – http://www.chrastava.
cz/2012/eichstattske-schody.htm), kde je akce koordi-
nována se správci sítí v blízkém okolí, zejména s firmou 
VE a RWE, správci teplovodního vedení, resp. plyno-
vodu. Také u této akce proběhne na podzim výběrové 
řízení a příprava celé akce nutné pro její zahájení. 
    Obě akce budou financovány z prostředků, které 
město obdrželo z fondu Solidarity EU (odkaz - http://
www.chrastava.cz/2012/fond-unie2.htm). 

———————————————————————– 
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava 
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    V pátek 19. října 2012 od 17.00 hodin v kinosále proběhl již tradiční 
večer odměňování nejlepších sportovců a vyhlášení osobnosti města 
Chrastavy pro rok 2012. 

    Celkem bylo nominováno 24 sportovců do šesti kategorií a tři 
kolektivy. Letos proběhl již 16. ročník této akce. Na základě 
nominace, vybrala komise dle dosažených výsledků ty nejlepší – viz. 
níže. 

    Večerem všechny provedl opět pan Jaroslav Suchánek st. za 
doprovodu místní kapely WOKO, představily se také děti ze Základní 
školy v Chrastavě a z TJ Sokol Chrastava. Celý večer byl zpestřen i 
vystoupením žáků Chrastavské hudební školy, kteří se představili 
hrou na kytaru a klavír. Za zvuku kapely jsme se dostali až 
k samotnému vrcholu večera, kterým bylo slavnostní vyhlášení 
osobnosti města pro rok 2012. 

Výsledky:  

I. kategorie – dívky do 14 let 
1. místo      Markéta Pavlíková  (Orientační klub Chrastava) 
2. místo      Vendula Růžičková (Orientační klub Chrastava) 
3. místo      Andrea Jeřábková (Orientační klub Chrastava) 
 
II. kategorie – chlapci do 14 let 
1. místo      Martin Husák (Sportovní střelecký klub, 
                                           Orientační klub Chrastava) 
2. místo      Ondřej Hradecký + Dominik Packa 

                                  (TJ Spartak – oddíl sálové cyklistiky) 
3. místo      Dominik Ďuriš (Základní škola Chrastava) 
 
III. kategorie – chlapci do 18 let 
1. místo      David Novák (Sportovní střelecký klub) 
2. místo      Stanislav Nejman (Orientační klub Chrastava) 
3. místo      Martin Hruška (Sportovní střelecký klub) 
 
IV.  kategorie – dívky a ženy 
1.místo       Dominika Pachnerová (Orientační klub Chrastava) 
2. místo      Kateřina Kašková (Orientační klub Chrastava) 
3. místo      Denisa Kratochvílová (Střelecký klub Chrastava) 

                                                                
V.  kategorie – muži 
1. místo      Josef Rajnoha  (Sportovní střelecký klub Chrastava) 
2. místo      Jiří Culek + Filip Fořt  
                                           (TJ Spartak – oddíl sálové cyklistiky) 
3. místo      Daniel Fadrhonc + Jiří Culek 
                                             (TJ Spartak – oddíl sálové cyklistiky) 
 
VI.  kategorie – cvičitel/ka – trenér/ka 
1. místo      Pavlína Ulrichová  (TJ Sokol Chrastava) 
2. místo      Julius Oszlík + Josef Rajnoha 
                                             (Sportovní střelecký klub Chrastava) 
 
VII.  kategorie – kolektivy, družstva 
1. místo 
TJ Sokol Chrastava 
(Miloslava Šírová, Mária Koblásová, Jana Trčková, Kamila Škáchová, 
Mirka Chaloupková, Jiřina Kakačová, Iva Blechová, Iva Lešková) 
 
2. místo 
TJ Spartak Chrastava, oddíl stolního tenisu 
(Miroslav Svědík, Karel Žemlička, Pavel Průša, Petr Zahradník, 
Miroslav Živnůstka) 
 
3. místo 
Sportovní střelecký klub Chrastava 
(Petr Hedbávný, Martin Hruška, Petr Klinger, Ladislav Kratochvíl, 
Radka Kyzlíková, Julius Oszlík, Josef Rajnoha, Lenka Žáková) 
 

Osobnost města 
   Každý rok, s výjimkou toho loňského, se stává osobností města 
osoba, která dlouhodobě spolupracuje s městem a zapsala se do 
dějin Chrastavy. Nejinak tomu bylo i letos. Osobností se stala paní 
Mgr. Eva Kašková, která vykonává nejen činnost ve školství, ale 
také je jednou z vůdčích osobností Orientačního klubu Chrastava, 
vedla recitační a divadelní kroužek. Ocenění předal starosta města 
Ing. Michael Canov spolu s místostarostou Zitou Václavíkovou. 
 
    K ocenění velice gratulujeme 

 

Životopis paní Mgr. Evy Kaškové  

    Po absolvování Pedagogické fakulty v Liberci, po 
reorganizaci v Ústí nad Labem, jsem získala diplom pro 
aprobaci - učitelka ZŠ se specializací národní škola a český 
jazyk na 2. stupni. V roce 1966 jsem tedy nastoupila na 
umístěnku na malotřídku v Heřmanicích u Jablonného v 
Podještědí, kde jsem strávila rok. Pak jsem přešla do 
Chrastavy, kde s přestávkou mateřské dovolené a čtyřletého 
působení na ZŠ Na Bojišti v Liberci, učím dodnes, nyní již jen 
na částečný úvazek. Během své pedagogické praxe jsem na 
Karlově univerzitě v Praze získala další rozšíření své 
aprobace - výchovné poradenství. Jako výchovná poradkyně 
jsem pracovala mnoho let. 
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    Ve čtvrtek 11. října 2012 navštívil naše město houslista František Lamač spolu s mladou profesionální zpěvačkou Janou Heryánovou 
Ryklovou. Diváci měli možnost během dvouhodinového vystoupení slyšet nejen klasickou a muzikálovou tvorbu, ale i několik evergreenů.  
Představení ovšem nebylo pouze houslové, nechyběla totiž ani hra na klavír či kytaru. Celý koncert byl završen hrou na zpívající pilu, která 
zaujala snad každého diváka. To, že byla v sále příjemná atmosféra dokazuje i lehké pobrukování a zpěv z řad.  

Bc. Pavel Urban – vedoucí Společenského klubu 

KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA PRO ZAČÁTEČNÍKY 
Středa  15.30 - 17.00 hod 

Informace u paní Heleny Kačenové na telefonním čísle 720 313 201 

VÝUKA ZPĚVU 
Společenský klub oznamuje, že od 3. listopadu 2012 je možné nastoupit opět do kurzu: Zpěv.  Vyučuje paní Lenka Špringlová. 

Přihlášky a bližší dotazy zodpovíme v kanceláři Společenského klubu, popř. na tel. čísle 482 312 231, pí. Špringlová: 776 652 947.  
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VÍCE INFORMACÍ NA WWW.CHRASTAVA.CZ sponzorsky vytiskla fa
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LIDOVÉ SADY
LIBEREC

5. listopadu       pondělí 19.30    Experimentální studio 
                                                   KALIFORNIE - z Hollywoodu do pouští Josua Tree , i do hor Sierra Nevady, ze San Franciska do 
                                                   národního parku Yosemite v digitální diashow Martina Loewa 
 
6. listopadu       úterý 18.30       Experimentální studio – Klub přátel výtvarného umění 
                                                   UMĚNÍ FRANCOUZSKÝCH KATEDRÁL – v přednášce Mgr. Zuzany Štěpanovičové 
 
7. listopadu       středa 19.30     Experimentální studio: Krátké a úderné divadlo: INFRAČERVENÁ KARKULKA aneb Markýza andělů 
 
8. listopadu       čtvrtek 19.00     3. abonentní koncert 54. sezony komorní hudby 
                                                   JAN ŠKRDLÍK – violoncello, KATEŘINA BÍLKOVÁ-MAŠOVÁ - cembalo 
 
9. listopadu       pátek 20.00       ALEŠ BRICHTA & BAND – 30 let na rockové scéně, support: Vetrol 
 
10. listopadu     sobota 20.00     Divoký Ir uvádí: IRSKÝ BÁL 
                                                   - okouzlující taneční „show“, vystoupení skupin irských tanců a stepu a možnost vyzkoušení jednoduchých 
                                                   tanců. Hraje skupina Alastair. 
 
11. listopadu     neděle 14.00     TANEČNÍ ODPOLEDNE, tato akce je podpořena z Kulturního fondu SM Liberec 
 
12. Listopadu    pondělí 19.30    Experimentální studio 
                                                   JIZERSKÉ HORY Z NADHLEDU – křest knihy leteckých snímků autorů A. Tauchmana a R. Karpaše 
 
 13. – 16.listopadu  úterý – pátek 19.00  10. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ 
                                                   - dobrodružné, extrémní, adrenalinové a cestopisné filmy, více na www.mfof.cz 
 
14. listopadu     středa 19.30     ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA - výjimečný autor a zpěvák s legendární skupinou 
 
17. listopadu     sobota 19.00     Terasa 
                                                   Benefiční akce pro Sdružení TULIPAN: TÝDEN S TULIPANEM - "PAŘÍ CELÝ LIBEREC"  
                                                   - divadelní představení, Vetrol, HitFakers, Lessyho Woheň, Dědové Harryho Pottera 
 
18. listopadu     neděle 17.00     Experimentální studio – Pohádkové odpoledne - divadlo Fortissimo 
                                                   KUFŘÍK – je prvním nenuceným setkáním s neverbální formou divadla – pantomimou, děti jsou vtaženy do 
                                                   dění na jevišti  
 
19. listopadu     pondělí 19.30    Experimentální studio: IVAN ROUS - PODZEMNÍ TOVÁRNY NA LIBERECKU 
                                                   - přednáška o nejnovějších poznatcích válečné výroby v našem kraji 
 
21. listopadu     středa 19.30     Experimentální studio: JAROSLAV SAMSON LENK & ŠANTRÉ, večer na téma pohoda jazz 
 
22. listopadu     čtvrtek 19.30      Divadlo bez opony – Divadlo Bez zábradlí  
                                                   TŘI MUŽI NA ŠPATNÉ ADRESE - v této vynikající italské komedii není normální skoro nic, ale téměř vše  
                                                   se dá vysvětlit! hrají: Karel Heřmánek, Bohumil Klepl, Zdeněk Žák, Jana Šulcová a Johanna Tesařová 
 
23. listopadu     pátek 19.30       Experimentální studio: AMETYST 
                                                   Tomáš Holoubek a kapela v hudebním projektu " Obrazárna " - rock, folk, blues, klasika, latina 
 
23. listopadu     pátek 19.30       LITERÁRNÍ POZDRAVY – malý festival autorských čtení, autoři: Stanislav Komárek a Arnošt Goldflam 
 
24. listopadu     sobota 19.30     LITERÁRNÍ POZDRAVY – malý festival autorských čtení, autoři: M. Stöhr, Petr Hruška & Yvetta Ellerová 
 
24. listopadu     sobota 19.30     Terasa: LISTOLET – křest debutového CD "Listolet" & Cirkus Cermaque 
 
26. listopadu     pondělí 18.00    Experimentální studio, setkání s Českou besedou 
                                                   100x LIBEREC – liberecký malíř a grafik Roman Karpaš vás provede výtvarnou scénou  po roce 1945 
 
26. listopadu     pondělí 19.30    JAKUB VÁGNER – o rybolovných expedicích za sladkovodními giganty 
 
29. listopadu     čtvrtek 19.30     MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE 
 
30. listopadu     čtvrtek 19.00     KONCERT MICHAELY VELIKOVSKÉ na téma šanson, a ne jen to s doprovodem Lydie Dostálové (klavír)  
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Muži  
      V sobotu 22. září 2012 odehráli naši muži 3. kolo 1. ligy, kde však skončili až na 5. místě. Páté místo jim bohužel  nepomohlo k udržení se 
v 1. lize a následoval sestup do 2. ligy. Tentokrát nastoupili v sestavě Daniel Fadrhonc a Tomáš Brodský.  
V letoším ročníku jsme měli trochu smůly, neboť hráč Tomáš Brodský téměř na půl roku  z důvodu nemoci vypadl, proto ho ve dvou turnajích 
nahrazoval Jiří Culek, který však zatím nemá tolik zkušeností.  I když se velmi snažil  a svou pozici zvládal velmi dobře, získané zkušenosti na 
I. ligu nestačily. Pevně věřím, že je to pro naše hráče výzva, abychom si v příštím roce I. ligu opět vybojovali.   
 
Junioři 
      Junioři odehráli 6. října 2012 v naší tělocvičně první kvalifikační turnaj , a to v sestavě Jiří Říha a Tomáš Vajc, a obsadili 6. místo. Druhý 
turnaj odehráli v Liberci hned následující den, kde opět skončili na 6. místě.  
  
Žáci 
      Naši žáci byli pozváni na turnaj v německém Neustadtu a dne 23. září 2012 dvojice Pavel Dušek a Dominik Packa vybojovala v prvním kole  
velmi dobré 4. místo, do druhého kola pak nastoupil Dominik Packa a Ondřej Hradecký a vybojovali rovněž velmi dobré 4. místo.  
V sobotu 20. října 2012 byl náš oddíl  pořadatelem 1. kola Českého poháru žáků, přičemž   dvojice Dominik Packa a Pavel Dušek obsadila 
dobré 5. místo a druhá dvojice Tomáš Vajc a Jakub Judytka skončila na 7. místě. Následující den se konalo 2. kolo  Českého poháru v Liberci  
a naše obě dvojice ve stejném složení se umístily na stejném místě jako u nás. Pro naše teprve začínající hráče je to dobrý začátek sezóny 
2012/2013.  
 
   Přeji všem hráčům hodně sil a pevné nervy  do dalších bojů.  
 

Chrastava  22. 10. 2012                                                                                                                                   Celler  Ladislav,  vedoucí oddílu 

    V polovině října se v Ochozi u Brna konalo mistrovství České republiky štafet a oblastních 
výběrů žactva v orientačním běhu. Žáci Ještědské oblasti dosáhli velkého úspěchu, když 
získali stříbrné medaile v družstvech a další dvě medailová umístění ve štafetách. 
    Za oblastní družstvo o medaili bojovala také Markéta Pavlíková, závodnice OK Chrastava. 
Markéta si o místo v družstvu „A“  jasně řekla 1. místem v hodnocení letního a podzimního 
oblastního žebříčku v kategorii D12. Markéta na svém 5. úseku podala velmi dobrý výkon. 
Družstvo posunula ze 4. na 2. místo. Svůj první start na mistrovství republiky zvládla výborně. 
    Družstvo běželo v sestavě: Vojta Melichar (Liberec), Kája Staňová (Nový Bor), Péťa 

Melichar (Liberec), Kačka Dolejší (Nový Bor), Markéta Pavlíková (Chrastava),  Dan Pavlovec 

(Nový Bor), Lída Hudská (Turnov), Lukáš Matějka (Teplice) 
 

Marie Podrábská, šéftrenérka družstva žáků Ještědské oblasti 

   Další hrací víkend krajské soutěže znamenal pro naše mužstva první zápasy na stolech soupeřů a absence nejlepšího hráče Mirka Svědíka 
se projevila na výsledku.   
Sobota 13. 10. - Liberec          SKST Liberec D -  TJ Spartak Chrastava A                  10 : 5 
Chrastava: K. Žemlička 2/2, P. Průša 1/2, P. Zahradník 1/3, L. Charvát 0/3 čtyřhra 1/1 (počet vyhranných zápasů/počet porážek). 
Neděle 14. 10. - Semily            TJ Sokol Semily A – TJ Spartak Chrastava A              10 : 0 
Chrastava:  K. Žemlička 0/2, P. Průša 0/2, P. Zahradník 0/3, M. Živnůstka 0/2 čtyřhra 0/2 
 
Pozvánka na domácí zápasy – tělocvičná TJ 
Sobota 24. listopadu   od 15:00 hod         TJ Spartak Chrastava A      - SKST Cvikov A 
                                                                     TJ Spartak Chrastava B      - TJ Sokol Železný Brod A  
Neděle 25. listopadu   od 10:00 hod         TJ Spartak Chrastava A      - TJ Lokomotiva Česká Lípa A 
                                                                     TJ Spartak Chrastava B      - TJ Sokol Vesec A                               Karel Žemlička - předseda oddílu 



Strana 17                               

Historické vítězství 
Starostů pro Liberecký kraj 

V sobotu 13. října 2012 došlo k historickému vítězství v krajských 
volbách v Libereckém kraji. Historickému nejen pro samotné poli-
tické hnutí Starostové pro Liberecký kraj, ale pro regionální poli-
tická sdružení vůbec. Bylo to první vítězství politického hnutí v 
krajských volbách v rámci celé republiky vůbec. 
 

Obrovské poděkování 
všem našim voličům 

Vyjadřuji tímto obrovské poděkování všem voličům, kteří dali kan-
didátce Starostové pro Liberecký kraj svoji důvěru. Jsme si všichni 
vědomi, že takováto důvěra velmi zavazuje. 
Osobně navíc strašně děkuji všem, kteří mně dali i svůj prefe-
renční kroužek. Jejich množství a to, že po třech lídrech a jedné 
vícelídryni jsem jich získal z 12. místa v celém kraji nejvyšší počet 
vůbec, je to můj osobní životní volební úspěch. Ale mohu Vás ujis-
tit, kdybych mohl, dal bych sám ten kroužek všem svým 49 

kolegům. Natolik si jich vážím a natolik o jejich práci vím. 
Děkuji Vám všem za gratulace, přání a za podporu. V tuto chvíli probíhají jednání, jejímž cílem je vytvořit dohodu, která bude stabilní, bude fun-
govat čtyři roky a prosadí program otevřeného a odpovědného kraje. 
Ještě jednou jménem všech kandidátů a příznivců politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj děkuji. 

 
V Chrastavě dne 15.10. 2012                                                                                            Ing. Michael Canov,  

starosta Chrastavy a 1. místopředseda SLK 

Jednota bratrská Chrastava 

PODZIMNÍ KOKTEJL  
Pátek ve znamení jablíček – 
Měla babka čtyři jabka 
Již od konce léta bylo možné sledovat, jak se jabloně 
v zahradách prohýbaly pod obrovskou úrodou. To je pro 
nás v Rodinném centru Domeček signál slibného průběhu 
naší tradiční akce – slavnosti jablek. Přesto, že v polovině 
října už je venku poměrně chladno, tak se sešla víc než 
stovka rodičů a dětí v pátek 12.října na zahradě 
v Bezručově ulici. Nejprve ožila zahrada skvělým zpěvem 
chrastavských Jiřiček. Spolu s nimi si také všichni 
zúčastnění mohli zatancovat „jablečnou“ mazurku. 
Následovaly soutěže pro děti a soutěž hlavně pro dospělé 
o nejdelší jablečnou slupku. Loňský rekord byl překonán – 
letošní vítězka naloupala délku 155cm.  Pravidelnou 
součástí byla také soutěž o nejlepší jablkový závin. 
Výsledky byly velice vyrovnané, porotci bezradní, ale tři 
nejlepší pekařky byly přesto oceněny. Zbytek odpoledne si 
účastníci užili při vyrábění podzimních dekorací a 

papírových draků.  

 

Sobota ve znamení draků – Pojďte s námi taky pouštět draky! 
Jak se výroba draků v pátek zdařila jsme mohli hned v sobotu 13.října sledovat na Ovčím vrchu. Na kopci se sešlo přes tři sta chrastaváků 
všech generací a společně si užívali jeden ze slunečných dní letošního podzimu. Většina těch poctivě vyrobených draků vzlétla, ale radovat 
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jsme se mohli i z těch osvědčených zakoupených modelů. 
Odpoledne doplnily bramborové soutěže pro děti, buřtíky a 
brambory pečené v popelu.  
 
Výchova školáků 

Výchova dětí není žádná snadná věc. A tak jsme se sešli v pátek 
19. října večer na besedě, jak pracovat s dětmi mladšího 
školního věku. Manželé Madudovi z Liberce byli skvělými 
průvodci celého večera a každý si mohl odnést domů dobré 
podněty do výchovy svých "ratolestí". Radost nám udělala velká 
přítomnost tatínků. Děkujeme všem, kteří přišli a vytvořili prima 
večer. 
 

Rekonstrukce v Bételu 

 Právě v Bételu probíhá rekonstrukce části suterénu na klubovnu 
pro děti a mládež  a rekonstrukce prostor v přízemí na 
multifunkční klubovnu, kde se bude scházet Klub kavárna, Klub 
Evergreen, kde budou probíhat jazykové kurzy, přednášky, 

besedy a cestománie. Odborné práce 
provádí stavební firma Mládek s.r.o., 
ostatní práce se snažíme zvládat sami. 
Chceme touto formou moc poděkovat 
všem, kteří nám přišli pomoci a přiložili ruku 
k dílu i těm, kteří přispěli finančním darem. 
Radujeme se, že většina prací je již za 
námi, a že se blíží čas  otevření  nových 
kluboven. 

————————— 
VVVV    LISTOPADULISTOPADULISTOPADULISTOPADU    
VÁSVÁSVÁSVÁS    SRDESRDESRDESRDEČČČČNNNNĚĚĚĚ    

ZVEME:ZVEME:ZVEME:ZVEME: 
 

PLES SENIORŮ 
 V sobotu 3. 11. od 17:00 hod. v sále Společenského klubu pořádá Klub Evergreen ve spolupráci se Společenským klubem Města 
Chrastavy Ples seniorů – taneční večer s pestrým programem. Vstupenky možno zakoupit v Bételu, Bezručova 503, bližší informace  u p. 
Vokála (tel.: 728 977 973). 

    Během letošního roku byl nad Chrastavou k vidění nejeden čáp bílý 
(Ciconia ciconia). Jeho zvýšený výskyt bylo možné zaznamenat 
zejména v období sečení okolních luk, ale i v průběhu celého léta.  
Jednomu mladému páru se dokonce velmi zalíbil místní 25 m vysoký 
komín bývalé Kolory v Luční ulici a postavil si na něm hnízdo. Klapání 
zobáků při toku ba dokonce rivalské souboje samců o hnízdiště se po 
mnoha letech staly v našem městě zajímavým zpestřením místního 
koloritu a kolemjdoucí se nejednou zastavili, aby obdivovali nezvyklou 
podívanou. 
    Léto uplynulo, čápi odletěli do Afriky a komín je třeba zprovoznit na 
topnou sezónu. Co s čapím hnízdem, které se skládá nejen z větví a 
listí, ale i z drnů a bláta a jeho konzistence nedovoluje komín, v jinak 
dobrém technickém stavu, používat? Vlastník areálu pan Petr 
Macháček tento problém vyřešil ve spolupráci s Městem Chrastava a 
Krajským úřadem pro Liberecký kraj. Po vzájemné dohodě Krajský 
úřad poskytl finanční dotaci na zhotovení kovové nástavby, jež bude 
mít za úkol držet hnízdo v dostatečné výšce od ústí komína a 
zohlednil tímto jak zájem ochrany přírody, tak funkčnost odvodu 
spalin.  
    Zadání k rozebrání stávajícího hnízda mocného asi 30 cm a 
instalaci umělé hnízdní podložky dostala firma ANTS, sdružení 
podnikatelů z Litoměřic. Výrobu samotné konstrukce si vzala za své 
kovodílna sídlící přímo v areálu bývalé Kolory.  

Čáp bílý je u nás chráněn jako zvláštně 
chráněný druh, zařazený v kategorii 
ohrožených. Jeho stavy se za uplynulých 
několik let poměrně zvýšily a rozšiřování 
hnízdních teritorií obsazených celý rok je 
neklamným důkazem zlepšující se potravní 
nabídky a tím i jistého zlepšení životního 
prostředí jako celku.  
    Věřme, že i podpora obojživelníků ze 
strany města Chrastava ve spoluprácí 
s obecně prospěšnou společností Suchopýr 
z Oldřichova v Hájích v podobě 
bezodtokých tůní na lokalitě mezi 
Bedřichovskými rybníky a přehradou, taktéž 
přispěje ke spokojenosti čapí rodinky, která 
by se mohla již v příštím roce pochlubit 
prvními mláďaty. 
 

—————————————– 
Text a foto: 

 Bc. Martin Spáčil,  
referent OVÚS, MěÚ Chrastava 
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ČINNOST V ZÁŘÍ 
-       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 
-       Spolupráce s organizátory cyklo závodu Bike Babí léto při organizaci a odstartování závodu z nám.1.máje 
-       Bezpečnostní dohled při konání 1. ročníku historické akce v lokalitě Andělská Hora Kolonka – Bitva o Berlín 
-       Doručování dopisů na žádost OVÚS a přestupkového referenta 
-       Po vstupu platnosti zákazu o prodeji tvrdého (20 procent a více) alkoholu byly prováděny opakované kontroly restauračních zařízení,  

včetně prodejen, kde byl alkohol prodáván – nebylo zjištěno žádné porušení tohoto nařízení 
-       Šetření ohledně rodinné rozepře v ul. Luční (verbální a fyzické napadání) 
-       Nález mikiny  a mobilního telefonu – odevzdáno na ztráty a nálezy 
-       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 

-       Stráž nad Nisou – místní šetření ohledně možných schválností mezi dvěma ženami vlastnících jeden dům v ul. Voskovcova, jelikož 
ještě nedošlo k majetkovému vyrovnání, a dům stále vlastní obě ženy, bylo jim sděleno, že spor musí řešit občansko právní cestou 

-       Ve spolupráci s p. Stašíkem provedena likvidace sršního hnízda v kaštanové aleji v ul. Liberecká nad bývalou restaurací Koruna 
 
Odchyt zvířat 
Odvoz do útulku  MVDr. K.Tvrzníkové – 1 pes, odvoz do útulku  Azyl pes  Krásný  Les – 2 psi, odvoz do útulku v Liberci –                                               
5x kočka. 
 
Spolupráce s OOPčr Chrastava 
-     opakované namátkové DBA se zaměřením na dodržování zákazových značek a řidiče jezdící pod vlivem alkoholu 
-     opakované kontroly dodržování zákazových značek v ul. Frýdlantská 
-      pátrání po uprchlých chovancích dne 7. 9. 2012 
-     Ve spolupráci s hlídkou PČr zajištění dvou chovanců (12. 9. 2012) kteří verbálně a následně i fyzicky napadali vychovatele a ničili zařízení 
výchovného ústavu v Chrastavě, ul. Školní, použito donucovacích prostředků včetně pout a oba chovanci byli převezeni na služebnu OPP k 
následnému šetření 
-     Zajištění osoby jedoucí motorovým vozidlem pod vlivem alkoholu, vozidlo zastaveno na nám.1.máje, řidička nadýchala 2.7, na místě bylo 
hlídkou Pčr odebráno ŘO 
-     Spolupráce při doprovodu autobusu fanoušků fotbalového klubu Slovan Liberec při průjezdu Chrastavou (výtržnosti po cestě ze zápasu) 

    Vítání občánků má v našem městě již dlouholetou tradici a pravidelně přicházejí do 
obřadní síně městského úřadu v Chrastavě rodiče se svými dětmi, aby tato nově narozená 
dítka byla slavnostně zapsána do pamětní knihy. 
    Nejinak tomu bylo v sobotu 6. října, kdy vyparáděné děti pozdravil a zároveň přivítal 
zastupitel města pan Miloslav Pilař spolu s matrikářkou Helenou Valdmanovou. Ti jim také 
předali malé dárky jako vzpomínku. Při této slavnostní chvíli samozřejmě nechyběly ani 
verše paní Zuzany Živnůstkové. 
 
Přejme dětem šťastný život a jejich rodičům jen a jen radost ze svých potomků. 

 
Ivana Loučková, 

vedoucí kanceláře 
starosty 
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    Tato vodní nádrž s dlouhou boční hrází byla postavena na pozemkové parcele č.1258 v k.ú. Chrastava I,  za posledními chrastavskými domy 
vpravo u silnice na Vítkov, na počátku dvacátého století jako první chrastavské koupaliště. V meandru Vítkovského potoka byl postaven jez, 
který umožňoval napouštění vody do koupaliště. Tomuto účelu přestala nádrž sloužit po postavení nového koupaliště ve Sportovní ulici. 
V dalších letech byla nádrž využívána rybářským svazem jako chovný rybník až do povodně v roce 2002.  Při této povodni došlo k protržení 
pravého břehu Vítkovského potoka před meandrem, na kterém byl  historický jez s napouštěcím zařízením a od té doby rybník chátral. V roce 
2009 projevil o obnovení zpustlého, starého vodního díla správce městského koupaliště pan Laksar. Jeho záměrem bylo opravit poškozená 
zařízení rybníka, opravit protržený meandr Vítkovského potoka, odbahnění a napuštění nádrže. Toto vše s cílem pokusit se o chov raků, které 
by rád vrátil do naší přírody.  S realizací záměru vlastními silami a prostředky započal ihned po uzavření nájemní smlouvy.  
    Do této situace však výrazným způsobem zasáhla ničivá srpnová povodeň v roce 2010, která natolik zásadně poškodila boční hráz rybníka, 
že se tato stala hrozbou pro přilehlé domy za potokem v případě sesutí hráze při případné další povodňové situaci. Proto bylo rozhodnuto o tom, 
že město, s využitím povodňových dotací Ministerstva pro místní rozvoj, narušenou hráz rybníka opraví.  
    Byl zpracován projekt, který byl posouzen příslušnými orgány bezpečnostního dohledu nad vodními díly a povolen vodohospodářským 
orgánem. Hráz byla podle projektu opravena, byl na ni zřízen nový bezpečnostní přeliv a nové vypouštěcí zařízení. Do konce roku by měl být 
opraven pravý břeh Vítkovského potoka nad nádrží a rybník napuštěn.  Přestože největší hloubka vody v nádrži má být cca 90 cm, bude určitě 
sloužit jako útočiště mnoha vodním živočichům a v případě úspěšných jednání pana Laksara s příslušnými orgány ochrany přírody i navrácení 
raků do naší přírody. 
 

Ing. Miroslav Chvála, tajemník MěÚ  

     Liberecko má jako první kraj v republice své vlastní platidlo. A 
infocentrum Chrastava ho má v prodeji. Stojí 40,-Kč a jeho platnost je 
do konce roku 2013. 
   Mince, tzv. „Krajánek“ slouží 
nejen k propagaci Liberecka, 
ale stal se především 
sběratelským kouskem a lze 
s ním platit na hradech a 
zámcích za určité služby. Na 
jedné straně jsou vyobrazeny 
hrady Bezděz a Trosky a na druhé znak Libereckého kraje. Ražba 
krajského dukátu se konala v jablonecké mincovně a autor vítězného 
návrhu je student Asamat Baltaev, který pochází z Čuvašské, resp. 
Suvarské republiky, která je součástí Ruské federace. Celkem půjde do 
oběhu 20.000 kusů Krajánku a kompletní seznam míst, kde ho lze 
získat, naleznete na www.liberecky.kraj.cz. 
 
     Chrastavské infocentrum má další novinku v prodeji. Jedná se o 
magnetku s vyobrazením budovy našeho muzea, galerie a infocentra.  
Magnetka má tvar puzzle a je součástí naučné hry „Sestav si svůj svět“, 
která je organizovaná Národním památkovým ústavem pro všechny 
návštěvníky památek České republiky. Jednotlivé dílky jsou k dostání 
na významných historických a technických památkách, v muzeích, 
galeriích a informačních centrech. Prodejní cena je na všech objektech 
jednotná, a to sice 30,-Kč. V Libereckém kraji lze zatím zakoupit tuto 
sběratelskou magnetku na 16 místech. Jednotlivé kusy jsou baleny 
s kartonovou podložkou s pravidly hry do sáčku a teprve po jeho 
otevření je možné přečíst soutěžní kód magnetky. Ve sběratelské 
soutěži můžete vyhrát přes 200 cen včetně 10 celoročních vstupenek 
na všechny objekty ve správě NPÚ. Na nejúspěšnějšího sběratele čeká 
víkendový pobyt pro celou rodinu na hradě Svojanov. Sbírejte magnetky 
a z navštívených míst si vytvořte dekorativní vzpomínku, kterou můžete 
stále rozšiřovat a obměňovat. Sestavíte si svůj obrázek, který vám bude 
neustále připomínat, kde jste všude byli, které památky a místa jste 
navštívili, co jste tam zažili. Začít můžete zakoupením chrastavské magnetky s číslem 210. Více se dozvíte na www.sestavsisvujsvet.cz. 
     Tak už víte, zda si koupíte minci, magnetku nebo oboje?                                                                                                          Jitka Marxová 

    Ve čtvrtek byly děti z mateřské školy  Chrastava, pracoviště Motýlek, spolu s dětmi z partnerského města v Polsku v ZOO Liberec. Polské 
děti přijaly pozvání dětí z MŠ Motýlek v Nádražní ulici a my jsme zorganizovaly výlet do ZOO.  
    Po příjezdu a vydatné svačině dostaly všechny děti do batůžku Brumíka a pití a už jsme nasedaly do autobusu. U ZOO na nás již čekaly 
překladatelka p. Vítková a průvodkyně programem p. Šafaříková. Všechno jsme si v ZOO prohlédly, viděly jsme mláďata bílých tygrů, zebry, 
takina. S velkým zájmem si děti prohlédly žirafy, slona, opice, zaujal nás pavilon tropů. Děti spolu živě komunikovaly, jazyková bariéra vůbec 
nebyla znát. 
    Jako dárek jsme dětem předaly plyšového bílého tygra, film o ZOO a vystřihovánky zvířátek. 
 
    Děti měly z dárků velkou radost, výlet do ZOO se hodně vydařil. Úsměv a spokojenost na tvářích dětí i doprovázejících učitelek byl odměnou 
za náročnou přípravu.  

Bc. Helena Hochmanová 
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    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 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? 

    V sobotu 20. 10. 2012 se uskutečnila akce ke zútulnění a zkultivování známého výletního místa na vrchu Výhledy. Bylo možné například 
uklidit odpadky, nebo si každý mohl navléct rukavice, vzít lopatu a přiložit ruku k dílu. Po dobře odvedené práci se podával vynikající guláš a 
pivo. Bližší info a podrobnější informace budou k dispozici v příštím čísle Chrastavských listů. 

Bc.Kateřina Králová 

SOUKROMÁ INZERCE  /  SOUKROMÁ INZERCE  /  SOUKROMÁ INZERCE 
—————————————————————————————————————————— 

PRODÁM byt 1+3+L  v O.V., Střelecký Vrch. Informace na tel. čísle 728 004 158 
———————————————————————————————————————————————— 

KAMNA BETA - plynová kamna s odvodem pod okno, 3 roky stará. Cena dohodou. 
VIADRUS - litinová kamna s odvodem pod okno, starší. Cena dohodou. 
Zájemci mohou volat na tel. číslo: 732 989 261 
———————————————————————————————————————————————— 
Nabízíme k prodeji pozemek vhodný pro stavbu rodinného domu ve velmi atraktivní lokalitě Liberec - Starý 
Harcov, středně svažitý, prosluněný s orientací J až JV, výměra 1070 m2. Inženýrské sítě jsou k dispozici na 
hranici pozemku, dobrá dopravní dostupnost, v blízkosti zastávka MHD. V okolí se nachází pouze 
individuální rodinná zástavba, množství zeleně, jedná se o  klidné a velmi příjemné místo. Pozemek je 
součástí stávající zahrady, zatím není vytyčen, dispozici tedy možno mírně upravit v rámci dané výměry 
podle přání budoucího kupce. Kontaktní telefon: 602 317 723 nebo 721 217 841. 
———————————————————————————————————————————————— 
PRODÁM mobilní telefon Nokia 3310, málo používaný, s nabíječkou,  ve 100 % stavu, jednoduché ovládání, 
velká písmena  vhodný pro seniory, jen 500 Kč. I na dobírku. Tel.: 731 342 476 
PRODÁM 2 nepromok. plachty 3x4m, odolné proti slunci i mrazu, ze silnější plast. hmoty, univerz. použití na 
stavbě, zahradě apod., úplně nové v orig. balení,  290 Kč/ks. I na dob. Tel.: 731 342 476 
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Zavedená společnost v areálu

do trvalého pracovního poměru v jednosměnném provozu:

- vyučení a praxi v oboru, znalost čtení technických výkresů, 

fyzická zdatnost, samostatnost

     

- nástupní plat horizontkáře 120,- až 160,-Kč/hod. 

-nástupní plat frézaře/soustružníka 90,- až 120,-Kč/hod.

- po zkušební době nárůst platu, příspěvek na stravování, 

Možnost využití firemní ubytovny, nástup možný ihned nebo 

dle dohody.

ELITEX

  Model-servis Berka, s. r. o.,

   tel.: 777 176 445, e-mail: kamil@model-servis.cz

 — MODEL-SERVIS BERKA, s. r. o., přijme 

HORIZONTKÁŘE a 
FRÉZAŘE/SOUSTRUŽNÍKA 

Požadujeme:

Nabízíme:

Kontakt:
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