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Vážení spoluobčané, 
     dovoluji si Vás pozvat na padesátýčtvrtý „Večer se starostou“ pořádaný 
na téma: Knihovna a infocentrum.  
     Účastníci večera budou nejen seznámeni s fungováním knihovny a 
infocentra (včetně nově přemístěného internetového klubu), ale budou 
moci diskutovat s novými pracovníky těchto zařízení paní Libuší 
Junkovou a paní Magdalenou Záhorovou, dipl. um.  
     Odborným garantem večera  je vedoucí Společenského klubu 
     paní Zita Václavíková. 
     Setkání se koná ve středu dne 19. března 2008 od 17:00 hodin 
     v knihovně (v budově muzea).  
      
          Těším se na Vaši účast.                               Michael   C a n o v 

Jaroslav Bradáč, Libuše Pětiletá, František Maňhal, Alena Páchymová a Aleš 
Trpišovský.  
 
Tato mimořádně vzácná sestava se vůbec poprvé sešla v tomto kompletním složení dne 4. 2. 2008. 
Chrastavští zajisté vědí, že výše uvedení jsou paní ředitelky a páni ředitelé, kteří stáli v čele základní 
školy na nám. 1. máje v nepřetržitém sledu 56 let, tj. od roku 1952 do dnešních dnů. Vezmeme-li 
v úvahu, že první z nich pan ředitel Bradáč nastoupil na školu jako učitel již v roce 1947, tj. pouhé dva 
roky poté, co se v této škole z roku 1881 začali učit první čeští žáci (v období 1881 – květen 1945 se 
jednalo o školu výlučně německou), symbolizovala jejich účast celou historii českého školství v této 
škole.        
Důvodem jejich setkání byla účast na slavnostním znovuotevření zrekonstruované budovy.  Pozvání na 
tento slavnostní akt též přijali vzácní hosté: statutární náměstkyně ministra školství mládeže a 
tělovýchovy paní Eva Bartoňová, hejtman Libereckého kraje pan Petr Skokan, dále pak zástupci České 
školní inspekce, odboru školství LK, zhotovitele firmy Syner, banky Volksbank a zástupci řady složek 
působících v našem městě (podniky, Policie ČR atd.). Přítomni byli samozřejmě i ti, kterých se daná 
situace nejvíce týkala, tj. učitelé, ale i ředitelé dalších školských zařízení a ti, kteří o realizaci rozhodli, 
tj. zastupitelé  města.  
 
   Výuka za účelem rekonstrukce byla v roce 2006 přerušena vůbec poprvé po 127 letech. Samozřejmě 
to neznamená, že se ve škole v průběhu těch let nic nevylepšovalo.  
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                                                                                           Dokončení  z titulní strany 
————————————————————————————————————————————————————————————— 

Vždyť pan ředitel Bradáč na setkání např. vzpomínal, že při jeho nástupu byly ve škole pouze suché toalety, za paní ředitelky Pětileté v 80. letech 
se do tříd zavedla umyvadla atp., nicméně zásadní rekonstrukce přišla na řadu poprvé opravdu až po 127 letech provozu.  
 
Rekonstrukce budovy sestává z následujícího: 
1.      Vnějšek budovy - nová fasáda budovy a výměna všech oken 
2.      Půdní vestavba - odborné učebny hudební výchovy, výtvarné výchovy, jazyků (2x),  informatiky a dva kabinety 
3.      Přístavba – přízemí – šatny se sprchami u tělocvičny, další šatna a prostor pro školníka, 

I. patro – moderní soc. zařízení, prostory pro poradenské služby, II. patro – moderní soc. zařízení, tři kabinety  
4.      Běžné třídy - výměna oken (viz  bod 1.), vymalování, renovace parketových podlah, 60 % tříd má nový školní nábytek včetně skříní a tabulí, 

40 % tříd školní nábytek starý cca 2-3 roky  
5.      Odborná učebna chemie a fyziky (používaná též při laboratorních cvičeních) – rekonstrukce a modernizace 
6.      Nové vybavení sborovny 
7.      Bezbariérový přístup – výtah + plošina 
 
Nutno zdůraznit, že nové vybavení odborných učeben je vskutku na prvotřídní úrovni. Počítače v počítačové učebně obsahují moderní 
dvoujádrové procesory, super grafiku a 64 bitové visty, v učebně výtvarné výchovy jsou nejen lavice s nastavitelným sklonem, ale i taková lahůdka, 
jakou je sušič výkresů, v učebně chemie a fyziky má každé pracoviště samostatně ovladatelný zdroj elektrické energie a plynu atd., atd. 
 
Školní budova začala sloužit opět dětem a jejich učitelům. Věřme, že k jejich plné spokojenosti. A že se děti budou ke všemu novému chovat 
ohleduplně. Je to v jejich zájmu. Vždyť při zachování dosavadního tempa rekonstrukcí bude ta příští v roce 2135.  

                                   Michael Canov, starosta 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:  
-   s c h v á l i l a  
pronájem nebytového prostoru v objektu č. p. 709 Střelecký vrch, k. ú. Chrastava I, o výměře cca 80 m2 panu Vladimíru Šímovi na zřízení 
školícího kosmetického studia ORIFLAME, na dobu neurčitou, vč. návrhu smlouvy o nájmu nebytových prostor čj. N/08/2008   
 
-   s c h v á l i l a  
1.      pronájem části st. p. č. 298 o výměře cca 20 m2 – zastavěná plocha a nádvoří a části p. p. č. 339 o výměře cca 35 m2 – zahrada, v k. ú. 

Chrastava I panu Zdeňku Dlabolovi za účelem zřízení parkovacího místa pro osobní automobil a zahrady na dobu neurčitou, vč. návrhu 
smlouvy o nájmu pozemku čj. N/03/2008  a pověřila starostu jejím podpisem  

2.      pronájem části p. p. č. 339 o výměře cca 20 m2 – zahrada, v k. ú. Chrastava I panu Josefu Červenému za účelem zřízení zahrady na dobu 
neurčitou, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemku čj. N/04/2008  a pověřila starostu jejím podpisem  

3.      pronájem části st. p. č. 298 o výměře cca 20 m2 – zastavěná plocha a nádvoří a části p. p. č. 339 o výměře cca 50 m2 – zahrada, v k. ú. 
Chrastava I panu Františku Pilnáčkovi za účelem zřízení parkovacího místa pro osobní automobil a zahrady na dobu neurčitou, vč. návrhu 
smlouvy o nájmu pozemku čj. N/05/2008  a pověřila starostu jejím podpisem  

 
-   s c h v á l i l a  
pronájem st. p. č. 162 o výměře 20 m2 – zastavěná plocha s jinou stavbou a části p. p. č. 84/1 o výměře cca 65 m2 – ostatní plocha,  v k. ú. 
Andělská Hora u Chrastavy paní Františce Markové, za účelem zřízení zahrady na dobu neurčitou, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemku čj. 
N/06/2008 a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-   s c h v á l i l a  
pronájem p. p. č. 792/1 o výměře 688 m2 – ostatní plocha v k. ú. Dolní Chrastava společnosti Ještědská stavební společnost, spol. s r. o., za 
účelem zřízení zařízení staveniště pro stavbu „Chrastava – Nádražní – opatření na kanalizační síti“ na dobu určitou, vč. návrhu smlouvy o nájmu 
pozemku čj. N/08/2008  a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-   s c h v á l i l a  
dodatek č. 2, čj. N/09/2008 k nájemní smlouvě č. 29/03/Vy-36300, čj. 071/2003/N vč. dodatku č. 1 uzavřené mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
a Městem Chrastava a  pověřila starostu jeho podpisem  
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-   s c h v á l i l a  
výpůjčku p. p. č. 41/10 o výměře 583 m2 – ostatní plocha a p. p. č. 44/1 o výměře 1591 m2 –  zahrada v k. ú. Chrastava I panu Josefu Schäferovi, 
za účelem scelení pozemků pro provozování zahradnictví na dobu neurčitou, vč. návrhu smlouvy o výpůjčce pozemků čj. Ru/02/2008 a pověřila 
starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
převod práv a závazků pana Miloslava Vodičky vyplývajících ze smlouvy o nájmu pozemku  ze dne 26. 2. 2008 na paní Jiřinu Svobodovou, včetně 
změn uvedených v nájemní smlouvě čj. N/07/2008 a pověřila  starostu jejím podpisem  
 
-  p o v ě ř i l a 
paní Libuši Mlynářovou jednáním s panem Vlastimilem Kácovským o ukončení nájemního vztahu dohodou, případně výpovědí ze strany města a 
následným zveřejněním záměru o pronájmu nebytového prostoru (garáže) 
 
-   s c h v á l i l a  
smlouvu o zřízení věcného břemene čj. VB/01/2008  na pozemkové parcele č. 777/1 v k. ú. Dolní Chrastava ve prospěch České republiky – 
Ministerstvo dopravy ČR, zastoupenou společností Kapsch TrafficCom Construction and Realization, spol. s r. o., za cenu ve výši 10 000,- Kč a 
náklady spojené se zřízením věcného břemene a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-   s c h v á l i l a  
smlouvu o zřízení věcného břemene čj. VB/02/2008 na pozemkové parcele č. 1431 v k. ú. Horní Chrastava ve prospěch manželů Filipa a Jany 
Cesarových, za cenu 125,- Kč a náklady spojené se zřízením věcného břemene a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-   z a m í t l a 
návrh na zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 336/3 a p. p. č. 1441 v k. ú.  Chrastava ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. 
s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  zařízení elektrizační distribuční soustavy, tj. kabelové vedení NN  za cenu do 50 
bm ve výši 25,- Kč/bm, nad 50 bm za každý další bm ve výši 50,- Kč/bm, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. 
SBS/01/2008   
 
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 729 v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy ve prospěch společnosti TORKRET – Zdeněk Bartoš,  
s. r. o., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  vodovodní přípojky  za cenu do 100 bm ve výši 10 000,- Kč, vč. návrhu 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/02/2008 a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 726/2 a 789 v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy ve společnosti ČEZ Distribuce a. s., jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  zařízení  elektrizační distribuční soustavy,   tj.  kabelové vedení NN za cenu do 100 bm ve výši 
10 000,- Kč vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/04/2008  a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
dodatek č. 1 čj. SBS/03/2008 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-4002942/P001, čj. SBS/021/2007, 
kterou uzavřely společnost ČEZ Distribuce, a. s. a Město Chrastava  a pověřila starostu jeho podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
záměr pronajmout část p.p.č. 282/1 o výměře cca 50 m2 - ostatní plocha, komunikace a část p. p. č. 93/1 o výměře cca 74  m2 - ostatní plocha, 
silnice, vše k. ú. Chrastava II (na sekání trávy a parkování os. automobilu)   
 
-  z p l n o m o c n i l a  
paní Libuši Mlynářovou za město Chrastava podepisováním protokolů o vytyčení hranice pozemků, zadávání geometrických oddělení pozemků a s 
tím spojených úkonů a pověřila starostu podpisem plné moci 
 
-  s c h v á l i l a  
dodatek č. 2 k hromadné licenční smlouvě o užití hudebních děl s textem i bez textu při promítání audiovizuálních děl v kinech a pověřila starostu 
podpisem dodatku „Hromadné licenční smlouvy o užití hudebních děl s textem i bez textu při promítání audiovizuálních děl v kinech“ č. 
Rů/27/2007 uzavřené mezi městem Chrastava a Ochranným svazem autorským Praha (OSA)  
 
-  s c h v á l i l a 
smlouvu se společností Intergram (nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů o provozování 
veřejné produkce – svatby, pohřby a vítání občánků – pro rok 2008 a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-   s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o smlouvě budoucí s ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o., tř. 1. máje 97/25, Liberec III, IČ 48 267 210 na uzavření 
smlouvy o zajištění řízení a koordinace projektu: „Chrastava – rekonstrukce objektu č. p. 407 na centrum volnočasových aktivit“ a „Chrastava – 
autobusové nádraží – rekonstrukce vozovek“ a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-   d o p o r u č i l a   Z M   schválit návrh 6. změny rozpočtu  na rok 2007  
 
-   d o p o r u č i l a   Z M   schválit návrh rozpočtu a investičního plánu na rok 2008  včetně přijatých změn přednesených na jednání RM dne 28. 
1. 2008  
 
-  d o p o r u č i l a   Z M  schválit pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2008  
 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í  
zprávu o účincích ustanovení § 188 odst. 1. a 2. zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, na 
územně plánovací dokumentaci města Chrastava  a návrh řešení 
 
-  d o p o r u č i l a   Z M  
pořízení úpravy územního plánu města a regulačního plánu dle zákonných požadavků, tzn. postup dle varianty A důvodové zprávy  
 
-  s c h v á l i l a   Pravidla pro vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy – Czech Point  
 
-  s c h v á l i l a   Pravidla pro vydávání výpisů z evidence rejstříku trestů prostřednictvím systému Czech Point  
 
-   v z a l a   n a   v ě d o m í   zápis č. 2008/01 z jednání bytové a sociální komise ze dne 7. 1. 2008  
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-  v z a l a   n a   v ě d o m í  zápis č. 2008/02 z jednání bytové a sociální komise ze dne 16. 1. 2008  
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Zdeňku Zbořilovi a paní Lucii Mlynářové a pověřila starostu jejím podpisem. Toto usnesení RM navazuje na 
usnesení RM č. 2007/15 bod 2007/15/IX ze dne 17. 12. 2007. 
 
-  r o z h o d l a    
o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu manželů Josefa Slivoně a Marušky Slivoňové a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu manželům Josefu Slivoně a Marušce Slivoňové a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-   v z a l a  n a   v ě d o m í 
na základě účinnosti zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a 
správě, v platném znění, prodloužení účinnosti platových výměrů (RM 2007/02/XVII) ze dne 5. 2. 2007  ředitelům příspěvkových organizací města 
(ZŠ Chrastava, ZŠ a MŠ Chrastava - Vítkov, MŠ Chrastava a ŠJ Chrastava). Účinnost platových výměrů je od 1. 1. 2008 do doby vydání nových 
právních předpisů pro odměňování ředitelů PO. 
 
-  u l o ž i l a 
místostarostovi zpracovávání platových výměrů ředitelů PO v případě změn v právních předpisech pro odměňování a pověřila starostu jejich 
podepisováním 
 
-  s c h v á l i l a 
v souladu s čl. 2, část V.  vnitřní směrnice „Zásady při nakládání s pohledávkami“ a s vyjádřením souhlasu finančního výboru odpis pohledávek ze 
smluvního vztahu správy nemovitostí města Chrastava z důvodu nerentabilnosti vymáhání  
 
-  s c h v á l i l a 
jako vlastník lesních pozemků v k. ú. Andělská Hora příslušný podle z § 20 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů, udělení výjimky ze zákazu rušit klid a ticho v lesích (§ 20 odst. 1 písm.a) cit. zákona) a vyhovuje tím žádosti pana Lukáše 
Pekaře k pořádání zimní airsoftové akce 
 
-  s c h v á l i l a   výroční zprávu za rok 2007 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  
 
-  s c h v á l i l a 
jako vlastník místní komunikace žádost Autoklubu Hrádek nad Nisou v AČR ve věci pořádání 11. ročníku Rally Lužické hory s tím, že tento 
souhlas je podkladem pro řízení u příslušného silničního správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  
 
-  s c h v á l i l a 
zplnomocnění paní Zity Václavíkové k jednání o organizačních a finančních otázkách a uzavíráním smluvních vztahů v rámci Chrastavských 
slavností 2008 a pověřila starostu podpisem plné moci 
 
-  s c h v á l i l a 
žádost paní Jany Zahurancové o připojení k internetové síti Města Chrastava ve své provozovně, která se nachází v budově sídla městského 
úřadu za podmínky dodržení platné smlouvy města s poskytovatelem služby a pověřila vedoucí KS zajistit realizaci  
 
-  o d v o l a l a 
ke dni 31. 1. 2008 na návrh tajemníka MěÚ pana Jiřího Timuláka z funkce vedoucího odboru rozvoje, dotací a správy majetku (v souvislosti 
s ukončením pracovního poměru) ke dni 1. 2. 2008 na návrh tajemníka a v souladu s doporučením výběrové komise vedoucím odboru rozvoje, 
dotací a správy majetku MěÚ Chrastava Mgr. Jakuba Dvořáka 

   Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města projednalo a usneslo 
se mimo jiné takto: 
-  s c h v á l i l o 
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu 
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 3 v domě č. 
p. 527, Lipová ul., k. ú. Chrastava II paní Márii Gomolákové   
-  s c h v á l i l o 
v návaznosti na své usnesení čj. 2007/06/X ze dne 22. 10. 2007 návrh 
kupní smlouvy čj. K/02/2008 pro prodej pozemkové parcely č. 309/15 o 
výměře 308 m2 - trvalý travní porost a dle geometrického plánu čz. 
548-260/2007 pozemkové parcely č. 318/8 o výměře 979 m2 - ostatní 
plocha v k. ú. Dolní Chrastava do vlastnictví Heleny Kyselové   
-  s c h v á l i l o  
1.      prodej dle geometrického plánu č. z. 638-134/2007 pozemkové 

parcely č. 1306/7 o výměře 105 m2 - trvalý travní porost v k. ú. 
Chrastava I do vlastnictví Vladislava Šorela  

2.      prodej stavební parcely č. 627 o výměře 25 m2 - zastavěná plocha 
a nádvoří, bez stavby, v k. ú. Chrastava I do vlastnictví manželů 
Josefa a Miluše Jančíkových  

3.      prodej stavební parcely č. 634 o výměře 19 m2 - zastavěná plocha 
a nádvoří, bez stavby, v k. ú. Chrastava I do vlastnictví Vlasty 
Kočárkové  

-  s c h v á l i l o  
koupi pozemkové parcely č. 1235/6 o výměře 687 m2 - vodní plocha, 
pozemkové parcely č. 1235/9 o výměře 882 m2 - vodní plocha a dle 
geometrického plánu č. z. 432-22/2007 pozemkové parcely č. 1235/10 
o výměře 964 m2 - trvalý travní porost a pozemkové parcely č. 1235/11 

o výměře 304 m2 - vodní plocha, tok umělý, vše k. ú. Horní Chrastava, 
od Pozemkového fondu ČR, za cenu 57 910,- Kč 
-  s c h v á l i l o 
1.      záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1415 o výměře 73 m2 - 

ostatní plocha v k. ú. Chrastava I (doprodej zahrady) 
2.      záměr prodat pozemkovou parcelu č. 549/10 o výměře 9 m2 - 

ostatní plocha a pozemkovou parcelu č. 550/26 výměře 95 m2 - 
zahrada, vše v k. ú. Chrastava I (doprodej zahrady)  

3.      záměr prodat část pozemkové parcely č. 25 o výměře cca 700 
m2 – ostatní plocha v k. ú. Horní Chrastava (na zřízení přístupu a 
zahrady) 

4.      záměr prodat část pozemkové parcely č. 116/1 o výměře cca 430 
m2 – zahrada a část pozemkové parcely č. 1351/2 o výměře cca 
60 m2 – ostatní plocha, vše k. ú. Horní Chrastava (na zřízení 
zahrady) 

5.      na základě doporučení osadního výboru Vítkov záměr prodat 
pozemkovou parcelu č. 1060/1 o výměře 10 570 m2 – trvalý travní 
porost v k. ú. Horní Vítkov (na zřízení ptačího parku) 

6.      na základě doporučení osadního výboru Vítkov záměr prodat 
pozemkovou parcelu č. 94/1 o výměře 815 m2 – trvalý travní 
porost v k. ú. Horní Vítkov (na zřízení zahrady) 

-  s c h v á l i l o 
záměr podání dvou projektů včetně typu uzavíraných dohod spolu s 
partnerským městem Lwówek Śląski v 1. kole výzvy  
-   p o v ě ř i l o 
radu města zajistit realizaci uvedených záměrů, včetně schválení 
příslušných smluv 
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radu města zajistit realizaci uvedených záměrů, včetně schválení 
příslušných smluv 
-   s c h v á l i l o 
na základě doporučení RM čj. 2008/02/XX ze dne 28. 1. 2008 návrh 6. 
změny rozpočtu na r. 2007  
-  s c h v á l i l o 
na základě doporučení RM čj. 2008/02/XXI ze dne 28. 1. 2008 návrh 
rozpočtu a investičního plánu na r. 2008 včetně změn přijatých na 
jednání ZM dne 4. 2. 2008 
-  s c h v á l i l o 
v návaznosti na usnesení ZM č. 2007/06/LIII pořízení změny územního 
plánu města Chrastava – dle záměru manželů Čestmíra a Romany 
Krčkových, Ještědská 232, 463 31 Chrastava, spočívající ve zrušení 
návrhové komunikace na části p. p. č. 309/1 v k. ú. Dolní Chrastava   
-  r o z h o d l o 
1.      v souladu s ust. § 45 odst. 4 zák. č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o 
úplné úhradě nákladů na pořízení změny žadatelem 

2.      o pořízení změny schváleného územního plánu města Chrastava 
dle usnesení ZM č. 2008/01/XII, pokud dojde k uzavření dohody 
dle odst. 1 v termínu do 31. 3. 2008  

 -   v z a l o   n a   v ě d o m í 
zprávu o účincích ustanovení § 188 odst. 1. a 2. zák. č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
na územně plánovací dokumentaci města Chrastava  a návrh řešení 
včetně doporučení RM č. usnesení 2008/02/XXIII z 28. 1. 2008 
-   r o z h o d l o 
o pořízení úpravy územního plánu města Chrastava a regulačního 
plánu „Polní ulice 60 rodinných domků Chrastava“ dle ust. § 188 odst. 
2. zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, dle plánovaného harmonogramu  
-   u r č i l o 
dle § 6 odst. 5 písm. f) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zastupitele Ing. Pavla 
Štekla, který bude spolupracovat s pořizovatelem OVÚS MěÚ 
Chrastava dle § 53 odst. 1 a 3 stavebního zákona při úpravě 
schváleného územního plánu města Chrastava   
-   v z a l o    n a    v ě d o m í 
zprávu o vyhodnocení ankety týkající se případného pronájmu 
koupaliště zájemci se sportovním či rekreačním zaměřením   
-    v z a l o    n a    v ě d o m í 
zprávu o průběhu inventarizace za rok 2007   
-   s c h v á l i l o 
pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2008  
-  z ř í d i l o 
v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb. fond kotelen 
-  s c h v á l i l o 
pravidla pro tvorbu a čerpání fondu kotelen na rok 2008  
-  s c h v á l i l o 
grant města Chrastava pro rok 2008 ve výši 200 000,- Kč a pověřilo 
organizační složku města Společenský klub zpracováním podkladů pro 
rozhodnutí ZM   
-  s c h v á l i l o 
dohodu o vytvoření společného školského obvodu pro 6. až 9. ročník 
základní školy mezi Městem Chrastava a Obcí Bílý Kostel nad Nisou 
-  v z a l o   n a   v ě d o m í 
s potěšením a v návaznosti na své usnesení 2007/07/XVIII ze dne 10. 
12. 2007 rozhodnutí o zastavení legislativních prací na Národním 
úřadu pro zaměstnanost a sociální správu, což ve svém důsledku 
znamená zachování sociálních odborů na městech . 

Město Chrastava  
v souladu s usnesením RM čj.  2008/02/VII ze dne 28.1. 2008 

zveřejňuje svůj záměr 
PRONAJMOUT GARÁŽ o výměře cca 14 m2 

na stavební parcele č. 386/2 Muzejní ulice, k.ú. Chrastava I 
 

Nájemné:  minimálně 350,- Kč/ měsíc 
Termín podání žádostí:  do  17. 3. 2008 
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Městský úřad Chrastava ve spolupráci s Finančním úřadem Liberec 
nabízí občanům možnost: 

-       vyzvednutí tiskopisů daňového přiznání  
-       odevzdání vyplněných daňových přiznání 

 
Dne:     středa 5. 3. 2008 a středa 12. 3. 2008. 
Místo:    velká zasedací místnost Městského úřadu Chrastava 
Čas:      14:00 – 17:00 hodin 
——————————————————————————– 
Finanční úřad Liberec oznamuje občanům, že od 10. 3. do 31. 3. 
2008 rozšiřuje v sídle tř. 1. máje 97, Liberec úřední dny a  hodiny 
pro veřejnost. 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:  
-   s c h v á l i l a  
pronájem nebytového prostoru v objektu č. p. 709  Střelecký vrch, k. ú. Chrastava I, o výměře cca 100 m2  paní Emilii Búzikové na zřízení 
cukrárny, na dobu neurčitou, vč. návrhu smlouvy o nájmu nebytových prostor čj. N/15/2008 a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
dodatek č. 1, čj. N/16/2008 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor čj. N/58/2007 uzavřené mezi panem Karlem Földesem a Městem Chrastava a  
pověřila starostu jeho podpisem  
 
-   s c h v á l i l a  
dodatek č. 1, čj. RU/05/2008 ke smlouvě o výpůjčce pozemků čj. N/036/2005 uzavřené mezi KSS LK a Městem Chrastava a  pověřila starostu 
jeho podpisem  
 
-   s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 378/2, 1394 a 1395, vše k. ú. Chrastava I ve prospěch SČP Net, s. r. o., Ústí nad Labem, 
jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  plynárenského zařízení - přeložka STL plynovodů, za cenu 500,- Kč vč. návrhu 
smlouvy budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ev.č. 1BVB/08/057/O, čj. SBS/09/2008 a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-   s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 1431 v k. ú. Horní Chrastava ve prospěch  Přemysla Abrta, jímž dojde k zajištění strpění 
umístění, zřízení a provozování vodovodní přípojky za cenu ve výši 25,- Kč/bm, vč. návrhu smlouvy budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
čj. SBS/07/2008 a pověřila starostu jejím podpisem   
 
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 1395 v k. ú. Chrastava I ve prospěch  Květoslavy Špicarové, jímž dojde k zajištění strpění 
umístění, zřízení a provozování  vodovodní přípojky za cenu ve výši 25,- Kč/bm, vč. návrhu smlouvy budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
čj. SBS/08/2008 a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-   s c h v á l i l a  
dodatek č.1 čj. SBS/10/2008 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-4000709/P001, čj. SBS/023/2007, 
kterou uzavřely společnost ČEZ Distribuce, a. s. a Město Chrastava a pověřila starostu jeho podpisem 
 

Provozovatel: Technické a stavební služby a.s.
                       Liberecká 35, Chrastava
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-  s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Ing. Jiří Lauerman (JL-PLÁN), Svatoplukova 646/4, 460 01 Liberec, IČ 74646265 na zpracování „Programu 
rozvoje města Chrastavy“, který ve zjednodušené podobě řeší požadavky města na zpracování nového rozvojového dokumentu potřebného pro 
další rozvoj města a zvýšení šancí pro získání dotačních prostředků 
 
-   s c h v á l i l a  
posouzení (audit) rozvojových dokumentů města Chrastavy vypracovaný zhotovitelem Ing. Jiří Lauerman (JL-PLÁN), Svatoplukova 646/4, 460 01 
Liberec, IČ 74646265, jenž má za cíl zjednodušit a zprůhlednit strukturu rozvojových dokumentů a navrhnout orgánům města optimální postup při 
rozhodování o způsobu zajištění nového programu rozvoje města 
 
-  z r u š i l a  
své usnesení ze zasedání Rady města Chrastava č. 2007/10/V dne 20. srpna 2007, ve kterém schválila návrh mandátní smlouvy s mandatářem 
Investorsko inženýrská a. s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec 1, IČ 25047183 na zabezpečení inženýrské činnosti a technického dozoru při 
zadání, zpracování a kontrole dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zajištění vydání územního rozhodnutí k akci „RTN – Terminál 
Chrastava“ 
 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Investorsko inženýrská a. s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec 1, IČ 25047183 na zabezpečení inženýrské 
činnosti a technického dozoru při zadání, zpracování a kontrole dokumentace pro územní rozhodnutí k akci „RTN – Terminál Chrastava“ a 
pověřila starostu jejím podpisem 
 
-   s c h v á l i l a 
návrh příkazní smlouvy s příkazcem SČP Net, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupeného na základě plné moci 
RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311 na zajištění podmínek nutných k vydání souhlasu s realizací 
akce „Rekonstrukce mostu 35c-M-01 v ul. Luční – přeložka stávajícího plynovodního potrubí“ nutného k vydání stavebního povolení a pověřila 
starostu jejím podpisem 
 
-   s c h v á l i l a  
a)      na základě doporučení lesního hospodáře města Chrastava pana Josefa France návrh Smlouvy o dílo se zhotovitelem Vlastimil Kácovský, 

Lipová 533, 463 31 Chrastava, IČ 46053107 na provádění pěstebních činností v lesích města na rok 2008 a pověřila starostu jejím 
podpisem 

b)     na základě doporučení lesního hospodáře města Chrastava pana Josefa France návrh Smlouvy o dílo se zhotovitelem Miloš Munzar, 
Družstevní 107, 463 31 Chrastava, IČ 63754665 na provádění pěstebních činností v lesích města na rok 2008 a pověřila starostu jejím 
podpisem 

 
-   s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Ještědská lesní, s. r. o. Bílá, Vesec 12, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ 27330800 o prodeji a nákupu 
dříví a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-   s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem UNILES, a. s. Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk, IČ 47307706 o prodeji a nákupu dříví a o provádění 
pěstebních činnosti na rok 2008 a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-   d o p o r u č i l a    ZM   schválit návrh 1. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2008   
 
-   v z a l a   n a   v ě d o m í    zápis č. 2008/03 z jednání bytové a sociální komise ze dne 21. 1. 2008  
 
-   v z a l a   n a   v ě d o m í    zápis č. 2008/04 z jednání bytové a sociální komise ze dne 28. 1. 2008  
 
-   v z a l a   n a   v ě d o m í    zápis č. 2008/05 z jednání bytové a sociální komise ze dne 11. 2. 2008  
 
-   r o z h o d l a    o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Františku Boudovi  a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-   r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Marii Pinkasové a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-   r o z h o d l a    o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Michaele Hlavové  a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-   j m e n o v a l a 
paní Hanu Urbanovou jako zástupce poskytovatele sociálních služeb do konzultační skupiny „Plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém 
kraji a vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů jako jeho nedílná součást“ 
 
-   s c h v á l i l a  
v souladu s § 31, odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
odpisové plány zřízených příspěvkových organizací na rok 2007  

a)     Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec, příspěvková organizace  
b)     Základní škola, Chrastava, Vítkov 69, okres Liberec, příspěvková organizace  
c)     Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, příspěvková organizace  
d)     Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec, příspěvková organizace   

 
-   s c h v á l i l a   odpis movitého majetku dle přílohy   
 
-   r o z h o d l a   o vypořádání zlepšeného výsledku hospodaření zřízených PO za rok 2007 dle přílohy   
 
-   s c h v á l i l a 
návrh dohody o užívání mostu čj. RU/06/2008 na umístění plynárenského zařízení na mostu 35c-M-01 v Luční ulici, obec Chrastava, které bude 
ve vlastnictví společnosti SČP Net, s. r. o. zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s. r. o. a  pověřila starostu jejím podpisem  
 
-   s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o souhlasu s provedením stavby č. O911080048, čj. RU/07/2008 na realizaci stavební akce „Rekonstrukce mostu 35c-M-01 
v Luční ulici, obec Chrastava“ na pozemku, který je ve vlastnictví státu, s právem hospodaření společnosti Povodí Labe, státní podnik a  pověřila 
starostu jejím podpisem  
 
-   s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Ještědská stavební společnost, spol. s. r. o., Selská 517, Liberec 46001, IČ 183 825 50 na projekt „
Chrastava – Luční ulice“ a pověřila starostu jejím podpisem   
-   s c h v á l i l a 
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-   s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o souhlasu s provedením stavby čj. RU/09/2008 na realizaci stavební akce „Zámeček Chrastava – rybník č. 1“ na p. p. č. 405/4 a 
p. p. č. 814/4 v k. ú. Dolní Chrastava, které jsou ve vlastnictví města Chrastava a pověřila starostu jejím podpisem 

     Město Chrastava uzavřelo s obcí Bílý Kostel nad Nisou „Dohodu o 
vytvoření společného školského obvodu pro 6. až 9. ročník základní 
školy.“ Dle dosavadních zvyklostí sice děti z Bílého Kostela nad Nisou 
navštěvovaly na druhém stupni chrastavskou školu. Nebyla to však 
zdaleka taková samozřejmost,  jak by se mohlo na první pohled zdát. Na 
straně jedné pan ředitel byl oprávněn děti z Bílého Kostela nad Nisou 
z důvodu naplněnosti toho kterého ročníku odmítnout (a pouze zásluhou 
jeho osobní vstřícnosti se tak v minulosti nestalo), na straně druhé byl 
Bílý Kostel nad Nisou ze zákona nucen financovat i případnou docházku 
dětí jinam než do Chrastavy. 
Uzavřená docházka tak dala spolupráci mezi Chrastavou a Bílým 
Kostelem nad Nisou v oblasti školství potřebnou právní formu.  Ať se 
Bílokostelákům v naší škole líbí! 
 

 Michael Canov 



Strana 9                               

Petra Machková 
Hudební škola v Chrastavě má další žákyni, která byla přijata na konzervatoř. Je jí devatenáctiletá Petra Machková z Hrádku nad Nisou. 

V lednu 2008 úspěšně absolvovala přijímací zkoušky v oborech klavír a skladba. 
S touto sympatickou a skromnou dívkou jsme se měli možnost setkávat nejen na akademiích hudební školy, ale také na koncertech, ver-

nisážích a při slavnostních příležitostech, kde vystupovala jako klavíristka a zpěvačka. 
Zeptali jsme se paní Jitky Vostré, která Petru vyučuje hře na klavír:  
„Jak Petra začínala? Bylo zřejmé již od počátku, že je výjimečný talent?“ 
„Petra začínala u mne hrát na klavír před dvanácti lety, tj. v sedmi letech. Od počátku se řadila mezi schopné žáky, ale teprve ve čtvrtém 

nebo pátém ročníku se začal její talent výrazněji projevovat. Také její zájem o hudbu se stále prohluboval. Dávala do hry na klavír vždy něco 
ze svého nitra. Hrála, jak se říká, celým srdcem. V posledních letech přinášela své vlastní skladby a některé také hrála na koncertech. Petra 
má skutečně veliký talent, ale za jejím úspěchem jsou hodiny a hodiny poctivé práce. Je mnoho nadaných žáků, ale jen málo z nich má tako-
vou píli a vytrvalost, aby mohli něčeho dosáhnout.“ 

A nakonec otázka přímo Petře: „Co očekáváš od studia na konzervatoři a jaké jsou tvé plány do budoucna?“ 
„Teda, takhle hezky o mě ještě nikdo nepsal... Co očekávám, no... Těch šest let, čas který mi bude dán k dispozici, abych se naučila, co 

můžu, a že je toho moc a moc. V první řadě hra na klavír a skladba. Součástí studia skladby jsou velmi zajímavé předměty, např: hra na bicí 
(to jsem na sebe sama zvědavá), dirigentství, ne-
bo nauka o nástrojích. Ale nejde samozřejmě pou-
ze o školu jako takovou. Za šest let má člověk 
možnost zabřednout do umělecké sféry až po uši. 
Zjistit všechno o současném hudebním světě je 
mnohem složitější než studovat historii zapečetě-
nou v knížkách. Musíte to neustále sledovat 
v časopisech, rádiu a podobně a poznat lidi, kteří 
se točí ve víru dění na plné obrátky. K tomu vedle 
hudby je tu ještě literatura, výtvarné umění, všech-
no se to propojuje a já mám pořád pocit, že znám 
příliš málo z toho, co bych mohla. 

Jinak k tomu co bude až dostuduji, měla jsem 
v plánu něco, jako že budu učit na ZUŠ, ale přes-
něji to říci nemůžu. Co já vím, o co zakopnu a kde 
si odřu kolena. A v umění je možnost vytvářet jas-
né prognózy do budoucna velmi omezená. Prostě 
se do toho vrhnu a musím to nějak ustát. Za od-
měnu mi bude dána možnost dělat v životě to, co 
mě baví.“                                                                  - 
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Dvě hodiny hudby, tance, her a soutěží Vstupné: dobrovolné

Vstupné: 20,-Kč

GALERIE G Městského muzea

hraje Divadýlko KUBA z Plzně

hrají: Vojtěch Kanaloš, Vlastimil Žemlička

hraje: WOKO
Vstupné: 50,-Kč
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Úterý 25. března 2008 od 18:00 hodin 
 

Knoflíková válka 
Originální název: La Guerre des boutons 

 
Režie: Yves Robert, Scénář: Yves Robert, François Boyer podle románu 

Louise Pergauda Kamera: André Bac, Hudba: José Berghmans, Hrají: André 

Treton, Martin Lartigue, Jean Richard, Michel Galabru ad. Originální verze: 

český dabing 
 
Každý rok vedou proti sobě válku Lovreňáci a Velraňáci. Děti ze dvou 

znepřátelených vesniček si vytvořily svůj vlastní svět se svými pravidly. 

Jejich válečnými trofejemi se stávají různé předměty jako uřezané knoflíky, 

šle a pásky. Každého zajatce čekají přísné tresty a výprasky rodičů. Slavný 

dětský snímek měl neuvěřitelný komerční úspěch, bezpochyby i pro své 

vyznění - podobenství o předsudcích a nevraživosti v zkostnatělém světě 

dospělých. Rytmus děje je rychlý, repliky jsou trefné a vůbec pojetí je 

zábavné, svěží a plné spontánnosti. Dětští herci podávají neuvěřitelně 

přirozené výkony, což už není případ dospělých herců. Kupodivu našli se 

tací kritici, kteří snímku vyčítali jeho odpudivost a nemorálnost. Za tento 

svůj debut dostal režisér prestižní cenu Jeana Viga, ale stejně žádný 

francouzský distributor neměl odvahu se filmu ujmout a nakonec se ho ujali 

Američané. V televizi byl uveden až roku 1982, kdy už ho vidělo jen ve 

Francii 10 milionů lidí a ti se přece nemohou mýlit, pokud se jim takový 

obraz dětství líbí. 

 
Úterý 25. března 2008 ve 20:00 hodin 

MODERNÍ MODERNÍ MODERNÍ MODERNÍ DOBADOBADOBADOBA 
 

USA 1936 / 87 min.     
Režie: Charles Chaplin,  Scénář: Charles Chaplin, Kamera:Rollie 
Tothroh, Ira Morgan, Hudba:Charles Chaplin,  Hrají: Charles Chaplin, 
Paulette Goddard, Henry Bergman, Chester Conklin, Stanley Tiny 
Sanford  a další 
 
Charles Chaplin a jeho souboj se stroji v éře, která není příliš nakloněna 
lidem. Společenská satira natáčená ještě v konvencích pantomimy 
němého období. Protest proti nehumánním aspektům technické 
civilizace a automatizace lidského života. Film je vybudovaný jako 

mozaika epizod, každá z nich má vlastní výstavbu gagů, geniálně se v ní 
uplatňuje smysl pro humor ironii i sarkasmus. 

Charles Spencer Chaplin 
————————————– 
* 16. 4. 1889, 25. 12. 1977, americký filmový herec britského původu, 
režisér, scenárista a producent; klasik světové kinematografie. Od pěti 
let vystupoval v divadelních pantomimách a tuto zkušenost uplatnil a 
rozvinul při natáčení krátkých němých filmů v USA, kam se dostal s 
londýnským divadelním souborem. V roce 1914 hrál v 35 krátkých 
filmech M. Senneta (Chaplin na automobilových závodech, Chaplin 
šťastným otcem). 1915 natočil 13 grotesek (Chaplin boxerem, Chaplin 
tulákem) a film Carmen, 1916 - 18 pracoval se stálým souborem herců 
(E. Purvianceová, E. Campbell, H. Bergman, A. Austin, J. Random, F. J. 
Coleman) na groteskách, např. Chaplin obchodním příručím, Chaplin 
hasičem, Chaplin na kolečkových bruslích, Chaplin strážcem veřejného 
pořádku, Chaplin uprchlým trestancem, Psí život, Dobrý voják Chaplin, V 
neděli odpoledne, Chaplin vesnickým hrdinou. Vytvořil 
nezapomenutelnou postavu tuláka Charlieho, který se stal ústředním 
hrdinou všech jeho dalších vlastních dlouhometrážních filmů. V roce 
1921 natočil první celovečerní film Kid, který svým lidským a sociálním 
vyzněním překračoval obvyklou burleskní situační komiku; filmové gagy 
se rozvíjely do složitější dramatické stavby. 1925 v Zlatém opojení 
sehrál tragikomický příběh tuláka Charlieho mezi zlatokopy na Aljašce. V 
roce 1923 režíroval melodramatický příběh Pařížská metresa, v němž 
nehrál. Od 1930 natáčel zvukové filmy s hudbou bez dialogů 
(melodramatickou tragikomedii Světla velkoměsta, sociální satiru 
Moderní doba, politickou a protiválečnou satiru Diktátor), v nichž 
tragikomická postava tuláka Charlieho přesáhla svůj původní, čistě 
groteskní rámec; komický a sentimentální Charlie se proměnil v hlavního 
hrdinu aktuálních společenských satir, namířených proti hospodářské 
krizi, odcizení člověka v zmechanizovaném světě i proti nástupu 
fašismu. V roce 1947 Chaplin natočil film Monsieur Verdoux o svůdci a 
vrahovi žen, který páchá zlo pod vlivem válečné atmosféry a 
nepříznivých společenských okolností. V tomto pesimistickém filmu s 
prvky cynického černého humoru Chaplin nevystupoval jako tulák a 
poprvé na plátně promluvil. 1952 natočil film s dialogy Světla ramp, v 
němž ztvárnil stárnoucího vaudevillového komika, který touží ještě 
jednou zažít úspěch a rozesmát diváky. Po tomto filmu odešel Chaplin z 
USA, protože zde byl vystaven pronásledování za neamerickou činnost 
a ztratil pocit umělecké svobody. Ve Velké Británii natočil filmy Král v 

Úterý 18.března ve 20:00 hodin   CARMINA BURANA 
  
Režie: Jean-Pierre Ponnelle , Scénář: Jean-Pierre Ponnelle , Kamera:  Gérard Vandenberg Hudba:  Carl Orff , Hrají: Lucia Poppová, 

Hermann Prey, John Van Kesteren, Benno Hoffmann, Heino Hallhuber, Michael Hebeck Ad. 
 
Pokus o svérázné obrazové a dějové vyjádření mimořádně sugestivní Orffovy skladby Carmina burana z roku 1937, první části 

jevištní trilogie Trionfi. Carmina burana je suitou zhudebněných textů potulných středověkých hudebníků, které byly nalezeny v 

klášteře de Beuron (Buranum). Působivá a srozumitelná hudba má bohatou výrazovou škálu pohybující se mezi spontánní 

rytmičností, jednoduchou diatonickou melodikou a zvukovou pestrostí při zachování archaického lidového základu. V Německu žijící 

francouzský režisér přijal nabídku bavorské TV realizovat dílo v koprodukci s FS Barrandov. První část opěvuje přírodu a jaro, druhá 

víno, třetí lásku. V úvodu a na závěr je opěvovaná všemocná štěstěna. Vyjádřit výtvarnými či tanečními komponenty jednoduchý 
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Infocentrum – provozní doba: 
 
9:00 – 12:00     13:00 – 16:00 hod. 
—————————————————————————————— 
Chrastavské listy v prodeji i v Infocentru!!! 
—————————————————————————————— 

Osobní sponzor Chrastavských slavností 2008 
Aktuální seznam osobních sponzorů: 
Ing. Michael Canov         (1.000,-- Kč) 
Miloslav Pilař                         (500,-- Kč) 
 

Staňte se i vy Osobním sponzorem 
Chrastavských slavností 2008 !!!!!!!  
Více informací v Infocentru u sl. Magdaleny Záhorové 

 

V Ý Z V A 
PRO VŠECHNY OBYVATELE 

CHRASTAVY 
 

V rámci Chrastavských slavností 2008 chceme uspořádat ve 
Společenském klubu výstavu fotografií s tématem –  

ze života našeho města. 
 

Tyto fotografie ale nebudou od profesionálních fotografů, 
ale od VÁS. 

Pokud fotíte a máte nějaké fotografie s tímto námětem, rádi by-
chom je vystavili. Návštěvníci výstavy při slavnostech  si je pak 

budou moci nejen prohlédnout, ale i ohodnotit.  
Výsledkem této akce bude, že z nejlepších fotografií 

chceme nechat udělat 
 

 první chrastavský kalendář pro rok 2009. 
 

Fotografie označené jménem a adresou můžete přinést  
do městského infocetra sl. M. Záhorové 

     V rámci spolupráce s polským partnerským městem 
navštívila 12. února delegace chrastavských hasičů toto 
město. Projednávala se spolupráce s hasičskými sbory z 
Lwówku Śląskeho a okolních obcí. 
Při této příležitosti jsme byli seznámeni s jejich technikou. 
Polští hasiči projevili zájem o prohlídku našeho hasičského 
muzea a další spolupráce. Byli informování o letošním 
významném výročí hasičského sboru v Chrastavě (140 let) 
a pozváni k oslavám. 

Vladimír Dlouhý 

 
Foto – dole: 
Mladí polští hasiči navštívili chrastavské muzeum historic-
ké hasičské techniky ve středu 20. února 2008.  
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1. března     15:00 – 17:00    Lidové sady Liberec a DDM Větrník pořádají 
                                               DĚTSKÝ KARNEVAL 
                                               - hravé odpoledne pro malé i velké s tancem, soutěžemi a hodnocením masek (každá maska  = drobný dárek) 
 
3. března     19:30                 Terasa: JAZZNIGHT ve spolupráci s Kalendářem Liberecka  
                                               JAN ŠTOLBA QUARTET 
                                               Jan Štolba – saxofon, Vladimír Strnad- piano, Jan Greifoner – kontrabas, Jan Linhart- bicí 
 
6. března     19:30                 STO ZVÍŘAT – nejznámější česká, nejen ska kapela, s nejnovějším albem Rozptýlení pro pozůstalé 
 
9. března     14:00                 HRAJE BIG BAND LIBEREC – odpoledne s největším libereckým tanečním orchestrem 
 
13. března   19:00                 7. abonentní koncert 49. koncertní sezony komorní hudby 
                                               PRAŽSKÉ KLAVÍRNÍ DUO – Zdeňka Kolářová a Martin Hršel – klavírní recitál pro čtyři ruce 
 
14. března   20:00                 3. Etnoples ZOO a  Botanické zahrady ARCHA OBOJŽIVELNÍKŮ 
                                               - cestovatelé, cizokrajná fauna a flóra i domorodci jsou vítáni a očekáváni 
 
23. března   14:00                 VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE S  BIG BANDEM LIBEREC – odpoledne s největším libereckým orchestrem 
 
28. března   20:00                 PLES KALENDÁŘE LIBERECKA, hrají: VERA LOVE &G.K. BAND (americká černošská blueswoman –  
                                               vokalistka Jamese Browna), BOBBY AND HIS HOUDAPHONES (jumping and jiving swing band), BIGBAND 
                                               ZUŠ LIBEREC  (vedený legendárním Rudy Mihulkou)  

 

 

2. března     15:00    Pohádkové odpoledne: POHÁDKY PRO DÁŠEŇKU, uvádí divadlo Rolnička 
 
3. března     19:30    Panoramatická diashow ing. Julia Nowaka 
  
4. března     18:30    Klub přátel výtvarného umění: RESTAURACE MOZAIKY CHRÁMU SVATÉHO VÍTA 
                                  představí garant za ČR Dr. M. Nečásková 
 
5. března     19:30    Hudební sklepy: PEPA STREICHL – legenda folk bluesového písničkářství 
 
6. března     18:00    6. BENEFIČNÍ VEČER PRO JIZERKY 
                                  - předčítání z  knihy „Tisícovky Jizerských hor“ a vystoupení dětí hudebního oddělení ZUŠ Liberec. Výtěžek akce bude 
                                    věnován na  pomoc školám Libereckého kraje (po ukončení programu malé občerstvení pro návštěvníky) 
 
 10. března  19:30    KALIFORNIE z Hollywoodu do pouští Josua Tree, i do hor Sierra Nevady, ze San Franciska do národního parku 
                                  Yosemite v diashow Martina Loewa 
 
11. března   19:30    Glen Hansard doporučuje…  MARK GEARY a BRENDAN O´SHEA – vynikající písničkáři s irskými kořeny  
 
17. března   19:30    c.k. Adventura uvádí EVROPOU BEZ MOTORU, přednáší Jaroslav Lhota  
 
18. března 19:30      Posezení s libereckou country: UQ BAND a  PAKÁŽ  
 
19. března   19:30    Divadlo bez opony - Zájezdové komorní divadlo Praha: CASANOVA – PŘÍBĚH LÁSKY, STĚSTÍ A SMRTI 
                                  - komedie o poslední lásce slavného svůdce žen odehrávající se na zámku v Duchcově, 
                                  hrají: FRANTIŠEK NĚMEC a JOHANNA TESAŘOVÁ 
 
20. března   19:30    JEN TAK & „ŠANY“ ŠTANCLOVÁ a MICHAL VAŠÍČEK  
 
21. Března  19:30    Kulturní agentura Štěk uvádí WorldExperiment KATKA GARCIA 
                                  - zpěvačka z Dún an Doras se svými přáteli jen pro tento večer ! 
 
22. března   8:00      AUKČNÍ SÍŇ – pravidelná dražba historických pohlednic Liberecka a Jablonecka 
 
25. března  19:30     SPOLKTRIO + ELZA – domácí trampská kapela a folkový host z Prahy 
 
26. března  19:30     STRÁNÍCI 25  LET – live nahrávka DVD k blížícímu se výročí kapely, host: MODROTISK 
 
27. března   19:30    NATHALIE RENAULT – vynikající kanadská jazzová klavíristka a šansoniérka 
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    Nadace EURONISA vyhlašuje veřejné kolo rozdělování nadačních příspěvků z výnosů Nadačního investičního fondu, benefičních 
akcí a darů sponzorů. Podporovány budou projekty uskutečněné od 1. července 2008 v následujících oblastech:  

�      sociální a zdravotní  
�     pomoc lidem se zdravotním postižením 
�     podpora sociálně slabých, ohrožených a znevýhodněných skupin (senioři, osamělé matky s dětmi, týrané a zneužívané děti, 

sociálně slabí apod.) 

�      kulturní  
�     rozvoj kulturní činnosti v propojení se sociální problematikou  

�      vzdělávací  
�     preventivní programy, směřující ke zdravému rozvoji osobnosti člověka 

   Podrobné podmínky, formulář žádosti a další informace obdrží zájemci na adrese - Nadace EURONISA, Rumjancevova 3, 460 01 
Liberec 1 nebo na internetových stránkách: www.euronisa.cz. Uzávěrka přijímání žádostí je 21. dubna 2008 do 16 hodin. Žádat 
mohou tyto neziskové organizace registrované na území České republiky a zároveň působící v Euroregionu Nisa: 

�      občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti 

�      církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby 

�      nadace a nadační fondy 

�      veřejnoprávní instituce  

�      příspěvkové organizace zřízené obcí či krajem 

    Vyloučeny z podpory jsou politická hnutí či strany, fyzické osoby a církve či náboženské společnosti! Předběžná částka 
k rozdělení je 500 tisíc korun, přičemž výše jednotlivých příspěvků ve prospěch jednoho projektu nepřekročí částku 80.000 Kč. 
Doporučujeme žadatelům, aby návrh projektu konzultovali před podáním žádosti s grantovou manažerkou (tel.: 485 251 953, mobil: 
732 880 092, e-mail: nadace@euronisa.cz). 

              Pro více informací kontaktujte: Jan Pelant - PR manažer, tel: 485 100 218  

"Chtěla bych touto cestou "poděkovat" neznámé osobě (že by to byl zlo-
děj?), která se tak dlouho "pečlivě stará" o náš hrob v urnovém háji a pra-
videlně nám z něj odnáší (nebo snad krade?) věci.  
Vím, že nejsme jediní komu se ztrácí květiny, svíčky, velikonoční a vá-
noční výzdoba. Ale je pro mne nepochopitelné, komu může přinést ra-
dost pohled na kradenou kytičku či si zapálit svíčku, kterou já i moje rodi-
na a přátelé nosí s láskou na hrob mého syna a tatínka.  
(naposledy nám byly odcizeny postupně tři svíčky z adventního věnce).  
Ať už jste kdokoli, ještě jednou "díky", že máme hrob stále uklizený -
květiny nám nestačí zvadnout a svíčky vyhořet! Na Vašem místě bych se 
hanbou propadla okrádat mrtvé. STYĎTE SE!!!  

Zdraví Vás Jitka Marxová  

P O D Ě K O V Á N Í 
Tímto bychom chtěli poděkovat paní Matoušové za ochotu,
vstřícnost a vždy milý úsměv,kterým nás dlouhá léta v kni-

hovně provázela. Za její obětavou práci jí patří obrovský 
dík. 

V měsíci lednu ukončila svou dlouholetou pracovní činnost v chras-
tavské knihovně paní Hana Matoušová. Chtěli bychom jí touto cestou 
dodatečně poděkovat za její příjemné a vždy profesionální působení 
ve funkci knihovnice. 
Do další etapy jejího života přejeme hodně zdraví, radosti a spokoje-
nosti. 
Za návštěvníky knihovny E. Kopalová. 

V letošním roce si připomínáme už 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Chrastavě. Při této příležitosti bychom se rádi 
ohlédli zpět do historie tohoto sdružení, a proto vás zveme k malé Procházce žhnoucí minulostí. 

—————————————————————————– 
Oheň je jednou ze životodárných sil naší planety. Člověk se od pradávna snažil tento živel opanovat a využít ho ve svůj prospěch, ale 
oheň je bytost svéhlavá a zrádná a ovládnout ji je dodnes pro pána tvorstva těžký úkol. Když se oheň vymkne kontrole a začne život 
hubit místo aby ho podporoval, je k jeho zkrocení zapotřebí hodně lidské síly, vůle a odvahy. Procházka žhnoucí minulostí je tedy také 
jakýmsi poděkováním všem hasičům, kteří se kdy v Chrastavě obětavě pouštěli do boje s červeným kohoutem. 
 
Od počátku 19. století, kdy hledání nového způsobu obživy vedlo místní obyvatele ke stavbě textilních manufaktur a později i továren, 
panoval v Chrastavě čilý stavební ruch. Lidé, poučení sérií ničivých požárů, přistupovali stále častěji ke stavbě zděných budov. Tehdy 
vzniklo nejen mnoho textilních továren, ale například i nádražní budova, spořitelna nebo hotel Koruna. V polovině století však 
v Chrastavě hořelo téměř každým rokem. Ochrana proti ohni byla doposud spíše neúspěšná, chyběly znalosti, nářadí, výcvik, 
organizace v krizových momentech byla velmi nedokonalá. 
 

Ráda bych touto cestou jménem svým i jménem svých přátel poděkovala všem organizátorům za přípravu a průběh 3. PLESU MĚSTA CHRAS-
TAVY. Atmosféra byla úžasná, lidé se dobře bavili, a to hlavně díky skupině WOKO. Takže díky a nashle za rok! Marxová Jitka 
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Během 60. let už působila v Chrastavě hasičská skupina, která sdružovala dobrovolníky schopné a ochotné v případě požáru pomoci. 
V pobočce okresního archivu v Liberci – Ruprechticích je uschován protokol o ustavující schůzi chrastavského požárního sboru ze dne 
1. července 1867. Tento rukopis zachycuje celý průběh důležité schůze v hostinci „U zlatého lva“, při níž došlo k volbě 1. velitele 
sboru Karla Vielkinda. Stanovy hasičského sboru však byly schváleny až v průběhu roku 1868, proto je také tento rok považován za 
oficiální rok vzniku Sboru dobrovolných hasičů. Kromě Chrastavy měla svůj samostatný hasičský sbor i Andělská Hora a Horní i Dolní 
Chrastava, které byly v tehdejší době samostatnými obcemi. 
 
Při častých zásazích docházelo samozřejmě i ke zranění členů hasičského sboru. Proto byla v roce 1869 zřízena tzv. členská pokladna, 
z níž bylo možné poskytnout zraněným v případě úrazu 
nebo nemoci finanční pomoc. Roku 1873 byl při Sboru 
dobrovolných hasičů založen také fond na podporu vdov 
a sirotků, protože péče státu a obcí o požárem stižené 
lidi byla nedostačující. 
 
V roce 1878 se konaly oslavy 10. výročí založení sboru. 
Tehdy už spolek sdružoval 71 hasičů, zanedlouho jejich 
počet vzrostl na 100 a více. V průběhu oslav byla 
hasičská cvičení předváděna veřejnosti, požárníci byli 
na svou práci právem hrdí. V tomto období už vlastně 
nešlo jen o samotný boj s ohněm, pomalu tu zapouštěla 
kořeny soudržná hasičská rodina, jejíž členové spolu 
rádi strávili i příjemné chvíle.  Svědčí o tom také vznik 
hasičského pěveckého kroužku Lyra. 
 
Roku 1881 byla v Chrastavě zorganizována finanční 
sbírka a z vybraných peněžních darů pak byla 
zakoupena dvojkolová ruční stříkačka. Během dalších 
dvou let bylo možné postavit hned 2 hasičské kůlny na ukládání nářadí. V roce 1886 bylo ustanoveno speciální záchranné družstvo 
sboru a z vlastních prostředků zakoupena kluzná plachta pro zachraňování lidí z hořících domů.  
 
Úroveň organizace požární ochrany neustále stoupala. V roce 1886 byl založen Okresní svaz chrastavských hasičů, který sdružoval 
místní hasičské spolky. V témže roce se poprvé konal hasičský ples, který se postupně stal tradicí a získal si v Chrastavě velkou 
popularitu. 
 
První část našeho povídání tady končí. Chcete-li se dozvědět více o vývoji chrastavského hašení, například o slavnostní akci provázené 
simulací požáru radniční budovy, nezapomeňte si v příštím čísle Chrastavských listů nalistovat druhý díl Procházky žhnoucí minulostí! 
 

 JOSEF RŮŽIČKA – Chrastava – Vznik a vývoj reformátorské církve Jednoty bratrské a jejího  propojení s dějinami českého národa ukazuje výstava ve 
Společenském klubu Chrastavy. Byla otevřená tento týden a potrvá do 29. února 2008.  
        Ne náhodou patří Chrastava k jednomu z 26 měst v České republice, kde se putovní výstava k 550. výročí založení církve zastavila. Místní sbor Jednoty 
bratrské totiž patří k nejaktivnějším, neboť týdně organizuje velký počet akcí pro všechny vrstvy obyvatel města a okolí - od dětí, přes maminky až po seniory. 
O jejich oblíbenosti svědčí například nevšední zájem o dětská divadelní představení či jazykové kurzy. „Naše církev se neuzavírá v modlitebnách, ale směřuje 
k lidem. Bez ohledu na to, zda jsou členy našeho sboru, sympatizující či nevěřící,“ uvedl vedoucí sboru Šimon Dvořák.        

       Při vernisáži hosty upoutalo,  jak Jednota bratrská 
široce pojala v minulosti svoji misijní práci, když její 
vyslanci působili ve všech koutech světa. Pomáhali 
například černým otrokům na Karibských ostrovech, 
Eskymákům v Grónsku,  obyvatelům Himaláje a 
dodnes mají v mnoha zemích statisíce stoupenců.  
Překvapením bylo, když se účastníci vernisáže 
dozvěděli,  že misijní aktivity tradiční české církve 
trvají dodnes. Nejnověji to je na Sibiři a v Gruzii. „
V každé oblasti máme kolem tisíce zájemců. Samotné 
nás překvapilo, jak rychle jsme získali důvěru lidí, kde 
působíme. Zjevně postrádali duchovní rozměr života,“ 
uvedl biskup Evald Rucký.  
Že setkávání připravená Jednotou bratrskou 
nepostrádají uklidňující atmosféru, potvrdil na výstavě 
i hejtman LK Petr Skokan. Prohlásil, že zatímco se 
v minulých dnech cítil vyčerpaný, po zahajovacím 
programu je mu daleko lépe a sám při vernisáži přispěl 
k dobré náladě vtipnými glosami k hudebníkům, 
hercům i tančícímu biskupovi.      
—————————————– 
Petr Skokan, Evald Rucký a Michael Canov přestřih-

li symbolickou pásku a výstava byla zahájena. 

 Foto Josef Růžička 
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Samozřejmě, že se nejednalo o světoznámou soutěž, ale v nedalekém 
okolí Chrastavy se odehrál 1. ročník automobilové soutěže 
Severočeské Monte Carlo za pořadatelství Automuzea Liberec v čele 
s Milanem Bumbou. Už po dvanácté hodině se začaly ve čtvrtek 21. 
února do vratislavického pivovaru Konrád sjíždět první účastníci 1. 
ročníku Severočeského Monte Carla, které se jelo na počest 
úspěšného libereckého závodníka Leopolda Lancmana, který na 
slavném Monte Carlu v minulosti dvakrát startoval. Účast byla omezena 
na šedesát vozů, jejichž stáří muselo být minimálně pětadvacet let. 
Parkoviště se plnilo historickými vozy, některé byly skutečné skvosty, 
mezi nimiž nechyběly různé typy škodovek od Tudoru, Octávie, 
tisícovky, přes stovku až po Škodu 120 S, Mini Cooper, VW Brouk i 
Karman Ghia, Wartburgy, Opel Kadett, stařičká Tatra, Alfa Romeo 
Spider s karosérií od Pininfariny, několik vozů Porsche, vozy Lada, 
Renault 4, Aero a další. Na šedesát posádek se prezentovalo a 
vyzvedlo si nezbytný itinerář s popisem trasy. Ze známých jmen 
manželé Válkovi, Miroslav Krejsa, Vladimír Mužák, Petr Košek, Josef 
Kubeš, Jiří Šrámek, Jan Hudský nebo Jan Egidy.  
V sedmnáct hodin pak do 1. etapy odstartoval první vůz. Nejtěžším 
úsekem bylo noční Josefodolské peklo, první měřená zkouška 
pravidelnosti. Zde si nejlépe počínali ve shodném čase M. Ferkl (Aero 
30) a M. Maun na voze Jaguár XJS. Druhá etapa, startující od 
liberecké radnice, měřila více jak dvě stě kilometrů a zavedla účastníky 
především na Českolipsko, kde v Sosnové absolvovali opět měřený 
úsek v jízdě pravidelnosti. Na známém autodromu byl nejúspěšnější 
Durdík s Klimešovou (Renault 4). Třetí sobotní etapa, vedoucí 
především silničkami Českého ráje, se jela za krásného slunečného 
počasí. Také zde čekal na soutěžní posádky měřený úsek – rychlostní 

zkouška v jízdě pravidelnosti v Rychnově. Absolutně nejrychlejší čas 
zde zaznamenala posádka týmu Phyteneo - fytofarmaka Košek 
s Novosadem  na Oplu, ale shodnost času  z obou jízd měla nejlepší  
dvojice Khun – Khun ( Mini Cooper ). 
Premiérový ročník se vydařil a měl i velký ohlas mezi přihlížejícími 
diváky, přestože akce nebyla výrazně prezentována. Již dnes uvažuje 
hlavní organizátor Milan Bumba o druhém  ročníku, který by se měl jet 
koncem února 2009. 
Absolutní pořadí 1. ročníku:  

1.      Miroslav Krejsa – Lenka Sopková – Škoda Tudor 
2.      Michal Khun – Otto Khun – Mini Cooper 
3.      Jan a Věra Úředníčkovi – Tatra 12 

Na jedenácté místo se po pátečních technických problémech vyšplhali 
Košek s Novosadem, dvaatřicáti dokončili po neuvěřitelných třech 
výměnách poloosy svého kupátka otec a syn Mužákovi. Také 
Chrastava měla na soutěži hned trojí zastoupení. Mini souboj vyhráli 
Pavel a Radka Cinibulkovi na Oplu Ascona – sedmadvacátí 
(spolujezdkyně je bývalá úspěšná motokárová závodnice), třiatřicátý 
dojel Karel Hrnčiřík (Triumph Spitfire) a čtyřiačtyřicátí po problémech 
s motorem Jan a Jana Cinibulkovi na voze Škoda 110 RC. Jak sdělil 
Pavel Cinibulk zajímavé klání si s pečlivě připravenými historickými 
vozy na téměř čtyřsetkilometrové trati především užívali:“Bylo to 
perfektní, druhá etapa vedla především Českolipskem, klikatými 
silničkami, třetí v sobotu byla zase hodně kopcovitá a my jsme za 
sluníčka brázdili silnice Českého ráje.“ 
 

Text a foto Pavel Vydra   
 

  S přibývajícími léty přibývá obvykle i léků, které musejí starší lidé používat. Protože někteří z nich chodí o holi nebo dokonce o berlích, není pro ně cesta do 
lékárny snadnou záležitostí, jestliže bydlí daleko od středu města. 
  Někteří z těch seniorů, kteří jsou nuceni brát denně „své“ léky proti cukrovce nebo zvýšenému krevnímu tlaku, při návštěvě lékárny potřebný lék na po-
čkání nedostanou. Pan magistr jim sice velmi ochotně lék objedná a již druhý den si jej mohou přijít vyzvednout, ale pro osmdesátiletou babičku nebo dědu 
to znamená vydat se do lékárny znovu. Naštěstí je letošní zima mírná a nehrozí uklouznutí na zledovatělé ulici, ale přesto je pro tyto pacienty dost obtížné, 
vykonat dvakrát po sobě tuto dost dlouhou cestu. 
  Protože jde o běžné léky, které používá relativně velký počet lidí, měl by pan lékárník mít takových léků dostatek v zásobě. 
  Předem mu děkujeme a věřte, že ty dvě cesty nejsou pro některé z našich spoluobčanů žádná maličkost, i když mladším a zdravým by se to tak mohlo zdát. 
————————————————————————————————————————————————————————— odpověď 
Mrzí mě, že pacienti konkrétně nejmenují ,,běžné" léky na tlak, neboť jich je na trhu několik desítek druhů.Ta samá situace je v oblasti antidiabetik. 
V loňském roce jsme odepsali insuliny v řádu tisíců korun, neboť pacienti byli převedeni na insulinová pera. Jedna náplň stojí průměrně 850,-Kč a 
existuje opět několik ,,běžných" druhů. Lékárna v Chrastavě samozřejmě nemůže konkurovat velkým zahraničním řetězcovým lékárnám v Liberci, 
přesto má zásoby za téměř milion korun. V sortimentu ale má rozdíl asi jako samoobsluha na náměstí a Globus v Liberci. Nejdůležitější ale mys-
lím je možnost, kterou využívají skutečně nemohoucí – zavolat lékaři, který zajistí dopravu receptu do lékárny a pacient si přijde pouze vyzvednout 
léky. V případě, že recept dostaneme do 10:30 h, lék je k dispozici ten samý den v 15:00 h. Toto je bohužel pouze obecná odpověď na nekonkrét-
ní stížnost.                                                                    Mgr. Karel Novotný, lékárna Chrastava 

NEKONKRÉTNÍ STÍŽNOST 
A OBECNÁ ODPOVĚĎ... 
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  Výstavou „Jizerské hory mýma očima“ v Severočeském muzeu 
v Liberci  byl zahájen celoroční cyklus zajímavých akcí, které za při-
spění OS Náš kraj pořádá Správa CHKO Jizerské hory. 
   Fotografická výstava v muzeu představuje návštěvníkům  přírodu 
Jizerských hor v různých ročních obdobích. Je putovní a bude insta-
lována v průběhu roku ve Frýdlantě, v Hejnicích, v Desné a  ve Smr-
žovce. Účast na výstavě přijali fotografové zvučných jmen: J. Bartoš, 
B. Jakoubě, M. Kalík, M. Kirchner, Z. Lín, F. Mrva, J. Veselý a S. 
Weiss. 
  Kdo si nenechal tuto výstavu ujít, určitě nelitoval. 
  Další akcí v rámci narozenin Jizerek byla Soví škola. Ta proběhla 
14. února 2008 od 17 hodin v liberecké ZOO. Procházka večerní zo-
ologickou zahradou byla velmi zajímavá, rovněž vyprávění o drav-
cích, kteří jsou v zoo chováni, bylo poutavé.   
Pokračovalo se v libereckém V-klubu, kde byli představeni živě naše 
nejznámější sovy – puštík a výr. Paní, která zajímavě a humorem 
vyprávěla o životě našich sov, má stanici v České Třebové. Tam pe-

čuje o nemocná a postižená zvířata. Pořádá také přednášky pro ško-
ly i pro veřejnost a patří jí velký obdiv. Tuto nelehkou a časově nároč-
nou práci dělá jako svého koníčka, jinak má normální civilní zaměst-
nání. 
  Nakonec to nejzajímavější ze života soviček. 
  U nás žije deset druhů sov, nejmenší z nich je kulíšek. Sovy si žád-
né hnízdo nestaví, jejich hlavní potravou je maso. Vidí ve dne stejně 
jako lidé, v noci mnohem lépe. Létají nízko, tiše a pomalu. Jejich nej-
větší zbraní jsou pařáty. Ve skalách hnízdí výr velký. A nezapomeň-
te, že sovy jsou CHRÁNĚNÉ! 
    Další akcí v blízké budoucnosti je Žabí festival v Ekologickém cen-
tru v Oldřichově v Hájích. Podle počasí proběhne některou březno-
vou nebo dubnovou sobotu. 
  Přijeďte se podívat, určitě se dozvíte mnoho zajímavého ze života 
našich obyvatel vod a bažin. 
                                                                         Jaroslava Špaková 
————————————————————– 
Ilustrační fotografie pocházejí z Oldřichovských skal. 

  Asi málokdo odpoví na tuto otázku záporně. A ten, kdo si během ledna či února zajel do semilského muzea, dověděl se vše o původu a výrobě 
čokolády, ba mohl si tam i nějakou sladkou dobrotu koupit.,Podle jednoho amerického dietologa je z chemického hlediska čokoláda nejdokonalej-
ším jídlem na světě. Podle španělského přísloví mají být myšlenky jasné, ale čokoláda temná.  
  Slova ČOKOLÁDA a KAKAO pocházejí ze staromexického slova XOCOATL nebo KAKUATL Slovo „xocus“ znamená „drsný“, „latl“ je „voda“. 
Podle Aztéků je čokoláda nápojem bohů (řecky theobroma). A jak se tehdy před staletími vyráběla ? Aztékové pražené kakaové boby rozdrtili na 
kaši, rozpustili ve vodě a zahustili kukuřičnou moukou. Do nápoje přidávali chilli, hřebíček a skořici. Hořká čokoláda neobsahuje cholesterol, ale 
theobromin, který je účinný proti kašli. Čokoláda také snižuje riziko srdečních onemocnění, Ve formě zábalu 
Zvlhčuje a omlazuje pokožku. Pejskům však nepatří, v jejich žaludku působí jako jed. V dávných dobách sloužila čokoláda jako maskování chuti 
jedu. 
  A nyní něco k samotné výrobě čokolády. Kakaové boby se čistí a třídí, suší, praží a drtí. Oddělují se slupky a klíčky. Jádra se znovu drtí, praží a 
melou a vzniká kakaová hmota. Ta se lisuje na kakaové máslo a prášek. Někdy se mísí s cukrem, sušeným mlékem a kakaovým máslem a vzniká  
čokoládová hmota, která se dále zpracovává. Přidává se do ní kakaové máslo, emulgátory a přísady 
(např. oříšky). Pak se nalévá do forem a chladí se. Po vyklopení z formy a zabalení do staniolu vznikne nám známá tabulka čokolády. Takže mlsej-
me, ale s mírou. Nadbytek čokolády leptá sliznici žaludku a přispívá nadváze. 
  A jestli existuje na světě něco, co se blíží božské maně, pak je to rozhodně ČOKOLÁDA. 

——————————————————————————————– 
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   Ve dnech 17. – 29.2. 2008 proběhla 
v Chrastavě v sále Společenského klubu 
výstava, která popisovala vznik, vývoj a 
současnost Jednoty bratrské. Výstava byla 
svědectvím o reálných, obyčejných lidech, 
kteří svým životem v různých dobách ovlivnili 
společnost, ve které žili. Historie Jednoty 
bratrské do roku 1620, kdy po Bitvě na Bílé 
hoře musela v čele s jejím biskupem Janem 
Amosem Komenským odejít z naší země, je 
poměrně dobře známá. Události po roce 
1727, kdy byla Jednota bratrská v Herrnhutu 
nedaleko Žitavi znovu obnovena emigranty 
z Moravy a Čech,  kteří velice záhy vyšli jako 

misionáři do mnoha míst na světě, je dobře 
známá v zahraničí, ale u nás téměř vůbec. A 
tak můžeme číst o rodácích z Moravy a Čech, 
kteří prožili část nebo celý život v zemích 
Severní a Jižní Ameriky, Afriky, v Indii, 
Nepálu, Austrálii, v Tichomoří... Jednota 
bratrská se mohla vrátit na naše území až ve 
druhé polovině 19. století, po tzv. 
Protestantském patentu a teprve v roce 1921 
mohla začít používat svůj původní název. Po 
II. světové válce  a 40 letech komunistické 
nesvobody může Jednota bratrská po roce 
1989 znovu naplno pracovat v tom, co jí bylo 
vždy charakteristické – v aktivitách, které jsou 

otevřeny společnosti, ve které žije. A tak v 
naší zemi ve 21 městech vznikají různá 
volnočasová centra, mateřská centra, 
nízkoprahové kluby, dětská hřiště, základní a 
mateřské školy, různé sociální služby... Stejně 
jako i v minulosti Jednota bratrská pracuje i 
v zahraničí. 
 

Na měsíc březen připravujeme: 
 
Ve středu  26.3. 2008 se v Klubu kavárna v 1. 
patře kina uskuteční cestopisná beseda s Dr. 
Evaldem Ruckým  na téma: Novosibirsk 
aneb „Vítejte v branách Sibiře!“ Beseda 
začíná v 17:30 h, Klub kavárna bude otevřen 
již od 17:00 h. 
 
——————————————————— 

Více informací na telefonech:   

482 713 543 
605 268 348  

Pololetní prázdniny jsme s dětmi z turistického oddílu Perseus 
strávili v Praze. Zúčastnili jsme se akce pořádané Nadací Dětem 3.
tisíciletí a sdružením Pionýr „Ledová Praha“. Akce je určena pro 
organizované děti a mládež a pro děti z dětských domovů z celé 
republiky. Hlavní snahou celé akce je umožnit dětem navštívit 
památky našeho hlavního města za rozumnou, někdy i symbolickou 
cenu. Kromě památek byla přístupná i lákadla jako „Bobová dráha“ 
nebo „Mořský svět“. Ubytování jsme měli ve škole nedaleko stanice 
metra Hůrka uprostřed rozlehlého sídliště. Horší to bylo se 
stravováním, protože ve škole nebyla k dispozici kuchyňka, ale nás 
nezaskočilo ani to, jelikož jsme si s sebou přinesli indukční vařič i 
hrnec a vaření špaget jsme zvládli i ve třídě pod tabulí. Vstříc nám 
vyšel i dopravní podnik, který připravil jízdenku platnou po celou dobu 
konání akce za 50,-Kč pro účastníka na celý víkend (cena normální 
jízdenky v Praze je 26,-Kč). Během našeho toulání se Prahou jsme 
navštívili mimo jiné Pražský hrad, Chrám sv.Víta, Zlatou uličku, 
Muzeum miniatur, Náprstkovo muzeum - tam jsme potkali i pravého 
indiána z Bolívie, Muzeum Voskových figurín, kde chyběl Karel Gott, 
protože ho odvezli do jeho vlastního muzea, Muzeum Policie ČR i 
s ukázkou zásahových jednotek, starých četnických uniforem a zloděje 
Jetela, Zrcadlové bludiště na Petříně, dokonce dvakrát, protože poprvé 
bylo zavřeno, Botanickou zahradu, Muzeum lékárnictví a Mořský svět 
se žralokem, medůzami, super rychle rostoucí rybou a pruhovaným 
Nemem i sasankami, ve kterých bydlel. 
Krmili jsme racky na nábřeží a kachny na Střeleckém ostrově. Byla 
zima, ale sluníčko se na nás občas usmálo a Praha neměla chybu. 
Z pohledu dospělého dozoru přiznávám, že to byly nervy, abychom 
přivezli zpátky do Chrastavy všechny děti i batohy, ale myslím si, že si 
to za rok zopakujeme. 

Petra Kopecká - Ťuťu 

      V úterý 19. února 2008 byla dána do prodeje zbrusu nová vlasti-
vědná publikace o CHOTYNI. Také v městském informačním cen-
tru je možné si tuto knihu koupit (prodává se za 390,-Kč). 
     Kniha má čtvercový formát, tuhé desky a text je doplněn velkým 
množstvím fotografií i reprodukcí dobových pohlednic. 
     V současné době již každá obec, která patří do tzv. mikroregionu 
HRÁDECKO – CHRASTAVSKO, má svou publikaci o dávné historii 
i současnosti. 
     Zbývá již pouze jediná obec, která dosud podobnou publikaci ne-
má a to jsou RYNOLTICE. 
                                                                                       SPHMCH 
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Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou 
Jiráskova 9, Jablonec nad Nisou 

 tel: +420 483 346 006, fax: +420 483 346 001 
e-mail: reditel@ohkjablonec.cz 

———————————————————————                                                                           
 

Vážení výrobci suvenýrů a regionálních produktů, 
Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou, 

s podporou Libereckého kraje 
a ve spolupráci s Eurocentrem Jablonec nad Nisou pořádá první ročník 

české výstavy a soutěže 
 

„SUVENÝRY A REGIONÁLNÍ 
PRODUKTY“  

- NEJEFEKTIVNĚJŠÍ PROSTŘEDKY 
PROPAGACE REGIONU  

ve dnech 19. – 21. března 2008 
v areálu Eurocentrum Jablonec nad Nisou 

společně s veletrhem cestovního ruchu 
Euroregion TOUR 2008  

 
   Cílem této výstavy a soutěže je popularizace výroby a prodeje 
kvalitních a nápaditých českých suvenýrů a regionálních produktů.  
    Jedná se o příležitost pro výrobce regionálních produktů, z nichž 
některé mají a některé nemají charakter suvenýrů, některé mají 
jednoznačně za úkol propagovat turistickou atraktivitu konkrétního 
turistického cíle, jiné vycházejí pouze v místních tradic zemědělské, 
řemeslné, nebo i manufakturní či průmyslové výroby.  
Výstava se má stát tržnicí i veletrhem dobrých nápadů, impulsem k návratu 
k českým a regionálním tradicím a příležitostí k usnadnění jejich známosti 
a cesty do světa. 
   Výstava a soutěž Suvenýry a regionální produkty má umožnit 
představit Vaše výrobky odborné veřejnosti, novinářům, získat v soutěži 
ocenění spojené nejen s finanční či věcnou cenou, ale i se značnou 
publicitou. Výstava Vám umožní poznat se s ostatními výrobci z České 
republiky, vzájemně se inspirovat, spolupracovat, pohovořit a případně i 
získat nové obchodní partnery.  
  Věříme proto, že Vás v tomto ročníku BEZPLATNÁ možnost 
vystavovat, soutěžit a prodávat v krytých  a reprezentativních prostorách 
jabloneckého Eurocentra osloví a svou přítomností pomůžete dobře 
nastartovat tradici výstav a soutěží Suvenýry a regionální produkty – 
nejefektivnější prostředky propagace regionu a především věříme to-
mu, že tím pomůžete i sami sobě. V tomto termínu se navíc v bezprostřed-
ní blízkosti areálu konají tradiční a hojně navštěvované Velikonoční trhy. 
Naší snahou je dosáhnout toho, aby již letošní první ročník neměl pouze 
regionální charakter, ale přerostl   v akci, která svým významem úspěšně 
překročí hranice Libereckého kraje a časem i hranice naší vlasti. 
Dovolujeme si Vám poslat přihlášku k účasti na výstavě a soutěži 
s informacemi o podmínkách účasti. Prosíme Vás, abyste ji, v případě 
zájmu, odeslali nejpozději do 7. března 2008 na adresu:                 
Okresní hospodářská komora, Jiráskova 9,  466 01 Jablonec nad 
Nisou.  
Můžete také využít elektronické pošty info@ohkjablonec.cz.  
Případné informace naleznete na www.ohkjablonec.cz/suvenyry nebo 
Vám je rádi poskytneme na tel. čísle 608 968 234 (Ing. Verl).     
 
 

Ředitelka mateřské školy v Chrastavě oznamuje, 
že proběhne zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 
2008 / 2009 následovně:  
MŠ Sluníčko, Revoluční 488                   6. 5. 2008  
MŠ Motýlek, Nádražní 370                     13. 5. 2008  
MŠ Pastelka, Luční 661                           20. 5. 2008  
   Rodiče dětí potřebují k zápisu platný občanský průkaz a rod-
ný list dítěte.  
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Slušná rodina hledá skromný pronájem chalupy na Chrastavsku či 
Hrádecku. Topení v kamnech. Nájem do 4.000,-Kč za měsíc. Informa-
ce: 721 148 694. 
———————————————————————————— 
SHÁNÍM zachovalá loukoťová kola přibližný průměr 60 a 100 cm, dva 
a dva kusy (ne k dekoraci, ale pro provoz bryčky). 
Dále sháním saně za koně a různé postroje. Tel.: 603 260 778 
———————————————————————————— 

DARUJI koňský hnůj – slamnatý. Nutný vlastní odvoz (musí být su-
cho). Případně výměna za tvrdé pečivo pro koníky. 
Tel.: 603 260 778 
 
PRODÁM dvě zimní pneumatiky 165/70 R14 jeté jednu zimu – zacho-
valé. Cena 500,-Kč za obě. Tel.: 603 260 778. 
———————————————————————————— 
 

HRÁDEK
NAD NISOU

tel.: 485 110 531   mobil: 604 249 149
e-mail: novevozy@auto-hatas.cz    www.auto-hatas.cz

Francouzská 131 - HRÁDEK NAD NISOU

BOHEMIA Production s.r.o.

Družstevní 63 - 463 31 CHRASTAVA

Rozšíøili jsme pro Vás službu

podvojného i jednoduchého
(daòová evidence).

Zájemci nás mohou navštívit osobnì na adrese firmy
nebo volat na telefon 482 720 212, 602 471 053.
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