
K novému roku ukončil svou činnost v Informačním středisku pan 
PhDr. František Vydra, který se podílel značnou měrou na obnovení 
městského muzea a Führichova domu v Chrastavě a pracoval jako 
kronikář. Za svého působení uspořádal přes sto zájezdů do Divadla F.
X.Šaldy v Liberci, podílel se na vlastivědných zájezdech, organizoval 
taneční večery pro seniory, zeměpisné besedy Videoglóbus, pořádal 
různé besedy se zajímavými lidmi a znalostní kvízy pro žáky chrastav-
ských škol. Mimo jiné pro žáky sestavil i řadu zajímavých brožurek. 
Uskutečnil nespočetné výstavy v muzeu. Je autorem nebo spoluauto-
rem četných publikací v celém regionu, jimiž přibližuje historii i sou-
časnost nejen dětem, ale i všem občanům. 
Za tuto činnost bychom mu chtěli touto cestou poděkovat. 
V současné době pracuje pan František Vydra ve zkráceném pracov-
ním poměru jako kronikář a archivář a i nadále se věnuje dětem chrastavských škol. Přejeme mu 
proto hodně tvůrčích sil a hlavně pevné zdraví.                                                                    Příznivci 
chrastavské kultury 
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Vážení spoluobčané, 
     dovoluji si Vás pozvat na padesátýpátý „Večer se starostou“ pořádaný na 
téma: Třetí průmyslová zóna aneb do Chrastavy vstupují MZ Liberec, a. s.  
     Účastníci večera budou seznámeni nejen s rozhodnutím zastupitelstva města 
a s důvody tohoto rozhodnutí o obsazení třetí průmyslové zóny, ale budou moci 
klást dotazy všeho druhu i přímo na představitele MZ Liberec, a. s.  
 
     Odborným garantem večera je referentka ORM MěÚ paní Libuše Mlyná- 
     řová. Pozvání přijali zástupci MZ Liberec, a. s.   
 
     Setkání se koná  v  pondělí dne  28. dubna 2008 od 17:00 hodin 
    ve velké zasedací místnosti  budovy radnice.  

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

     Na mimořádném zasedání zastupitelstva města dne 25. 2. 2008 byl na programu 
prakticky jediný bod. A sice prodej pozemku ve třetí průmyslové zóně (na Liberecké vedle 
Virga) o rozloze 1,3 hektaru. Uchazeči byli dva a zastupitelstvo se po důkladném posouzení 
nabídek a představení se uchazečů rozhodlo pro MZ Liberec, a. s., za cenu necelých 6 mil. 
Kč (450,-Kč/m2). Vzhledem k významu celé transakce byla smlouva oběma stranami 
slavnostně podepsána 3. března 2008 v kanceláři starosty. 
 
     MZ Liberec, a. s.,  se zabývá vývojem, projekcí, montáží a servisem zařízení centrálních rozvodů 
mediálních a technických plynů. Po dokončení investice ve výši do 40 mil. Kč by se tak firma  v roce 
2009 měla přestěhovat z Liberce do Chrastavy.  
 
     Vstupu MZ Liberec  do Chrastavy se bude týkat i plánovaný večer se starostou, který se koná  
v pondělí dne 28. 4. 2008 od 17 hodin ve velké zasedací místnosti na radnici. 

           Ing. Michael Canov 

     Po rezignaci pana Michala Košiny – 
kterému též takto děkuji za odvedenou práci – 
se novou členkou zastupitelstva za  SNK - Pro 
změnu v Chrastavě, stala paní Jitka 
Ramírezová. Paní učitelce přeji do zodpovědné 
práce členky zastupitelstva mnoho sil.  
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     Když slyšíme houkat sirénu, hned jsme ve střehu a pátráme po informacích, co a kde se stalo. Projíždějící hasičské auto nám informaci 
neupřesní, a tak ještě nevíme, zda jde o požár, nehodu nebo jiné nebezpečí? 
     Byl pátek 22. února 2008 a mnozí z nás si užívali začátek víkendu, někteří se přišli pobavit na 3. městský ples. Asi dvě hodiny před půlnocí 
měli chrastavští hasiči jinou „ zábavu“. Jako první byli u  požáru a později s ostatními sbory z Liberce, Hrádku nad Nisou a Stráže nad Nisou 
likvidovali hořící domek na našem katastru (ve Vítkově). Snímky, které pořídila městská policie svědčí o tom, že nešlo o malý požár. 
     V tu chvíli si uvědomíme, jak důležité jsou podmínky pro zásahovou jednotku hasičů, kteří rychle zasahují a zachraňují  majetek a někdy i 
životy. Jak dobré je mít městskou policii, která ihned řeší problémy v daném území a v konkrétní situaci, např. dopravního přístupu. 
     Rychlé řešení zásahové hasičské jednotky a městské policie je velmi důležité, ale hlavně je také důkazem, že vynaložené prostředky jsou 
účelně využity  ve prospěch nás všech. 
     V případě chrastavských hasičů to platí dvojnásobně. Jejich činnost nespočívá jen při uvedeném zásahu, ale je daleko pestřejší.  
Jde o významnou činnost z hlediska renovace staré hasičské techniky, péče o současnou techniku, ale také jde o významnou pomoc  při akcích 
města. Mnohdy si ani neuvědomujeme, kolik úsilí věnují např. pro zajištění místní zvyklosti „pálení čarodějnic“. Příprava dřeva, dovoz a stavba 
vatry, to vše obstarávají naši  hasiči včetně dohledu.  
     Když si uvědomíme, že téměř každý  má svou rodinu, své problémy, tak je obdivuhodné, kolik času  věnují ve prospěch nás všech. Jejich práce 
je navíc dobrovolná.  Tak jistě 
právem jim patří obdiv, úcta a 
poděkování. Poděkování patří i 
ostatním, kterým věci veřejné 
nejsou lhostejné. Najdou si 
c h vi l ku ,  ab y t řeba jen 
p ř ipomínkou, upozorněním 
poukázali na stav, který se dá 
řešit, aby se nám všem 
v Chrastavě žilo lépe. 
 

Miloslav Pilař, místostarosta 
                                                               

Miloslav Pilař, místostarosta 
 

Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města projednalo a usneslo se mimo jiné takto: 
 
-    s c h v á l i l o 
prodej dle geometrického plánu č. z. 608-85/2006 pozemkové parcely č. 818/7 o výměře 13 258 m2 - orná půda, v k. ú. Chrastava I do vlastnictví 
MZ Liberec, a. s.,  za cenu 450,- Kč/m2 (minimální cena 400,- Kč/m2, celková cena bude zaokrouhlena na celé 100) a náklady spojené s 
prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/06/2008, případně jejího upraveného znění dle čl. III, odst. 4  a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-   s c h v á l i l o   na základě doporučení RM čj. 2008/03/XV ze dne 18. 2. 2008 návrh 1. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2008 
  
-   j m e n o v a l o  
pana Miloslava Pilaře jako zástupce zadavatele sociálních služeb do konzultační skupiny „Plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji a 
vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů jako jeho nedílná součást“ 
 
-  d e l e g u j e  
1.      zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s., konané v 

roce 2008 (náhradník pan Miloslav Pilař, místostarosta) 
2.      zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání valné hromady společnosti ČSAD a. s., konané v roce 2008 (náhradník pan 

Miloslav Pilař, místostarosta) 
3.      zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání valné hromady společnosti Technické a stavební služby a. s., konané v roce 

2008 (náhradník pan Miloslav Pilař, místostarosta) 
4.      zástupce města pana Miloslava Pilaře, místostarostu, na jednání členské schůze bytového družstva MBD Chrastava  konané v roce 2008 

(náhradník Ing. Michael Canov, starosta) 
5.      zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání členské schůze TJ Spartak Chrastava, konané v roce 2008 (náhradník pan 

Miloslav Pilař, místostarosta) 
6.      zástupce města pana Miloslava Pilaře, místostarostu, na jednání valné hromady 
         a) Honebního společenstva Liberec - Machnín, konané v roce 2008 (náhradník Ing. Michael Canov, starosta) 

b) Honebního společenstva Chrastava - Vítkov, konané v roce 2008 (náhradník Ing. Michael Canov, starosta) 
Výše uvedené delegace jsou platné od 25. 2. 2008 do 31. 12. 2008. 
  

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:  
-  s c h v á l i l a  
1.      pronájem části p. p. č. 93/1 o výměře cca 50 m2 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace a část p. p. č. 282/1 o výměře cca 54 m2 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Chrastava II, paní 
Jindře Hoblíkové za účelem sekání trávy, na dobu neurčitou, vč. 

návrhu smlouvy o nájmu pozemku čj. N/24/2008  a pověřila 
starostu jejím podpisem  

2.      pronájem části p. p. č. 93/1 o výměře cca 16 m2 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k. ú. Chrastava II, panu Vladimíru 
Kašparovi za účelem parkování osobního automobilu, na dobu 
neurčitou, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemku čj. N/25/2008 a 
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pozemku čj. N/25/2008 a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 363/1, 1441/1 
a 1441/2 vše k. ú. Chrastava I ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce 
a. s., Děčín, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a 
provozování elektrizační, distribuční soustavy, tj. kabelového vedení 
NN (žadatel paní Schránilová), za cenu do 50 bm 25,- Kč/bm, nad 50 
bm za každý další bm 50,- Kč vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene č. IE-12-4004528/P001, čj. SBS/01/2008 a 
pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 1496/1 v k. ú. 
Horní Chrastava ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s., Děčín, 
jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování 
elektrizační, distribuční soustavy, tj. závěsného kabelu AYKYz 4x25 
mm (žadatel pan Kakač), za cenu do 50 bm 25,- Kč/bm, vč. návrhu 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-
4004221/P001, čj. SBS/11/2008 a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l a 
1.      záměr pronajmout část p. p. č. 319/11 o výměře cca 15 m2 – 

ostatní plocha v k. ú. Dolní Chrastava (umístění stavební buňky) 
2.      záměr pronajmout p. p. č. 1061/1 o výměře 2 877 m2 – trvalý 

travní porost v k. ú. Horní Vítkov (na sekání trávy  a údržby 
pozemku) 

3.      záměr pronajmout p. p. č. 1252/4 o výměře cca 12 381 m2 – 
trvalý travní porost v k. ú. Horní Chrastava (sekání trávy) 

 
-  s c h v á l i l a 
darovací smlouvu č. DR/1/2008 – poskytnutí jízdního kola AUTHOR 
v hodnotě 5.000,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola Chrastava, 
náměstí 1. máje 228, okres Liberec – příspěvková organizace, IČ 
72741643 a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  s c h v á l i l a 
smlouvu o poskytování služeb – překlady a tlumočení polština – 
čeština uzavřenou mezi Městem Chrastava a Ing. Barbarou Vítkovou, 
IČ 71835920 a pověřila starostu jejím podpisem   
 
-  s c h v á l i l a  
smlouvu o uživatelské podpoře k informačnímu systému "Pečovatelská 
služba" s Petrem Zajícem a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  s c h v á l i l a 
darovací smlouvu na 20 ks plastových židlí uzavřenou mezi Městem 
Chrastava,  (obdarovaný) a Společností přátel historie města 
Chrastavy (dárce) a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l a 
žádost Společnosti přátel historie města Chrastavy o připojení 
k internetové síti města Chrastava v prostoru, který mají k dispozici v 
městském objektu Liberecká 40 (místnost sousedící s městským 
muzeem)  
 
-  o d l o ž i l a  
uzavření darovací smlouvy mezi Městem Chrastava a Národním 
památkovým ústavem a pověřila vedoucí SK dopracováním návrhu 
smlouvy  
 
-  s c h v á l i l a  
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OD/04/2008 se zhotovitelem: 
Ještědská stavební společnost, spol. s r. o., Selská 517, 460 01 
Liberec XII – Staré Pavlovice, IČ: 18382550 na projekt „Chrastava - 
Luční ulice“ na zajištění určených povinností vyplývajících z Příkazní 
smlouvy RÚ/11/2008 se SČP Net, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí 
nad Labem, IČ: 27295567 vůči firmě Ještědská stavební společnost, 
spol. s r. o. a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í  
zápis č. 2008/06 z jednání bytové a sociální komise ze dne 25. února 
2008  
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší paní Janě Krasňákové a 
pověřila starostu jejím podpisem 
 
-   r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší paní Ireně Kuncové a 
pověřila starostu jejím podpisem 

 
-   r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší panu Juraji Demeterovi a 
Emílii Berkyové a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší paní Denise Ferencové a 
pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší paní Květě Ferkové a 
pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Gertraud Kábové a 
pověřila starostu jejím podpisem 
 
-   r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Margitě Judové a pověřila 
starostu jejím podpisem 
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Václavu Zikmundovi a paní 
Libuši Zikmundové a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě panu Pavlu Grundzovi a 
pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě panu Genovu Georgui 
Petrovu a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření dohody podílových spoluvlastníků o úhradě nákladů na 
odstranění nutných závad na objektu čp. 50, Bílokostelecká ulice, 
Chrastava a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření dohody podílových spoluvlastníků o úhradě nákladů na 
odstranění nutných závad na objektu čp. 104, Nádražní ulice, 
Chrastava  a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě č. 04/M/2007 a pověřila 
starostu jejím podpisem 
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě č. 05/M/2007 a pověřila 
starostu jejím podpisem 
 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
informaci o postupu prací při zpracování dokumentace pro územní 
rozhodnutí na úpravu přednádraží a přilehlých ploch na akci RTN 
Terminál Chrastava  
 
-  s c h v á l i l a 
žádost VÚDDS Chrastava o prominutí poplatku za pronájem kina na 
recitační soutěž Chrastavská sloka  
 
-  s c h v á l i l a 
odpis projektů evidovaných na majetkových účtech města dle vyjádření 
odboru ORM  
 
-  s c h v á l i l a  odpis movitého majetku dle přílohy   
 
-  s c h v á l i l a  
omezení provozu Mateřské školy, Chrastava, Revoluční 488 - 
příspěvková organizace,  v době hlavních prázdnin a ve dnech 2. a 9. 
května 2008. Po dobu prázdnin bude v provozu vždy jedno pracoviště 
MŠ. 
 
- s c h v á l i l a  
sponzorskou smlouvu se Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien a 
pověřila starostu jejím podpisem včetně německé verze  
 
- s c h v á l i l a 
použití znaku města Chrastava pro nový projekt celobarevné „Velké 
turistické encyklopedie Libereckého kraje“, který bude vydávat S&D, 
Nakladatelství a vydavatelství, spol. s r. o. Bělohorská 237, 169 00 
Praha 6 
 
-  k o n s t a t o v a l a , 
že na základě písemné rezignace pana Michala Košiny zanikl ke dni 6. 
března 2008 mandát člena Zastupitelstva města Chrastava, a to dle § 
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-  k o n s t a t o v a l a , 
že na základě písemné rezignace pana Michala Košiny zanikl ke dni 6. 
března 2008 mandát člena Zastupitelstva města Chrastava, a to dle § 
55 odst. 2 písm. b) zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí 
 
-  k o n s t a t o v a l a, 
že dne 7. března 2008 vznikl mandát člena Zastupitelstva města 

Chrastava paní Jitce Ramírezové 
 
- p ř e d a l a 
v souladu s § 56 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí, na svém zasedání dne 10. března 2008 paní Jitce 
Ramírezové osvědčení o vzniku mandátu 
 

     Byl to seriál na pokračování, jak donutit majitele někdejší chlouby 
města Městské kavárny pana Ivana Žilku, aby tento objekt, když již ho 
nechal totálně zdevastovat, také zdemoloval a demoliční odpad po 
sobě uklidil.   
 
     Jak jsem již psal dříve, dvě léta úsilí jak místně příslušného 
stavebního úřadu tak radnice jako takové donutila majitele ruiny si tuto 
ruinu také na své náklady  zdemolovat. Stalo se tak v říjnu 2007. A 
trvalo dalších pět měsíců než majitel demoliční odpad na své náklady 
po sobě uklidil. A že to šlo pěkně ztuha. Majitele k tomu zprvu 
nedonutila ani udělená pokuta.  
 
     Nakonec však, když po právní stránce bylo rozhodnuto o 
exekučním výkonu, tj. o tom, že na náklady města dojde počínaje 
pondělím 10. března 2008 k odstranění odpadu (zastupitelstvo města 
rozhodlo dne 25. 2. 2008 o vyčlenění 0,4 mil. Kč k tomuto účelu) a 
následně, pokud majitel náklady neproplatí, k  zabavení majetku 
majitele (včetně předmětného pozemku po bývalé kavárně), se pan 
Žilka konečně uvolil k akci a o víkendu ve dnech 7. až 9. března 2008 
odpad na své náklady odstranil (a dokonce přislíbil v květnu zatravnění 
plochy).  
 
     K definitivu bude muset být ještě vyřešen problém vzniklé zídky, tj. zachování části dvou obvodových stěn, ve kterých jsou zabudovány sítě. 
Původní úmysl zachování udržované zídky  sice nebyl špatný, ale vzhledem k jejímu poničení, nejen že zídka celý prostor zohavuje, ale mohla by 
se stát i potencionálně nebezpečná (pro přístupnost k sítím)  i pro své okolí.   
 
     A také bude muset být vyřešen problém původního podsklepení. Vzniklý povrch je totiž nejen značně nerovný, ale obávám se, že i nebezpečný 
z důvodu možného propadu.                                                                                                                                Ing. Michael Canov 
                                                                 

   Ředitelka Mateřské školy v Chrastavě vypisuje zápis na 
školní rok 2008 / 2009 takto:  
pracoviště MŠ Sluníčko     Revoluční 488          6. 5. 2008  
pracoviště MŠ Motýlek       Nádražní 370          13. 5. 2008  
pracoviště MŠ Pastelka      Luční 661                20. 5. 2008 

     Je to bratru ne méně než 12 let, co zamítla firma Kabel plus myšlenku 
kabelové televize v Chrastavě, přestože již měla v okolí náměstí hotové 
rozvody. Nyní myšlenku kabelové televize – a to na sídlišti Střelecký 
vrch - oživila firma Coprosys a. s. Její nabídka se týká ovšem nejen 
kabelové televize (konečně by tak mohl vzniknout i městský informační 
kanál), ale i internetu a dalších možností, a to na bázi údajně 
nejmodernější technologie optické transportní sítě. Veřejnosti se 
představí se svým záměrem pracovníci firmy na Večeru se starostou 
v pondělí dne 19. května 2008 od 17 hodin ve velké zasedací místnosti. 
Pokud bude zájem ze strany uživatelů,  realizace proběhne ještě 
v letošním roce.   
                                Ing. Michael Canov 

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych vám představil jako velitel Městské policie 
Chrastava nového strážníka – pana Jaroslava Ježka. 
Po uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Chrastava a obcí 
Stráž nad Nisou chrastavská městská policie přijala do svých řad 

nového strážníka. Ze stávajících čtyř 
členů se městská policie rozrostla na 
pět. Ve výběrovém řízení uspěl pan Ja-
roslav Ježek z Hrádku nad Nisou, který 
po osmitýdenním kurzu ve speciálním 
školícím středisku v Mělníku úspěšně 
vykonal dne 27. února 2008 závěrečnou 
zkoušku před zkušební komisí Minister-
stva vnitra na Policejní akademii Policie 
České republiky v Praze. Od tohoto data 
je již plnohodnotnou posilou Městské 
policie Chrastava. 

Alan Grebeníček, velitel MP 

   Dne 22. března 2008 proběhlo v obřadní síni 1. vítání občánků 
v roce 2008.  Z celkového počtu 12 pozvaných dětiček se jich 
zúčastnilo 10. I když počasí  rozhodně „nevonělo“ jarem  byla 
atmosféra více než slavnostní.  
   Děti a jejich rodiče přivítala zastupitelka města Chrastava paní 
Miloslava Šírová, kterou doplnil svými verši Mgr. Ivan Žák. 
   Po úvodních slovech následovalo již tradiční fotografování v kolébce, 
zápis do knihy narození a na závěr si děti odnášely malou hračku a 
jejich rodiče příjemný zážitek. 
 
   Již dnes se těšíme na další vítání občánků Chrastavy. 
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     Paní Jitka Ramírezová se 
s t a l a  j i ž  71 .  č l enem 
Z a s t u p i t e l s t v a  m ě s t a 
Chrastavy od doby prvních 
porevolučních voleb na 
podzim roku 1990. Snad Vás 
v této souvislosti zaujme 
přehled všech zastupitelů, 
kteří se podíleli na práci a na 
rozvoji města v posledních 18 
letech. Z tabulky lze vyčíst 
mnohé, např. to,  že dnes již 
jediným zastupitelem, který 
v něm pracuje po celou dobu 
od roku 1990 je pan Miloslav 
Pilař. Když nepočítáme ty, 
kteří odmítli mandáty, je 
rekordmanem na opačné 
straně (a to již se přímo 
z tabulky vyčíst nedá) 
republikán pan Miloš Matějka. 
Ten po svém kolegovi panu 
Škarýdovi v roce 1995 převzal 
mandát, na zastupitelstvu 
složil slib, ihned po jeho 
složení odešel a po zbývající 
tři léta do konce volebního 
období ho již na zastupitelstvu 
(a bylo jich ještě  25) nikdo 
nikdy neviděl.  

 Michael Canov, starosta 
 
Legenda k tabulce:  
Černé pole – mandát byl po 
celé volební období.  
Údaje na šedém poli udávají 
počátek a zánik mandátu 
(pozn. počátek mandátu 
nemusí být totožný se s datem 
složení slibu). 
V případě, že zastupitel na 
mandát (ať již vzniklý ze 
zákona volbami či ze zákona 
odstoupením jiného člena 
zas t up i t e l s t va )  vzápě t í 
rezignoval, je uvedeno slůvko 

Vážení,  
v nejbližší době bude spuštěn do 
zkušebního provozu vysílač, který 
bude v budoucnu zajišťovat rozsáhlé 
hlasové a internetové služby. Po jeho 
spuštění se může stát, že dojde 
v některých lokalitách k rušení 
televizního signálu, které se projevuje 
jako vodorovné pruhy v obraze. Tento 
jev, lidově nazývaný „rušení“ ve 
skutečnosti rušením TV vysílání není. 
Rušení jako takové je vysílání cizího 
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jako takové je vysílání cizího subjektu na kmitočtu někoho jiného. Zde dochází k tomu, že pásmo služeb pro vysílání je v souladu s kmitočtovým 
plánem, vytvářeným orgánem státní správy Českým Telekomunikačním Úřadem (ČTÚ) vsazeno mezi III. a IV. TV pásmo. Diváci, kteří používají 
pro zesílení TV signálu širokopásmové předzesilovače a zesilovače ve svých anténních systémech, si zesílí kromě TV signálu i všechny dostupné 
signály z pásma služeb. Pokud je některý z těchto signálů dostatečně silný, může se stát, že se přebudí a tedy rozkmitají tyto zesilovače a projeví 
se to právě jako vodorovné „sršící“ pruhy v obraze na TV přijímači.  
  
Pokud má kdokoli podezření na degradaci příjmu radiového zařízení, je nutné se obrátit formou stížnosti na místně příslušné pracoviště ČTÚ. 
Úřad situaci prověří místním šetřením a pokud zjistí důvody k výzvě provozovatele ke krokům vedoucím k nápravě situace, učiní tak. Provozovatel 
je pak povinen odstranit příčiny na vlastní náklady a společnost Mobilkom tak činí bez zbytečných průtahů v co nejkratším termínu v součinnosti 
s ČTÚ. 
 
Technické řešení spočívá v zařazení pásmové zádrže do anténního svodu ovlivněné antény. Zádrž je nutno zařadit ještě před první aktivní člen 
(zesilovač) svodu. V případech použití úzkopásmových antén a kanálových zesilovačů je realizace poměrně jednoduchá. Stačí zapojit zádrž na 
přívod od antény (většina STA, málokterá ITA). V případě použití širokopásmové antény, většinou tzv. „matrace“, „síto“ s integrovaným 
zesilovačem přímo v krabičce na dipólu antény je nutné tento zesilovač vyjmout, místo něho zapojit symetrizační člen (pasivní zařízení které 
přizpůsobí anténu na svod koaxiálním kabelem), svod stáhnout pod střechu, zapojit zádrž a pak teprve vhodný zesilovač. Toto řešení je technicky i 
časově poměrně náročné, protože je třeba aby se technik dostal přímo k anténě a musí tudíž vylézt na střechu a případně i na stožár a tam 
pracovat. 
 
V případě, že někdo nebude chtít čekat až proběhne řešení situace po oficiální linii a bude si chtít úpravu uhradit, cca 1000,- Kč nechť se obrátí 
na svého televizního opraváře. 
———————————————————————————————————————————————————– 
 ČTÚ – odbor  pro severočeskou oblast 

Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, telefon: 475 309 311, fax: 475 210 572  

   Pečovatelská služba je poskytována těžce 
zdravotně postiženým občanům a občanům, kteří 
nejsou schopni si sami obstarat nutné práce 
v domácnosti a další životní potřeby, nebo kteří pro 
nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou 
os ob ou  n eb o d al š í  osobní  péč i . 
Pečovatelská služba je poskytována občanům 
v jejich domácnostech, včetně domácnosti 
v domech s pečovatelskou službou, v zařízeních 
pečovatelské služby. 
 
   Pečovatelská služba se poskytuje za úhradu 
s přihlédnutím k příjmům a majetkovým poměrům 
občana a jeho rodinných příslušníků  podle  ceno-
vého sazebníku schváleného radou města. 
Stanovené ceny jednotlivých úkonů vychází 
z vyhlášky č. 505/2006., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o sociálních službách. 
 
————————————————————— 
 
VYSVĚTLENÍ K TABULCE: 

a.     pokud poskytování těchto úkonů, včetně 
času nezbytného k jejich zajištění netrvá 
celou hodinu, výše úhrady se poměrně 
krátí.  

b.     souhlas s provedenými úkony stvrzuje 
klient podpisem na výkaz úkonů ihned 
po provedení  služby. Kopii výkazu 
obdrží klient s vyúčtováním služeb.  

c.     pečovatelka může odmítnout službu, je-
li ohrožen její život nebo zdraví (např. 
poškozené elektropřístroje, nakažlivá 
nemoc apod).  

 
Pro správné a bez zbytečných průtahů probíhající 
řízení musí občan žádající o službu sociální péče 
učinit následující kroky: 
A) Pro poskytování úkonů pečovatelské 
služby  
Podat žádost o pečovatelskou službu 
s vlastnoručním podpisem žadatele, event. jeho 
zákonného zástupce (na předepsaném tiskopise). 
 
B) Pro posouzení sociální situace žadatele 
doložit: 



Strana 7                               

     Upozorňujeme občany, že stanoviště s kontejnery na tříděný odpad jsou určena pouze na uvedené odpady - sklo, plasty, papír. Odkládáním 
ostatních odpadů to těchto nádob se roztříděný odpad znehodnocuje! 
Na domovní odpad jsou určeny popelnice nebo kontejnery na sběrném dvoře, kde je možné odpad uložit zdarma.   
 
 
Provozní doba sběrného dvora TSS, 
a. s., Liberecká 35, Chrastava 
 
Pondělí              7:00 – 10:00      10:30 – 15:00 
Úterý                  7:00 – 10:00      10:30 – 15:00 
Středa                7:00 – 10:00      10:30 – 15:00     
Čtvrtek               7:00 – 10:00      10:30 – 15:00     
Pátek                 7:00 – 10:00      10:30 – 12:30 
První sobota v měsíci :                  9:00 – 12:00 
 
 

… třídit je tak snadné 
Třídíme PAPÍR: Kontejner s modrou nálepkou 
Mezi papírový odpad patří noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, lepenkové krabice, kartony, papírové obaly na potraviny. Papírové krabice 
je třeba rozložit.  
Do kontejnerů na papír nepatří krabice od mléka a džusů, dehtovaný papír a papír mastný, mokrý nebo jinak znečištěný! 
 
Třídíme SKLO: Kontejner se zelenou nálepkou 
Mezi skleněný odpad patří skleněné lahve, sklenice a tabulové sklo. Sklo pokud možno nerozbíjejte. 
Do kontejnerů na sklo nepatří zrcadla, autoskla, drátoskla, keramika, porcelán a sklo , které je znečištěné zbytky potravin nebo chemikálií!  
 
Třídíme PLASTY: Kontejner se žlutou nálepkou 
Mezi plastové odpady patří PET lahve, lahvičky od kosmetiky a domácí chemie, plastové folie, igelitové tašky, drobné plastové výrobky a obaly. 
PET lahve je důležité sešlápnout! 
Do kontejnerů na plasty nepatří odpad znečištěný, plasty z automobilů, podlahové krytiny a trubky z PVC.                                 ORM, E.C. 

doložit: 

•     platný doklad totožnosti (u cizinců 
povolení k trvalému pobytu),  

•     platný důchodový výměr,  

•     náklady spojené s bydlením,  

•     vyjádření ošetřujícího lékaře,  

•     v případě, že žadatel žádá o zproštění 
od platby, doklad potvrzující skutečnost 
umožňující toto zproštění.  

Tiskopis žádosti o zavedení pečovatelské služby je 
možné získat na odboru pro záležitosti občanů 
MěÚ Chrastava, na internetových stránkách Města 
Chrastava (www.chrastava.cz) nebo v domě 
s pečovatelskou službou, Bílokostelecká 66, 
Chrastava u paní Jany Čermákové.  
 
 

KONTAKTNÍ OSOBY: 
 

Jana Čermáková 
tel.: 485 143 277 

mobil: 721 233 419 
 

Hana Urbanová 
tel.: 482 363 825 

mobil: 607 738 350 
 
 

OZO, H.U. 
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       Odbor rozvoje, dotací a správy majetku (dále jen ORM) je jedním z nejpočetnějších odborů na Městském 
úřadě v Chrastavě. Jeho pracovníci se zabývají hlavně komplexní investiční činností a rozvojem města, správou 
městského majetku, přípravou podkladů a podávání žádostí o finanční podporu z různých zdrojů, jako jsou např. 
evropské strukturální fondy, krajský a státní rozpočet, nadace apod.  
        
       Od ledna 2008 proběhlo na tomto odboru několik personálních změn. Po odchodu vedoucího p. Jiřího 
Timuláka, byl na jeho funkci jmenován Mgr. Jakub Dvořák. Další změna proběhla na pozici 
technickoekonomického referenta, kde od 1. 2. 2008 pracuje Ing. Lenka Míšková.   
        
       Celé ORM je rozděleno na pět úseků dle pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců: 
  
Úsek pronájmů a prodeje majetku – na tomto úseku připravuje paní Libuše Mlynářová, majetkový referent 
prodej a pronájem nemovitostí, nebytových prostor, garáží a pozemků v majetku města.  Může Vám také podat 
informace o aktuální nabídce města a přijme žádosti o odprodej a pronájem majetku města. 
Úsek majetkové správy a komunálního odpadu – paní Eva Cesarová, referent majetkové správy, vede 
evidenci movitého, nemovitého a drobného hmotného majetku města, provádí veškeré administrativní činnosti 
spojené se svozem komunálního odpadu a vyřizuje veškeré požadavky občanů v této oblasti. Na paní 
Cesarovou se můžete obrátit také v záležitosti pronájmu hrobových míst, včetně souvisejících poplatků. 
Úsek správy pozemních komunikací, úklidu města a údržby městské zeleně – příslušný pracovník vede 
evidenci a zajišťuje pasportizaci majetku města v oblasti technické správy, především komunikací, veřejného 
osvětlení, městského rozhlasu a dalších. Dále má na starosti lesní hospodářství a skládku v Dolním Vítkově, 
řídí a kontroluje pracovníky veřejně prospěšných prací. Mimo to také zpracovává a odpovídá za plnění ročních 
plánů oprav a údržby veškerého majetku města, včetně plánu zimní údržby a plánu na úpravu veřejné zeleně. 
Chod tohoto úseku zajišťuje především pan Josef Bartoš, referent správy majetku. 
Úsek dotací a investiční činnosti – tento úsek má na starosti komplexní investiční činnost. Pracovníci 
zajišťují podklady pro přípravu investičního plánu a rozpočtu města. Připravují potřebné projektové 
dokumentace na stavby, zajišťují realizaci stavby a odpovídají za dozor a dohled nad jejím provedením. Dále 
pak připravují podklady a podávají žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekty z různých zdrojů, jako jsou 
evropské strukturální fondy, krajský a státní rozpočet, různé nadace apod. Na tomto úseku pracují Nikola 
Kubátová, DiS., jako investiční referent ORM a Ing. Lenka Míšková v pozici technickoekonomického referenta 
ORM.   
 
Nad všemi jednotlivými úseky, činnostmi a pracovníky ORM má dohled a odpovědnost vedoucí ORM Mgr. 
Jakub Dvořák.     

Mgr. Jakub Dvořák 

Ing. Lenka Míšková 

  O z n á m e n í   a   v ý z v a 
 
     Magistrát  města  Liberec,  odbor  životního prostředí,  oddělení  ochrany  přírody   a   památek na základě přípisu Ministerstva kultury České 
republiky oznamuje, že ministerstvo kultury vyhlásilo program „Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. 
Program je přístupný na internetových stránkách .  Magistrát  města Liberec se, dle zásad tohoto programu, bude podílet na administraci 
uvedeného programu.  
 
     Zároveň s tímto oznámením v y z ý v á m e  potencionální žadatele – vlastníky kulturních památek, kteří se nalézají mimo památkové 
rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a spadají do územního obvodu obce s rozšířenou působností Liberec k podání žádosti 
o příspěvek dle zásad uvedeného programu. Zásady, formulář žádosti a seznam povinných příloh je k dispozici na výše uvedených webových 
stránkách MK ČR nebo na Magistrátu  města Liberec, odboru  životního prostředí,  oddělení  ochrany  přírody   a   památek –  Ing. Badalec 48 52 
44 954,  pí Bittnerová 48 52 44 888,  pí Neprašová 48 52 44 887. 
 
      Žádosti včetně všech povinných příloh budou přijímány  na Magistrátu  města   Liberec,  odboru  životního prostředí,  oddělení  ochrany  
přírody   a   památek, nám. Dr. E. Beneše 22/194, Liberec 1, (budova bývalé knihovny), 2. patro, dveře č. 233 (vchod z ulice Frýdlantská 183)  
v termínu do 30. 5. 2008. 
 
     Převedení příslušných finančních prostředků bude, po schválení v příslušných komisích, provádět Ministerstvo kultury ČR dle §16 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. 
    Žádáme o zveřejnění této písemnosti na úřední desce obecních úřadů. 

 
Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová, vedoucí odboru životního prostředí 

     V uplynulých dnech se zdvihla vlna zájmu médií o projekt termálních lázní společnosti Dům pohody a. s. podnikatele Ing. Jana Imlaufa 
(majitele firmy IMSTAV GROUP s. r. o., která je jediným akcionářem Domu pohody a. s.). Realizace záměru na vytvoření termálních lázní při 
nákladech cca 0,2 miliardy Kč včetně geotermálního vrtu je podmíněna přiznáním dotace z Evropských strukturálních fondů. Z tohoto důvodu 
jsem jako starosta města vydal i podpůrné a doporučující stanovisko k realizaci tohoto záměru.                           Ing. Michael Canov  
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Obrázek vpravo: 
Mapka prodaných pozemků pro 
účely projektu Termálních lázní 
Chrastava. 
(upřesnění – jedná se o pozemky 
mezi čistírnou odpadních vod na 
konci Pobřežní ulice, řekou Jeřicí 
a objektem zámečku…) 
 
Dole: 
Stanovisko starosty města k pro-
jektu lázní 
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Zasedání zastupitelstva města Chrastavy dne 25. ledna 2008 schválilo 
prodej pozemkové parcely č. 818/7 o výměře 13 258 m2 v k. ú. Chrastava 
I. Parcela v blízkosti Liberecké ulice byla prodána firmě MZ Liberec, a.s., 
U Nisy 362/6, Liberec, za účelem nové investiční výstav-
by. 
Kupní smlouva byla slavnostně podepsána 3. března t. r. 
na městském úřadě. 
Společnost MZ Liberec, a.s. má padesátiletou historii a 
zabývá se vývojem, projekcí, výrobou, montáží a servi-
sem zařízení centrálních rozvodů medicinálních a technických plynů. 
Společnost se dále zaměřuje na výrobu a montáž zdravotnických napáje-
cích jednotek, kterými jsou vybavovány operační sály, jednotky intenzivní 
péče, ARO i pokoje pacientů. 
Z hlediska dopadu na životní prostřední se jedná o výrobu čistou a téměř 
bezodpadovou. 
MZ Liberec, a.s., je členem Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnic-
kých prostředků a držitelem certifikátu managementu jakosti dle ISO 
9001 a ISO 13485. 
Výrobky a zařízení MZ Liberec, a.s. jsou vyvážené do řady zemí, kde 
společnost zabezpečuje jejich odbornou montáž (např. Itálie, Portugal-
sko, Mad'arsko, Ruská Federace, Egypt, Kazachstán, Gruzie, Arménie, 
Litva, Slovensko atd.). 
Na zakoupeném pozemku je plánována výstavba nového sídla a výrobní-
ho závodu společnosti. Zastavěna bude plocha cca 3 tis. m2 . Dále se 
počítá s přístupovými a manipulačními zpevněnými plochami. 
Výstavba areálu by měla být zahájena ještě v letošním roce a přestěhová-
ní společnosti i výroby v druhé polovině 2009. 
S ohledem na narůstající objem vývozů plánuje MZ Liberec, a.s. navýše-
ní počtu zaměstnanců ze současnych 105 na 150 ke konci roku 2009. 
Předpokládá nábor pracovníků z města Chrastavy a okolí. Případní zá-
jemci mohou kontaktovat personální oddělení na tel. čísle 
488 040 346. 
Hledané jsou profese obsluha kovoobráběcích strojů (i CNC), dílenská 
montáž včetně sváření plynem tzv."na tvrdo", montáž u zákazníka, servis 
a obslužné procesy. 
Uplatnění najdou i absolventi s vysokoškolským vzděláním (vývoj a pro-
dej). Značný zájem má společnost MZ Liberec, a.s. o rozšíření spoluprá-
ce formou kooperací s firmami se sídlem v Chrastavě a blízkém okolí.                                     
Ing. Marián Koščo, generální ředitel 

(Převzato v původním znění MZ Liberec.) 

    Dle výsledků vyhlášené ankety o možnosti pronajmout areál koupaliště zájemci s činností sportovního či rekreačního zaměření se většina 
hlasujících vyslovila proti možnosti definitivního zrušení koupaliště. 

Přesné výsledky: 234 hlasujících, z toho 202 proti zrušení, 32 pro zrušení.  

Výsledky byly zveřejněny bezprostředně po jejich vyhodnocení na 
webových stránkách města, omlouváme se čtenářům 
Chrastavských listů, že zde zveřejňujeme výsledky až nyní (chtělo 
by se napsat z technických důvodů, pravda je však taková, že jsme 
nám to prostě uniklo, tak to napravujeme až nyní a ještě jednou se 
omlouváme). 
 
Přestože poměr hlasujících činil pouze necelých 5 % možných 
hlasujících (234 ze 4940), výsledek je pro nás zavazující (hlasovat 
mohli všichni, kdo tak neučinil, bylo to z jeho rozhodnutí) a z tohoto 
důvodu město Chrastava již v současnosti hledá z krátkodobého 
hlediska možnosti, jak ve stávajícím stavu provoz koupaliště 
obnovit (usilujeme o spuštění provozu již letos, je to však v tuto 
chvíli ještě bez záruky) a z dlouhodobého hlediska možnosti jeho 
rekonstrukce. 
 
Dodatek: V Chrastavských listech je zveřejněn též inzerát ohledně 
náboru brigádníků na chrastavské koupaliště v letošní sezóně. 

———————————— 
 Ing. Michael Canov 

 

V roce 2000 byl ve společnosti GRUPO ANTOLIN Bohemia, a.s. 
zaveden systém environmentálního managementu (systém řízení 
ochrany životního prostředí). Akciová společnost GRUPO ANTOLIN 
Bohemia a.s., se zabývá vývojem a výrobou lisovaných interiérových 
dílů pro automobilový průmysl. 
 

Na začátku roku 2001 získala společnost certifikát dle normy ČSN 
EN ISO 14001:1996. Tato norma popisuje požadavky na systém 
řízení ochrany životního prostředí. Účelem zavádění této normy je 
podněcování aktivního přístupu podniků ke sledování, řízení a 
postupnému snižování dopadů na životní prostředí v rámci 
neustálého zlepšování. 
 

Od  18. – 21. 2. 2008 proběhl v GRUPO ANTOLIN Bohemia, a.s., 
1. kontrolní audit po 2. prodlužovacím dle normy ČSN EN ISO 
14001:2005. Audit provedla firma TÜV NORD Czech, s.r.o. 
 
Cílem pro naši společnost bylo obhájit certifikát bez vystavení 
odchylkového protokolu a dokázat svým zákazníkům a hlavně sami 
sobě, že splňujeme veškeré požadavky kladené na dodavatele do 
automobilového průmyslu. 
 

Certifikát obhájila firma bez vystavení odchylkového protokolu. 
 

Již od roku 2000 firma každoročně vyhlašuje a zveřejňuje svoji „
Politiku ochrany životního prostředí“, která je závazná pro všechny 
zaměstnance firmy a všechny pracovníky externích firem 
pohybujících se v areálu firmy. Dovolujeme si Vás tímto seznámit s „
Politikou ochrany životního prostředí“ pro rok 2008. 

————————————————— 

Jitka Bulířová – technician for EMS 
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MĚSTO  CHRASTAVA, nám. 1. máje 1, 463 31  Chrastava 

HLEDÁ  PRACOVNÍKY na místo 
 obsluha areálu městského přírodního koupaliště 

 

Tajemník Městského úřadu Chrastava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst  pracovníků 
k zajištění letního provozu areálu městského přírodního koupaliště 

 

Místo výkonu práce:  Město Chrastava – areál městského přírodního koupaliště 
Platové zařazení: 3.-4. platová třída (odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb. a nař. vl. č. 564/2006 Sb.) 

•        Charakteristika vykonávané činnosti – Dozor nad provozem areálu přírodního koupaliště, kontrola a zapisování teploty vzduchu, vody, 
hygienického stavu vody, kontrola a udržování čistoty plochy areálu a provozních prostor. Dohled na bezpečnost a ochranu zdraví osob 
pobývajících v areálu koupaliště, dohled na dodržování návštěvního řádu koupaliště. Předpokládaná doba pracovní činnosti  2. polovina května–
konec srpna.    

 
Požadavky: 

•     Plavec 
•     Min. ukončené základní vzdělání  
•     Věk nejméně 18 let 
•     Dobré organizační a komunikační schopnosti 
•     Praxe v obdobných oblastech vykonávané činnosti výhodou 
•     Absolvovaný kurz první pomoci, zdravotního minima, případně zkoušky plavčíků výhodou 
•     Občanská bezúhonnost. 
 
Zájemci předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 

•     přesné označení výběrového řízení 
•     jméno, příjmení  
•     datum a místo narození  
•     státní příslušnost zájemce  
•     místo trvalého pobytu zájemce 
•     číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana 
•     datum a podpis zájemce  
 
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: 

•     profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a 
dovednostech týkajících se shora uvedených činností, 

•     osobní dotazník včetně fotografie (tiskopis je k dispozici na webových stránkách města Chrastava nebo 
je možno si ho vyzvednout v sekretariátu městského úřadu), 

•     výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce  
•     ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a kvalifikaci 
 
Pracovní poměr: na dobu určitou, případně dohoda o práci konané mimo pracovní poměr 

Předpokládaný termín nástupu:  květen  2008   
Lhůta pro podání přihlášky:        20. dubna 2008  
Způsob podání přihlášky: písemně na adresu: Ing. Miroslav Chvála, tajemník MěÚ,  
Město Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31  Chrastava 
telefon: 485 143 085, 482 363 811        
e-mail: chvala@chrastava.cz, cellerova@chrastava.cz  
 

Obálku označte textem: Výběrové řízení na místo obsluha areálu městského přírodního koupaliště 

 
V Chrastavě dne 20. března 2008                                                        Ing. Miroslav Chvála 

                 tajemník MěÚ Chrastava 
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Úterý 22. dubna 2008 od 20:00 hodin 

O rodičích a dětech 
Premiéra nového českého filmu 

Režie: Vladimír Michálek  

Milovat je lidské – chybovat je dědičné. 
Komedie o otcích, synech a ženách jejich života. 
 
Komedie O rodičích a dětech chce navázat na nejlepší 
tradice české filmové komedie. Vtipné dialogy, výjimečné 
herecké výkony a humor spojující diváky napříč 
generacemi. 
Příběh filmu vychází ze zdánlivě banální situace. Syn 
(David Novotný) jde na procházku se svým otcem (Josef 
Somr)… Syn je zralý čtyřicátník a žije spokojeně se svou 
přítelkyní. Otci je přes sedmdesát. Je bývalý vědec-biolog. 
Klasický intelektuál v  dobrém slova smyslu.  
Zdánlivě jediné, co tyto dva muže spojuje, je to, že se jdou 
jednou za měsíc společně projít Prahou. Nicméně jsou 
svázáni  poutem čtyřiceti let společného života.  
V brilantně vedeném dialogu se před námi odkrývají dějiny 
dvacátého století a všechny absurdity s ním spojené. 
Odhalují se ta nejhlubší místa lidských vztahů. Odtajňují se 
staré resty, trápení a radosti.  Na scéně se objeví Vnuk,      
o kterém Syn neměl přes dvacet let ani tušení. A některé 
chyby se opakují znovu a znovu. 
 

Čtvrtek 3. dubna 2008 ve 20:00 hodin 
SWEENEY TODD: 

ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET  
Tim Burton líčí v muzikálu Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet 
Street příběh nespravedlivě odsouzeného člověka posedlého pomstou 
vůči celému světu.  
Síla Burtonova filmu je v nevšedním vizuálním zpracování příběhu, v 
němž tečou potoky krve a jenž je nabit zápornými emocemi, v 
působivé hudbě inspirované Hitchcockovým skladatelem Bernardem 
Herrmannem, ve výtvarném pojetí a v hercích, kteří překvapivě dobře 
zpívají své party. Johnny Depp jako pomstychtivý podřezávač působí 
jako člověk, jemuž srdce přetéká zlobou, ušmudlaná paní Lovettová v 
podání Helen Bonham Carterové je obchodně zdatná, ďábelsky věcná, 
trochu lstivá ale i zamilovaná dáma a soudce Turpin, představovaný 
Alanem Rickmanem, je záludný bezcharakterní požitkář, opírající se o 
pomoc úlisného grázla, biřice Bamforda (Timothy Spall). Pro postižení 
prostředí Londýna devatenáctého století byly použity klasické 
dickensovské kulisy; pochmurnou atmosféru podtrhují temné barvy s 
výjimkou scén, v nichž protagonista vzpomíná na manželku a v nichž 
paní Lovettová sní o společném životě s ním.  (Do 15 let nepřístupno.) 

Úterý 29. dubna 2008 ve 20:00 hodin 
                                     ONCE  

„Film Once mi dal inspiraci na celý rok dopředu“ Steven Spielberg. 
 
Režisér, scenárista a bývalý baskytarista skupiny The Frames John 
Carney chtěl podle svých slov natočit jakési vizuální hudební album, 
jež by vyprávělo příběh především pomocí písní, přičemž by nešlo o 
klasický muzikál. Požádal o spolupráci svého přítele a kolegu z kapely 
Glena Hansarda. Po několik měsíců si oba pánové vyměňovali nápady 
ve formě pokračování příběhu a písniček. Tak se vzájemně 
podněcovali a inspirovali, až v závěru měli deset nových písní a 
šedesátistránkový scénář, který je Hansardovi o to bližší, že začínal s 
hraním na ulici stejně jako jeho filmový hrdina. Hudebník, jenž v hlavní 
roli zaskočil za odřeknuvšího Cilliana Murphyho, doporučil Carneymu 
svou českou přítelkyni, pianistku a zpěvačku Markétu Irglovou, se 
kterou často vystupuje a které v té době bylo sedmnáct let. – Film 
Once (česky Jednou) je velice cudným milostným příběhem o setkání 
dvou výjimečných mladých lidí se společnou vášní k hudbě. On je 
poněkud plachý pouliční muzikant a právě se vzpamatovává 
z milostného zklamání, ona hudebně vzdělaná a zdravě sebevědomá 
mladá matka z Čech, která se v Irsku protlouká, jak se dá, a snaží se 
usadit se v cizím městě. Zamilují se do sebe, ale i když spolu 
nezůstanou, těch pár dní, které společně se svou hudbou stráví, je 
patrně změní navždy. On získá sebedůvěru a vyrazí dobýt svět, ona si 
uvědomí, co je pro ni nejdůležitější.  
Po ocenění na festivalu Sundance se stal v amerických kinech hitem a 
Markéta Irglová hvězdou. Úspěch snímku spočívá v jeho upřímnosti, 
neokázalosti, v kvalitní hudbě a dobrých textech, v muzikálních 
protagonistech a ve způsobu vyprávění. To nejpodstatnější, co si 
hrdinové chtějí říci, si sdělují písněmi.  

V galerii při městském muzeu se od 31. 3. do 26. 4. 2008 koná výstava Klubu českých filatelistů „Svět poštovních známek“. 
Jedná se o první větší samostatnou výstavu chrastavských filatelistů. Návštěvníci se mohou těšit například na ukázky námětových sbírek 
poštovních známek nebo na tzv. obálky prvního dne, vydávané u příležitosti vzniku nové známky. 
 
Klub českých filatelistů začal v Chrastavě fungovat v 60. letech minulého století při Spojeném závodním klubu, zpočátku měl asi 50 členů. 
Později se klub připojil pod Svaz československých filatelistů. V současné době zájem o filatelistiku v Chrastavě bohužel poněkud ochladl, klub 
čítá asi 15 členů, a podle slov jeho předsedy, pana Zdeňka Šimka, by bylo hezké řady milovníků známek také trochu omladit. Možná nová výstava 
poslouží mimo jiné jako lákadlo pro potenciální nové členy klubu. 

Magdalena Záhorová, dipl. um. 
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V únoru došlo v městské knihovně k personální změně, ale výpůjční doba zůstala stejná jako dosud, a to v pondělí od 8 do 13 hodin, v úterý a 
čtvrtek od 11 do 18 hodin. 
Knihovní fond byl opět obohacen o mnoho knih, o některých bych Vás chtěla informovat: 
V dětském oddělení je to např. pro nejmenší komiks Muž z budoucnosti spisovatelky Ljuby Štíplové, pro dívky Kdo pochopí Mariku? Oblíbené 
spisovatelky Věry Řeháčkové. 
V oddělení pro dospělé jsou to např. historický román o G.J. Ceasarovi – Císař – Brány Říma, Císař – Smrt králů, romantické romány Růže a 
meč, Ostrov radosti. Pro zábavu a volný čas jsou to např. Uvolněte se, prosím Jana Krause – známý televizní pořad, Cvičení pro zdravé 
klouby, Vaříme pro miminka a malé děti. 
Z válečné literatury např. Ardeny – tajná válka, Americký orel, Fenomén Winston Churchill. 
Od Krajské vědecké knihovny dostala naše knihovna darem knihy na podporu českých autorů, a to např. Máchův Máj v česko-německé verzi, od 
A. Ludvíkové knihu Až budu velká,napíšu román, R. Denemarkové Peníze od Hitlera, L.Reinerové Čekárny mého života. 
Všechny knihy jsou pro Vás k dispozici v Městské knihovně.Těším se na vaši návštěvu. 

 Libuše Junková 

GRATULACE 
Gratulujeme paní RŮŽENĚ TUPÉ k významnému životnímu jubileu.  

Všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka naší bývalé kolegyni přejí zaměstnanci Společenského klubu Chrastava. 
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GALERIE G Městského muzea

,,
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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 

 

Liberecká 40 (vchod z nám. 1. máje) 
Tel. 485 143 161     e-mail: info@chrastava.cz 

 
Vážení čtenáři, rádi bychom Vás touto cestou informovali o službách Infocentra. 
 
Tato instituce se nevěnuje pouze turistům, kteří chtějí v Chrastavě příjemně strávit několik volných chvil, ale 
také samotným občanům tohoto města,  kteří se mohou na pracovníky Infocentra obracet s mnoha různými přáními. 
Základní informace naleznete také na internetových stránkách města  pod odkazem Infocentrum. 
 
Otevřeno denně: 
Po-pá  9:00 – 16:00 hodin 
So-ne  9:00 – 12:00  13:00 – 16:00 hodin 
 
Novinkou je INTERNETOVÝ KLUB, který už několik týdnů funguje přímo v prostorách Infocentra s prodlouženou 
otevírací dobou: 
Po-pá  9:00 – 12:00  13:00 – 18:00 hodin 
 
Základem služeb informačních center je bezplatné poskytování informací. Neváhejte nás kontaktovat, budete-li se chtít 
informovat o: 

� autobusových a vlakových spojích 
� kulturních a společenských akcích 
� ubytovacích možnostech v Chrastavě a okolí 
� firmách a provozovnách působících ve městě 
� historii města 
� turistických cílech Chrastavy a okolí 
� kontaktech na další turistická centra 

 
Další služby: 

� rezervace a prodej vstupenek na kulturní akce v Chrastavě, Liberci a Jablonci nad Nisou 
� prodej Chrastavských listů 
� možnost inzerce na naší vývěsce (poplatky dle aktuálního ceníku) 
� zprostředkovávání průvodcovských služeb (Městské muzeum, Führichův dům, Muzeum hasičské techniky) 
� rádi poskytneme razítko do Vašich turistických knížek 
� zdarma nabízíme propagační a informační letáčky Chrastavy a dalších měst nebo regionů, zařízení, organizací, 

hradů a zámků apod. 
 
Ke koupi nabízíme: 

� jízdní řády autobusů a vlaků (Chrastava - Liberec) 
� pohlednice 
� publikace týkající se našeho regionu 
� turistické, cykloturistické a lyžařské mapy, orientační plánky některých měst 
� dřevěné turistické známky 
� DVD z významných událostí města (Otevření ZŠ po rekonstrukci, Chrastavské slavnosti, aj.) 

 
Vážení obyvatelé Chrastavy, těšíme se na Vaši návštěvu! 

Magdalena Záhorová, dipl. um. - referentka 

ZÁJEZD DO DIVADLA 
———————————————————— 

Společenský klub pořádá zájezd do Divadla F. X. 
Šaldy na operu Giacoma Pucciniho – MANON 
LESCAUT. 
Tato opera, napsaná podle známé literární předlohy, 
byla diváky i kritiky nadšeně přijímána už v době 
svého vzniku a stejný ohlas zaznamenává i 
v současnosti. 
Představení se koná ve čtvrtek 17. dubna 2008 od 
19:00 hod., odjezd v 18:15 hod. 
Cena vstupenky 220 Kč, autobus tam a zpět 50 Kč. 
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MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI 
V sobotu 1. března 2008 se konal v sále Společenského klubu 
Maškarní bál pro děti. Ve čtrnáct hodin byl sál plný krásných masek. 
Pan Kaňka umí děti zaujmout a měl pro děti připraven dvouhodinový 
program plný her, soutěží a tance. Paní Zahurancová pilně fotila. Pro 
listy jsme udělali tento výběr a kompletní  soubor fotografií naleznete 
na  www.chrastava.cz - kultura.  
 

VÝZVA PRO VŠECHNY OBYVATELE 
CHRASTAVY 

 
„CHRASTAVA VČERA A DNES“ 

 
Máte doma  fotografie našeho  města 

(jakéhokoli stáří – i černobílé) 

a nebo z kterékoliv zajímavé události či akce? 

Přineste je do Infocentra (označené jménem a adresou 

– po výstavě Vám budou vráceny)! 
 

V rámci Chrastavských slavností 2008 z vašich fotografií 
uspořádáme výstavu v sále Společenského klubu, 
kde budete moci jednotlivé snímky také ohodnotit. 

Z fotografií s největším počtem ohodnocení vznikne  

PRVNÍ CHRASTAVSKÝ 

KALENDÁŘ PRO ROK 2009 



Strana 19                               

V pátek 7. března byla v galerii města otevřena výstava pod názvem „PŘÍBĚH VĚČNÉHO STUDENTA“ mladého umělce Jiřího Vydry  
z Liberce. 
Jiří Vydra (nar. 26.4.1981) nebyl vždy výlučně výtvarníkem, nejprve se vyučil kuchařem, ve stejné době se také věnoval folkové kapele, pro kterou 
skládal hudbu a psal i texty. Výtvarné obory začal studovat na Střední umělecké škole v Liberci, následovaly dav roky na VOŠ obalového designu 
ve Štětí. Později byl přijat na VOŠG Hellichova v Praze, obor knižní grafika, kde v loňském roce absolvoval pod vedením ak. malíře Milana 
Erazima. 
V rámci studia vystavoval např. v galerii na Maltézkém náměstí v Praze, jeho první samostatná výstava 
v Liberci se uskutečnila v Krajské vědecké knihovně v lednu tohoto roku. 
V současné době se Jiří Vydra věnuje zejména volné a užité grafice pod značkou VYDRA DESIGN. 

Je dramaturgem a autorem veškerého designu 
kulturní agentury Štěk, která připravuje m.j. 
akce konané na hradě Grabštejn a zaměřuje se 
převážně na worldmusic a alternativní kulturu. 
Jiří Vydra je také autorem grafického 
zpracování některých propagačních materiálů 
pražské ZOO v Tróji.  

ZV 
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V letošním roce si připomínáme 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Chrastavě. Proto se chceme ohlédnout zpět do 
historie této organizace. Zveme vás ke druhé části malé Procházky žhnoucí minulostí. 

—————————————————————————– 
Většina budov vystavěných ze dřeva, voda dosažitelná pouze z řeky, nedokonalá organizace při boji s ohněm. To vše dříve vkládalo 
všechny trumfy do rukou červenému kohoutovi. Tato situace se však začala ve druhé polovině 19. století výrazně měnit. 
 
1. července 1867 se konala ustavující schůze chrastavského požárního sboru, v následujícím roce pak došlo k jeho oficiálnímu 
založení. Členové sboru během několika dalších let pořizovali z dobrovolných sbírek řadu hasebných pomůcek, založili členskou 
pokladnu a fond na podporu vdov a sirotků, roku 1886 vznikl Okresní svaz hasičů se sídlem v Chrastavě. Kromě toho se také hasiči 
začali věnovat sami sobě novými hasičskými kulturními aktivitami. 
 
Na konci 80. let už svaz sdružoval 24 hasičských sborů. Dodnes se dochovaly přehledy o stavu mužstva, výstroje a strojního vybavení 
a také záznamy o veškeré činnosti, které místní organizace posílaly každý rok okresnímu vedení. Podle těchto zápisů víme, že svou 
samostatnou hasičskou organizaci měla v této době nejen Chrastava, Nová Ves, Vítkov, Bílý Kostel a Panenská Hůrka, ale také 
Hrádek, Chotyně, Grabštejn, Václavice, Donín… 
 
Činnost hasičských sborů byla bohatá. Záznamy hovoří nejen o výjezdech k požárům, počtech ošetřených osob nebo o pravidelných 
cvičeních se stříkačkou a žebříky. Byl evidován také počet tzv. samaritánů neboli zdravotníků. Jednalo se o lidi, kteří absolvovali 
zdravotnický kurz, byli vybaveni brašnou se zdravotnickým materiálem a v Chrastavě zastávali celoročně funkci ošetřovatele, i když 
se nejednalo o požár. Z podrobných zápisů také přesně známe technické vybavení chrastavského sboru: 4 dvoukolové stříkačky,  205 
metrů hadic, 7 požárních háků, kluzná plachta, 14 žebříků, 2 vozy k převozu hadic.  
 
V roce 1892 se konaly velkolepé oslavy 25. výročí založení chrastavského hasičského sboru. Pokud patříte mezi čtenáře, kteří nad 
předkládanými letopočty přemýšlejí, jistě jste si povšimli malé zvláštnosti. Založení sboru spadá do roku 1868, oslavy 10. let trvání do 
roku 1878, tudíž bychom oslavy 25. výročí čekali spíš v roce 1893. Jednotlivé generace hasičů zřejmě nejsou zcela jednotné v chápání 
momentu skutečného založení sboru: některé se přiklánějí k letopočtu 1867, kdy se konala ustavující schůze, jiné zase k roku 1868, 
kdy byly oficiálně schváleny stanovy sboru. Jisté je, že v počátcích fungování sdružení i v posledních desetiletích se za moment vzniku 
považuje rok 1868, z čehož vyplývá, že letošní výročí není nikterak zpochybněno. Existují ovšem dobové pohlednice (viz. kniha 
Hrádecko – Chrastavsko na starých pohlednicích, str. 97), na nichž se věc prezentuje jinak. Důležité je, že oslavy jednotlivých výročí, 
ať už se konají v kterémkoliv roce, vyzdvihují zásluhy a obětavost všech dobrovolných hasičů. 
 
Oslavy 25. výročí se tedy konaly 31. 7. 1892. V předvečer tohoto dne bylo uspořádáno slavnostní posezení v sálu hostince „U císařské 
koruny“, při němž se rekapitulovala historie a dosavadní činnost sboru. Nazítří ráno se místní honorace i delegace z okolních obcí 
shromáždily na náměstí před budovou radnice,  kde starosta Chrastavy slavnostně odměnil 26 nejaktivnějších hasičů. Dalším bodem 
programu byla simulace požáru radniční budovy, při níž mělo publikum možnost přihlížet praktickému cvičení.  
Hasiči měli za úkol dosáhnout půdy, dopravit všechny přítomné osoby pomocí kluzné plachty ven z objektu a uhasit požár radniční 
věže. Před zraky všech přítomných bylo cvičení perfektně zvládnuto a hosté se mohli věnovat slavnostnímu pochodu ulicemi města. 
Při příležitosti oslav byla také vydána německy psaná brožura o dějinách hasičského sboru. 
 
V dalším díle naší historické procházky si budeme vyprávět např. o zásazích chrastavských hasičů při velkých povodních na konci 19. 
století.  

Varhanní koncert 
v pátek 6.6.2008 od 17:00 hodin v kostele sv. Vavřince. 

 
Účinkuje: Jana Havlíčková 
Program:     Christian Friedrich Witt – PASACAGLIA 
                     J.S.Bach – AIR ze svity č.3 
                     F.X.Brixi – FUGA a moll 
                     J.K.Kuchař – FANTASIA ing 
                     B.A.Wiedermann – AVE MARIA 
                     S.Rachmaninov – PRELUDIUM cis moll 
 
Jana Havlíčková (1979) Hru na klavír provozuje od tří let a hře na 
chrámové varhany se věnuje od deseti let věku. Absolvovala 
Metodické centrum na HAMU v Praze, obor aprobace pro výuku hře 
na klávesové nástroje a studium varhaní hry a improvizace u Prof. J. 
Vodrážky. 
Již řadu let je koncertně činná a svá vystoupení uskutečňuje zejména 
na historických památkách (Osek u Duchcova, Náchod, Grabštejn, 
Litomyšl, Starý Rožmitál a další), jako součást církevních akcí (110 let 
svěcení chrámu v Kravařích ve Slezsku – účast Miss ČR a Evropy 
1995 Moniky Žídkové etc.), v rámci festivalů (MHF Dvořákova 
Nelahozeves, MHV barokního umění Theatrum Kuks, „Varhanní léto 

na Lipně“ atp.), pro muzea a výstavní síně (Broumov, Dvůr Králové 
nad Labem, Kralupy nad Vltavou aj.) a hosty lázní (Františkovy, 
Jánské, Konstantinovy, Velichovky, Karlova Studánka, Třeboň a 
další). 
—————————————————————————————— 

V sobotu 7. června  od 22:00 hodin vás zveme na kapelu  

T.O.P. Drem Company. 
 

T.O.P.Dream Company je dvanáctičlenná parta, která se inspiruje 
funky-soulovou hudbou. Jejich vzory jsou kapely Tower of  Power nebo 
Earth, Wind and Fire, které svou energií a přístupem k hudbě uchvátily 
již několik generací hudebních posluchačů. Za své existence kapela 
odehrála spoustu koncertů a spolupracovala se zpěváky jako Felix 
Slováček jr., Alphonse Llupi a mimo jiné také Ted Whang (USA/New 
Zork).  
Ústředními postavami jsou zpěváci Marta Balážová, Ondřej Ruml a 
Vojtěch Dyk, které jste mohli již zahlédnout v českém show-
bussinessu. Martu jako finálovou účastníci soutěže Česko hledá 
superstar, Ondřeje v soutěži X-faktor a Vojtu třeba v seriálu Letiště 
nebo ve štědrovečerní pohádce Tři životy. 
T.O.P. Dream Company můžete slyšet zejména v pražském Lucerna 
Music Baru a dále na různých festivalech, plesech a soukromých 
akcích doma i v zahraničí … 
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3. dubna      19:00           8. abonentní koncert 49. koncertní sezony komorní hudby 
                                         QUARNERI TRIO – Ivan Klánský- klavír, Čeněk Pavlík – housle, 
                                         Marek Jerie - violoncello 
 
5. dubna      20:00             MUZIKANTSKÝ BÁL 
                                         účinkují: Big Band Liberec Luboše Ottla, Richard Müller revival, Los Trombonos – jazz kvartet,  
                                                       Folklorní soubor Jizera, Akcent – vokální soubor, Masters Wasters – jazz, pop i funk 
 
7. dubna      19:30           Terasa – JAZZNIGHT ve spolupráci s Kalendářem Liberecka  - LANUGO 
                                         Markéta Foukalová – zpěv, Viliam Béreš- piano, Rastislav Uhrík – baskytara a  kontrabas, Martin Kopřiva –  
                                         bicí, stálí hosté: Míra Hloucal – trumpeta, Mirek Šmilauer - kytara 
 
8. dubna      20:00             WANASTOWI VJECY – koncert v rámci turné Best of 20 let,support: Mandrage 
 
16. dubna    19:30             Divadlo bez opony – Divadlo Kalich – DON QUIJOTE 
                                         chytře a vtipně upravený klasický příběh v podání pánů OLDŘICHA KAISERA a JIŘÍHO LÁBUSE 
 
17. dubna    19:30           MŇÁGA  A ŽĎORP – partička z Valmezu s novým albem Na stanici polární 
 
20. dubna    14:00             HRAJE BIG BAND LIBEREC 
                                         odpoledne s největším libereckým tanečním orchestrem 
26. dubna    18:00             CUDZINEC – muzikál AMU z Trenčína,  na úvod vystoupí Generace Gospel Choir z Liberce 
 
29. dubna    17:00             Lidové sady, Kalendář Liberecka, Sdružení Bohém a Divadlo Vydýcháno  ZUŠ Liberec zvou všechny rodiče a děti 
                                         na akci  Z POHÁDKY DO POHÁDKY aneb PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
                                         čarodějný průvod, čarodějné hrátky a putování s překvapením v pohádkových komnatách čarodějného hradu… 
                                         vydejte se s námi na  velkou dobrodružnou cestu, sraz průvodu v 16:00 na náměstí Dr. E. Beneše (před radnicí) 
 

 

1. - 4. dubna                      Anaon ,Střední škola strojní, stavební a dopravní Truhlářská ve spolupráci s Člověkem v tísni uvádí JEDEN SVĚT 
                                         mezinárodní festival  dokumentárních filmů s tématikou lidských práv  
 
7. dubna      19:30             JERGYM V BULHARSKÝCH HORÁCH 
                                         prezentace studijní cesty Gymnázia a SOŠPg Jeronýmova do Bulharska, deníky, krátký film, skvělé fotky 
  
8. dubna      19:30             JIŘÍ SCHMITZER, vynikající herec a pozoruhodný písničkář 
 
9. dubna      19:30             Hudební sklepy: VLADIMÍR MERTA – legenda českého písničkářství v rámci putovního festivalu Vaška Koubka 
 
11. dubna    19:30             DÁMSKÁ ŠATNA 
                                         divadelní spolek BEZ ODEZVY vás zve na premiéru stejnojmenné hry Arnošta Goldflama, 
                                         hrají: Šárka Syrovátková, Gabriela Hakenová, Zora Machartová, Gabriela Vodrážková 
                                         režie: Gabriela Vodrážková 
 
12. dubna    17:30             „VÍTR DO DLANĚ“ - koncert skupiny prezentující indickou lidovou hudbu – uvádí Společnost Sahadža jóga 
 
13. dubna    15:00             Pohádkové odpoledne: JAK ŠEL HONZA DO SVĚTA, hraje divadlo Na cestě 
 
15. dubna    18:30             Klub přátel výtvarného umění – PROMĚNY ARCHITEKTONICKÉHO PRŮČELÍ, přednáška Dr. Miloslava Vlka 

  
17. dubna    17:30             VEČÍREK HUDEBNÍCH KURZŮ – první jarní 
 
21. dubna    19:30             Host čtvrtletníku „V“ STANISLAV ZINDULKA 
                                         povídání s vynikajícím hercem i člověkem a navíc rodákem z nedaleké Jilemnice 
 
24. dubna    19:30           Country & Western Club Liberec uvádí: JARNÍ OZVĚNY GODYHO MEMORIÁLU 
                                         SPARE PARTS (Liberec) , Vojta Zícha & DRUHÁ MÍZA (České Budějovice) 
  
25. dubna    19:30             JARRET a ELIŠČIN BAND – skupina Jana Budaře 
 
26. a 27. dubna                 3. SETKÁNÍ LOUTKOVÝCH DIVADEL V LIBERCI – pohádky pro nejmenší diváky v podání několika divadel 
 
28. dubna    19:30             c.k. Adventura – USA VELKÝ ZÁPADNÍ OKRUH 
                                         přednáší Vítek Procházka 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci 
s městským úřadem v Chrastavě vyhlašuje 

 

H U M A N I T Á R N Í    S B Í R K U 
 

� letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské), 
ze zimního oblečení především kabátů a bund, 

� lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, 
� domácích potřeb-nádobí bílé i černé - vše jen funkční, 
����    peří, péřových přikrývek a polštářů,  
� dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy),  
� hraček a školních  potřeb, 
� novin, časopisů a knih, 
� nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské) 
� kabelek, tašek, batohů a peněženek. 

 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
lyžařské boty; oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon); 

ledničky, televize a  počítače (nebezpečný odpad); nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky 
(transportem se znehodnotí). 

 

Sbírka se uskuteční 
dne 17. – 18.4.2008 v době od 8 do 16 hodin 

ve Společenském klubu v Chrastavě (přízemí).  

 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  
aby se transportem nepoškodily. 

 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
————————————————————— 
Bližší informace podá Společenský klub tel.  485 143 348  

————————————————————————– 
nebo dispečink Diakonie Broumov  – 224 316 800, 224 317 203 (fax). 

 

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným 

občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.  

 Více na  www. diakoniebroumov.org 

Společenský klub Vás zve na

1.května 2008 od 14:00 hodin
náměstí 1. máje Chrastava

K poslechu i tanci hraje
Cimbálová kapela Dušana Kotlára

PRVOMÁJOVÉ ODPOLEDNE
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Muži  
•        Dne 8. března 2008 získala naše dvojice Tomáš Brodský a Daniel Fadrhonc po urputném boji výborné 2. místo v důležitém turnaji 1. 

kolo I. ligy, a to v Nezamyslicích na Moravě. Protože nás čekají ještě další dvě kola, přejme jim úspěch i do těchto kol.  
 
Dorost  

•        Dne 15. března 2008 dvojice dorostenců Culek Jiří  a Fořt Filip sehrála předkolo mistrovství České republiky v Plzni, kde skončila na 7. 
místě, těsně za postupovým místem. Do finále ČR se můžeme pokusit zase až příště. I  to však je pro naši začínající dvojici v dorostu 
dobrý úspěch. 

Celler  Ladislav, vedoucí oddílu 

       Od konce října do prvního víkendu v březnu se členové 
sportovního střeleckého klubu Chrastava účastnili dvaceti soutěží ve 
střelbě ze vzduchových zbraní, a to 60 ran stoje muži a senioři. Čtyři-
cet ran stoje dorostenky a dorostenci, třicet ran v leže mládež do 14 let. 
Celkem se zúčastnili jeden senior, tři muži, tři dorostenci, dvě 
dorostenky a sedm střelců mládeže do 14 let. Tito střelci  vybojovali 
dvě první, čtyři druhé, tři třetí, tři čtvrté a šest pátých míst. Několikrát 
byl splněn limit druhé a třetí výkonnostní třídy ve střelbě. Poslední 
vzduchovková soutěž, která nás ještě čeká, je Mistrovství AVZO TSČ 
ČR v Hanušovicích. Tohoto mistrovství se zúčastní dva muži, dvě 
dorostenky a jeden dorostenec. Na první jarní soutěž  se pojede druhý 
týden v dubnu do Görlitz. 
 
   Vzduchovková liga libereckého kraje skončila 17. února a z naší 
organizace se zúčastnilo 13 střelců. Je pravda, že někteří odstříleli 
jedno nebo dvě kola, tito střelci skončili na konci výsledkové listiny. Ti 
střelci, kteří odstříleli tři kola, která se započítají, skončili v první 
polovině. 

  
 MUŽI – VzPu 60      
Petr Hedbávný Ing.               1631 b.        11. místo 
Petr Klinger                           1560 b.        15. místo  
Martin Halama                         820 b.        24. místo (2 kola) 
  
SENIOŘI – VzPu 60 
Josef Rajnoha                       1631 b.        4. místo 
  
DOROST do 18 – VzPu 40 
Jakub Hoffmann                1044 b.           5. místo 
Jiří Čech                               966 b.          8. místo 
 
DOROST do 16 – VzPu 40 
Klára Hedbávná              684 b.         19. místo 
Vojtěch Halama               848 b.         13. místo 
 
DOROST do 14 – VzPu 30 leže 
Vítek Halama                        824 b.          16. místo 
                     
DOROST do 12 – VzPu 30 leže 
Michal Zajíček                       588 b.          22. místo                           
Vojta Polák                            726 b.          18. místo   
Vendula Dlouhá              417 b.         28. místo (2 kola)              Filip 
Šimon                               161 b.         33. místo (1 kolo) 

 
    Čtrnáct střelců se zúčastnilo krajských přeborů v Liberci.  Ani zde 
se nenechali naši střelci zahanbit. Martin Halama, Jiří Čech  si vytvořili 
osobní rekord a Denisa Kratochvílová si osobní rekord vyrovnala. 
 
MUŽI – VzPu 60       
Ing. Petr Hedbávný               539 b.          15. místo            
Petr Klinger                           540 b.          14. místo  
Martin Halama                       445 b.          20. místo                      
Josef Rajnoha                       551 b.            9. místo 
 
DOROST do 18 let – VzPu 40 
Jakub Hoffmann                   331 b.          5. místo                                  
Jiří Čech                               342 b.          4. místo 

 
DOROST do 16 let – VzPu 40 
Klára Hedbávná               262 b.          15. místo                     Vojtěch 
Halama              276 b.           13. místo 
Denisa Kratochvílová              287 b.          12. místo 
 
DOROST do 14 let  - VzPu 30 leže 
Vítek Halama                          277 b.          12. místo                  
 
DOROST do 12 let – VzPu 30 leže 
Michal Zajíček                        205 b.          15. místo 
Vojta Polák                             248 b.          11. místo  
Zuzana Hedbávná                  228 b.          13. místo 
 
Naši střelci byli kvalifikování na MČR v Plzni. Celkem dva muži z 50 a 
jeden dorostenec z 23 nejlepších střelců ČR .  
 
MUŽI – VzPu 60       
Ing. Petr Hedbávný                557 b.          35. místo                        
Josef Rajnoha                        533 b.          47. místo 
                       
DOROSTENCI – VzPu 40 
 Jakub Hoffmann                    344 b.          20. místo                       

 
V prvním týdnu dubna se začíná trénovat střelba z malorážky. 19. 
dubna 2008 se bude konat VC Chrastavy ve střelbě z historických 
zbraní.  
Na chrastavské střelnici je povolena střelba i z krátkých zbraní, a proto 
zveme všechny zájemce, kteří jsou držiteli zbraní, ZP a chtějí si 
zastřílet v rámci pravidelného tréninku, který se koná každé úterý a 
čtvrtek od 15 hodin. Ostatním jsme ochotni v rámci možností zbraň 
zapůjčit.  

——————————————– 
                                                         Josef Rajnoha – vedoucí SSK 
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Přesná celková částka, kterou Nadace EURONISA v tomto jarním kole rozdělí, je 500 tisíc korun. Tyto prostředky podpoří vybrané 
neziskové organizace působící v české části Euroregionu Nisa.  

O tyto finanční prostředky mohou žádat neziskové organizace působící v našem regionu (Liberecký kraj a Šluknovský výběžek) od 
17. března 2008. Podpora jednoho projektu nepřesáhne 80.000 korun a o její výši rozhodne správní rada při svém zasedání koncem 
května 2008. Formuláře a manuál jak žádost vyplnit a podat, je ke stažení na internetové adrese:  (sekce „Nadační příspěvky“).  
Celkově se v loňském roce podařilo na podporu činnosti místních neziskových organizací rozdělit rekordní sumu 2.008.454 korun, které byly 
rozděleny na podporu 108 projektů 89ti organizací. Od založení nadace se tak za 13 let rozdělilo celkem 13.087.000 korun a realizováno bylo na 
760 projektů 217 neziskových organizací. 
 
Finanční prostředky, které Nadace EURONISA rozděluje dvakrát ročně, pocházejí z výnosu benefičních akcí, veřejné sbírky “Pozvedněte slabé!“, 
výnosů nadačního investičního fondu a darů sponzorů. Největším dárcem od počátku nadace je jeden z největších českých výrobců a dodavatelů 
těženého a drceného kameniva, společnost Tarmac CZ a.s. se sídlem v Liberci. Mezi další významné partnery nadace patří UniCredit Bank 
Czech Republic, a.s. 

Příjemci grantů nadace 
Finančně podpořené neziskové organizace mají za úkol změnit nebo alespoň zlepšit život několika stovkám různě znevýhodněných lidí žijících 
okolo nás. Z podpořených organizací uveďme např. frýdlantský Domov „U Spasitele“, Farní charitu Česká Lípa – Dům pro matky s dětmi 
v tísni Jonáš či rumburský Salesiánský klub mládeže Zavináč. 
  
První zmíněná organizace Domov „U Spasitele“ použila 21.600 korun na nákup polohovacího lůžka pro obtížně pohyblivé klienty. Dům pro 
matky s dětmi v tísni Jonáš obdržel 28.700 korun, které využije na úpravu zahrady, kterou chce přetvořit na útulné hřiště pro děti a 
Salesiánský klub mládeže Zavináč za získaných 24.000 korun pomůže v Rumburku a Jiříkově preventivními přednáškami dětem a mládeži 
ohrožené negativními jevy toxikománie, alkoholismu a kriminality. 
 
                                      Jan Pelant - koordinátor projektu „Pozvedněte slabé!“, tel.:604 473 478, 485 100 218, web sbírky: www.euronisa.cz 

Varnsdorf – Dopoledne za přítomnosti místostarosty města Varnsdorfu 
Františka Dlaska, došlo k předání dvou kusů invalidních vozíků Ing. Pavlíně 
Šafusové, předsedkyni místního sdružení Na Křižovatce. Tyto vozíky byly 
pořízeny z výtěžku 5. ročníku sbírky “Pozvedněte slabé!“, který ve Varnsdorfu 
činil 17.900 korun a velkou zásluhu na něm měli dobrovolníci z řad Janáka, 
svazu skautů a skautek – středisko Lužan. Dalším, kdo do sbírky přispěl, bylo i 
město Varnsdorf, které ze svého rozpočtu na nákup vozíků přispělo částkou 
10.000 korun. Vozíky, které byly speciálně vyrobené ve dvou velikostech 
poslouží starším, těžce pohyblivým klientům v dopravě na různá rehabilitační 
cvičení a výlety. 
Sbírka ve Varnsdorfu se konala již 4. rokem a za tu dobu se podařilo nasbírat 
a rozdělit 5ti místním neziskovým organizacím celkem 86.000 korun, které 
z nich realizovaly již 8 projektů na pomoc slabým, nemocným a opuštěným 
lidem. 
 
Šluknov – Odpoledne převzala z rukou ředitele Nadace EURONISA Ing. 
Aleše Rozkovce speciální počítačový program Altík vedoucí Agentury 
PONDĚLÍ Ing. Monika Lampová. Program, který byl speciálně vyvinut pro 
komunikaci mezi těžce mentálně postiženými klienty a jejich asistenty, 
významně napomáhá a urychluje výuku a trénink klientem vybraných 
dovedností, nutných k integraci a uplatnění těchto lidí na volném trhu práce. 
Tím se dostáváme k poslání agentury, kterým je právě podporovat a 
začleňovat osoby se specifickými potřebami do života místní komunity 
a přispívat k vyrovnávání příležitostí pro tyto občany na otevřeném trhu práce 
na Šluknovsku. Do dnešních dnů se agentuře podařilo najít dlouhodobé 
zaměstnání již 108 klientům.   
Ve Šluknově se sbírka “Pozvedněte slabé!“ konala třetím rokem a její realizace 
by nebyla možná bez pomoci studentů ze Střední lesnické školy a Střední 
odborné školy sociální. Za tu dobu se podařilo nasbírat a rozdělit 4 místním 
neziskovým organizacím celkem 55.600 korun, které z nich realizovaly již 5 
projektů na pomoc různě znevýhodněným lidem. 
 
Třetím městem na Šluknovsku, kde se sbírka uskutečnila je Rumburk. 
Výtěžek v tomto městě bude předán v pátek 21. března 2008. 
 
Další, v pořadí již 6. ročník sbírky, bude zahájen v červnu 2008. Děkujeme všem, kteří přispěli. 
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Na silnici, vedoucí za železniční 
zastávkou – směr hrad Hamrš-
tejn, je nově přidána dopravní 
značka zákazu vjezdu. Proto pro-
síme všechny řidiče, kteří si této 
nepatrné změny ještě nepovšimli, 
aby toto sdělení vzali na vědomí. 
 

Jménem Osadního výboru An-
dělská Hora Jaromír Bartoš 

     Pan Rudolf Fuksa z Chrastavy (bydlel v budově dnešní České spořitelny) byl jako jednadvacetiletý popraven v roce 1951. O této 
události vyšel článek v Lidových novinách již 7. listopadu loňského roku. Přiznám se, že jsem o tomto článku a především o této 
události nevěděl a upozornil mě na ní až nyní jeho prasynovec pan Jindřich Šnýdl.  Níže přetiskujeme celý článek z Lidových novin 
včetně fotografie pana Rudolfa Fuksy.                                                                                                                      Michael Canov                                                              
——————————————————————————————————————— 
LIDOVÉ NOVINY 17.3.2008: 
Rudolf Fuksa (* 1930) pocházel z rodiny typografa, jeho matka byla vyšívačka gobelínů. 
Vyrůstal ve velmi skromných poměrech a stejně jako jeho otec se vyučil typografem. Ve 
volném čase působil jako vedoucí 1. oddílu Junáka v Chrastavě.  
V roce 1949 nastoupil ke Sboru národní bezpečnosti a byl přidělen do pohraničního pásma. 
Brzy pochopil, že na státní hranici by musel plnit úkoly, které pro něj byly nepřijatelné; mimo 
jiné k nim patřila i střelba na uprchlíky.  
V srpnu 1951 ilegálně opustil republiku a odešel do tehdejšího západního Německa, kde ho 
získala pro spolupráci americká tajná služba CIC. V říjnu 1951 překročil spolu s vojákem 
Jiřím Hejnou hranice zpět do Československé republiky s pověřením vykonávat úkoly 
zahraniční rozvědky. Při jedné z akcí byl 27. října 1951 zatčen. I když byl ozbrojen, nebránil 
se a zbraň nepoužil.  
Státní soud v Praze odsoudil Rudolfa Fuksu 12. března 1952 za trestné činy velezrady, 
vyzvědačství a zběhnutí k trestu smrti, propadnutí veškerého majetku, ztrátě občanských práv 
navždy a k vyloučení z vojska. K trestu smrti byl odsouzen i Jiří Hejna.  
Dne 26. května 1952 zasedal Státní soud v Praze znovu, aby projednal žádosti o milost, které 
podali rodiče Rudolfa Fuksy a oba mladí odsouzenci. Soudci z povolání v tomto případě 
výjimečně navrhovali přihlédnout k jejich velmi nízkému věku a uložit nápravný trest.  
Prokurátor a soudci z lidu naopak doporučili „tyto zaryté nepřátele našeho lidu úplně 
odstranit“. Jejich názor rozhodl a ani prezident republiky žádosti o milost nevyhověl. Rudolf 
Fuksa byl popraven 9. srpna 1952 v pět hodin deset minut.  
V soudních spisech zůstaly nikdy nedoručené dopisy, ve kterých se loučil se svými 
nejbližšími. „Na konci svého života Ti píši ještě na rozloučenou,“ napsal své dívce. Bylo mu 
dvacet jedna let. 

Vybral a poskytl Národní archiv 
 

Ohlédnutí za Výstavou k 550. výročí založení Jednoty 
bratrské – statistika a poděkování 
 
Protože ukončení Výstavy k 550. výročí založení Jednoty bratrské proběhlo až po uzávěrce 
březnových Chrastavských listů, dovolte nám nyní ještě krátkou rekapitulaci: Výstavu  v sále 
Společenského klubu ve dnech 18. – 29. února 2008 zhlédlo celkem 390 návštěvníků a 
z toho 169 dětí. Výstavu navštívilo celkem 10 skupin ze 6 různých základních škol: 5 tříd 
ze ZŠ Chrastava, dále ZŠ Lidická z Hrádku n.N., ZŠ TGM z Hrádku n.N., ZŠ Bílý Kostel, ZŠ 
Vítkov a ZŠ Nová Ves. V rámci Výstavy se konaly 2 přednášky o historii Jednoty bratrské 

Zvonečku můj, prosím 

vyčaruj mi jaro - 

vždyť ty dobře víš, 

oč by srdce stálo… 

Ještě musíš počkat, říkáš mi, 

ještě není pravý čas. 

Na polích leží stále sníh 

A v noci štípe pěkně mráz. 

Buď trpělivá a počkej, 

Až zvonečky bledulí 

Jarní píseň tobě zazvoní, 

Petrklíče zemi otevřou 

A louky jimi sladce zavoní. 

Vždyť na tu chvíli zázraků 

Čeká také mnohý z nás - 

Pak příjde vytoužené jaro 

A s ním i ten náš pravý čas. 

Blatouchy břehy řeky pozlatí, 

Zabzučí včelky, ptáci přiletí, 

Sasanky bílé roztančí celý 

                                     svět. 

KDO TO MÁ ALE TAK 

DLOUHO VYDRŽET! 

 
————————————— 

Pro Chrastavské listy vybrala 
 Alena Vydrová 
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historii Jednoty bratrské s účastí 29 a 22 hostů. Fotografie za tímto 
sloupkem jsou ze slavnostního večera k otevření Výstavy, který se 
uskutečnil dne 18.2.2008 za účasti hejtmana Libereckého kraje, 
starostů, zastupitelů, představitelů škol, sponzorů, přátel, 
představitelů Jednoty bratrské v ČR a dalších významných hostů. 
Děkujeme touto cestou vedení Města Chrastava a vedení 
Společenského klubu za umožnění konání této významné kulturní 
akce. Děkujeme zvláště všem pracovnicím Společenského klubu za 
vysokou míru tolerance, když jsme se jim téměř na 14 dní 
s Výstavou stali blízkými sousedy. Děkujeme! 
 

Na měsíc duben připravujeme: 
 

FRÝDLANTŠTÍ DRAMATICI  
Večer humorných skečí v sále městského kina v Chrastavě 
odstartuje v sobotu 5.4.2008 od 17:30 hodin. Krátké divadelní 
kousky s výrazně humornou chutí, marinované v jedinečném 
nebeském oleji přijďte ochutnat i Vy! Cena vstupenky 30 Kč. O 
přestávce možnost občerstvení. 
 

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, 
 SPORTOVNÍCH POTŘEB A HRAČEK 
Přijďte si nakoupit v pátek 11. dubna od 9:00 do 17:00 hodin do 
prostor v 1. patře kina v Chrastavě – výtěžek burzy bude použit 
pro potřeby Dětského a mateřského centra Bétel. Máte-li zájem 
darovat pěkné, čisté a zachovalé věci do burzy, můžete tak učinit 
kdykoliv od pondělí 7.4. do čtvrtka 10.4. vždy od 9:00 do 16:00 hodin 
v prostorách Centra dobrého času Bétel v 1. patře kina. 
 

OSLAVA 15. VÝROČÍ ZALOŽĚNÍ SBORU 
 JEDNOTY BRATRSKÉ V CHRASTAVĚ 
Zveme všechny přátele na narozeninovou oslavu v neděli 27. 
dubna 2008 od 16:00 hodin, která proběhne v objektu 
městského kina a přilehlém okolí! Veselé nahlédnutí do historie i 
současnosti chrastavské Jednoty, něco dobrého na zub, slavnostní 
otevření další části Rodinného koutku „Mořský svět“ na zahradě 
kina. 
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Vážení a milí obyvatelé Chrastavy, napsal jsem těchto několik řádek o Karolí-
ně Světlé pro váš zpravodaj, i když tato žena o vašem městě nepsala a ani u 
vás nežila. Znala však velmi dobře celý kraj, jak lze z jejího díla usuzovat. 
Čím víc se seznamuji s významnou spisovatelkou, tím víc si jí vážím a pova-
žuji jí za výjimečnou osobnost našich českých dějin, a to jak literárních tak 
společenských. V našem kraji byla všude kam přišla, velice oblíbená a za-
sloužila se nejen o rozkvět české literatury v Rakousko - Uherské říši, ale 
podporovala také český veřejný život ajejí zásluhou bylo na Liberecku založe-
no pět českých škol. Skláním se před vynikající ženou a přál bych si, aby 
mých pár řádek Nám Karolínu Světlou přiblížilo a abyste našli cestu k jejímu 
dílu. 
V tomto úvodním povídání si přiblížíme její životopis a dobu, v níž žila. 
Koncem 19. století stále ještě ve školách na severu Čech převládala němči-
na. 
Někteří spisovatelé, kteří sem přijížděli, byli zklamáni. Popis lidu ba i kraje 
vjejich podání neobsahoval žádné nadšení. Jedním z prvních mužů národní-
ho obrození byl J. K. Tyl. Se svýmy druhy se setkávali jen s německy mluví-
cími občany, proto zde dlouho nepobyli. Jan Neruda napsalo Liberci velmi 
smutný fejeton. Božena Němcová zde nenašla nikde sdílnou duši. Nádher-
nou novelu o severu Čech napsal Vilém Mrštík, ale snad jen proto že sem 
jezdil za manželkou ředitele průmyslové školy, jednou z jeho hrdinek – Hele-
nek z Pohádky maje. 
V životopise vynikající spisovatelky Karolíny Světlé se neobjevuje, že by 
navštěvovala místa na severním úpatí Ještědských hor. Její pobyt a dílo 
však výrazně ovlivnily politiku a společenský život. Vzpomeňme Václava Ša-
mánka a jeho snahy o rozšíření českého jazyka a vytvoření českých škol v 
obcích. 
Nikdo se o vzájemném úsilí Karolíny Světlé a libereckého lékaře v žádné 
publikaci příliš nerozepisuje, i když by si to určitě zasloužila. Již za jejího ži-
vota bylo na pěti školách zavedeno vyučování v češtině. Sama pak podporo-
vala zakládání knihoven, snažila se o rozvoj vzdělavatelských spolků a kupří-
kladu založila ve Světlé v 1885 Čtenářskou besedu. V Českém Dubu pak 
iniciovala založení Učitelské jednoty. Veřejnou činnost viděla jako povinnost 
práce spisovatele. Mezi českými obyvateli v Liberci se o Karolíně Světlé vě-
dělo a pan doktor Šamánek podporoval činnost ve Spolku přátel Karolíny 
Světlé, kde byla ve vedení jeho manželka. 
Je až neuvěřitelné, že německy ovládaná severočeská města byla ekonomic-
ky vysoce produktivní a nesmírně bohatá, zatímco na druhé straně 
Ještědských hor byla stále bída a nedostatek práce. Upadal i sklářský prů-
mysl, jehož intenzivní rozvoj se spolu s textilem přesunul zcela pod Jizerské 
hory. Samotný Liberec byl významným městem Rakouska - Uherska, přesto-
že jeho občané byli zaměření výrazně proti císaři a jejich politické tendence 
směřovaly do Saska. 
I když Karolína Světlá dobře znala kraj, liberecké poměry nikdy podrobně 
nepopisuje. Získala naprostou důvěru obyvatel Podještědí a naopak o jejich 
životě píše s dokonalou znalostí. Při každé návštěvě po dlouhých třicet let, 
kdy sem jezdila na prázdniny, oblékala venkovský oděv a stala se často i dů-
věrnicí obyvatel obce. Manžel, Petr Mužák, pocházel z tradiční české rodiny, 
jejichž hlava rodiny bývala ve světle v pozici rychtáře. Zcela duševně i fyzicky 
zesláblou do svého rodiště přivezl Johanku brzy po té, co jí zemřela roční 
dcerka Boženka. Od té doby do Podještědí jezdívala Světlá každé prázdniny. 
S Petrem se seznámila v tanečních a vzájemnou náklonnost našli, když 
učil jejího bratra na klavír a jedno odpoledne zazpíval píseň "Kde domov 
můj". Praha, kde bydlela po celý svůj život, společenský život však na její 
tvorbu zdaleka takový vliv neměly jako Ještěd. Ve Světlé si jí oblíbil farář Bu-
riánek, lesní Höbelt, ale i většina obyvatel. Díky jim, ač fyzicky slabší, absol-
vovala cestu na Ještěd, Pláně, do Českého Dubu, Proseče, znala Rašovku, 
Petrašovice nebo Domoslavice, Zábrdí. Byla dokonce i na Frýdštejně a Malé 
Skále. Výlety popisuje v dopisech své sestře Sofii Podlipské velmi podrobně, 
proto i v jejích dílech je možné sledovat krajinu a krásy, které zde nacházela. 
V každé povídce, každém románě velice přesně vykreslená krajina a stejně 
tak popisuje tehdy existující domy, hospodářství. Dokonalý obraz přírodních 
situací, bouří, dešťů, mlh i prosluněnných dnů a hvězdnatých nocí popisuje 
natolik věrohodně, že je každý popis nezpochybnitelný. 
Vzpomeňme velkou umělkyni, ženu, ač slabé tělesné kondice, za to však 
společensky extrémně agilní - Karolinu Světlou charakterizoval liberecký 
vlastenec a lékař Dr. Václav Šamánek jako "samý dynamit". 

Mgr. Milan Turek 
Vedoucí Turistického informačního centra Ještěd 

v Liberci - Horním Hanychově 
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            Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj (dále jen KVS), na podkladě a v souladu s § 49, odst. 1, písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o 
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění, oznamuje, že bude provedena orální 
vakcinace lišek k předcházení vzniku a šíření nebezpečné nákazy – vztekliny, vakcinace proběhne od 8.4. do 19.4. tohoto roku (v 
závislosti na klimatických podmínkách) na celém území Libereckého kraje (vakcinace na okrese Semily od 8.4. do 12.4., na okresech 
Liberec, Jablonec n.N. a Česká Lípa od 15.4. do 19.4.) 
 
              Vakcinovat se bude shozem návnad z letadla, v závislosti na počasí, v uvedeném časovém rozpětí. Organizace akce, distribuce 
vakcinačních dávek a související náklady jsou v režii Státní veterinární správy ČR.  
 
              Sběr lišek po jejich odlovu, ke kontrole účinnosti orální vakcinace, bude zahájen za tři týdny po skončení kladení návnad. Odlovené lišky, 
budou odevzdány na sběrná místa, za účelem kontroly účinnosti orální vakcinace za konstantní odměnu. (Bude proplacen počet lišek do výše 
rozpočtu KVS pro tyto účely). Cílem je plošné prošetření všech honiteb, nikoli vyšetření velkého množství lišek jen v některých 
honitbách. Sběr lišek a jejich předání budou provádět organizace, které provádějí výkon práva myslivosti na území Libereckého kraje. Počátek 
vyšetřování lišek za stanovené zástřelné bude od 3.5.2008 na okrese Semily respektive od 10.5.2008 na okresech Česká Lípa, Jablonec nad 
Nisou a Liberec. 
 

                                                                                                MVDr.Josef Král, ředitel Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj 

Vakcinace lišek proti vzteklině 
– POUČENÍ pro občany 

       
      V době od 8.4.2008 do 19.4.2008 (v návaznosti na klimatické 
podmínky) proběhne na území okresů Česká Lípa, Semily, Liberec a 
Jablonec nad Nisou vakcinace lišek proti vzteklině. Jedná se o 
preventivní akci k předcházení vzniku a šíření nebezpečné nákazy – 
vztekliny, vzhledem k tomu, že liška je jejím nejvýznamnějším 
reservoárem a šiřitelem. Cílem této akce je vytvořit v liščí populaci na 
širokém území imunitu proti vzteklině a tím zabezpečit ochranu 
zdraví zvířat a lidí.  
      Vakcinovat se bude shozem návnad z letadla, v uvedeném 
časovém rozpětí, v závislosti na počasí. Návnady jsou vyrobeny z 
rybí moučky a tuku, mají okrouhlý tvar o průměru 3,5 cm a výšce 1,7 
cm, hnědozelenou barvu a silně zapáchají rybinou. Uvnitř je 
zalisována ampule z umělé hmoty a hliníku, označená nápisy: „ 
ATTENTION RABIES VACCINE, VORSICHT TOLLWUT 
IMPFSTOFF, ATTENTION VACCIN ANTIRABIQUE, 
ATTENSIONE VACCINO ANTIRABICO“, která obsahuje živý 
atenuovaný (zeslabený, utlumený) virus vztekliny, který je za 
běžných situací pro člověka a zvířata neškodný. Nelze však na 100 
% vyloučit určité riziko při jeho kontaktu se sliznicí úst, spojivky oka a 
při vniknutí do čerstvé rány.  
 
Proto v oblasti, kde jsou položeny návnady s očkovací látkou 
proti vzteklině lišek, je třeba dodržovat tyto pokyny: 
  -   poučit děti  

-   nedotýkat se návnad 
-   nenechat volně pobíhat psy 
-   nepoužívat k výkonu práva myslivosti lovecké psy po 

dobu 3 týdnů po vakcinaci 
-   v případě potřísnění kůže očkovací látkou (je tekutá a je 

uložena v ampuli), je třeba omýt zasažené místo mýdlem a 
vodou a dezinfikovat dezinfekčním prostředkem. Pokud se 
očkovací látka dostane do oka, úst či čerstvého poranění, je 
nezbytně nutné vyhledat okamžitě lékaře.  

Společenský klub Chrastava – 10.4.2008 od 17:00 hodin  
Dovolujeme si Vás pozvat na velice zajímavou přednášku Mgr.Yvety Svobodové o včelích produktech, 

vlivu na lidský organizmus a praktické návody k jejich využití. 
 

VČELKY 
Včelky bzučí kolem stromů, prohlédnou si každý květ, 

pak na chvilku letí domů, za chvilku se vrátí zpět.  
Proč to včelky dělají? Proč do květů koukají?  

Třešní bude plný stůl, medu bude plný úl. 
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CENÍK INZERCE
Chrastavské listy

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.

Mimo medu včely produkují ještě další látky, které lze využít především 
v medicíně a kosmetice. Jedná se především o včelí vosk, mateří 
kašičku, propolis a včelí jed. 
 

Med 
Sladká hmota, produkovaná včelami z nektaru nebo medovice. Tvoří ji 
převážně ovocný cukr (fruktóza) a hroznový cukr (glukóza) a pouze 
méně než 10 % sacharózy. 
Včely posbírají nektar, medovici a jiné sladké šťávy, nechají je projít 
vlastním zažívacím ústrojím a uskladní v plástech, kde tato látka za 
vydatné pomoci mladých včelek, které s ní různě manipulují a upravují, 
postupně dozrává v med. 
Propolis  
Propolis (včelí tmel, dluž) je aromatická pryskyřičnatá substance, jejíž 
barva přechází v závislosti na původu, stáří a dalších faktorech od 
světle žluté až k tmavě hnědé. Má příjemnou pryskyřičnou vůni, svíravě 
trpkou a hořkou chuť a při delším kontaktu se sliznicí má místně 
anestetické účinky. 
Možné účinky propolisu: 

•     antibiotický  

•     dezinfikuje  

•     tiší bolesti                                         

•     zvyšuje obranyschopnost organismu  

•     posiluje nervy  

•     zbavuje organismus jedů  

•     podněcuje samoléčebné síly  

Pyl 
Zatímco se včely krmí šťávou z květů, zachycuje se na jejich kožíšku 
pyl z květů (samčí výtrusy), který pak při přeletu na další květinu 
přenášejí na samičí orgány květů, a tak se starají o opylení řady rostlin. 
Výtrusy jsou buď pylová zrnka, nebo pyl. Včely však tuto službu 
květinám neposkytují nezištně. 
Větší část pylu totiž končí v pylových košíčcích na holeních zadních 
párů nohou pilných sběraček, kde vytváří tzv. pylové rousky, které jsou 
v úle zpracovány na výživnou kaši. Pyl je nezbytnou potravou larev, 
neboť jim dodává bílkoviny. Včely ostatně mísí pyl s hotovým medem, a 
ten je potom obzvláště dobrý a hodnotný. 
Možné účinky pylu: 

•     zásobuje organismus všemi životně důležitými látkami  

•     předchází projevům nedostatku  

•     pečuje o střeva, reguluje trávení  

•     zvyšuje tělesnou a duševní výkonnost  

•     posiluje nervy  

•     podporuje prokrvení  

•     pečuje o kůži zevnitř  

Vosk 
Vosk vzniká ve voskotvorných žlázách včel. Jedná se o přestavbu 
cukrů a pylů v trávicím a voskotvorném ústrojí. Tato surovina je 
člověkem využívána zejména v kosmetice a farmacii, dříve i pro výrobu 
silic. 

Mateří kašička 
Mateří kašička se dá svojí funkcí přirovnat mateřskému mléku u savců. 
Jde o potravu, kterou mladé včelky (ve stáří 3-10 dnů), zvané kojičky, 
krmí královny po celý jejich život. V prvních dnech života se mateří 
kašičkou krmí všechny larvy, pozdějí jen budoucí královna. Právě 
mateří kašička způsobuje, že královna je schopná naklást denně 
vajíčka o vyšší hmotnosti, než jaké sama dosahuje. 
Mateří kašička je tekutina bílé až nažloutlé bavy, typické slabě 
kořeněné vůně. 
Díky obsahu mnoha látek, které patří k základním látkám potřebným 
pro správnou funkci organismu se používá ve farmacii.  

Apitoxin 
Apitoxin nebo-li včelí jed je průhledná, jako voda čirá tekutina, která se 
hromadí v jedovém váčku, kde vytváří kapičku o hmotnosti asi 0,20-
0,25 mg. Chutná hořce, reaguje kysele a je bílkovinné povahy.                                  
K aplikaci jedu používá včela asi všem známé žihadlo se zoubky. Právě 
tyto zoubky zamezí včele, narozdíl od vosy, žihadlo vytáhnout. Včela 
tedy celý žihadlový aparát utrhne a ve většině případů umírá. Žihadlo s 
j e d e m  m a j í  p o u z e  d ě l n i c e . 
Včelí jed se pokožkou prakticky nevstřebává, a proto se do mastí s 
včelím jedem přidává velmi jemně mleté sklo, které mírně poškrábe 
kožní povrch a umožní vstřebání jedu. 
Naše tělo na jed reaguje tvorbou protilátek.      
 
V případě, že vás náš článek oslovil, budeme se Vám snažit 
v dalších číslech, přiblížit postupně včelí produkty a jejich 
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SHÁNÍM zachovalá loukoťová kola přibliž-
ný průměr 60 a 100 cm, dva a dva kusy (ne 
k dekoraci, ale pro provoz bryčky). 
Dále sháním saně za koně a různé postro-
je. Tel.: 603 260 778 
—————————————————— 
NAJDE SE NĚKDO kdo autem pravidelně 
dojíždí z Chrastavy do Frýdlantu a zpět a 
byl by ochoten vozit spolujezdce? 
(Ráno musím být ve Frýdlantu v 8 hodin, 
vracet se mám kolem 17. Hodiny.) Jde mi 
především o dopravu tam. Na náklady na 
benzín budu samozřejmě přispívat. 
Předem děkuji za nabídku i za informaci či 
tip. 
Informace – tel.: 736 246 712 
E-mail: blanchvavrova@centrum.cz 
—————————————————— 
DARUJI koňský hnůj – slam-
natý. Nutný vlastní odvoz 
(musí být sucho). Případně vý-
měna za tvrdé pečivo pro ko-
níky. 
Tel.: 603 260 778 
—————————————————— 
KOUPÍM starší dřevěné telefonní slou-
py, případně tyčovinu (na zhotovení 
ohrad pro koně).  

HYPOTÉKA

se sídlem

zveřejňuje svůj záměr pronajmout

pronájem:

termín podání žádostí:

nájemné:

písemně do 20.4.2008
s určením předmětu podnikání
min. 50,-Kč/m2

předpoklad od 5.5.2008
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