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Rekonstrukce tělocvičny v budově ve Školní ulici 
     V období květen až srpen letošního roku byla a je realizována rekonstrukce 
tělocvičny ve Školní ulici obsahující opravu stropu, rekonstrukci podlahy, výměnu 
dveří, omítnutí a vymalování.   
     Oprava stropu byla provedena tak, že z původního stropu bylo sundáno 
podbití z prken a omítka na rákosové rohoži. Došlo k obnažení záhlaví nosných 
dřevěných trámů, ty byly dle odborného posudku v bezvadném stavu a mohlo 
tedy ihned dojít k montáži konstrukce nového stropu z dřevěných palubek.   
     Rekonstrukce vlysové podlahy spočívá v jejím přebroušení, vytmelení spar a 
jejich nalakování.   
     Náklady na rekonstrukci tělocvičny tvoří 0,7 mil. Kč, které jsou hrazeny 
z městského rozpočtu.                                                             Ing. Michael Canov  

Vpravo: Strop tělocvičny byl 
kompletně vypalubkován. 

 

Získána dotace na rekonstrukci školní tělocvičny v budově  
na náměstí 1. máje   
     Při realizaci akce rekonstrukce budovy školy na nám. 1. máje jsme byli limitováni tou 
skutečností,  že dle pravidel (podle kterých postupuje rozpočtový výbor PS PČR) maximální 
dosažitelná výše  dotace činila 15 mil. Kč. Z důvodu, aby byl tzv. vlastní podíl (tzn. část, 
kterou financuje město) pro město ekonomicky snesitelný, nebyla na počátku do rekonstrukce 
školy zahrnuta rekonstrukce její tělocvičny. V průběhu samotné rekonstrukce školy jsme 
pochopitelně usilovali jak o navýšení přiznané státní dotace na již schválený rozsah akce 
(podařilo se o 2,5 mil. Kč z původních 15 mil. na výsledných 17,5 mil. Kč, čímž se o totéž 
zmenšil vlastní podíl), tak o doplnění rekonstrukce tělocvičny do celé akce za podmínky 
navýšení dotace. To se nám bohužel nepodařilo a tak byla zrekonstruovaná škola 
zkolaudována bez rekonstrukce tělocvičny. Ve svém úsilí jsme ale neustávali ani po lednové 
kolaudaci školy a tak se nám nakonec v pondělí dne 21. 7. 2008 podařilo získat dotaci na 
rekonstrukci tělocvičny (coby samostatnou akci) v maximální možné výši 90 % uznatelných 
nákladů, tj. 3,6 mil. Kč. Celkové náklady města, včetně tzv. neuznatelných nákladů, činí 0,5 
mil. Kč.  Pokud vše půjde dle plánu, měla by být kompletní rekonstrukce tělocvičny  hotova do 
konce října letošního roku.     
                                                                                                                    Ing. Michael Canov 
——————————————————————– 
Fota zachycují detaily havarijního stavu tělocvičny před rekonstrukcí. 
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Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města projednalo a usneslo se mimo jiné takto: 
-  schválilo 
1.     převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 4 v domě 

č. p. 527, Lipová, k.ú. Chrastava II, manželům Zdeňkovi a Aleně Khamlovým  
2.     převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 5 v domě 

č. p. 373, Andělohorská, k.ú. Dolní Chrastava, paní Malgorzetě Ireně Dvořanové  
3.     převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 6 v domě 

č. p. 55, Frýdlantská, k. ú. Chrastava I, manželům Vladimíru a Marii Putikovým  
4.     převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 15 v domě 

č. p. 204, Andělohorská, k.ú. Dolní Chrastava, manželům Jiřímu a Ivaně Šindelářovým  
5.     převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 3 v domě 

č. p. 249, Loudátova, k.ú. Chrastava I, panu Zdeňku Zbořilovi  
 
-  schválilo 
v návaznosti na své usnesení č. 2008/01/VII, odst. 2 ze dne 4. 2. 2008 prodej pozemkové parcely č. 549/10 o výměře 9 m2 - ostatní plocha 
a pozemkové parcely č. 550/26 o výměře 95 m2 - zahrada, vše k. ú. Chrastava I, do vlastnictví Ing. Petra Rachlického  
 
-  schválilo 
v návaznosti na své usnesení č. 2008/03/VIII, odst. 1 ze dne 14. 4. 2008 prodej pozemkové parcely č. 610/3 o výměře 386 m2 - vodní 
plocha v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví Českého rybářského svazu, místní organizace Chrastava, za cenu 3.900,- Kč a náklady spojené s 
prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/19/2008 a pověřila starostu jejím podpisem (kupující nemá splatné pohledávky za městem) 
 
-  schválilo 
v návaznosti na své usnesení č. 2008/03/VIII, odst. 4 ze dne 14. 4. 2008 prodej pozemkové parcely č. 759/2 o výměře 581 m2 - zahrada v 
k. ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví manželů Luďka a Stanislavy Váňových  
 
-  schválilo 
v návaznosti na své usnesení č. 2008/01/VII, odst. 6 ze dne 4. 2. 2008 prodej pozemkové parcely č. 94/1 o výměře 815 m2 - ostatní plocha 
v k.ú. Horní Vítkov, do vlastnictví manželů Romana a Zuzany Špánových  
 
-  schválilo 
v návaznosti na své usnesení č. 2007/01/IX ze dne 29. 1. 2007 prodej dle geometrického plánu čz. 437-133/2007 pozemkové parcely č. 
948/2 o výměře 157 m2 - zahrada v k.ú. Horní Chrastava, do vlastnictví firmy LIBBES spol. s r.o., za cenu 12.600,- Kč a náklady spojené s 
prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/22/2008  a pověřila starostu jejím podpisem (kupující nemá splatné pohledávky za městem) 
 
-  schválilo 
v návaznosti na své usnesení č. 2008/03/VIII, odst. 3 ze dne 14. 4. 2008 prodej části pozemkové parcely č. 851/4 o výměře cca 130 m2 - 
travní porost v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví Ing. Zdeňka Brožka, za cenu 200,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem (kupující nemá 
splatné pohledávky za městem) 
 
-  schválilo 
v návaznosti na své usnesení č. 2008/03/VIII, odst. 6 ze dne 14. 4. 2008 prodej části pozemkové parcely č. 68/2 o výměře cca 100 m2 - 
ostatní plocha v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, do vlastnictví manželů Jitky a Dietra Bönischových, za cenu 80,- Kč/m2 (celková cena 
bude zaokrouhlena na celé stokoruny) a náklady spojené s prodejem (kupující nemá splatné pohledávky za městem) 
 
-  schválilo 
v návaznosti na své usnesení č. 2008/03/VIII, odst. 8 ze dne 14. 4. 2008 prodej části pozemkové parcely č. 12 o výměře cca 700 m2 - 
ostatní plocha v k. ú. Horní Vítkov, do vlastnictví Ireny a Jana Augustínových, za cenu 80,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem (kupující 
nemá splatné pohledávky za městem) 
 
-  schválilo 
1.     bezúplatný převod (nabytí) dle geometrického plánu čz. 554-20/2008 pozemkové parcely č. 24/3 o výměře 198 m2 - travní porost v k.ú. 

Dolní Chrastava z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Chrastava vč. návrhu smlouvy o bezúplatném převodu 
pozemku č. 1005990841, čj. RU/25/2008  a pověřila starostu jejím podpisem 

2.      bezúplatný převod (nabytí) části pozemkové parcely č. 800/1 o výměře cca 1050 m2 - travní porost v k. ú. Chrastava I z vlastnictví 
Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Chrastava  

3.     souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva k nemovitostem na obec na základě § 2 zákona č. 172/1991 Sb. ve znění 
zákona č. 114/2000 Sb., o převodu některých věcí z majetku ČR do majetku obcí, čj. RU/26/2008 a pověřila starostu jeho podpisem 

 
-  zamítlo 
záměr prodat části pozemkových parcel č. 695/3, 769/3 a 79/2 v k. ú. Dolní Vítkov s tím, že doporučuje záležitost řešit jiným způsobem 
(doporučeno osadním výborem) 
 
-  zamítlo záměr prodat část pozemkové parcely č. 343/1 v k. ú. Chrastava I 
 
Zastupitestvo města dále  
schválilo záměr prodat část podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava vč. souvisejících práv a povinností k 
nebytovým prostorům č. 101 o výměře 85,1 m2, v domě č. p. 142 na náměstí 1. máje, k. ú.Chrastava I a  stanovilo na základě návrhu 
finančního výboru (300.000,- Kč) a znaleckého posudku (210.100,- Kč) minimální kupní (převodní) cenu ve výši 300.000,- Kč 
 
schválilo záměr prodat část podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava vč. souvisejících práv a povinností k 
nebytovým prostorům č. 101 o výměře 52,0 m2, v domě č. p. 224 na náměstí 1. máje, k.ú. Chrastava I a stanovilo 
na základě návrhu finančního výboru (200.000,- Kč) a znaleckého posudku (139.930,- Kč) minimální kupní (převodní) cenu ve výši 
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200.000,- Kč 
 
schválilo záměr prodat část podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava vč. souvisejících práv a povinností k 
nebytovým prostorům č. 101 o výměře 60,3 m2, v domě č. p. 57 ve Frýdlantské ulici, k.ú. Chrastava I a stanovilo 
na základě návrhu finančního výboru (200.000,- Kč) a znaleckého posudku (151.550,- Kč) minimální kupní (převodní) cenu ve výši 
200.000,- Kč 
 
schválilo záměr prodat část podílu města Chrastavy v Městské bytovém družstvu Chrastava vč. souvisejících práv a povinností k 
nebytovým prostorům č. 102 o výměře 183,5 m2, v domě čp. 57 ve Frýdlantské ulici, k.ú. Chrastava I a stanovilo 
na základě návrhu finančního výboru (330.000,- Kč) a znaleckého posudku (328.600,- Kč) minimální kupní (převodní) cenu ve výši 
330.000,- Kč 
 
schválilo záměr prodat část podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava vč. souvisejících práv a povinností k 
nebytovým prostorům č. 103 o výměře 60,5 m2, v domě čp. 57 ve Frýdlantské ulici, k.ú. Chrastava I a stanovilo 
na základě návrhu finančního výboru (200.000,- Kč) a znaleckého posudku (160.500,- Kč) minimální kupní (převodní) cenu ve výši 
200.000,- Kč 
 
-  schválilo 
1.     záměr prodat stavební parcelu č. 6 se stavbou (kůlna) v k.ú. Dolní Chrastava 
2.     záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1435/2 o výměře 109 m2 – ostatní plocha a pozemkovou parcelu č. 1435/3 o výměře 77 m2 – 

ostatní plocha, vše k.ú. Chrastava I (scelení pozemků) 
3.     záměr prodat pozemkovou parcelu č. 270/8 o výměře 793 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Dolní Chrastava (scelení pozemků) 
4.     záměr prodat pozemkovou parcelu č. 555/4 o výměře 6 m2 - ostatní plocha a pozemkovou parcelu č. 553/2 o výměře 17 m2 - trvalý 

travní porost, vše k.ú. Dolní Chrastava (scelení pozemků) 
5.     záměr prodat část pozemkové parcely č. 1345/1 o výměře cca 100 m2 - ostatní plocha v k.ú. Horní Chrastava (na zřízení zahrady)  
6.     záměr prodat stavební parcelu č. 131/4 o výměře 92 m2 – zast.plocha, nádvoří v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy (vjezd) (doporučeno 

osadním výborem) 
7.     záměr prodat stavební parcelu č. 34 o výměře 166 m2 – zast.plocha, nádvoří v k.ú. Horní Vítkov (na zřízení zahrady) (doporučeno 

osadním výborem) 
 
-  vydalo 
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 6/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.  
 
Zastupitelstvo města  poté, co bylo schváleno tajné hlasování a poté, co byla schválena návrhová a volební komise pro tajné hlasování, v 
tajném hlasování vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2008, kterou se stanovuje místní koeficient daně z nemovitostí a mění a doplňuje 
se vyhláška č. 8/2006 o odpadech   
 
-  schválilo 
na základě doporučení RM čj. 2008/08/XVIII ze dne 2. 6. 2008 návrh 3. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2008 včetně zařazení 
kotelny - střecha SV (500 tis. Kč), řešení havarijního stavu budovy - Liberecká 35 - TSS a.s. (1 mil. Kč), rekonstrukce komunikace Malá 
Frýdlantská - realizace (1,5 mil. Kč), Spartak Chrastava - navýšení dotace na projektovou dokumentaci na rekonstrukci haly (1,3 mil. Kč) a 
sportovní areál TJ Spartak - studie + projektová dokumentace (500 tis. Kč) z rezervního fondu  
 
-  schválilo 
na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2008 poskytnutí investiční účelové dotace TJ Spartak Chrastava, 
Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ: 46744657  
 
-  schválilo 
1)     na základě doporučení RM čj. 2008/08/XXIV bod 3) ze dne 2. 6. 2008 a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2008 darovací 

smlouvu DR/5/2008 – poskytnutí daru příspěvkové organizaci Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec, IČ 
72741643, ve výši 30.000,-- Kč  

2)     na základě doporučení RM čj. 2008/08/XIX ze dne 2. 6. 2008 a v souladu se schválenou 3. změnou rozpočtu na rok 2008 darovací 
smlouvu DR/4/2008 – poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Chrastava, Vrchlického 328/81, Liberec 14, IČ 46749250, ve výši 
50.000,- Kč  

 
-  schválilo 
v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, celoroční 
hospodaření a závěrečný účet města za rok 2007 bez výhrad  
-  schválilo 
dodatek č. 4 k příloze č. 1 zřizovací listiny Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, 463 31 Chrastava, příspěvková organizace, IČ 727 
41 881 
 
-  schválilo návrh předsedů finančního a kontrolního výboru na odměny členů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města 
 
-  vzalo na vědomí plán činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí roku 2008 
 
-  vzalo na vědomí 
sdělení Dopravního inspektorátu okresního ředitelství Policie České republiky, ve kterém se kladně vyjádřilo k požadavku Města Chrastava 
na posílení dohledu nad dopravní situací  
 
-  schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce uzavřené dne 7. 2. 2001 panu Václavu Šeflovi  a pověřilo starostu jeho podpisem 
 
-  jmenovalo v roce 2008 za celoživotní práci „Osobnost města Chrastavy“. Slavnostní vyhlášení bude 24. října 2008. 
 
-  schválilo 
zařazení města Chrastava do územní působnosti Místní akční skupiny (MAS) Podještědí a bylo seznámeno se strategií MAS pro období 
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 2007(8) – 2013  
 
-  schválilo 
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm.c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon), a § 171 a následujících zákonů č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydání V. změny územního 
plánu města Chrastavy a podle § 172 správního řádu vydání opatření obecné povahy č. 1/2008  

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné 
takto:  
-  s c h v á l i l a  
na základě žádosti převod práv a závazků manželů Edvarda a  
Marie Osčátkových vyplývajících ze smlouvy o zabezpečení 
provozu veřejných záchodků v restauraci Lidový dům vč. 
dodatku ze dne 30. 8. 2001 na pana Dang van Chuc  
 
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách 771/6, 
771/5, 771/2, 590/5, 590/6, 590/16, 590/15, 590/2, 590/18, 
590/19, 761/1, 761/63, 761/64, 761/62, 761/70, 761/66, 761/11, 
761/17, 761/14, 761/20, 761/74, 761/25, 761/57, 761/35, 761/28, 
761/31, 761/34, 761/43, 761/44, 761/49  761/50, vše v k. ú. 
Chrastava I,  ve prospěch  společnosti COPROSYS, a. s., jímž 
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování a oprav 
podzemního vedení stavby „Veřejná komunikační síť 
elektronických komunikací Chrastava“ za cenu ve výši 10.000,- 
Kč, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene čj. SBS/25/2008 a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
1.     zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 1496/1 

v k. ú. Horní Chrastava ve prospěch Marcela Brandta, jímž 
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  
vodovodní přípojky za cenu ve výši 25,- Kč/bm, vč. návrhu 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. 
SBS/26/2008 a pověřila starostu jejím podpisem 

2.     zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 
1431 a 1520/1 v k. ú. Horní Chrastava ve prospěch Lenky 
Kosové, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a 
provozování vodovodní přípojky za cenu ve výši 25,- Kč/
bm, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene čj. SBS/27/2008 a pověřila starostu jejím 
podpisem (žadatel  nemá splatné pohledávky za městem) 

3.     zřízení věcného břemene na pozemkové parcele  č. 1448/2 
v k. ú. Chrastava I ve prospěch  Ondřeje Lieskovského, 
jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a 
provozování  kanalizační přípojky za cenu ve výši 25,- Kč/
bm, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene čj. SBS/28/2008 a pověřila starostu jejím 
podpisem  

 
-   s c h v á l i l a  
1.     obnovení smlouvy o nájmu pozemku ze dne 1. 6. 1998, 

kterou uzavřelo město Chrastava a pan Zdeněk Šimek 
2.     dodatek č. 1, čj. N/57/2008 ke smlouvě o nájmu pozemku 

ze dne 1. 6. 1998 a pověřila starostu jeho podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
1.     obnovení smlouvy o nájmu pozemku ze dne 1. 6. 1998, 

kterou uzavřelo město Chrastava a pan Vítězslav Weise 
2.     dodatek č. 1, čj. N/58/2008 ke smlouvě o nájmu pozemku 

ze dne 1. 6. 1998 a pověřila starostu jeho podpisem  
 
-   s c h v á l i l a  
1.     obnovení smlouvy o nájmu pozemku ze dne 1. 6. 1998, 

kterou uzavřelo město Chrastava a pan Jaroslav Musil 
2.     dodatek č. 1, čj. N/59/2008 ke smlouvě o nájmu pozemku 

ze dne 1. 6. 1998 a pověřila starostu jeho podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
1.     záměr pronajmout část p.p.č. 516/1o výměře cca 10 m2 – 

ostatní plocha, v k.ú. Chrastava I (na umístění mobilního 
stánku) 

2.     záměr pronajmout část p.p.č. 294 a stav. p. č. 206/2 o 
výměře 86 m2 – ostatní plocha, v k.ú. Chrastava I (na 
zřízení terasy) 

 
-   z a m í t l a  
záměr pronajmout p.p.č. 555/3 o výměře 1217 m2 - ostatní 
plocha a p.p.č. 559 o výměře 1067 m2 - trvalý travní porost, vše 
k. ú. Dolní Chrastava         
  
-   v z a l a  n a   v ě d o m í   
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva obrany ČR 
na akci „Chrastava – obnova pomníku obětem války r. 1866“, 
evid. č. 107442-8032  
 
-   s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o dílo na provedení stavby „Chrastava – obnova 
pomníku obětem války r. 1866“ se zhotovitelem: Kamenictví 
Josef a David Novotný, Čermná 8, 543 77 Čermná, IČ 66 827 
647 a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-   v z a l a   n a   v ě d o m í  
oznámení o změně poplatku za den pro pobyt psa v "Psím 
meziazylu"  
 
-   v z a l a   n a   v ě d o m í  
zápis č. 2008/13 z jednání bytové a sociální komise ze dne 16. 
6. 2008  
 
-   r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší paní Šárce Rovné a 
pověřila starostu města jejím podpisem 
 
-   v z a l a   n a   v ě d o m í  
zpracování analytické části Programu rozvoje města Chrastava 
2009-13  
 
-   p o t v r d i l a 
své usnesení č. 2008/08/XXVI/bod 3. ze dne 2. 6. 2008 a vzala 
na vědomí realizaci:  
1.     výběrového řízení na zhotovitele na akci „Město 

Chrastava - Oprava školní tělocvičny budovy ZŠ nám. 1. 
máje“  

2.     smlouvy o dílo se zhotovitelem Syner, s.r.o., třída Dr. 
Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, IČ 48292516 na 
akci „Město Chrastava - Oprava školní tělocvičny budovy 
ZŠ nám. 1. máje“  

3.     mandátní smlouvy s mandatářem Invest, spol. s r.o., 
Tovaryšský vrch 1358/3, 460 01 Liberec 1 o zajištění 
investorsko – inženýrské činnosti na akci „Město 
Chrastava - Oprava školní tělocvičny budovy ZŠ nám.1. 
máje“  

4.     podání žádosti na MF ČR  
 
-  s c h v á l i l a  
peněžité dary členům samosprávy města Chrastava  
 
-   s c h v á l i l a  
podání projektu „RTN – Terminál Chrastava“ do Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod s předpokládanou 
finanční náročností 38 mil. Kč, požadovaná výše dotace 31,5 
mil. Kč, vlastní zdroje 6,5 mil. Kč. Příloha 1a – kopie Koordinační 
situace investiční části a příloha 1b – přehled financování 
projektu  
 
-   s c h v á l i l a 
se souhlasem finančního výboru a v souladu s čl. 2, část III. 
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     Historická, státem chráněná památková budova 
někdejšího peněžního ústavu, která poté sloužila půl 
století coby školní jídelna a kde v posledních letech 
sídlil Společenský klub, dostane konečně dlouho 
očekávaný a především tolik potřebný nový „kabát“ 
a zdaleka nejen „kabát“.  
 
     Město Chrastava uspělo v tvrdé a velmi silné kon-
kurenci 78 projektů Regionálního programu operač-
ního systému NUTS II Severovýchod (Liberecký, Krá-
lovéhradecký a Pardubický kraj),  a projektem „
Město Chrastava – Rekonstrukce objektu č.p. 407 na 
Centrum volnočasových aktivit“, který byl jedním 
z 27 úspěšných,  získalo dotaci z Evropských fondů 
ve výši 15,9 mil. Kč. Podíl Města Chrastava činí 3 mil. 
Kč (1,3 mil. činí tzv. uznatelné náklady a 1,7 mil. tzv. 
neuznatelné náklady,  jako např. již dříve uhrazené 
náklady na projekt).  
 
     Samotná realizace akce by měla být zahájena již 
v září tohoto roku, a to firmou Chalupa Rves a. s. z 
Vrchlabí. Činnost Společenského klubu po dobu re-
konstrukce bude probíhat v budově bývalé školky 
v Bezručově ulici.                       

  Ing. Michael Canov 

vnitřní směrnice „Zásady při nakládání s pohledávkami“ převod 
daňových nedoplatků a pohledávek ze smluvního vztahu do 
podrozvahové evidence  
-   s c h v á l i l a 
směrnice příspěvkové organizace ŠJ Chrastava, Turpišova 343, 
Chrastava 
1)    směrnici k DPH a jejímu průkaznému vykazování  usnesení 

2)     směrnici k doplňkové činnosti  
 
-  s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Ing. Pavel Pavlík, 
Sněhurčina 712, Liberec XV na zpracování projektové 
dokumentace na akci „Zpracování DSP – výměna oken a 
zateplení objektu MŠ Luční“ a pověřila starostu jejím podpisem 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:  
 
-  s c h v á l i l a  
v návaznosti na své usnesení čj. 2008/09/VII, odst. 1 ze dne 25. června 2008 pronájem části p.p.č. 516/1 o výměře cca 10 m2 – ostatní 
plocha v k.ú. Chrastava I, firmě PEKAŘSTVÍ ŠUMAVA GROUP a.s., za účelem umístění mobilního, prodejního stánku na prodej pečiva, 
na dobu neurčitou vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemku čj. N/61/2008  
 
-   s c h v á l i l a  
v návaznosti na své usnesení čj. 2008/09/VII, odst. 2 ze dne 25. června 2008  pronájem části st.p.č. 206/2 o výměře cca 86 m2 – zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Chrastava I, panu Dang van Chuc, za účelem zřízení letní terasy, na dobu neurčitou vč. návrhu smlouvy o nájmu 
pozemku čj. N/60/2008 
 
-   s c h v á l i l a  
v návaznosti na své usnesení čj. 2008/08/XIII ze dne 2. června 2008 pronájem části p.p.č. 312 – zahrada v k.ú. Chrastava I 
1.     výměře cca 120 m2 panu Františku Honzátkovi za účelem zřízení zahrady, na dobu neurčitou vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemku čj. 

N/62/2008 a pověřila starostu jejím podpisem 
2.     o výměře cca 126 m2 paní Janě Šírkové za účelem zřízení zahrady, na dobu neurčitou vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemku čj. 

N/63/2008 a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  s c h v á l i l a  
1.     obnovení smlouvy o nájmu pozemku ze dne 1. 6. 1998, kterou uzavřelo město Chrastava a paní Hana Žilovská 
2.     dodatek č. 1, čj. N/64/2008 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 1. 6. 1998 a pověřila starostu jeho podpisem  
 
-   s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách v k.ú. Chrastava I a Dolní Chrastava ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., 
Děčín, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování elektrizační distribuční soustavy, tj. přeložky vrchního vedení VN, NN a 
kabelů VN, NN a kab. vrchního ved. OK za cenu 500,- Kč vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. 
SBS/32/2008, č. EP-12-4001091/08032/001 a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  s c h v á l i l a  
1.     záměr pronajmout část nebytového prostoru v domě čp. 1 o výměře cca 93,75 m2, nám. 1. máje,  v k.ú. Chrastava I (na zřízení 

kanceláří) 
2.     záměr pronajmout část p.p.č. 28/1 o výměře cca 30 m2 – ostatní plocha v k.ú. Dolní Chrastava (na zřízení zahrady) 
3.     záměr pronajmout p.p.č. 355 o výměře 2243 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy (na sekání trávy) 
4.     záměr vypůjčit p.p.č. 209/1 o výměře 593 m2 – ostatní plocha, 783/5 o výměře 217 m2 – ostatní plocha a 792/1 o výměře 688 m2 – 

ostatní plocha, vše k.ú. Dolní Chrastava (na zřízení staveniště)  
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Vážení spoluobčané, 
     dovoluji si Vás pozvat na padesátý devátý „Večer se starostou“ 
pořádaný na téma:   
 

Práce státní a městské policie v našem městě. 
 

     Pozvání přijal velitel obvodního oddělení Policie České republiky 
Chrastava npor. Mgr. Petr Bitman.   
    Odborným garantem večera je velitel Městské policie Chrastava 
    pan Alan Grebson. 
    Setkání se koná v pondělí dne 8. září 2008 od 17:00 hodin. 
     
   Těším se na Vaši účast.                                                  Ing. Michael   C a n o v 

SBĚRNÝ DVŮR TSS, a.s.  
Liberecká 35 – CHRASTAVA 

——————————————— 
Pondělí    7:00 – 10:00     
               10:30 – 18:00 

Úterý – Čtvrtek   7:00 – 10:00 
                         10:30 – 15:00 

Pátek       7:00 – 10:00 
                10:30 – 12:30 

Sobota                                          
9:00 – 12:00     

——————————————— 
Sběrný dvůr je od 1.5.2008 

otevřen 
NOVĚ KAŽDOU SOBOTU !!!  

-   s c h  v á l i l a  
návrh smlouvy o dílo (příloha č. 6 k originálu usnesení) se zhotovitelem: Investorsko inženýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec 1, IČ: 
25047183 na zpracování dokumentace k žádosti o stavební povolení pro přednádražní prostor „RTN – Terminál Chrastava“ a pověřila 
starostu jejím podpisem 
 
-   s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 3  ke Smlouvě o dílo OD/01/2007 ze dne 15. 1. 2007 s dodavatelem CHALUPA – RVES, a.s., Kpt. Jaroše 496, 543 01 
Vrchlabí, IČ: 25942280, na akci „Město Chrastava – Rekonstrukce objektu č.p. 407 na centrum volnočasových aktivit“ a pověřila starostu 
jeho podpisem. Dodatek zavazuje zhotovitele poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se 
dodavatelských činností spojených s předmětem projektu, což je podmínkou pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
-   s c h v á l i l a  
dodatek č. 1 ke smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 50515/2007 s Českou republikou - Ministerstvem práce a sociálních věcí a 
pověřila starostu jejím podpisem  
 
-   s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo č. OD/27/2008 na provedení přepojení odpadové kanalizace se zhotovitelem Petr Medek - SVOMEK, Chrastava, 
Pobřežní 177 a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-   s c h v á l i l a 

dodatek č. 1 ke smlouvě č. 921661-0019/2007 o poskytování služeb Postservisu uzavřenou mezi Městem Chrastava a Českou 
poštou, s.p., Praha 3, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99  

 
-   v z a l a   n a   v ě d o m í 
celkový přehled pohledávek a daňových nedoplatků po lhůtě splatnosti k 31. 5. 2008 (dle části V., čl. 1, bod č. 3 vnitřní směrnice „Zásady 
při nakládání s pohledávkami“)  
 
-   v z a l a   n a   v ě d o m í  
obdržení originálu Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva obrany ČR dne 26. 6. 2008 na akci „Chrastava – obnova pomníku obětem 
války r. 1866“, evid. č. 107442-8032  
 
-   v z a l a   n a   v ě d o m í  
obdržení originálu Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva financí ČR dne 21. 7. 2008 na akci „Město Chrastava - oprava školní 
tělocvičny budovy ZŠ, nám.1. máje“, evid. č. 298228-0133 
 
-  r o z h o d l a 
uplatnit jednostranné zvyšování nájemného z bytů ve vlastnictví Města Chrastava, podle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném 
zvyšování nájemného z bytů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2009, ve výši maximálního přírůstku pro rok 2009 dle 
sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, zveřejněné ve sbírce zákonů č. 67/2008  
 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í , 
že jednostranné zvyšování nájemného se netýká bytů v domech, na které byla městu poskytnuta dotace ze státního rozpočtu nebo ze 
státního fondu a bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení 
  
-  u l o ž i l a 
vedoucí odboru pro záležitosti občanů zajistit prostřednictvím Městského bytového družstva Chrastava realizaci usnesení 
 
-   s c h v á l i l a  knihovní řád knihovny v Chrastavě a pobočky ve Vítkově s platností od 1. 9. 2008 a pověřila starostu jeho podpisem  

 
-  s c h v á l i l a 
smlouvu o spolupráci při zajištění nahlížení do registru oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb. s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec 
a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-   s c h v á l i l a  dohodu čj.: RŮ/30/2008 o ukončení nájemní smlouvy čj.: N/018/2006 (č. 35N06/41)   

Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města projednalo a usneslo se takto: 
k  bodu č. 1 2008/05/III 

v y d a l o 

obecně závaznou vyhlášku č. 6/2008, o stanovení místního koeficientu o dani z nemovitostí - místní koeficient 2 (slovy dva).  
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Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 28. 
července 2008 obecně závaznou vyhlášku č. 6/2008, kterou se 
stanovil místní koeficient daně z nemovitosti na 2 (slovy dvě) a 
zároveň se zrušila obecně závazná vyhláška č. 5/2008, která 
stanovovala místní koeficient na 5 (slovy pět) a zároveň se 
osvobozovaly rodiny majitelů nemovitostí od poplatku za odpady 
(456,- Kč/rok/osoba). 
 
Cíle původní vyhlášky (5-ti násobek s kompenzací) 
1. Zásadní navýšení příjmů pro město: Město po léta umořovalo 
své investiční akce (kromě dotací, příp. úvěru) především 
z prodeje majetku. Tyto možnosti jsou téměř vyčerpány (zbývá tzv. 
zóna 60 RD, doprodej poslední části bytů v městském bytovém 
družstvu a otazník visí nad prodejem bývalé školky v Bezručově 
ulici).  V situaci, kdy je potřeba opravovat a rekonstruovat 
komunikace a především, kdy jsou potřeba peníze na 
spolufinancování akcí  z dotačních titulů (do roku 2013 probíhá pro 
ČR ojedinělé  období čerpání evropských peněz), zajišťovala 
původně přijatá vyhláška  možnosti spolufinancování v případě 
získání  dotačních titulů nejen na rekonstrukci všech budov 
mateřských škol, terminálu (rekonstrukce Nádražní ulice u 
vlakového nádraží), autobusového nádraží a řady dalších akcí, 
včetně v delším horizontu plánované rekonstrukce a rozšíření 
budovy školy ve Školní ulici, ale též v akcích na  podporu TJ 
Spartak, tj. rekonstrukci sportovní haly a přeměny škvárového 
hřiště na multifunkční sportovní areál sloužícímu samozřejmě 
nejen Spartaku, ale též a možná především škole a školní mládeži 
(důvodová zpráva na  
http://www.chrastava.cz/muinfo/vyhl/dz0805.pdf ). 
 
2. Kompenzace pro občany – majitele nemovitostí: Zavedení 
osvobození pro rodiny majitelů nemovitostí od poplatku za odpady 
bylo snahou o kompenzaci občanů-majitelů nemovitostí. O tom, 
jak silnou, se lze přesvědčit na 
http://www.chrastava.cz/kalkulacka/kalkulacka dan.htm . 
 
Historie schvalování vyhlášky 
Preambule: Schválení novely zákona – PČR schvaluje v roce 2007 
hlasy poslanců ODS, KDU-ČSL, Zelených a nezařazených novelu 
zákona o daních z nemovitostí, která od roku 2009 zavádí tzv. 
místní koeficient a obec ho může stanovit ve výši 2, 3, 4 nebo 5 
(tím se vynásobí dosavadní základní koeficient – u nás 1,4; např. 
v Hrádku n. N. 1,6; v Liberci 3,5). 
  
1. Rozeslání pracovních návrhů (polovina května) - rozesílám dva 
pracovní návrhy (včetně důvodových zpráv), a to na 3-násobek a 
5-ti násobek s osvobozením od poplatku za odpady. 
 
2. Pracovní schůzka zastupitelů města (26. května, nepřítomni pp.
Bouda, Pilař a Zoul) – projednání obou pracovních návrhů. 
Varianta 3-násobku nezískává žádné příznivce. Varianta 5-
násobku s osvobozením za odpady ano, ovšem kromě tohoto 
návrhu předkládá svůj návrh též  p. Štekl (5-ti násobek s jiným 
typem úlevy, který později dopracovává v 50% úlevu od poplatku 
za odpady pro všechny občany) a pp. Němec, Rozmajzl a 
Suchomel, kteří navrhují 5-ti násobek bez jakýchkoli úlev. 
 
3. Po pracovní schůzce mně navrhovatelé návrhu 5-ti násobku bez 
úlev vzhledem k tomu, že 5-ti násobek bez úlev evidentně nemá 
šanci na projití v ZM, přislibují podporu v mém návrhu na 5-ti 
násobek s osvobozením za odpady. 
 
4.  Anketa o přijatelnosti návrhu mého a kolegy p. Štekla. 
Zastupitelům je rozeslána anketa k vyjádření, zda je pro ně 
přijatelný můj návrh (5-ti násobek s osvobozením rodin majitelů 
nemovitostí za odpady), či návrh kolegy Štekla (5-ti násobek 
s 50% úlevou za odpady pro všechny občany), či oba, či žádný. 
Vítězí můj návrh, který je přijatelný pro pp. Boudu, Canova, 
Krčkovou, Mlynáře, Pěcha, Rachlického, Rozmajzla, Severu, 
Šírovou a Trpišovského. Můj návrh je přijatelný na druhém místě i 
pro  pp. Němce, Ramírezovou a Štekla (tito upřednostňovali návrh 
pana Štekla).   

V anketě se objevily ovšem i další návrhy: pí Henzlová 
dvojnásobek (bez úlev), pp. Némethová, Wolf a Zoul trojnásobek 
(bez úlev) a pan Suchomel pětinásobek (bez úlev)   
 
5. ZM (23. června 2008 – nepřít. pí Krčková) – jsou předloženy 
všechny čtyři návrhy (5-ti násobek s osvobozením rodin majitelů 
nemovitostí od poplatku za odpady), trojnásobek, dvojnásobek i 
pětinásobek (bez úlev). 
Nakonec se zastupitelé shodnou, že budou hlasovat jen o dvou 
z nich, a sice 5-ti násobku (s osvobozením) a 3-násobku. Pan 
Němec předkládá návrh na tajné hlasování s odůvodněním, že je 
to důležité proto, aby zastupitelstvo rozhodlo jako celek a nikdo 
nemohl nikoho napadat, zato jak hlasoval. Návrhu je vyhověno. 
V tajném hlasování je schválen 5-ti násobek s osvobozením (11 
hlasů). Trojnásobek získává zbývajících 7 hlasů. 
 
6. Večer se starostou (14. července) – je předložena písemná 
žádost skupiny podnikatelů o svolání zastupitelstva s žádostí, aby 
daň pro podnikatele byla maximálně 3-násobkem (a zemědělcům 
zůstala jaká je). Žádosti vyhovuji ovšem s tím, že sděluji 
přítomným, že budu na ZM, které svolám na 28. července, nadále 
hájit již schválenou vyhlášku. 
 
7. Rozesílám na ZM zastupitelům materiály, kde předkládám 
s ohledem na žádost podnikatelů (zachování původní výše  pro 
zemědělce je ze zákona nemožné) a původního konkurenčního 
návrhu (který získal v tajném hlasování 7 hlasů)  návrh na 
vyhlášku s trojnásobkem bez úlev ovšem s tím, že oznamuji, že 
nadále stojím za již schválenou vyhláškou a pro tento ani jiný 
návrh hlasovat nebudu. 
 
8. Pan Němec mi e-mailem sděluje, že bude navrhovat 
trojnásobek bez úlev a že jeho stanovisko je neměnné.  A také, že 
bude prosazovat veřejnou volbu. 
 
9.  ZM (28. července - nepřít. pan Pěch) – pan Němec předkládá 
návrh na dvojnásobek. V bouřlivé atmosféře přeplněné zasedací 
místnosti, kde přítomná veřejnost tento návrh jednoznačně 
podporuje, pro tento návrh hlasují pp.Bouda, Henzlová, Krčková, 
Némethová, Němec, Pilař, Rozmajzl, Suchomel, Wolf a Zoul. 
Dvojnásobek (bez úlev) je schválen, k hlasování o druhém návrhu 
(trojnásobku bez úlev) již tak nemůže dojít.      
                        .   
A co dál? 
Po změně vyhlášky představující pro město ztrátu necelých 8 mil. 
Kč/rok oproti původní vyvineme samozřejmě maximální úsilí o 
vytěžení maxima z minima a o realizaci co největšího počtu 
naplánovaných akcí.      
 
Co se místního koeficientu týče, platí, že po červencovém 
zastupitelstvu je idea kombinace maximálního místního koeficientu 
5 s kompenzací i do budoucna definitivně mrtva. V úvahu do 
budoucna tak pro mě nastupuje již jen místní koeficient 3 bez 
jakékoli kompenzace. Tedy to, co bylo jako varianta předloženo 
poprvé (tehdy bez povšimnutí) již na té úplně první schůzce 
zastupitelů. Tento návrh tak budu předkládat ZM na zasedání dne 
13. 4. 2009 (s účinností od 1. 1. 2010). Pokud bude tento návrh 
schválen, kruh se uzavře.  
 
V Chrastavě dne 29. 7. 2008                           Ing. Michael Canov 
                                                                               starosta        

        
P.S.: 
Omlouvám se veřejnosti, že na ZM dne 28. 7. 2008 museli 
v přeplněné zasedací místnosti stát. Důvodem uspořádání ZM 
v zasedací místnosti bylo to, že jedině zde je záznamové zařízení, 
které zachytí veškerý průběh jednání (což je nezbytné pro řešení 
případných sporů i pro archiv, záznam se uchovává jako nedílná 
příloha zápisu zastupitelstva) a též je zde k dispozici projekce.     
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Ve dnech  16. 9. až  18. 9. 2008 proběhne ve Vítkově a Andělské Hoře očkování psů proti 
vzteklině. Očkování je povinné u dosud neočkovaných psů starších třech měsíců. Cena je 
100,-- Kč za vakcínu. 
 
Očkování bude probíhat v Horním Vítkově  18. 9. 2008 u školky od 16:00 do 16:30 
hodin, v Dolním Vítkově 18. 9. 2008 u hostince od 16:30 do 17:00 hodin, v Andělské 
Hoře 16. 9. 2008 u obchodu od 16:30 do 17:15 hodin.  

     V trávníku u kostela sv. Vavřince lze najít čtvercový betonový podklad pro pomník obětem války z roku 1866. Samotný 
pomník však na daném místě již dávno nestojí. Přesněji řečeno stál tam do roku 1945, kdy byl z daného místa převezen na 
hřbitov, kde se stal po úpravách pomníkem vojáků Rudé armády.        Již brzy na daném místě u kostela však památník obětem války z roku 1866 opět stát bude. Celkové náklady obnovy 
památníku se vyšplhají na 1,17 mil. Kč. Protože ale v minulých dnech byla městu přiznána na tuto akci dotace z Ministerstva 
obrany ve výši 0,936 mil. Kč, bude město povinováno zaplatit jen 0,234 mil. Kč.  Zhotovitelem obnoveného památníku bude 
firma Kamenictví Josef a David Novotný z Čermné (u Vrchlabí) a celá akce probíhá pod organizačním zajištěním Komitétu pro 
udržování památek z války roku 1866 (http://komitet.1866.cz/).  Dle smlouvy má být celá akce dokončena do 15. 11. 2008.  
 

                            Ing. Michael Canov 
——————————————————————————————————————————————————————— 

Ilustrace: Dobová pohlednice z přelomu století, v popředí pomník padlým v prusko – rakouské válce v r. 1866, 
v pozadí škola u kostela. 

RRRREMAEMAEMAEMA    –––– TŘÍDÍME ODPAD TŘÍDÍME ODPAD TŘÍDÍME ODPAD TŘÍDÍME ODPAD 
 

Vážení občané, 
      
     od měsíce srpna je  ve vestibulu  radnice umístěn sběrný box  společnosti REMA  
Systém, a. s. na drobný elektroodpad  Zde můžete bezplatně odevzdat drobná vyřazená 
elektrozařízení – baterie, feny, el. hračky, fotoaparáty, klávesnice, myš, mobil, 
walkmany, MP3 přehrávače . 
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Společenský klub Vás zve na divadelní představení „DVA  MUŽI  V ŠACHU“ od Miroslava Horníčka. 
Účinkují přažští umělci: Oldřich Navrátil, Mojmír Maděrič, Petra Hobzová (Miluše Bittnerová), Kateřina Petrová (Daniela 
Krhutová), Otmar Brancuzský. 
Kino Chrastava – neděle 26. října 2008 – 15:00 hodin 
Předprodej vstupenek – 140 Kč – v Infocentru Chrastava od 1. 9. 2008 – řady budou očíslované. 
——————————————————————————————————————————————————————— 

Nabídka knih a publikací v infocentru 
 
Chrastava – kapitoly z historie města a jeho okolí 
Hrádecko – Chrastavsko na starých pohlednicích 
Chrastavský kalendář 2000 
Kryštofovo Údolí – putování časem a krajinou 
Chotyně 
Chata na temeni Děda Ještěda 
Ještěd a Podještědí 
Slabikář návštěvníků památek 
Sborník romských písní 
 
Publikace –      Andělská Hora 
                         Vítkov 
                         Nová Ves 
                         Muzeum historické hasičské techniky 
                         Katalog turistických známkových míst 2008 
                         Katalog firem a podnikatelů 
                         Hrádecko a Chrastavsko 
Časopis – Véčko 
Turistický deník a turistická vizitka č. 216               
 
Přijďte si vybrat k nám do infocentra na náměstí. Rádi vás obsloužíme.                                                                                     Marxová Jitka 
————————————————————————————————————————————————— 
 SEZNAM  DVD  V CHRASTAVSKÉM  INFOCENTRU  
Slavnostní otevření nové školní jídelny  -  leden 2005 
Návštěva prezidenta ČR a slavnostní otevření radnice  -  květen 2005 
Chrastavské slavnosti  -  červen 2005 
Návštěva z partnerského města EICHSTÄTTU  -  10. – 12. 10.2005 
1.městský ples Chrastavy  -  10. 3. 2006 
Návštěva MUDr.Přemysla Sobotky  -  duben 2006 
Chrastavské slavnosti  -  červen 2007 
Slavnostní otevření ZŠ Chrastava po rekonstrukci  -   únor 2008 
Chrastavské slavnosti – červen 2008 

 
Zavítejte do našeho Infocentra.                                                                                                                                                                         Marxová J. 

1.           přestěhování z budovy v Turpišově ul. 407 (rekonstrukce) do budovy v Bezručově ulici č.p. 503 (bývalá 
školka) 
Tel.: 485 143 348; 607 947 374; 602 680 647; e-mail: sklub@chrastava.cz 

 
2.           přijímáme přihlášky do hudebních (klavír, kytara) ,pěveckých oddělení a jazykových oddělení (Aj, Nj) 
 
3.           Zdravotní cvičení – zahájení – ve čtvrtek 4. září 2008 od 18:00 hodin v I. patře Společenského klubu, 

Bezručova 503 (bývalá školka) – dále pravidelně každé pondělí a čtvrtek. 
 

4.           Přijmeme:  
-      lektora anglického jazyka;  
-      cvičitelku (Pilates, Jóga, Kalanetika apod.)  
smluvní odměna  
Informace na telefonech 485 143 348, 607 947 374    
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Americká komedie. Když je jednoho dne napadeno velitelství americké zpravodajské tajné služby a identita většiny 
zaměstnanců je prozrazena, jejímu šéfovi nezbývá nic jiného, než do akce poslat i horlivého analytika  Maxwella 
Smarta, který už dlouho sní o tom, že se superhvězdným Agentem 23 vytvoří neporazitelnou dvojku. Místo toho je 
Smart přidělen k jedinému dalšímu agentovi, jehož identita zůstala dosud skryta: milé, avšak poněkud nevyzpytatelné 
Agentce 99. Čím hlouběji se Smart noří do temných rejdů zločineckého syndikátu KAOS, tím je jim jasnější, že jeho 
velitel Siegfried s pobočníkem Shtarkerem chtějí na atmosféře strachu vydělat milióny. Ačkoliv má Smart jen 
minimální praxi  v oboru  a času má  méně, než by  v  danou  chvíli potřeboval,  poháněn  neumdlévajícím  nadšením 
a vybaven několika důmyslnými vynálezy, se vydává zachránit svět od KAOSu.... 110 minut. České titulky
                                                                                                                                                              Vstupné: 70 Kč     

Vzkříšení čachtické legendy. Historický velkofilm Juraje Jakubiska a současně nejdražší filmový projekt střední 
Evropy přivádí k životu krvavou legendu o Čachtické paní. Ta se podle pověstí koupala v krvi panen a na svých 
panstvích po léta vraždila a mučila své poddané. Kruté skutky dovedly hraběnku Erzsébet Báthory (1560 - 1614) až 
do Guinnessovy knihy rekordů, v níž je vedena jako největší vražedkyně všech dob.   Asi 140 minut. Bontonfilm.
                                                                                 Vstupné: 75 Kč, vstupenky zakoupené v MIC Chrastava   – 60 Kč

Německo-britská moderní pohádka. Život jako z pohádky máte před nosem.  Asi 103 minuty. České titulky.
                                                                                                                                                              Vstupné: 65 Kč 

Americký rodinný film od tvůrců filmů Hledá se Nemo a Ratatouille v českém znění.VALL-I (Víceúčelově Automatický 
Likvidační Lisovač – Imunizátor) je poslední robot na planetě Zemi, kterého to lidstvo zanechalo, aby ji vyčistil. Balí 
veškerý odpad do úhledných kostek. Po sedmi stech letech ale trpí jistou drobnou poruchou – vyvinula se u něj 
osobnost. Je příšerně zvědavý, do všeho strká nos, ale je také trochu osamělý. Asi 103 min. Falcon film. 
                                                                                                                                                              Vstupné: 70Kč

Americký  fantastický film. Nenechte ho vzteky zezelenat. Asi 113 minut. České titulky. Bontonfilm. 
                                                                                 Vstupné: 65 Kč, vstupenky zakoupené v MIC Chrastava   – 50 Kč

České pásmo oblíbených pohádek. Asi 60 minut.  KF , a.s.                                                                  Vstupné: 25 Kč
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Premiéra akčního filmuBatmanův boj se zločinem je čím dál tím riskantnější. Temný hrdina se proto spojí s 
poručíkem Jimem Gordonem a právníkem Harvey Dentem, aby s jejich pomocí zbavil město Gotham City několika 
nebezpečných zločineckých organizací. Jejich tajné spojenectví začne brzy přinášet hmatatelné výsledky. V ulicích 
města však záhy začne řádit nevypočítatelný zločinec Joker, který mezi obyvateli šíří strach a zmatek ...                      
České titulky. Asi 152 minuty. WB  
                                                                                                                                                           Vstupné: 70 Kč

Německá animovaná komedie v českém znění. Sissi a císař Franz. Nádherný pár v nádherném světě. Světě tak 
zdravém a harmonickém, že to nemůže být ani pravda. Vše je dokonalé. Všeho je dostatek – peněž na zátop, 
čokoládových kuliček na golf. Občas musí sice císařský pár vládnout a reprezentovat, ale to vše je ve světě Sissi             
a Franze „úžasné“. Dokud se nezačnou objevovat temná mračna na jinak blankytně modré obloze… Císařovna 
Sissi je unesena. Asi 85 minut.  SPI. 
                                                                                                                                                           Vstupné: 65 Kč

Francouzský psychologický film. Milovat Paříž znamená milovat život. Asi 130 minut. České titulky. SPI. 
                                                                                                                                                            Vstupné: 65 Kč

Premiéra slovenského dokumentu.Slepé lásky Film o láskách, které je třeba vidět...film, který dojemně, ale bez 
sentimentu vykresluje svět nevidomých a přináší tak silnou výpověď o jejich nejintimnějších myšlenkách a pocitech. 
Asi 77 minut. ArtCam  
                                                                                                                                                            Vstupné: 65 Kč

Americký hudební dokument. Sex, drogy a rock’n’roll.. České titulky.  Asi 122 minuty. Bioscop.  
                                                                                 Vstupné: 65 Kč, vstupenky zakoupené v MIC Chrastava   – 50 Kč

Za filmem stojí stejný realizační tým jako za celým seriálem i prvním celovečerním filmem. Autoři slibují nečekané 
zvraty, ještě intenzivnější nesoulad mezi Muldrem a Scullyovou, kteří se znovu setkávají nad případem, jenž zcela 
narušil jejich životy,                   a hlavně víc napětí, než kdykoli předtím.Pravda je tam uvnitř. Asi 105 minut. České 
titulky. Bontonfilm. 
                                                                             Vstupné: 65 Kč, vstupenky zakoupené v MIC Chrastava   – 50 Kč

NA VŠECHNA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ 50% SLEVA NA VSTUPNÉM
PRO DRŽITELE PRŮKAZEK ZTP, ZTP/P REZERVACE VSTUPENEK: 

http://vstupenka.liberec.cz
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Historie zápalek  
První ve větší míře používaným výrobkem pro podpalování byl takzvaný 
ponořovací máčecí zapalovač, vynalezený kolem roku 1805 v Paříži. Vy-
nalezl ho Francouz Chancel. Byla to dřívka opatřená na jednom konci 
směsí chlorečnanu draselného, cukru, síry a klovatiny. Druhou část zapa-
lovadla pak tvořila "zapalovací lahvička" obsahující azbest nasycený kon-
centrovanou kyselinou sírovou. Po ponoření dřívka do lahvičky se chloreč-
nan draselný rozložil a zapálil síru. 
V roce 1827 začal anglický lékárník John Walker vyrábět a prodávat první 
třecí zápalky. Tyto zápalky, které se běžně nazývaly congrevské, byly na 
jednom konci opatřeny zápalnou směsí zhotovenou z jednoho dílu chloreč-
nanu draselného, dvou dílů sirníku antimonitého s použitím klovatiny jako 
pojidla. Zapalovaly se rychlým protahováním mezi přiloženým skelným ne-
bo pískovým papírem. Nazvány byly po tehdejším vynálezci světelných a 
hořlavých raket generálu Congrevovi. Tyto zápalky měli tu nevýhodu, že 
se těžko zapalovaly, a proto se k nim přidal bílý fosfor. Ovšem tyto zápalky 
měly přílišnou vznětlivost a hořící směs se rozstřikovala po okolí a byly te-
dy velmi nebezpečné. 
Výrobci zápalek se proto snažili nahradit nebezpečný chlorečnan draselný 
ve spojení s fosforem s jinou méně nebezpečnou směsí. Ve Vídni se začal 
užívat burel a suřík. I tyto zápalky, přestože se staly prvním skutečně ope-
rativním a pohotovým zapalovadlem, měly mnohé nedostatky. 
Nebezpečný byl především vysoký obsah jedovatého bílého fosforu. Při 
hoření nesnesitelně páchly fosfor se delším skladováním rozkládal a zá-
palky byly nepoužitelné. Kromě toho dělnictvo pracujíc s bílým fosforem 
trpělo tzv. fosforovou nekrózou (tj. odúmrtí čelistních kostí). 
Všechny tyto problémy vyřešily zápalky nového typu, které se objevily roku 
1847 ve Vídni. Na jednom konci dřívka byla zápalná směs, která neobsa-
hovala bílý fosfor (bylo zjištěno, že se bílý fosfor dá přeměnit v méně hoř-
lavý a nejedovatý fosfor červený). Při použití se dřívko přelomilo a oba 
konce se třely o sebe až zápalná hmota nanesená na sírovém nebo parafi-
novém konci dřívka chytla. Tento typ zápalek byl zdokonalen ve Švédsku 
(proto se jim také někdy říkalo švédské zápalky) a vznikly tak oné SAFE-
TY MATCHES, používané dodnes. Jedna složka zápalné hmoty byla na-
nesena na dřívku a druhá na krabičce. Vlivem tohoto vynálezu byla ve všech evropských státech v letech 1907 až 1910 výroba sirek s 
použitím bílého fosforu zakázána. Nová etapa sirkařského průmyslu nastala vynalezením automatických strojů na výrobu zápalek, jakož i 
dalším zdokonalením výrobního procesu. 

Po integraci čtyř okolních obcí se počet obyvatel zvětšil a 
Chrastava se stala výjezdovým střediskem. Bylo utvořeno 
družstvo, které se dobře umísťovalo při soutěžích na úseku civilní 
obrany (PD SÚCO). V roce 1983 a 1986 toto reprezentační 
družstvo úspěšně zasáhlo i do krajských soutěží. Požární týmy 
chrastavské ZO SPO se dost často zúčastňovaly pohárových 
soutěží v různých místech. 
Důležitou součástí celoroční činnosti členů ZO jsou i preventivní 
prohlídky. 
V katastru Chrastavy bylo ve své době 1150 obytných a 
rekreačních objektů a 80 drobných provozoven, jejichž kontrole 
bylo věnováno asi 800 hodin. 
Důkazem poctivé práce a systematické přípravy je ta skutečnost, 
že zkoušky k získání odznaku „Vzorný požárník III. stupně“ 
úspěšně složilo 54 členů, „Vzorný požárník II. stupně“ 31 členů a 
velmi náročné zkoušky pro odznak „Vzorný požárník I. Stupně“ 2 
členové. Mnozí členové ZO SPO v Chrastavě obdrželi za 
mnohaletou obětavou činnost medaili „ Za věrnost“. 
Za 40 let členství: p.A.Chládek, p.Švorc, p.Zrůbek, pí Hrubešová 
st. 
Za 30 let členství: p.Havlišta, p.Lohynský, p.Hrubeš st. 
Za 20 let členství: p.Matějka, p.Drbohlav st., p.Dlouhý, p.Halbich, 
p.Vašina, p.Mistr, p.Lichtner, pí Chládková, pí Hrubešová ml. 
Medaile „Za zásluhy“: p.Chládek, p.Pivoňka, p. Mistr, p.P.Havlišta, 
pí Hrubešová ml. Medaili „Za příkladnou práci“získalo 28 členů ZO 
SPO. 
V roce oslav 100. výročí založení SDH Chrastava na slavnostní 
schůzi 29. 6. 1968 předal tehdejší předseda ÚV ČSPO p. Šustek 
chrastavským požárníkům čestný prapor a k tomuto výročí byla 
vydána pamětní publikace, jejímž autorem byl tehdejší předseda p. 

Pavel Pivoňka za spolupráce p.Václava Hrubeše ml. a pana 
Bareše. 
Likvidace požárů nebyla samozřejmě jedinou činností, kterou 
hasiči prováděli. Důležitou součástí byla pomoc při povodních 
(uvolňování mostů) a záplavách (odčerpávání vody), výjezdy 
k technickým zásahům, instruktáže žňových hlídek, preventivní 
prohlídky budov, údržba a opravy výjezdové techniky (byl 
přestavěn vůz ARO 10 na RTP-vůz rychlé pomoci, v roce 1994 byl 
v generální opravě vůz CAS 25).Každoročně probíhalo několik 
prověřovacích cvičení a výjezdů a přednášek pro veřejnost a žáky 
škol. Nejednou byli organizátory okresních soutěží požárních 
družstev, kde se vždy umístili na předních místech.  
Nelze opomenout pořádání požárnických plesů s tombolou, oslavy 
MDŽ a MDD, účast při prvomájových oslavách v uniformách a 
s vlajkami. Od roku 1950 bývali hasiči pořadateli vavřineckých 
poutí a pouťových tanečních zábav. 
Hasičská kapela pod taktovkou p.Havlišty byla známá po celém 
okolí a v celostátní soutěži dechových kapel získala 2. místo. 
Hasiči se vždy postarali o tradiční vatru, někteří členové byli 
bezpatnými dárci krve. Posekali a usušili stovky metráků sena pro 
státní statky. Je obtížné přesně vyčíslit pomoc hasičů na 
brigádách při zvelebování a úklidu našeho města. 
Tehdejší Národní výbor si práce hasičů vážil a přidělil jim jako 
požární dům bývalou školní družinu. Na přilehlém hřišti si zřídili 
cvičiště a v akci“Z “ započali se stavbou nové zbrojnice, při které 
pomáhali i občané Chrastavy. Zbrojnice byla za veliké slávy 
otevřená v roce 1960. 
V dalším pokračování se zaměřím na práci s mládeží, která si 
zaslouží velkou pozornost. 

                                                                           Marxová Jitka 



Strana 15                               

2. září / úterý /  18:30          Experimentální studio 
                                             Klub přátel výtvarného umění: SOCHAŘSTVÍ STARÉHO ŘECKA II 
                                             přednáší Mgr. Zuzana Štěpanovičová 
 
3. a 4. září / úterý a Středa  HUDEBNÍ KURZY – ZÁPIS 
       14:00 – 18:00                v oborech: kytara, klavír, klávesy, zobcové flétny a ukulele 
 
7. září / neděle / 13:00         VACKŮV LIBEREC – Big band Liberec,Turnovanka, Celestýnka, Pernštejna, Plechařinka 
                                             jako hosté vystoupí Josef Oplt, Ivana Brožová a ČESKÉ BUCHTY 
 
8. září / pondělí / 19:30        Terasa: Jazznight ve spolupráci s Kalendářem Liberecka 
                                             LOADING – velmi zajímavá fúze jazzu a elektroniky 
 
9. září / úterý / 19:30           Experimentální studio 
                                             ŽIVOT JE PULSUJÍCÍ PÍSEŇ – šamanský pop Vladimíra Václavka(kytara), Miloše Dvořáčka (bicí) 
                                             a Adama Jindry (baskytara) 
 
11. září / čtvrtek / 19:30       Experimentální studio 
                                             Krátké a úderné divadlo: JÁMA A DIVADLO 
                                             Adolf Hitler, T. G. Masaryk, Bouše, Brůžek a jiné osobnosti 1. poloviny 20. století v krátké a úderné mozaice se 
                                             zpěvy, tanci a střílením na začátku. 
 
13. září / sobota / 8:00         Experimentální studio 
                                             AUKČNÍ SÍŇ HOBBY KLUBU – dražba historických pohlednic Liberecka a Jablonecka 
 
13. zaří / sobota / 9:00         Zahrada: Klub chovatelů  psů Liberec – 25. PODJEŠTĚDSKÁ VÝSTAVA PSŮ 
                                             Krajská výstava psů všech psích plemen, speciální výstava Českých teriérů-CAC, klubová výstava chrtů-CAC 
 
14. září / neděle / 15:00       Dětský koutek nebo Experimentální studio 
                                             Pohádkové odpoledne: HONZA A DRAK – uvádí Divadlo z Půdy 
 
16. září / úterý / 19:00         Experimentální studio 
                                             SRPEN 1968 – jak prožívali srpnové dny v Liberci, budou vyprávět zranění a další přímí pamětníci 
 
17. září / středa / 19:00       Experimentální studio 
                                             SRPEN 1968 – o dopadu srpnových událostí na společnost NDR hovoří Heinz Eggert (CDU) 
 
17. září / středa / 19:30       Divadlo bez opony – Ag. Harlekýn 
                                             TURECKÁ KAVÁRNA – tři komické skoro detektivky z Paříže. Hrají: Václav Vydra, Naďa Konvalinková, 
                                                                                   Jana Boušková, Matěj Hádek/Martin Kubačák 
 
18. září / čtvrtek /19:00        Experimentální studio 
                                             LIBERECKÁ SVĚDECTVÍ – JINÉ OSUDY – film a beseda režisérky Jany Hádkové 
 
18. září / čtvrtek / 19:00       1. abonentní koncert 50. koncertní sezony komorní hudby 
                                             SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR 
                                             Sólisté: Martin Kos – housle, Štěpán Kos – klavír, Tomáš Vybíral - kontrabas 
 
20. září / sobota / 18:00       Experimentální studio a Terasa 
                                             BENEFICE S TULIPANEM 
                                             Dámská šatna – divadelní spolek BEZ ODEZVY, The Hitfakers, Nobody Knows, Kostka, Tres Udos 
 
25. září / čtvrtek / 20:00       ASONANCE – irské a skotské lidové balady s českými texty 
 
26. září / pátek / 19:30         Experimentální studio 
                                             MYSTREAM – 4. výročí  - art-rocková kapela slaví 4. rok své existence, host: NeedForSpeed 
 
28. září / neděle / 14:00       HRAJE BIG BAND LIBEREC – odpoledne s největším libereckým tanečním orchestrem 
 
28. září / neděle / 15:00       Dětský koutek nebo Experimentální studio 
                                             Pohádkové odpoledne: NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA – v podání divadla Matýsek 
 
Připravujeme: 8. 10. DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE, ANIMAGE TOUR 2008 
 



Strana 16                                

Činnost složek IZS je bezesporu pro každého velmi zajímavá a 
lákavá. Každý z nás je vidí pracovat spíše z povzdálí, kdy zasahují 
u nějaké nepříjemné situace. Jejich práce vyžaduje maximální 
nasazení,  preciznost, rychlé rozhodování.  
 
Policejní ředitelství v Liberci umožňuje již osmým rokem vidět 
zblízka činnost záchranných složek občanům města Liberce. 
Chceme ale jejich práci přiblížit i lidem z periferie Liberecka. Proto 
jsme se rozhodli pořádat další prezentační dny, a to mimo okres 
Liberec. Nejprve měli tuto možnost občané Frýdlantu, v loňském 
roce viděli techniku i ukázky složek IZS hrádečtí a nyní tuto 
možnost nabízíme také obyvatelům Chrastavy. 
 
Prezentační akce, kde bude k vidění policie česká, polská, 
německá, ale i městská policie, hasiči, Český červený kříž, jízdní 
policie s koňmi a mnoho a mnoho dalších, se uskuteční na 
chrastavském náměstí ve středu 3. září 2008 v době od 10:00 

do 16:00 hodin. 
 
Nebudou samozřejmě chybět ukázky zásahů jednotlivých složek a 
rovněž děti budou moci soutěžit o zajímavé ceny. V objektu Muzea 
Chrastava bude možné shlédnout výstavu policejních fotografií.  
 
Tak jako každý rok, tak i letos se o hudební doprovod postará 
Hudba Hradní stráže a Policie České republiky se svými zpěváky.  
 
Prezentační akci „Den s Policií ČR a složkami IZS“ mohou občané 
vidět i díky zájmu a podpoře Městského úřadu Chrastava.  
 
Přijďte 3. září na chrastavské náměstí, kde můžete prožít příjemný 
den se záchrannými složkami. 
 

nprap. Vlasta Suchánková 
tisková mluvčí OŘP Liberec 

   Za příjemného letního počasí se uskutečnily tradiční mezinárodní pětidenní závody v orientačním běhu na Svaté Kateřině u Trutnova. 
Shromaždiště v areálu kempu poskytlo pěti stovkám závodníků z jedenácti zemí světa i příjemnou pozávodní relaxaci, včetně prohlídky 
minizoo nebo projížďky na velbloudech. Na náročných převážně kopcovitých tratích se však tvrdě bojovalo o každou vteřinu. Tři závody 
měly cíl přímo na Svaté Kateřině, další dva se pak běžely mezi Olešnicí a Zadním Mostkem. V závodech připravených oddílem SK 
Studenec si vedli dobře i zástupci oddílu OK Reco Sport, jehož polovina členů 
bydlí v Chrastavě. Během pětidenního klání se ještě běžely dva doplňkové 
závody – noční orienťák započítávaný i do Silva Cupu a také populární pivní 
štafety. „Recosporťáci“ startovali v nových dresech a dá se říci, že vybojovali 
pěkná umístění, zvláště když většina z nich zvládala během osmi dní jedenáct 
závodů. 
   V kategorii HDR doběhl druhý Péťa Dastych, když měl v závěrečné etapě 
oporu v kvalitním doprovodu zkušeného harcovníka Borise Doškáře z Nového 
Boru. 
V D12 v početné konkurenci získala 4. místo Karolína Vydrová, která měla před 
startem do závěrečné etapy vyhlídky na bronzovou příčku. Zkušenosti sbírající 
Vendulka Dastychová dokončila všechny etapy a celkově se umístila na 
patnácté pozici. Svoje kvality potvrdil v H40 druhým místem Ivan Vydra, když 
jej předběhl pouze kvalitní maďarský běžec. Dařilo se mu rovněž v nočním 
závodě, kde skončil na bronzové příčce. V H45 dokončil závody na osmé pozici 
Pavel Vydra, o sedmou příčku přišel „díky“ horší volbě postupu v závěru páté 
etapy. V nočních závodech skončilo pátý. O pěknou pátou pozici v D 45 se 
připravila neoražením jedné z kontrol ve třetí etapě Iva Kábrtová, které se 
vydařila zejména závěrečná etapa. Asi nejvíce překvapil, i sám sebe, navrátilec 
Tomáš Vydra, který vyhrál suverénně kategorii T1, jak se říká „o parník“. Ve 

stejné kategorii vybojovala desáté místo Saša Dastychová, které 
se nejvíce povedla rovněž závěrečná etapa. Čestně pak 
bojovala pivní štafeta OK Reco Sportu pod názvem “Slepá kolej” 
ve složení Ivan Vydra, Saša Dastychová a Boris Doškář.  
   Již předtím se závodníci OK Reco sportu zúčastnili 
prázdninových šestidenních závodů Orienteering Festival 
v Olomouci a Skalních sprintů na Valečově. 

 PV 
Vlevo: Pavel Vydra razí poslední kontrolu, nahoře – nové dresy 

nám prostě sluší (vpravo Tomáš Vydra vítěz své kategorie) 
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- Záběry okupačních tanků v libereckých ulicích ožila televizní obrazovka 26. srpna 2008 večer na televizním programu ČT1. Česká 
televize připravila hodinový dokument o dramatických chvílích v srpnu 1968 nazvaný Liberecká svědectví.  
  Střílet se v Liberci začalo již o půl jedné v noci z 20. na 21. srpna. Liberečané reagovali okamžitě – začali zbavovat ulice názvů, falšovali 
dopravní ukazatele, ale také se shromažďovali v centru města, kde otevřeně vyjádřili své rozhořčení a nesouhlas s vojenským zásahem 
Varšavského paktu proti Československu. Nikdo však nepočítal s tím, že „bratrská pomoc“ bude krvavá.  
  Dokument režisérky Jany Hádkové nepřináší jen unikátní filmové záběry, ale především vzpomínky pamětníků na onu osudovou chvíli. 
Přináší také velmi silné příběhy těch, kteří byli okupanty vážně zraněni, i těch, kteří přinesli oběť nejvyšší. Všichni měli jedno společné: 
otevřeně dali průchod svému zoufalství v oné tragické chvíli a statečně se chtěli postavit na odpor vojenským jednotkám.  
  V ulicích Liberce zůstalo 9 mrtvých a 45 těžce a lehce zraněných a velké materiální škody, když do hotelu vedle radnice najel tank a zcela 
jej zdemoloval. Mnozí z vás, Chrastavané, jste to možná v Liberci zažili na vlastní kůži a pak jste na tyto události museli na dvacet let 
zapomenout.  
   A tak až budete sledovat pamětníky, kteří budou v dokumentu líčit své utrpení a příbuzní vzpomínat na své mrtvé – zamyslete se nad 
zvráceností režimu, který byl schopen oběti okupačních kulek ze srpna 1968 po příštích dvacet pronásledovat a označovat za výtržníky a 
nepřátele socialistického zřízení.   

Daniel Růžička 
————————————————————————————————————————————————————————————— 

 
Výše uvedený dokument můžete zhlédnout i v EXPERIMENTÁLNÍM STUDIU V LIBERCI ve čtvrtek 19. září od 19 hodin! 

 

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

TAK JSME TO STAROSTOVI  NATŘELI, to jsou slova, která 
zazněla z úst odcházejících účastníků mimořádného zasedání 
zastupitelstva k ohlášenému navýšení daní z nemovitostí. Toto 
shromáždění svolala skupina občanů nespokojených s tímto 
navýšením. Dalo by se pochopit nespokojenost některých, 
vzhledem  k faktu, že zmíněné navýšení by postihlo menší část 
movitějších občanů. Ostatní občané, a dá se říct zhruba 90% těch 
méně majetných, by na tom byla zhruba stejně a možná i lépe. 
Určitě by na tom byla většina občanů lépe následně. Vybrané 
finanční prostředky formou daní z nemovitostí jdou totiž přímo do 
rozpočtu města a těch asi 10 milionů, by se jistě projevilo na akcích 
ke zvelebení města. Tento fakt ale iniciátoři petice poněkud 
zamlžili. 
    Nyní k průběhu, který jsem měl možnost pozorovat mezi dveřmi. 
Takovou snůšku agrese, dezinformace a nenávisti jsem dlouho 
nezažil. Například zástupce z firmy Grupo Antolin vysvětloval, jaký 
katastrofální dopad by zvýšení daní mělo na firmu a nevyloučil ani 
možnost  propouštění až po zrušení a převedení výroby jinam. To 
by asi neměl pan Antolin radost z toho, že z něho někdo dělá 
takového chudáka, co nemá na navýšení daní sloužících občanům 
a městu, ve kterém podniká. Firmu s třísměnným provozem by to 
snad ohrozit nemělo. Z další velké firmy pana Bentelera nikdo 
nevystoupil, asi nikdo nechtěl snižovat společenskou prestiž firmy. 
Brali to asi jako fakt. Tak velké firmy na vyšších daních jistě 
neprodělají, jen pouze tolik nevydělají, nehledě na to, že daně jsou 
odečitatelnou položkou. Další mluvčí svým vystoupením hřímal o 
masovém propouštění ze své firmy (kolik asi má kmenových 
zaměstnanců?) a jak se budou lidé stěhovat mimo Chrastavu do 
Machnína apod. To snad nemyslel vážně nebo že by těch v horším 
případě 800 korun ročně navíc mělo na občany tak fatální dopad, 
aby se odstěhovali z tak pěkné lokality jakou Chrastava je. Jen jako 
příklad uvádím, že těch 800 korun prokouří průměrný kuřák za 10 
dnů, a to si u toho nedá ani pivko. Ale jak jsem již předeslal, většina 
občanů by na tom byla lépe. Uvedu laický výpočet: pokud 
čtyřčlenná rodina platila dosud v průměru 300 Kč daň  z nemovitosti 
+ 1. 800 za odvoz odpadů by po 5ti násobném zvýšení platila pouze 
1.500 Kč daň a odpady by měla zdarma. Jak prosté počty. 
Paneláčníci neplatí daň z nemovitosti většinou žádnou. Asi by to 
více postihlo občany, kteří bydlí v nemovitosti osamocení, ale snad 
nejsou na světě tak opuštěni bez zajištěných potomků. Ostatní  
křiklavé případy by jistě bylo možné řešit sociální sítí.  
      Pokud jsem s některými občany diskutoval, tak i důchodce, 
kterého by navýšení stálo tisíc korun navíc, by tuto částku určenou 
pro město oželel. Jestli ovšem někteří občané nakoupili 
spekulativně více nemovitostí a pozemků, tak ty by to postihlo jistě 

citelně. Jeden si dokonce stěžoval, že má dva domy a tři stavební 
parcely a co by ho to stálo. Chápu, že přišel bojovat.  
       Na shromáždění také vystupovala naprosto až zmatená 
občanka, která křičela na starostu, jak jí v Liberci nechali zemřít 
přítele a přitom jí to stálo 8 tisíc korun, které jí po jeho smrti ani 
nevrátili (starosto, že se nestydíš – křičela). Její vystoupení sklidilo 
od přítomných nadšení a potlesk (trapné, co?). Další občanka byla 
svým vystoupením naprosto mimo mísu se svou kritikou, že si děti 
nemají kde hrát. Opět nadšený potlesk. Nemyslím si, že měla 
pravdu. Docela blízko je u kina celodenně otevřeno krásné zařízení 
vybudované církevní organizací specielně pro děti. Pokud by mělo 
být těchto zařízení více, tak to chce peníze a o ty na zmíněném 
shromáždění šlo především. To té paní jaksi uniklo a takhle si tato 
stěžovatelka na novoty ještě nějakou dobu počká. Bude si muset 
počkat i tělovýchova a ostatní organizace, které by mohlo město 
více podporovat. 
       Někteří z tak strašně ohrožených účastníků po skončení 
shromáždění pozvali vybranou část občanů na skleničku a po tom 
nastoupili do naleštěných bouráků a odjeli do svých sídel. Ostatní 
pomalu, poněkud sklesle, odcházeli pěšky domů a stále asi neměli 
jasno, o co v tento den vlastně šlo. Možná cestou domů  uvažovali 
co všechno by se mohlo ve městě změnit. Změna je přímo závislá 
na finančních prostředcích, o které zrovna město při této akci 
bojovalo a přišlo.  
        Starosta, jak sám název a charakter funkce napovídá, je od 
toho, aby se staral. Nelze mu tedy zazlívat, že se stará a pokouší 
se získat pro město legální formou co nejvíce finančních 
prostředků . Není na ty starosti sám. Má přece k ruce aparát, radu a 
zastupitelstvo. Ovšem vystoupení těchto zástupců na jeho obranu a 
svých předešlých rozhodnutí mně v tento den  docela chybělo. Jak 
chtějí vysvětlit naprosté většině občanů neschopnost zajištění 
výběru maximálního možného množství finančních prostředků z 
daní. Rady od řečníků, ať sežene starosta prostředky z evropských 
fondů, byly jistě na místě, ale to snad starosta také ví a pokouší se 
o to již delší dobu. Samozřejmě zkouší více zdrojů, ale zdroje 
začínají všude vysychat. Přesto nelze opomenout, co se 
v Chrastavě buduje a podařilo vybudovat, např. rekonstrukce ZŠ, 
družina, DPS , atd.  Neříkám, že je to vše zásluha jen stávajícího 
starosty, měl před sebou také schopné starosty, ale jistě na tom má 
nemalou zásluhu i on. Hlavně je třeba připomenout že dříve bylo 
kde brát. Prodával se majetek a nemovitosti (někteří účastníci 
shromáždění přišli především také  proto, že z takto nakoupeného 
majetku  teď mají platit zvýšenou daň).  
       Jak jsem postřehl, bylo cítit z tohoto shromáždění dost 
osobních záští a negativních postojů přímo proti osobě starosty. 
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   Někteří si se starostou přišli vyloženě vyřídit nějaké staré osobní 
účty. Asi jim nešlo ani tak o daně, protože se jednalo napohled, ale 
i fakticky o dobře situované a zajištěné občany (nebyli to žádné 
socky, jak ze sebe někteří dělali). O zvýšených daních přeci jednalo 
a schválilo je celé zastupitelstvo, kterému dali občané mandát 
ve volbách. Ale to už zavání politikou, a to bych nerad. 
        Nechtěl jsem svým článkem nikoho urazit nebo namíchnout, 
natož poučovat, jak se má kdo chovat. Každý je sám strůjcem 
svého profilu. Já osobně bych na této úpravě daní spíš prodělal, ale 
jen jsem cítil potřebu se o v své postřehy podělit a připomenout, že 

to iniciátoři protestní akce natřeli především sobě a většině občanů. 
Starosta to jistě rozdýchá, jen nevím, jestli se bude chtít ještě 
napříště tak zarputile starat dál. Věřme, že ano a že se tato situace 
stane pro většinu občanů ponaučením. Vyzývám tímto občany 
k vyjádření se k veřejným otázkám. Za svůj názor se nestydím a 
pokud se v něčem mýlím, rád si vyslechnu ten správný. Můj možná  
i špatný názor je snad lepší než žádný. Křik v anonymním davu a 
vulgární nadávky, jehož jsme byli svědky, nejsou žádným 
hrdinstvím.                
                                                          Občan  Chrastavy  Fr. Vokoun 

Nevesele  o daních 
 Radní si šikovně (na poslední chvíli) zajistili nový příjem do vysychající městské kasy - pětinásobek daní z nemovitosti. Aby zavřeli ústa 
nejpočetnější skupině, které se však tato daň týká v řádu stokorun, navrhli kompenzaci - odpadky zdarma. Mimochodem, jak bylo kdesi  
trefně řečeno, pan starosta tím zaaspiroval na titul „Ropák roku“. Odpadky vytváříme všichni a měli bychom za jejich likvidaci také platit - 
nelikvidují se totiž samy, jak by se snad na první pohled zdálo...! 
  Jeho daňové perpetum mobile, jak ho sám pyšně nazval, mu však přerostlo přes hlavu. A to nečekaným odporem a to nejen „zbohatlíků, 
šejdířů a lumpů“, jak to prezentují někteří z našich spoluobčanů, ale kupodivu odporem prostých lidí, kteří se snaží bez ambicí na velký zisk 
dělat  něco pro své spoluobčany v našem nemocném městě, (tj. městě přeplněném příživníky všeho druhu, kterými jsou nacpány zdejší tak 
málo populární ubytovny v majetku lidí, kteří ovšem dokonale dojí ve svůj luxusní prospěch nesmyslný sociální systém, tj. potažmo nás 
všechny) .  
 Nehodláme se už (a nemluvím tu jen za sebe) smířit se stavem, který trvá v Chrastavě poslední léta. Všimněte si, ve městě už nám chybí 
téměř všechny služby, či většina obvyklého obchodního sortimentu odpovídajícího městu čítajícímu cca 6000 lidí. O každodenním 
vandalismu, zlodějině, přesouvání všeho kovového do sběru a různém násilí, obvykle na bezbranných, nemluvě. 
Čeho však přebývá - heren, náleven, hostinců 6. cenové skupiny. A již zmíněných ubytoven. Věnujte, prosím, dlouhodobější pozornost 
tomu, jaké provozovny ve městě vznikají a komu že to vlastně  slouží.  Novodobý průmysl vydělávající na  těch nejchudších, tj. příjemcích 
sociálních dávek, funguje za přímé dotace státu skvěle.  Zkuste si však koupit oblek, knihu nebo brusle nebo pozvat topenáře! 
Kdyby raději město podpořilo smysluplný rozvoj užitečných podnikatelských aktivit, jak jen to jde, a orientovalo se tak např. na vyšší 
výtěžnost daně z příjmu! Vím, jde to ztuha, rozdělení této daně není z pohledu Chrastavy právě spravedlivé, ale jde to ztuha hlavně proto, 
že masa lidí ve městě prostě odmítá pracovat  a tudíž platit daň z příjmu už z principu!!  Město raději učiní pokus, jako jedno ze čtyř míst  v 
tomto státě, o maximální možné navýšení daně z nemovitostí, ať to v důsledku stojí, co to stojí. 
Výsledkem nového hlasování, kde nás pan starosta ještě na závěr pomasíroval jeden a půl hodiny dlouhým výčtem argumentů, 
(mimochodem, některým, zejména z konce výčtu se už usmívali i jeho vlastní zastupitelé) bylo odmítnutí nepřiměřeného koeficientu 
navýšení daně a jeho úprava na konečný dvojnásobek. 
Nutno ocenit osobní  statečnost většiny zastupitelů, kteří i přes neobvyklý nátlak našli napodruhé sílu pro změnu hlasovat nebo se alespoň 
hlasování zdržet. 
Osobně jsem však odcházel docela smutný. Smutný z toho, jak pan starosta neobstál jako manažer. 
  
Namísto toho, aby ve správný okamžik sám navrhl kompromisní trojnásobek a ve stejné větě za tento ústupek vyzval všechny dotčené, 
zejména tedy podnikatele, k aktivní spolupráci na změně stavu města, do poslední vteřiny neustoupil ani o píď a statečně se tak probojoval 
k debaklu. Mohl mít uznání užitečné skupiny obyvatel města, která má (jedině však s maximálním nasazením města!!) větší šanci zvrátit 
nepříznivý vývoj v Chrastavě, než jednotlivý občan ze své, často napůl rozkradené zahrádky. 
Co vlastně potvrdil svým zatvrzelým postojem? Dojem početné skupiny občanů, že - bráno v širších souvislostech -  je čas na změnu. 
Změnu k přístupu při řešení skutečných problémů obyvatel našeho města, snad i změnu na radnici, na změnu způsobu hospodaření, na 
změnu priorit. Nikdy není nic ani úplně bílé, ale ani černé. Bylo v našem městě vykonáno spoustu užitečné práce a to nikdo nepopírá, jen 
máme poslední dobou dojem, že skutečné problémy leží  ještě někde jinde, než nám říká námi zvolená radnice. 
Moje rodina žije v tomto malém městečku již v páté generaci. Osobně jsem s městem spojil svůj soukromý, veřejný ale i živnostenský život 
víc, než je asi za současné situace zdrávo. A ať se pan starosta zlobí či nikoliv, záleží mi na tom, jak tu budou žít  za pár let moje vnoučata, 
jestli se tu budou cítit dobře nebo budou sloužit pouze jako zdroj obživy pro rabovací gardy, které naše město v současné době tak milují... 
Všechno má své souvislosti.                                                                                                                                              ing.  L. Medřický, jr. 

Jak to vidím já – jde o daň nebo o princip? 
 
Přiznám se, že docela s hrůzou jsem si přečetl výše zveřejněný příspěvek pana Vokouna do Chrastavských listů (pochopitelně názorové 
diferenciaci se meze nekladou). Uvedeného jednání jsem se zúčastnil, a tak jsem ho měl možnost zažít na vlastní kůži.  
S výše uvedeným vyjádřením souhlasím v jednom – některé výstupy občanů byly přehnané, nekultivované až vulgární, emotivní a vůbec ne 
k věci. Byly to nepřiměřené výpady vůči starostovi, nemyslím si, že přímo osobních záští – ale někdy prostě džbán, jak se říká, přeteče a 
pokud občany zvolení zastupitelé nejednají tak, jak velká část občanů myslí, prostě to někdy vybuchne. 
Jen ještě na vyjasněnou – zastupitelstvo nesvolala skupina občanů, ale starosta (jak sám uvedl pochopitelně na popud nespokojených ob-
čanů). Myslím si, že iniciátoři  petice (mezi kterými jsem nebyl, ale ztotožňuji se s nimi) nic nezamlžovali, protože je ze zákona jasné (a tak 
to bylo také vždycky prezentováno), že výnos z daně jde přímo městu. 
Patřím k těm, kteří se názorově, co se týče situace v našem městě i „problémové“ daně z nemovitosti z větší části ztotožňují s příspěvkem 
Lamberta Medřického jr. Proto daň přeskočím a pár řádky se vrátím ke kritizovanému vystoupení pana ředitele společnosti Grupo Antolin 
Bohemia. Osobně mě mile překvapil. Vystoupení pana Papánka z Grupo Antolin Bohemia bylo korektní, neemotivní a naopak velice slušně 
podané. Navíc bylo předkládáno ne jako nějaké vyhrožování, ale jako doporučení pro rozhodování zastupitelů. Myslím si, že majitel firmy 
Grupo Antolin jistě chudák není – není, protože před řadou let měl dobrý nápad, měl odvahu a rozjel z „ničeho“ firmu, která po desetiletích 
získala solidní jméno s velkým F po celém světě. Obětoval své práci celý svůj život. Pětinásobné zvýšení daně ale není o tom, jestli je nebo 
není chudák… Pro řadu podobných obřích korporací pracuji. Všude se šetří, protože tlaky na cenu jsou velké. Znám hodně ředitelů těch 
firem a lidí z managementu a všichni se shodují v tom, že Česká republika začíná být pro zahraniční investory drahá – zejména pracovní 
síla (i režie). Češi už nechtějí pracovat za 15 tisíc (někteří snad ani nechtějí pracovat vůbec), a tak se najímají ze zoufalství Slováci, Rumu-
ni, Ukrajinci, a také se začíná s Vietnamci a Mongoly. Myslíte, že to je jen kvůli tomu, aby kapitalista víc vydělal? Jistě že taky – proč by ji-
nak podnikal a rozvíjel výrobu?! Musíme si zkrátka pomalu zvyknout, že socialismus již definitivně skončil! Ale tlaky na ceny jsou tak silné, 
že jen levnější v přijatelné kvalitě přežije. Když nepřežije – bude značná část našich spoluobčanů bez práce a s nimi zde zůstanou jen im-
portovaní cizokrajní zaměstnanci, kteří zde nyní pracují a pravděpodobně začnou čile využívat náš vstřícný sociální systém... 
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V každém případě si vážím lidí, kteří nějaký názor mají. Ti by se pak měli scházet, naslouchat a „společně“ vymýšlet, jak udělat Chrastavu 
krásnější, funkčnější a bezpečnější. 

Ivan Vydra, občan Chrastavy od roku 1966 

Tak, a prázdniny máme za sebou, ale vzpomínky a zážitky nám 
v hlavách snad ještě pár dní vydrží. Letos jsme se s turistickým 
oddílem Perseus vydali na poznávání naší země v okolí Plzně. 
Jednou za tři roky pořádáme putovní tábor do vzdálenější části 
naší vlasti a ten letošní jsme umístili do Bezdružic a Plas.  
V Bezdružicích jsme bydleli v chatičkách v rekreačním zařízení 
s bazénem, což bylo vynikající. Uplahočení po výletě, jsme 
pravidelně skočili do bazénu a síly byly zase zpátky. V Plasech se 
nám podařilo umluvit pana ředitele, který nás pustil do tělocvičny, 
sice bez bazénu, ale za to s basketbalovým košem.  
Navštívili jsme nespočetné množství zajímavých míst, které pro 
nás objevoval Rolf-Robert Kopecký a díky jeho nadšení pro 
poznávání naší země jsme nachodili za čtrnáct dní  přes 150 km. 
Byli jsme například v nejmenším městě střední Evropy – 

Rabštejně nad Střelou, v klášteře v Kladrubech a Plasích, na 
zámku v Manětíně, na zámku v Bezdružicích, v Mariánské Týnici, 
na zřícenině hradu Gutštejn .....  
Počasí jsme měli výborné, zmokli jsme jenom jednou. Děti byly 
vzorné, na prohlídce v Kladrubech nám je paní průvodkyně 
dokonce pochválila, což jsme jim raději neřekli, aby nám snad 
nezpychly. Díky patří vedoucím, kteří na tábory jezdí o vlastní 
dovolené a bez nároku na odměnu, a v nemalé míře zastupitelům 
města Chrastavy, kteří poskytli příspěvek do rozpočtu tábora, díky 
němuž mohla být cena tábora taková, jaká byla. Do fotogalerie 
našeho tábora možno nahlédnou na perseus.ipl.cz/foto.php 
A nezbývá než dodat - přípravy na tábor 2009 mohou začít.  
 
                                                                      Ťuťu - Petra Kopecká  

Svátek našeho patrona sv. Vavřince, jemuž je zasvěcen i farní kostel v Chrastavě, jsme se rozhodli oslavit také dnem otevřených dveří. 
Našim cílem bylo ukázat spoluobčanům města, co je v našem domově nového, jak tu naši klienti žijí, čím se baví i co je trápí. Chtěli jsme 
se zájemcům také trochu pochlubit, jak se nám daří zlepšovat životní podmínky našim klientům. Šlo tedy o to, představit každému, kdo 
bude mít zájem, Domov pokojného stáří a jeho obyvatele. 

Především jsme pozvali pana Ing. Michaela Canova, starostu 
města Chrastavy. Informaci o konání dne otevřených dveří jsme 
nechali vyhlásit místním rozhlasem. A hlavně, společně 
s klientkami domova jsme napekli koláče! Poznamenávám, že 
buďto jsou naše klientky tak šikovné, nebo se tu projevil jako 
mocná podpora sv. Vavřinec, ale spíše obojí: Jak jsme se později 
dozvídali od hostů, kteří nás navštívili, i od farníků, pečivo jim 
zachutnalo. 
Návštěvníci nebyli zklamáni ani tím, co v domově uviděli. Mohli si 
prohlédnout nově vymalovanou jídelnu a nový nábytek v ní. Díky 
sponzorům a dobrovolným pomocníkům se nám podařilo získat 
další polohovací lůžka pro klienty. A hostům jsme ukázali, kde a jak 
v nejbližší době postavíme zdvižnou plošinu, která umožní našim 
klientům pohodlně využívat obou podlaží bez namáhavého 
vystupování do schodů. 
Město Chrastava ten den žilo velkou vavřineckou poutí s kolotoči, 
buřty a zmrzlinou. Byli  jsme proto rádi, že i v takové konkurenci 
jako je městská pouť, přišli zájemci o prohlídku Domova. Během 
dne jsme dopoledne v domově přivítali také pani ředitelku Oblastní 
charity Liberec Ing. Janu Bárnetovu a za Radu OCH Liberec nás 
přišel navštívit pan Ing. Antonín Schauer. 
Vyvrcholením pak bylo, když jsme společně s klienty domova 

usedli do lavic farního kostela. Administrátor P. Pavel Tomáš Genrt OFM v kázání vyzdvihl mravní vlastnosti sv. Vavřince i potřebu pomoci 
slabým a potřebným spoluobčanům. Toto označil jako hlavní úkol pro nás, pracovníky ve službách charity. Po mši svaté pak mohli i farníci 
ochutnat připravené koláče, a také oni si domov se zájmem prohlédli. 
Věříme, že den otevřených dveří byl předznamenáním dalších změn k lepšímu jak pro domov, tak i pro jeho klienty. Všem, kdo se na 
přípravě tohoto dne podíleli, ještě jednou veliký dík. 

Květa Zedková 
Foto: Zahrada našeho domova                                                                                       Převzato z Obrázku libereckých farností č. 10, roč. 6 

PRÁZDNINY V DMC 
To nám ty prázdniny zase utekly… Ani letos jsme se v Dětském a mateřském centru nenudili. Po celé dva měsíce jsme téměř každou 
středu podnikali spolu s maminkami a dětmi výlety do okolí Chrastavy. Sbírali jsme borůvky na Lesance, jeli vlakem do Bílého Kostela nad 
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Nisou, sportovali na školním hřišti, hledali poklad na „Protržené přehradě“, 
nakrmili jsme zvířátka na ranči Malevil u Heřmanic a nakonec jsme si 
zajezdili na koni ve Václavicích. Počasí nám vyšlo vždy perfektně a vždy 
jsme se sešli v hojném počtu. Budeme mít na co vzpomínat a těšíme se na 
další výlety. 
 
DALŠÍ VYLEPŠENÍ RODINNÉHO KOUTKU „MOŘSKÝ SVĚT“ 
NA ZAHRADĚ KINA 
Ve dnech od 18. 8. do 22. 8. byl koutek pro veřejnost uzavřen. Stejně jako 
loni přijeli brigádníci z MCYM – křesťanské organizace, která pracuje s dětmi 
a mládeží amerických vojáků umístěných na základnách NATO v Evropě – 
pomoci místní Jednotě bratrské se stavbou nových herních prvků – domečku 
a houpačky. Celkem asi 28 amerických i českých dobrovolníků udělalo velký 
kus práce. Naši přátelé z části také stavbu financovali. Opět nám také 
pomohli Pískovny Hrádek a.s. darováním materiálu – písku a kačírku. Letos 
se pracovalo nejen na zahradě kina, ale také před KOVÁKEM, kde se za 
velké pomoci místních dětí postavilo pískoviště a houpačka. ¨ 
Děkujeme všem, kteří nás jakkoliv v tomto díle podpořili! Věříme, že bude 
vše sloužit svému účelu a dělat radost dětem. 
V rodinném koutku bylo také dokončeno ohrazení hřiště na pétanque. 
Doporučujeme všem zájemcům, aby si přišli hru vyzkoušet. Sadu na 
pétanque je možné si proti záloze zapůjčit v 1. patře kina, v prostorách 
Centra dobrého času Bétel. 
 
PROVOZ CENTRA DOBRÉHO ČASU BÉTEL PO PRÁZDNINÁCH 
- Dětské a mateřské centrum  od 9.9. 2008 každé úterý a středu od 9.30h 
- Klub kavárna Bétel  každou středu od 17:00 do 20:00 hodin – příjemné 
prostředí k posezení pro širokou veřejnost 
- termíny dalších aktivit budou upřesněny později 
 

Bližší informace na tel.: 605 268 348, 732 335 877 

   Počínaje měsícem září vám budeme připomínat určitá významná výročí a události, které se odehrály v daném měsíci. Zápalkové nálepky 
byly vlastně nejmenší propagační plakát k určitým událostem. Budeme se snažit vám je každý měsíc přiblížit. Ukázky nálepek 
s nejrůznějšími náměty si můžete prohlédnout v městském muzeu v galerii na výstavě Svět zápalek. Dnes vám nabízíme první dvě připo-
menutí na měsíc září. 

Jičín – krásné město v srdci Českého ráje je spjato s osobou Albrechta 
z Valdštejna. Za připomenutí stojí krásný zámek na náměstí, kde původně pláno-
val středisko svého panství, dále známý altán tzv. Valdštejnskou lodžii, ke kterému 
vede krásná alej atd. 
V září 9. – 14. proběhne jako každý rok ve městě festival s názvem Jičín – město 
pohádky, letos pod názvem Když se čerti rojili. Nebudou chybět zajímavé besedy s 
nejrůznějšími lidmi, tvůrčí dílničky, hry, pasování Rytířů krásného slova, koncerty, 
pouliční divadla apod. 
 
Litoměřice – královské město na řece Labi se zajímavou historii, krásnými památ-
kami, úzkými uličkami i tajemným podzemím. Většina lidí si však Litoměřice spoju-
je s výstavou Zahrada Čech. Letos se koná v době od 19. 9. do 27. 9. Na výstavní 
ploše najdeme nejrůznější sortiment ovoce, zeleninu, květiny, cibuloviny, skalnič-

ky – viz obrázek – okrasné dřeviny, stromky, hnojiva, postřiky, ale i zahradní nábytek,zahradnické potřeby, 
skleníky, pařeniště atd. Během výstavě probíhá i bohatý kulturní program. 
                                                                                                                                                                  Text: J. Špaková, ilustrace: J. Riedl                           
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O místním koeficientu daně z nemovitostí, 
 o chrastavském webovém fóru, a také o jiných věcech 

 
Vážení spoluobčané, (včetně těch diskutujících, ať již podepsaných 
či anonymních, na webovém fóru města), 
dovolím si velmi krátce shrnout postoj zastupitelů za SNK-Pro změ-
nu v Chrastavě a i postoj můj při projednávání změny koeficientu 
daně z nemovitostí v minulých týdnech. Nebudu reagovat na osobní 
výpady některých z Vás na webovém fóru města k mé osobě, to mi 
nestojí za to a nic to nepřináší. 
Každý má své příznivce a své odpůrce. Takový je život a bylo by 
přece velmi fádní a nudné, pokud bychom se všichni milovali. 
 
1. Na pracovním (neveřejném) jednání ZM dne 26. 5. 2008 jsem 
skutečně po diskusi, kdy se do daně z nemovitostí začala míchat 
otázka úlev z odpadů, navrhl, že bude lépe, než "míchat hrušky s 
jablky", pak tedy přijmout koeficient 5 bez úlev. Návrh s úlevami za 
odpady mi totiž připadal scestný od začátku. 
Poté následoval vývoj, který vyústil (nikoliv mojí zásluhou) v jednání 
ZM dne 28. 7. 2008. 
 
2. Musím se zastat některých svých kolegů z SNK-Pro změnu v 
Chrastavě, jmenovaných v diskusních příspěvcích na fóru města. 
Křivdíte jim, pokud o nich tvrdíte, že jsou moje ovce. Naopak, v 
mnohých hlasováních a názorech se různíme, to je možné zazna-
menat ze zápisů ze ZM zveřejněných na webu města za toto voleb-
ní období. Práce svých kolegů zastupitelů v ZM si vážím, a zdaleka 
nemáme na jednotlivé věci vždy stejný náhled. 
 
3. Pokud jsem navrhoval tajné hlasování na ZM dne 23. 6. ve věci 
koeficientu daně z nemovitostí, pak z toho důvodu, aby to byl jeden 
výstup ze zastupitelstva města jako celku, abychom se vzájemně 
(zastupitelé) neobviňovali, kdo jak hlasoval. Po reakci veřejnosti 
ohledně tajného hlasování jsem změnil názor v této věci, a to i pře-
sto, že mě starosta města několikrát přesvědčoval, že bych měl 
opět navrhnout tajné hlasování v téže věci, jsem se rozhodl po kon-

zultaci se svými kolegy zastupiteli, že navrhnu předřadit diskusi s 
občany v délce trvání cca 45 minut, že nikdo z nás (za SNK) nebu-
de navrhovat hlasování tajné, a za SNK navrhnu místní koeficient 
daně z nemovitostí ve výši 2, což se i stalo. 
To vše při vědomí, že město mělo v roce 2007 daňový výnos z této 
daně ve výši cca 3,3 mil. Kč, čímž daňový výnos za rok 2009 může 
pro město činit zhruba 6,6 mil. Kč. Dovoluji si v této souvislosti od-
kázat za zajímavý rozhovor zveřejněný v Č. 15/2008 týdeníku vlády 
ČR Veřejná správa pod názvem "Obce by měly ke stanovení koefi-
cientů přistupovat uváženě." Pokud o tento článek někdo projeví 
zájem, určitě bude možné si ho ofotit na sekretariátu MěÚ, popř. ho 
mohu zájemcům poslat naskenovaný elektronickou poštou (můj e-
mail je: onemec@seznam.cz). 
 
4. Můžete mě někteří z Vás nazývat populistou, křiklounem, a co já 
vím, čím ještě. Na onom ZM bych jednal stejně, i kdyby v sále se-
děl třeba jen jeden člověk z řad veřejnosti, to mě mnozí ještě asi 
málo znáte. Nejednal jsem pod žádným tlakem, za žádnou provizi 
(jak naznačil pan/paní "oldies" v jednom svém úsměvném příspěv-
ku na fóru). Jednal jsem tak proto, že jsem byl přesvědčen o správ-
nosti svého tvrzení. Ke svému jednání nepotřebuji žádnou kulisu 
ani žádný nátlak. 
Je zajímavé, že v diskusi (po úvodním vystoupení starosty) vystou-
pili pouze tři zastupitelé v pořadí Němec, pan Wolf a mistostarosta 
Pilař. Proč na obhajobu "správného" názoru starosty nevystoupili i 
další zastupitelé z jeho volební strany? Báli se veřejností, styděli se, 
nebo proč? 
Je zajímavé, že k mému názoru se (vyjma zastupitelů za ODS) při-
dal i jeden za ČSSD, jeden za KSČM a také za KDU/ČSL? Je velmi 
zajímavé, proč? Tito zastupitelé přece nejsou "moje ovce"? 
5. V diskusi jsem nevyloučil, že se např. za rok opět ke koeficientu 
daně z nemovitostí nevrátíme. Tvrdit však, že „Němec za ta léta ne-
hnul pro Chrastavu prstem, je to jen a jen populista nejhrubšího zr-
na. Vůbec mu nejde o to, aby město mělo peníze za které by mohlo 
něco udělat. Naopak má vztek, kdykoli se něco podaří, jelikož je v 
čele člověk, kterému nesahá ani po kotníky, a tak si přeje čím hůře, 
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tím lépe", to je nehorázná a prach-
sprostá lež, která pramení z jakési 
nepochopitelné zášti, závistí a vím 
já z čeho všeho k mé osobě od ně-
kterých diskutujících na webovém 
fóru města (většinou samozřejmě 
uvedených pod jakýmsi pseudony-
mem). 
Mohu Vás ubezpečit, že to tak není, 
a vyvracet Vám Váš názor, pane/í 
"halvi" a někteří další, je zřejmě zby-
tečné. Mám naopak radost, pokud 
se ve městě něco podaří, a mám i 
radost z toho, pokud se městským 
úředníkům podaří dosáhnout na ně-
jakou dotaci pro smysluplné akce. 
Ale o tom přesvědčovat vás - 
"přesvědčené" - je skutečně zbyteč-
né. Jediné, co mohu všem, kterým 
ležím v žaludku, doporučit, příště 
mě nevolte. 
Zvolte si ty, kteří posléze pošlapou 
výsledky voleb v Chrastavě, jako 
tomu bylo na podzim roku 2006. 
Zvolte si ty, kteří udělají vše pro to, 
aby opět usedli na radnici, a to za 
jakoukoliv cenu. 
Za SNK – Pro změnu v Chrastavě 
mohu zodpovědně prohlásit, že my 
jsme ty funkce, jak přece vidno, ne-
vzali za každou cenu. Byla to právě 
modro – oranžovo – rudá chrastav-
ská koalice (ODS + ČSSD + 
KSČM), která pošlapala výsledek 
komunálních voleb v Chrastavě. 
Na závěr mi dovolte vyslovit jedno 
přání. 
Těm z Vás, kteří tak urputně kritizu-
jete na fóru města, vzkazuji, abyste 
se také občas přišlí podívat na jed-
nání ZM, jak kdo vystupuje a jak kdo 
hlasuje. Přál bych si, aby každé jed-
nání ZM mělo alespoň třetinovou 
účast občanů v porovnáni se ZM 
dne 28. 7. 2008. 
 
———————————————— 
Začíná nový školní rok a tak přeji 
všem chrastavským žákům mnoho 
slušných výsledků ve škole, a všem 
chrastavským učitelům, aby měli ze 
svých žáků jen radost, a aby je žáci 
příliš nezlobili. Rodičům žáků přeji 
mnoho trpělivosti při studiu svých 
dětí. 
 
Přeji Vám hezký měsíc září. 

Mgr. Oldřich Němec, 
zastupitel za SNK 

– Pro změnu v Chrastavě 
 

- Jak uvedly prázdni-
nové Chrastavské 
listy, 12. června 2008 
navštívily chrastav-
skou mateřskou škol-
ku Motýlek v Nádraž-
ní ulici děti z partner-
ského města Lwó-
wek Ślaski. 
Učitelky MŠ pro 
všechny děti připravi-
ly zajímavý program, 
včetně kouzelnické-
ho vystoupení či ná-
vštěvy hasičského 
muzea. 
 
Foto: J. Zahurancová 
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Petr JÍNA
Spojovací 370
Mníšek u Liberce

CENÍK INZERCE
Chrastavské listy

Informace o možnosti inzerovat v 
Chrastavských listech vám podají 
pracovníci sekretariátu Městského 
úřadu v Chrastavě nebo fa RECo de-
sign s.r.o. (tel.: 482 720 945). 
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Úvìr 3,7% FIX po celou dobu splatnosti

Zpracování finanèního plánu ZDARMA!
Celková úspora èasu i vašich financí - osobní pøístup!
tel.: 724 242 048 - Iva Zítková

NECHÁM na svém pozemku v Chrasta-
vě složit drobnou suť, hlínu nebo jíl. Slo-
žení je zadarmo, pouze požaduji rozhrnutí 
bagrem. Informace na tel.: 604 77 80 18. 
——————————————————— 
Daruji KOTĚ - kocourka, mourovatého 
chytrého medvěda s bílými tlapkami a úpl-
ně černou stydlivou kočičku. 
Zvyklí na bedýnku, mohou být venku, ale i 
doma. Tel. odpoledne a večer: 482 317 
001, Chrastava, Sportovní ul. 
——————————————————— 
PRODEJ SLEPIČEK 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět 
prodává slepičky snáškových materiálů 
Hisex a Dominant. 
Stáří slepiček: 14-17 týdnů začátek snáš-
ky: listopad cena 118,-Kč - 148,-Kč /ks dle 
stáří 
Plná snáška v zimních měsících. 
Prodeje se uskuteční: v Chrastavě v sobo-
tu dne 11. října na náměstí u jízdních kol 
v 13:00 hod. 
Případné bližší informace -  
tel.: 728 605 840, 728 165 166,  
      415 740 719 
 

s
.
r
.
o
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PRODAT část podílu města v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností vztahujících se k nebytovému prostoru s nájemním 
vztahem na dobu určitou do 31.12. 2013

nejvyšší nabídce nejméně 200.000,-Kč.

Upozornění: v souladu s "Podmínkami pro prodej části podílu města Chrastava v MBD Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k nebytovým prostorům" 
schválenými ZM dne 30.9.2007 je u nabídek rozhodující výše směrného čísla.
Směrné číslo: u současného nájemce se rovná nabízené kupní ceně krát 5,56 (tj. 1.112.000), u jiného zájemce se rovná směrné číslo nabízené kupní ceně.

Požadovaná jistota 100.000,-Kč

Výše nabízený nebytový prostor se kupujícímu předá ve stavu, jak se nachází ke dni převodu, jenž proběhne dle "Podmínek pro prodej části podílu města Chrastava v 
MBD Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k nebytovým prostorům".

Prohlídka nebytového prostoru: dle dohody

číslo 101, o výměře 52 m2 v domě č.p. 224 na náměstí 1. máje, k.ú. Chrastava I

PRODAT část podílu města v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností vztahujících se k nebytovému prostoru s nájemním 
vztahem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

nejvyšší nabídce nejméně 200.000,-Kč.

Upozornění: v souladu s "Podmínkami pro prodej části podílu města Chrastava v MBD Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k nebytovým prostorům" 
schválenými ZM dne 30.9.2007 je u nabídek rozhodující výše směrného čísla.
Směrné číslo: u současného nájemce se rovná nabízené kupní ceně krát 3,45 (tj. 690.000), u jiného zájemce se rovná směrné číslo nabízené kupní ceně.

Požadovaná jistota 100.000,-Kč

Výše nabízený nebytový prostor se kupujícímu předá ve stavu, jak se nachází ke dni převodu, jenž proběhne dle "Podmínek pro prodej části podílu města Chrastava v 
MBD Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k nebytovým prostorům".

Prohlídka nebytového prostoru: dle dohody

PRODAT část podílu města v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností vztahujících se k nebytovému prostoru s nájemním 
vztahem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

nejvyšší nabídce nejméně 200.000,-Kč.

Upozornění: v souladu s "Podmínkami pro prodej části podílu města Chrastava v MBD Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k nebytovým prostorům" 
schválenými ZM dne 30.9.2007 je u nabídek rozhodující výše směrného čísla.
Směrné číslo: u současného nájemce se rovná nabízené kupní ceně krát 1,21 (tj. 242.000), u jiného zájemce se rovná směrné číslo nabízené kupní ceně.

Požadovaná jistota 100.000,-Kč

Výše nabízený nebytový prostor se kupujícímu předá ve stavu, jak se nachází ke dni převodu, jenž proběhne dle "Podmínek pro prodej části podílu města Chrastava v 
MBD Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k nebytovým prostorům".

Prohlídka nebytového prostoru: dle dohody

PRODAT část podílu města v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností vztahujících se k VOLNÉMU nebytovému prostoru

nejvyšší nabídce nejméně 330.000,-Kč.

Požadovaná jistota 100.000,-Kč

Výše nabízený nebytový prostor se kupujícímu předá ve stavu, jak se nachází ke dni převodu, jenž proběhne dle "Podmínek pro prodej části podílu města Chrastava v 
MBD Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k nebytovým prostorům".

Prohlídka nebytového prostoru: dle dohody

PRODAT část podílu města v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností vztahujících se k VOLNÉMU nebytovému prostoru

nejvyšší nabídce nejméně 300.000,-Kč.

Požadovaná jistota 100.000,-Kč

Výše nabízený nebytový prostor se kupujícímu předá ve stavu, jak se nachází ke dni převodu, jenž proběhne dle "Podmínek pro prodej části podílu města Chrastava v 
MBD Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k nebytovým prostorům".

Prohlídka nebytového prostoru: dle dohody

číslo 103, o výměře 62,5 m2 v domě č.p. 57, Frýdlantská ul., k.ú. Chrastava I

číslo 101, o výměře 60,3 m2 v domě č.p. 57 ve Frýdlantské ul., k.ú. Chrastava I

číslo 102, o výměře 183,5 m2 v domě č.p. 57 ve Frýdlantské ul., k.ú. Chrastava I

číslo 101, o výměře 85,1 m2 v domě č.p. 142 na náměstí 1. máje, k.ú. Chrastava I
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