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  Starosta města Chrastava dle § 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a § 15 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Senátu Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že Volby do zastupitelstva kraje a do Senátu PČR se uskuteční v tento termín: 

     17. 10. 2008  - 14:00 - 22:00 hod. 
            18. 10. 2008  -   8:00 - 14:00 hod.                                                                                                                                 Ing. Michael Canov 

Úplné znění tohoto oznámení najdete na str. 4 tohoto vydání Chrastavských listů. 

Začátkem měsíce září byla opět zprovozněna lávka přes Jeřici v Alšově ulici. Tato lávka byla 
upřednostněna na základě pravidelných prohlídek mostních konstrukcí s ohledem na její špatný 
technický stav. 
Touto rekonstrukcí došlo k odstranění 
nevyhovujícího až havarijního stavu 
povrchu  včetně nutné výměny nosné 
ocelové konstrukce a nového ochran-
ného nátěru. Stávající povrch byl na-
hrazen ocelovými pozinkovými rošty. 
Tyto by měly zajistit dlouhodobou 
životnost a snadnou údržbu (hlavně 
v zimním období). Celkové technické 
řešení, včetně opravy, realizovala 
firma Kovovýroba Peřina s.r.o. v cel-
kovém nákladu 130.129,- Kč. 
V dalších letech bychom chtěli postup-
ně pokračovat v opravách dalších lá-
vek s přihlédnutím na jejich aktuální 
stav. 
                                                                                                ORM  Mgr. Jakub Dvořák, Petr Bezvoda 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:   
-  s c h v á l i l a  
1.     pronájem části stavební parcely č. 180/4  o výměře cca 12 m2 – zastavěná plocha a 

nádvoří  v k. ú. Dolní Chrastava od paní Veroniky Černé za účelem realizace stavby 
Výstavba dopravního terminálu Chrastava v rámci projektu RTN-Terminál Chrastava vč. 
návrhu smlouvy o nájmu pozemku čj. N/65/2008  

2.     pronájem části pozemkové parcely č. 143/3 o výměře cca 575 m2 – ostatní plocha v k. ú. 
Dolní Chrastava od pana Ing. Petra Šimáka za účelem realizace stavby „Výstavba 
dopravního terminálu Chrastava v rámci projektu RTN-Terminál Chrastava“  vč. návrhu 
smlouvy o nájmu pozemku čj. N/66/2008  

-  s c h v á l i l a 
v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2008 poskytnutí daru  TJ Spartak Chrastava, oddíl 
kopané, ve výši 20.000,- Kč - DR/6/2008 a pověřila starostu podpisem darovací smlouvy  
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-  s c h v á l i l a 
1.     hodnocení a zadání akce „Rekonstrukce povrchů MK 2008 v Chrastavě“ na základě hodnotící zprávy  pracovní komise, v souladu s § 

6a §12 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a přidělila zakázku firmě STRABAG a. s., oblast 
Sever, tř. Generála Svobody 77, 460 14 Liberec XII, IČ 60838744 

2.     návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem STRABAG a. s., oblast Sever, tř. Generála Svobody 77, 460 14 Liberec XII, IČ 60838744, DIČ 
CZ60838744 na provedení veškerých stavebních prací a zhotovení děl souvisejících k úplnému dokončení akce „Rekonstrukce 
povrchů MK 2008 v Chrastavě“ a pověřila starostu jejím podpisem 

-  s c h v á l i l a 
hodnocení a zadání akce „Chrastava – technický dozor investora v rámci projektu EU-CVA“ na základě hodnotící zprávy pracovní komise, 
v souladu s § 6a §12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pokyny pro zadávání 
veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu, v platném znění, a přidělila zakázku firmě Invest s. r. o., Tovaryšský vrch 
1358/3, Liberec 1, 460 01, IČ 46711716 návrh mandátní smlouvy  s mandatářem INVEST s. r. o., Tovaryšský vrch 1358/3, Liberec 1, 460 
01, IČ 46711716 o zajištění investorsko-inženýrské činnosti ve fázi technického dozoru investora pro realizaci projektu „Chrastava – 
Rekonstrukce objektu č. p. 407 na centrum volnočasových aktivit“  
-  s c h v á l i l a 
1.     hodnocení a zadání akce „Chrastava – ozvučení a osvětlení sálu v rámci projektu EU-CVA“ na základě hodnotící zprávy  pracovní 

komise, v souladu s § 6a §12 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pokyny pro 
zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu, v platném znění, a přidělila zakázku Luboši Komárkovi, 
Pobřežní 484, Chrastava, 463 31, IČ 65634322  

2.     návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Lubošem Komárkem, Pobřežní 484, Chrastava, 463 31, IČ 65634322 na zajištění ozvučení a 
osvětlení sálu při realizaci projektu „Chrastava – Rekonstrukce objektu č. p. 407 na centrum volnočasových aktivit“  

-   s c h v á l i l a 
1.     hodnocení a zadání akce „Chrastava – realizační manažer v rámci projektu EU-CVA“ na základě hodnotící zprávy pracovní komise, 

v souladu s § 6a §12 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pokyny pro 
zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu, v platném znění, a přidělila zakázku firmě ARR – Agentura 
regionálního rozvoje, spol. s r. o., tř. 1. máje 97/25, Liberec 3, 460 01, IČ 48267210 

2.     návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o., tř. 1. máje 97/25, Liberec 3, 460 01, IČ 
48267210 na zajištění řízení a koordinace prací při realizaci projektu „Chrastava – Rekonstrukce objektu č. p. 407 na centrum 
volnočasových aktivit“  

-   s c h v á l i l a 
1.     hodnocení a zadání akce „Chrastava – zabezpečovací technika objektu, v rámci projektu EU-CVA“ na základě hodnotící zprávy 

pracovní komise, v souladu s § 6a §12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu v platném znění a přidělila zakázku firmě 
Oaza – net, spol. s r.o., Dr. Milady Horákové 81/117, Liberec 6, 460 06, IČ 47282711 

2.     návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Oaza – net, spol. s r. o., Dr. Milady Horákové 81/117, Liberec 6, 460 06, IČ 47282711 na 
zajištění zabezpečovací techniky při realizaci projektu „Chrastava – Rekonstrukce objektu č.p. 407 na centrum volnočasových aktivit“  

-   v z a l a   n a   v ě d o m í   
zápis č. 2008/14 z jednání bytové a sociální komise ze dne 21. 8. 2008  
-  r o z h o d l a 
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS panu Františku Kronovi a pověřila starostu jejím podpisem 
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OD/12/2008 ze dne 11. 4. 2008 se zhotovitelem Sdružení fyzických osob, Koleník S., Ještědská 
592 Chrastava, IČ 13340204 na „Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci lesní cesty „France Josefa“  a pověřila starostu 
jejím podpisem Tímto dodatkem se upravuje článek č. III, Termíny plnění výše uvedené smlouvy. Dochází k prodloužení termínu dodání 
díla v celém rozsahu do 31. 3. 2009 (resp. do 3 měsíců od dodání pokynů objednatele o dořešení majetkoprávních vztahů). 
-  d o p o r u č i l a    Z M 
schválit 4. změnu rozpočtu a investičního plánu na rok 2008  
-  s c h v á l i l a 
odpis movitého majetku dle přílohy           

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné 
takto:   
-  s c h v á l i l a  
převod práv a závazků PJ NEPTUN spol. s r.o., vyplývajících ze 
smlouvy o nájmu nebytových prostor čj. N/031/2006 na pana 
Přemysla Bočoka, bytem Nová Ves nad Nisou 422, IČ 64666913, 
ke dni 1. 10. 2008   
-  s c h v á l i l a  
dodatek č. 4, čj. N/74/2008 ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor čj. 073/2003/N vč. dodatků 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 František Jung 
2.     dodatek č. 1, čj. N/77/2008 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 Julius Oszlik  
2.     dodatek č. 1, čj. N/78/2008 ke smlouvě o nájmu pozemku  ze 

dne 1. 6. 1998  a pověřila starostu jeho podpisem  

-  s c h v á l i l a  
v návaznosti na své usnesení čj. 2007/10/XII, odst. 2 ze dne 20. 8. 
2007 smlouvu o zřízení věcného břemene čj. VB/09/2008 ve 
prospěch paní Stanislavy Schránilové a Dalibora Bočka, za cenu 
1.925,- Kč a náklady spojené se zřízením věcného břemene a  
pověřila starostu jejím podpisem   
-  s c h v á l i l a  
dodatek č. 1, čj. SBS/35/2008 ke smlouvě č. EP-12-
4001091/08032/001, čj. SBS/32/2008, kterou uzavřelo Město 
Chrastava a ČEZ Distribuce, a. s.  
-  s c h v á l i l a 
1.     záměr pronajmout část p.p.č. 283/1 o výměře cca 100 m2 - 

trvalý travní porost na dětský     koutek a  část p.p.č. 283/1 o 
výměře cca 600 m2 – trvalý travní porost na sekání trávy v k. 
ú.     Horní Chrastava  

2.     záměr pronajmout část p. p. č. 1431 o výměře cca 23 m2 - 
ostatní plocha v k. ú. Horní  Chrastava (na zřízení zahrady)  

-  o p r a v i l a  
své usnesení čj. 2008/10/VI odst. 2 ze dne 28. července 2008, 
takže opravené zní:   
záměr pronajmout  část p. p. č. 33/1 o výměře cca 30 m2 – ostatní 
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plocha v k. ú. Dolní Chrastava (na zřízení zahrady)  
-  r o z h o d l a 
vypovědět  nájemní smlouvy  
1.     čj. 44N02/41 ze dne 6. března 2002, kterou uzavřela základní 

organizace AVZO ČR Chrastava a Pozemkový fond ČR, ze 
kterého přešla práva a povinnosti na město Chrastava 

2.     čj. 74N04/41 ze dne 17. března 2004, kterou uzavřeli 
manželé Radovan a Renata Brindzákovi  a Pozemkový fond 
ČR, ze kterého přešla práva a povinnosti na Město Chrastava 

3.     čj. 36N07/41 ze dne 6. března 27. června 2007, kterou 
uzavřel pan Roman Zima v zastoupení paní Hany 
Hartmanové a Pozemkový fond ČR, ze kterého přešla práva 
a povinnosti na Město Chrastava  

-  s c h v á l i l a 
dohodu o plánované pomoci na vyžádání mezi Českou 
republikou – Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje a 
Městskou policií Chrastava  a pověřila starostu jejím podpisem   
-  s c h v á l i l a 
smlouvu o zveřejnění inzerce tel. čísel pro rok 2008/2009 s firmou 
Mediatel, spol. s r. o., Praha a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l a 
kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Chrastava a "Turistické 
známky", s. r. o. Rýmařov na výrobu 500 ks kovových štítků, 
určených jako propagační materiál pro prodej veřejnosti v roce 
2009 v městském Infocentru a pověřila starostu jejím podpisem   
-  s c h v á l i la 
smlouvu o partnerství uzavřenou mezi městem Chrastava a 
"Nadace partnerství" Brno o dlouhodobé spolupráci při rozvoji 
šetrné turistiky, cyklistické dopravy a certifikace Cyklisté vítáni a 
pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Povodí Labe, státní podnik, 
Želivského 5, 466 05, Jablonec nad Nisou, IČ 70890005 na akci „
Vítkovský potok, Horní Vítkov, oprava zdi na pravém břehu, ř.km 
5,036 – 5,044“ a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  p o v ě ř i l a 
starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace s řídícím orgánem 
Regionálního operačního programu Severovýchod na akci „Město 
Chrastava – Rekonstrukce objektu č. p. 407 na centrum 
volnočasových aktivit 
 
-   s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo OD/01/2007 ze dne 
15.01.2007 s dodavatelem CHALUPA – RVES, a. s. se sídlem: 
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 mění bankovní spojení z důvodu zřízení speciálního 
konta pro čerpání peněz z EU a dále upravuje termín realizace 
akce z důvodu posunutí termínu podpisu smlouvy o poskytnutí 
dotace (po podpisu smlouvy o přidělení dotace). 
 
-   s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1 k mandátní smlouvě č. M/04/2008 
s mandatářem INVEST s. r. o., Tovaryšský vrch 1358/3, Liberec 1, 
460 01, IČ 46711716 o zajištění investorsko-inženýrské činnosti ve 
fázi technického dozoru investora pro realizaci projektu „
Chrastava – Rekonstrukce objektu č. p. 407 na centrum 
volnočasových aktivit“ a pověřila starostu jeho podpisem 
Dodatek upravuje termín zajištění investorsko-inženýrské činnosti 
z důvodu posunutí termínu podpisu smlouvy o poskytnutí dotace 
(po podpisu smlouvy o přidělení dotace). 
 
-   s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo OD/31/2008 se zhotovitelem 
ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o., tř. 1. máje 
97/25, Liberec 3, 460 01, IČ 48267210 na zajištění řízení a 
koordinace prací při realizaci projektu „Chrastava – Rekonstrukce 
objektu č. p. 407 na centrum volnočasových aktivit“ a pověřila 
starostu jeho podpisem 
Dodatek upravuje termín zajištění řízení a koordinace prací 
z důvodu posunutí termínu podpisu smlouvy o poskytnutí dotace 
(po podpisu smlouvy o přidělení dotace). 
 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í  

zápis č. 2008/15 z jednání bytové a sociální komise ze dne 25. 8. 
2008  
 
-   r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS panu Vladimíru Štrickovi 
a paní Vlastě Kohlíkové a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Libuši Štěpánkové a 
pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Ireně Kyksové  a 
pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Boženě Skřivánkové 
a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v typu azylového zařízení 
paní Janě Jarošové a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v typu azylového zařízení 
panu Štefanu Giňovi pod podmínkou úhrady splatných pohledávek  
a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v typu azylového zařízení 
panu Juraji Demetreovi a paní Emilii Berkyové a pověřila starostu 
jejím podpisem 
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v typu azylového zařízení 
paní Květě Ferkové a pověřila starostu jejím podpisem 
 -  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v typu azylového zařízení 
paní Šárce Rovné a pověřila starostu jejím podpisem 
 
 -  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v typu azylového zařízení 
paní Jitce Sochůrkové a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v typu azylového zařízení 
paní Boženě Bukajové a pověřila starostu jejím podpisem 
 
 -  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v typu azylového zařízení 
paní Denise Ferencové a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v typu azylového zařízení 
paní Ireně Kuncové a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě paní Edeltraud 
Šlapakové a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í  
zápis č. 2008/16 z jednání bytové a sociální komise ze dne 8. 9. 
2008  
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v typu azylového zařízení 
manželům Janu a Květě Ferencovým a pověřila starostu jejím 
podpisem 
 
-  s c h v á l i l a 
pravidla pro poskytování nájmu bytů v domě s pečovatelskou 
službou v Chrastavě a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  s c h v á l i l a 
podání žádosti o poskytnutí  dotace na sociální služby pro rok 
2009 dle programu podpory A -podpora poskytování sociálních 
služeb, které mají místní či regionální charakter a pověřila starostu 
jejím  podpisem 
 
-   v z a l a   n a   v ě d o m í  
žádost společnosti NYKUMA s. r. o. o pronájem skládky v k. ú. 
Dolní Vítkov, vyjádření starosty k této žádosti  a vyjádření 
zástupců firmy a pracovníků MěÚ v diskusi nad touto žádostí 
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Starosta města Chrastava dle § 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 15 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Senátu Parlamentu České republiky a o změně a 
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: 

 
1.   Volby do  zastupitelstva kraje a do Senátu PČR se uskuteční:  

     17. 10. 2008  - 14:00 –  22:00 hod. 
             18. 10. 2008  -   8:00 –  14:00 hod.  
 
2.     Místem konání voleb 

v okrsku č. 1         je budova Městského úřadu, malá zasedací místnost, nám. 1. máje 1, Chrastava 
pro voliče bydlící v ulicích: Bílokostelecká, Cihlářská, Liberecká, Luční, Malá Kostelní, Muzejní, Nádražní, Pobřežní,  Polní,             
                              Revoluční, Sedmidomská, Soudní, Turpišova, Větrná, Žitavská 
v okrsku č. 2         je malý sál školní jídelny, Turpišova 343, Chrastava, 
pro voliče bydlící v ulicích: Alšova, Bezručova, Družstevní, Frýdlantská, Hřbitovní, Kostelní, Loudátova, Mlýnská, Mostní, nám. 1. 
                                     Máje, Richtrův vrch, Spojovací, Sportovní, Školní, Vysoká, Víska, Vítkovská, Víta Nejedlého 
v okrsku č. 3         je budova Mateřské školy, Nádražní 370, Chrastava, 
pro voliče bydlící v ulicích (v k. ú.): Andělohorská, Barandov, Andělská Hora, Lipová, Ještědská, Na Hůrce, Nový Domov, Tovární 

 
v okrsku č. 4        je budova bývalého "S-klubu", nyní restaurace, Střelecký vrch 709, Chrastava, 
pro voliče bydlící v ulicích: Střelecký vrch, Textilanská 
 
v okrsku č. 5        je budova knihovny Vítkov 33, Chrastava, 
pro voliče bydlící v k. ú.: Dolní Vítkov, Horní Vítkov 

 
3.     Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti 

hlasovat v uvedeném okrsku. 
 
4.     Každý volič obdrží hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. Hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva 

kraje a do Senátu PČR budou dodány v jedné obálce. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

UPOZORNĚNÍ ! 
 
V případě, že žádný z kandidátů voleb do Senátu PČR nezíská v 1. kole nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů 
bude 2. kolo voleb do Senátu PČR probíhat ve dnech: 
 
             pátek   24. 10. 2008 od 14:00 – 22:00 h. 
             sobota 25. 10. 2008 od   8:00 – 14:00 h.  
 
Volební místnosti zůstávají stejné a hlasovací lístky obdrží každý volič přímo ve volební místnosti.   

-   s t a n o v i l a , 
že žádostí se bude dále zabývat po obdržení podnikatelského 
záměru a po vyřešení případných připomínek jednotlivých odborů 
MěÚ k tomuto záměru 
 
-    v z a l a   n a   v ě d o m í 
zprávu č. 61/08 o stavebně technickém průzkumu a návrhu 
statického zajištění objektu        Liberecká ul., č.p. 35, Chrastava, 
včetně kvalifikovaného odhadu finančních nákladů ). 
 
-   s c h v á l i l a 

omezení provozu Mateřské školy Chrastava, Revoluční 488 - 
příspěvková organizace dne 27. 10. 2008 a ve dnech 29. až 31. 
12. 2008 dle žádosti včetně přílohy. V uvedených dnech bude v 
provozu vždy jedno pracoviště MŠ. 
 
-  s c h v á l i l a 
návrh přemístění stávajících venkovních vitrín stojících, dvou 
nových venkovních vitrín závěsných, grafický návrh tabulí se znaky 
partnerských měst a také jejich umístění v prostoru před vstupem 
do radnice 

Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a usneslo se takto: 
-   schválilo 

1.     převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 1 v domě 
č. p. 205, Andělohorská, k. ú. Dolní Chrastava, manželům Vlastislavu a Pavle Rotschedlovým  

2.     převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 8 v domě 
č. p. 203, Andělohorská, k. ú. Dolní Chrastava, paní Heleně Kůstkové  

3.     převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 6 v domě 
č. p. 666, Střelecký vrch, k. ú. Chrastava I, manželům Zdeňkovi a Janě Kůtovým  

4.     převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 3 v domě 
č. p. 599, Nový Domov k. ú. Chrastava II, panu Karlu Vobeckému  

5.     převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 2 v domě 
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č. p. 599, Nový Domov k. ú. Chrastava II, panu Jaroslavu Krňákovi  

6.    převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 16 v domě 
č. p. 204, Andělohorská k. ú. Dolní Chrastava, manželům Karlovi a Ludmile Havrlantovým  
7.    převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 24 v domě 
č. p. 204, Andělohorská, k. ú. Dolní Chrastava, paní Vladislavě Kučerové  
 
-  schválilo   prodej pozemkové parcely č. 323/9 o výměře 841 m2 - zahrada a pozemkové parcely č. 323/10 o výměře 180 m2 - trvalý 
travní porost, vše k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, do vlastnictví pana Štěpána Čepely na stavbu rodinného domku 
 
-  schválilo  v návaznosti na své usnesení čj. 2003/06/V odst. 3 ze dne 1. 9. 2003 prodej části pozemkové parcely č. 156/2 o výměře cca 3 
500 m2 - ostatní plocha a pozemkové parcely č. 156/3 o výměře 797 m2 - zahrada, vše k.ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví pana Jana 
Tordy, na obytnou výstavbu 
 
-  schválilo  v návaznosti na své usnesení čj. 2007/04/XII odst. 1 ze dne 3. 9. 2007 prodej pozemkové parcely č. 112 o výměře 406 m2 - 
trvalý travní porost, pozemkové parcely č. 113 o výměře 1174 m2 - trvalý travní porost a části pozemkové parcely č. 720 o výměře cca 100 
m2 - ostatní plocha, vše k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, na stavbu rodinného domku, do vlastnictví paní Michaly Horáčkové 
 
-  schválilo  v návaznosti na své usnesení čj. 2007/04/XII odst. 2 ze dne 3. 9. 2007 prodej pozemkové parcely č. 107/6 o výměře 42 m2 - 
ostatní plocha a části pozemkové parcely č. 111/1 o výměře cca 120 m2 - trvalý travní porost, vše k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, do 
vlastnictví paní Miluše Seibtové 
 
-  schválilo  v návaznosti na své usnesení čj. 2007/04/XII odst. 2 ze dne 3. 9. 2007 prodej části pozemkové parcely č. 111/1 o výměře cca 
397 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, do vlastnictví manželů Aleny a Josefa Krágových, manželů Moniky a MUDr. 
Petra Hartlových a pana Jaroslava Handšuha 
 
-  schválilo  na druhém místě (v případě, že žadatelé schválení na prvním místě od koupě odstoupí nebo neuzavřou písemnou dohodu o 
rozdělení pozemku v termínu do 30. září 2008) v návaznosti na své usnesení čj. 2007/04/XII odst. 2 ze dne 3. 9. 2007 prodej části 
pozemkové parcely č. 111/1 o výměře cca 397 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, do vlastnictví pana Ivana 
Čukana 
 
- neschválilo  v návaznosti na své usnesení čj. 2004/06/VII, odst. 1 prodej pozemkových parcel  na výstavbu RD dle regulačního plánu „
Chrastava – Polní – 60 RD, 2002“, do vlastnictví pana Lukáše Plechatého   

 
- odložilo  prodej pozemkové parcely č. 489/24 o výměře 14 901 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 745/1 o výměře 7 625 m2 - orná 
půda, pozemkové parcely č. 747/5 o výměře 10 493 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 762/12 o výměře 16 390 m2 - orná půda a 
pozemkové parcely č. 765/12 o výměře 828 m2 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Dolní Chrastava, na výstavbu RD dle regulačního plánu 
“CHRASTAVA – POLNÍ – 60 RD, 2002“ s tím, že stanovilo, že v nové nabídce se předmětné pozemky budou nabízet za minimální cenu 
400,- Kč/ m2. 
 
- schválilo v návaznosti na své usnesení čj. 2008/03/VIII odst. 7 ze dne 14. 4. 2008 prodej pozemkové parcely č. 1033 o výměře 461 m2 - 
zahrada v k. ú. Horní Vítkov, do vlastnictví manželů Jany a Viktora Kačani 
 
- schválilo  v návaznosti na své usnesení čj. 2008/03/VIII odst. 5 ze dne 14. 4. 2008 prodej části pozemkové parcely č. 555/3 o výměře 
cca 30 m2 - ostatní plocha v k. ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví společnosti Kordula s.r.o., za cenu 100,- Kč/m2 a náklady spojené s 
prodejem 
 
- schválilo 
1.    bezúplatný převod (nabytí) stavební parcely č. 125 o výměře 145 m2 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemkové parcely č.  968/3 o 
výměře 233 m2 - ostatní plocha v k.ú. Horní Chrastava, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
města Chrastava vč. návrhu smlouvy o bezplatném převodu nemovitosti č. ULB/01/2008/Chrastava, čj. RU/34/2008 a pověřila starostu 
jejím podpisem 
2.    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/35/2008 (příloha č. 6 k originálu usnesení) a pověřila 
starostu jeho podpisem Předložil ORM-Ml. 
 
-  schválilo  koupi dle geometrického plánu čz. 570-199/2008 pozemkové parcely č. 789/4 o výměře 67 m2 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. 
Dolní Chrastava od prodávajícího JUDr. Alexandra Šoljaka, správce konkurzní podstaty, do vlastnictví města, za cenu 14.001,40 Kč návrhu 
kupní smlouvy čj. K/33/2008  a pověřila starostu jejím podpisem 
 
- vzalo na vědomí  dočasné přestěhování Společenského klubu do objektu č. p. 503 v Bezručově ulici z důvodu rekonstrukce objektu č. p. 
407 v Turpišově ulici 
 
- odložilo důvodu uvedeného v bodě 1 prodej objektu č. p. 503 do doby ukončení rekonstrukce 
 
- pověřilo finanční výbor aktualizací navrhované ceny 
 
- schválilo  návrh 4. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2008 (vypracováno dne 27. 8. 2008) včetně předložené změny na jednání 
ZM (navýšení příjmů z prodeje družstevních podílů a zvýšení výdajů na investice o 1 mil. Kč)   
 
-  schválilo uzavření smlouvy s Volksbank CZ, a. s., Lazarská 8, 120 00 Praha 2, IČ 25 08 33 25, o poskytnutí  
revolvingového úvěru do výše 10,500.000,- Kč za účelem financování projektu “Město Chrastava – Rekonstrukce objektu č.p. 407 na 
Centrum volnočasových aktivit“ vedeném v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod pod registračním číslem 
“CZ.1.13/2.2.00/02.00101“, se splatností k 30. 4. 2010 a pověřilo starostu jejím podpisem  
 
-  schválilo 
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Vážení spoluobčané, 
     dovoluji si Vás pozvat na šedesátý „Večer se starostou“ pořádaný 
na téma „Senioři v našem městě“. Jak již název večera napovídá, 
večer je určen hlavně pro naše seniory, zejména pak pro obyvatele 
domů s pečovatelskou službou.   
 
     Odbornými garanty večera jsou vedoucí odboru pro záležitosti 
občanů MěÚ Chrastava paní Hana Urbanová a ředitelka  Městské- 
  ho bytového družstva paní Jiřina Flemingová.  
     Setkání se koná ve spolupráci s ředitelkou školní jídelny paní Milo- 
  slavou Šírovou  v pondělí dne 13. října 2008 v malém sále školní 
  jídelny od 16:00 hodin.   
     Těším se na Vaši účast.                           Ing. Michael   C a n o v 

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  na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2008 poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Spartak 
Chrastava, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 46744657  
 
-  vzalo na vědomí  vyhodnocení došlých stanovisek dotčených orgánů, připomínek a požadavků k projednání návrhu zadání změny č. VI 
schváleného územního plánu města Chrastavy  
 
-  schválilo  ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. x) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 6 odst. 5 písm. b) 
a § 47 odst. 5 zák.č. 183/2006 S., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zadání změny č. VI schváleného 
územního plánu města Chrastavy  
 
-  zamítlo  žádost organizace Člověk v tísni, o.p.s. o poskytnutí příspěvku ve výši 35 000,-Kč  
 
-  schválilo 
1.     komisi pro vyhodnocení Sportovce 2008 v tomto složení: paní Jitka Ramírezová, paní Miloslava Šírová, paní Eva Kašková, paní Karin 

Cinibulková, paní Zita Václavíková 
2.     předávající při slavnostním vyhlášení (v pátek 24. října 2008): paní Romana Krčková, Mgr. Oldřich Němec, pan Pavel Pěch, Ing. Petr 

Rachlický, pan František Bouda, Mgr. Václav Severa, pan Josef Zoul, pan Miloslav Pilař, Ing. Michael Canov 
 
-  schválilo  výjimku z nejnižšího počtu žáků dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. § 4 
odst. 3 pro Základní školu a mateřskou školu, Chrastava, Vítkov 69 – příspěvková organizace, s tím, že se zavazuje v souladu se zákonem 
uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy  
 
-  neschválilo  zřízení pamětní desky účastníkovi protikomunistického odboje panu Rudolfu Fuksovi 
 
-  pověřilo  tajemníka MěÚ a vedoucího ORM zabývat se alternativními metodami rekonstrukce sportovišť TJ Spartak v termínu do jednání 
ZM v dubnu 2009 

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 !!!  

-       odchtyt psů – 3x 
-       volné pobíhání psa bez vlivu majitele – 1x 
-       opakované kontroly na volné pobíhání psů bez vlivu majitele v lokalitě 

Střelecký vrch 
-       nahlášení závad na zařízení a dopravním značení obce na ORM MěÚ 

Chrastava 
-       pravidelné kontroly ohledně rušení nočního klidu v katastru obce 
-       kontrola dopravní situace v centru města, parkování motorových vozidel  
-       zajištění odklizení vraku vozidel  
-       opakované kontroly ohledně konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti 
-       opakované kontroly ohledně kouření na místech zákonem zakázaných 
-       kontrola přihlášení psů k poplatku v lokalitě Střelecký vrch 
-       kontrolní činnost na přechodech pro chodce před ZŠ na náměstí 1. máje a 

v ulicích: Školní a Revoluční, zaměřená na bezpečné přecházení dětí 
-       řešení krádeží v prodejnách – 1x 
-       řešení dopravních přestupků v katastru obce 
-       měření rychlosti motorových vozidel v obci – 2x 
-       nález peněženky s doklady, vrácení majiteli 
-       bezpečnostní doprovod agresivní osoby s OO PČR Chrastava do liberecké nemocnice, psychiatrické oddělení  
-       řešení sousedských sporů – 1x 
-       zajištění uhašení požáru v lokalitě Andělská Hora, skládka Kolonka – SDH Chrastava 
-       řešení přestupku na úseku občanského soužití 
-       městská policie, mimo vyjmenované činnosti, provádí během celého měsíce komplexní dohled nad dodržováním veřejného 

pořádku, jsou pravidelně prováděny kontroly všech lokalit obce.   
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Firma REMONDIS žádá občany, aby popelnice byly připraveny v předvečer jejich vývozu. Nádoby 
jsou vyváženy i v časných ranních hodinách. 

      Dne 3. září 2008 proběhla v Chrastavě prezentační akce 
Den s policií ČR a složkami IZS. Mimo složek záchranného 
systému zde byla zastoupena policie polská i německá,  
městská policie, Armáda ČR, Český červený kříž a další složky, 
které se také podílejí na preventivní činnosti. 
      Šestihodinový program byl doprovázen Hudbou Hradní 
stráže a Policie ČR s jejich zpěváky. Průběžně se prolínaly 
ukázky Četnické pátrací stanice, Krajské pořádkové jednotky 
PČR (chycení pachatele), zásahy hasičů, ukázky psovodů PČR, 
ukázky jízdní policie a seskoky padákem. V rámci programu 
byly zahrnuty soutěže dětí v jejich vědomostech a dovednostech 
po linii bezpečnosti v dopravě. Na závěr celé akce došlo 
k vyhodnocení soutěže a  spousta dětí si odnesla své výhry.  
       Akci přálo  hezké počasí a  od toho se také odvíjela velká 
návštěvnost  především dětí, která byla v první řadě zajištěna 
základní školou. Podle spokojených úsměvů a neutuchajícího 
zájmu o disciplíny byla tato část obyvatel velmi spokojena a jistě 
si spousta z nich z tohoto dne  alespoň něco  malého odnesla. 
Třeba jen přívěšek na klíče od policejního tygra Typoli.  
      Na druhou stranu však tato akce nepřinesla pouze úsměvy. 
Byly zde i negativní reakce, např. od majitelů domů na náměstí, 
kteří nemohli u svých domů zaparkovat, a nebo řidičů 
nákladních vozidel, kteří nemohli projet přes náměstí. Jedním 
z nespokojených majitelů byl i pan Běhavý, kdy se na střeše 
jeho domu ocitl parašutista, jehož při prováděném seskoku vítr  
smýkl stranou bodu přistání. Parašutistovi se naštěstí nic 
nestalo a za pomoci městského úřadu byla provedena oprava 
poškozené části domu. 
Touto cestou bychom rádi poděkovali starostovi obce Ing. 
Michaelu Canovovi a všem, kteří se na akci podíleli. Zároveň se 
omlouváme těm, kterých se tato akce nepříjemně dotkla.           
        Budeme se těšit na další setkání.   

——————————————————————— 
npor. Mgr. Petr  Bitman, vedoucí OOP Chrastava   
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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 . 

    Chrastavská veřejnost byla v uplynulém období seznámena s osobností někdejšího chrastavského občana pana Rudolfa Fuksy 
prostřednictvím „Zprávy o Rudolfu Fuksovi“, kterou zpracoval jeho prasynovec pan Jindřich Šnýdl (vyšlo jako samostatná příloha 
Chrastavských listů 6/2008, je též zveřejněno na webových stránkách města).     Na zasedání zastupitelstva města Chrastava dne 1. 9. 2008 jsem na základě iniciativy pana Jindřicha Šnýdla navrhnul zřízení pamětní 

desky tomuto účastníku třetího odboje. Na schválení tohoto návrhu 
však osm hlasů (pp. Canov, Henzlová, Mlynář, Ramírezová, 
Severa, Štekl, Suchomel a Trpišovský) nestačilo (na ZM nepřítomni 
pp. Pilař a Šírová).     Vzhledem k tomu, že jsem obdržel dne 5. 9. 2008 návrh člena 
zastupitelstva Ing. Pavla Štekla na opětovné zařazení tohoto bodu 
do programu zastupitelstva, bude se zastupitelstvo města otázkou 
zřízení pamětní desky znovu zabývat na svém zasedání dne 20. 
10. 2008. 
     Zájemce o další informace o panu Rudolfu Fuksovi odkazuji na 
týdeník Instinkt (vydání z 11. 9. 2008) a na dokument České 
televize s názvem „Dopisy z cely smrti“ (vysílán 18. 9. 2008 od 20 
hodin na druhém programu, záznam lze najít na internetu).    
                                       Ing. Michael Canov 
                                                                

  V prosinci 2007 uzavřelo Město Chrastava na základě svého usnesení 2007/07/XVI ze dne 10. 12. 2007 smlouvu s TJ Spartak 
Chrastava „O spolupráci“ (přijato jednomyslně), spočívající především v tom, že město bude dle svých finančních možností 
pomáhat TJ Spartak při investičních akcích na jeho majetku, a to zejména při financování a zpracování projektů, získávání 
dotačních titulů a při financování tzv. vlastního podílu. Smlouva byla uzavřena na základě téměř roční práce tzv. přípravné 
skupiny, kde Město zastupovali členové zastupitelstva pp. Canov, Rachlický, Suchomel a Trpišovský a též někteří vedoucí 
úředníci MěÚ.  
    Pracovní skupina vydefinovala, že pomoc Města bude prioritně směřovat k  zajištění rekonstrukce Sportovní haly TJ Spartak a 
přeměny škvárového hřiště v multifunkční areál. V průběhu roku 2008 se realizovaly  první činnosti v tomto směru (studie apod.). 
Mimo jiné tak byly stanoveny kvalifikované náklady na realizaci obou akcí dle požadavků TJ Spartak (v případě sportovní haly též 
dle současného stavu dle zjištění statiků, v případě multifunkčního areálu též dle požadavků školy). Tyto kvalifikované odhady 
stanovily cenu rekonstrukce sportovní haly na cca 45 mil. Kč (dle zjištění statiků je statika haly ve velmi špatném stavu, 
rekonstrukce by musela znamenat téměř výstavbu haly nové) a cenu multifunkčního areálu s umělým povrchem na cca 38 mil. Kč 
(s atletickou čtyřdráhou, doskočištěm a vržištěm,  in-line dráhou, fotbalovým hřištěm 60mx40m a multifunkčním hřištěm na 
volejbal, tenis a basketbal).         Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 23. 6. 2008 poté, co v bodě 2008/04/XXI schválilo zavedení místního koeficientu 
daně z nemovitostí na 5 (s úlevou za odpady) se rozhodlo dodatečně zařadit do návrhu 3. změny rozpočtu 2008 i pět investičních 
akcích v hodnotě cca 5 mil. Kč z rezervního fondu (neboť bylo zřejmé, že město bude moci v roce 2009 z příjmů z daně 
z nemovitosti tento fond doplnit a navýšený 
příjem bude každoroční). Mezi těmito 
akcemi byly kromě rekonstrukce Malé 
Frýdlantské, rekonstrukce havarijní části 
domu v Liberecké ulici č. p. 35 (sídlo 
Technických služeb) a nové střechy na 
kotelnu též projektové práce na uvedených 
dvou  akcích, tj. Sportovní haly a 
multifunkčního areálu v hodnotě cca 2 mil. 
Kč. Po zastupitelstvu se projekty  začaly 
neprodleně připravovat tak, abychom mohli 
ještě v letošním roce podat žádost o dotace. 
V případě úspěchu, tj. získání dotace ve výši 
80 až 90 % uznatelných nákladů,  tzn. při 10 
až 20 % (+ neuznatelné) nákladech města by 
se následně akce realizovaly v roce 2009,  
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resp. 2010.   Zastupitelstvo města však na svém zasedání 28. 7. 2008 v bodě 2008/05/III zrušilo místní koeficient daně z nemovitosti ve výši 5 
(s úlevou) a nahradilo ho místním koeficientem 2. V důsledku tohoto rozhodnutí (a z toho plynoucí finanční ztráty cca 8 mil. Kč/
rok) bylo zastupitelstvo nuceno s výjimkou rekonstrukce Malé Frýdlantské (v hodnotě 1 mil. Kč) všechny výše uvedené akce 
včetně projektových prací na Sportovní hale a multifunkčním areálu z rozpočtu vyřadit. Řada zastupitelů (včetně mne) tak učinila 
se skřípěním zubů, nicméně ekonomické zákony jsou neúprosné a klasické „má dáti, dal“ platí i pro rozpočet města a tak 4. 
změna rozpočtu (tzn. mj. vyřazení výše uvedených akcí z rozpočtu) byla přijata  zastupitelstvem dne 1. 9. 2008 v bodě 2008/06/XVI   
jednomyslně.       Zastupitelstvo města přijalo ve věci sportovišť TJ Spartak ještě doprovodné usnesení, kde pověřuje příslušné pracovníky MěÚ, 
aby se zabývali alternativními metodami rekonstrukce sportovišť TJ Spartak v termínu do dubna 2009.                                                                                            Ing. Michael Canov, starosta 

účinkují herci pražských divadel: Oldřich Navrátil, Mojmír Maděrič, 
Petra Hobzová (Miluše Bittnerová), Kateřina Petrová (Daniela Krhutová), Otmar Brancuzský

GALERIE G Městského muzea

moderuje: Jaroslav Suchánek

účinkující:  ukázky sportovních oddílů, oddíl aerobiku "BERUŠKY"
Po celý slavnostní večer Vám bude hrát 

host večera: Imrich Bugár - legendární diskař Československa, mistr Evropy, 
                                               mistr světa a stříbrný z olympiády 1980

"Cimbálová kapela Dušana Kotlára"

Divadelní hra MIROSLAVA  HORNÍČKA

Předprodej vstupenek - 140,- Kč - v Infocentru na nám. 1. máje Chrastava (číslované řady)
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Britsko-německý válečný film. Jeho největším vítězstvím byla láska. Baron Manfred von Richthofen se svým rudým 
trojplošníkem Fokker Dr. 1 a 80 sestřelil řadu letadel a stal se uctívanou ikonou letecké flotily První světové války. České titulky. 
120 minut.                                                                               Vstupné: 65 Kč, vstupenky zakoupené v MIC Chrastava   – 50 Kč

Pásmo pohádek pro malé i velké diváky. 65 minut.                                                 Vstupné: 25 Kč 

Dokumentární film Heleny Třeštíkové o neobyčejném životě obyčejné ženy. 82 minuty.                      Vstupné: 60,-Kč

Po úspěšném dokumentu Marcela přichází Helena Třeštíková s dalším časosběrným dokumentárním filmem RENÉ. 
20 let mezi kriminálem a svobodou. 82 minuty.                                                                                   Vstupné: 60,-Kč 

Premiéra nového českého filmu! Osm let po zpracování Erbenovy Kytice přichází scénárista, režisér a kameraman 
F.A.Brabec s další osobitou filmovou adaptací české klasiky, tentokrát rozsáhlé básnické skladby Karla Hynka Máchy 
Máj (1836). Z vrcholného díla českého romantismu si snímek vypůjčil řadu veršů a hlavně jednoduchý příběh o 
milostném trojúhelníku, končící otcovraždou, popravou a sebevraždou. 95 minut
.                                                                                Vstupné: 70,-Kč, vstupenky zakoupené v MIC Chrastava - 50,-Kč 

Agenti FBI Mulder a Scullyová vyrážejí za dalším případem, jehož vyšetřování nás zavede do světa paranormálních 
jevů. České titulky. 105 minut.                               Vstupné: 70 Kč, vstupenky zakoupené v MIC Chrastava - 50,-Kč

Staň se hrdinou vlastního příběhu. 96 minut. České znění.                                                                   Vstupné: 50 Kč

Mumie se vrací. Už zase. Tentokrát ale opustila vyhřáté písečné duny a společně s olympioniky se vynořila v Číně.
Režie Rob Cohen. 112 minut. České znění.      Vstupné: 70 Kč, vstupenky zakoupené v MIC Chrastava - 50 Kč

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



Strana 13                               

Největší filmová pohoda letošního léta. 109 minut. České titulky. Číslovaná sedadla.
                                                                                 Vstupné: 75 Kč, vstupenky zakoupené v MIC Chrastava do 1.11.   – 50 Kč

Válečné drama Václava Marhoula. 102 minut           Vstupné: 75 Kč, vstupenky zakoupené v MIC Chrastava  – 50 Kč

Na všechna filmová představení 50% sleva na vstupném
pro držitele průkazek ZTP, ZTP/P.

REZERVACE VSTUPENEK na http://vstupenka.liberec.cz

Nálepky vyprávějí – říjnové historické události na etiketách. 
 

19. října 1335 zemřela česká královna Eliška – Alžběta Rejčka. Pocházela z Poznaně, z rodu 
polských Přemyslovců. Její otec Přemysl II. Velkopolský se stal polským králem. Jméno Ri-
chenza – po matce – se v Polsku změnilo na Ryksa, v Čechách na Rejčka. Později byla na-
zývána Eliškou a někdy Alžbětou. Stala se druhou manželkou Václava II. Po jeho smrti se 
znovu provdala za rakouského vévodu Rudolfa. Za rok se však stala podruhé vdovou. 
Eliška se velmi sblížila s Jindřichem z Lipé. Po mnohých dvorských třenicích byl Jindřich do-
konce uvězněn – došlo k uklidnění situace a Jindřich přijal úřad moravského hejtmana. Spolu 
s Eliškou přesídlil do Brna, kde vytvořil honosný dvůr, podobný královskému. Eliška založila 
na Starém Brně klášter cisterciaček. Po smrti Jindřicha organizovala chod rozlehlého panství, 
pořídila nádherné iluminované rukopisy pro klášter, dokonce se vypravila i do Porýní pro sva-
té ostatky. Svůj majetek odkázala brněnskému klášteru, církvi na Moravě a své jediné dceři 
Alžbětě. Eliška spočinula po boku milovaného Jindřicha z Lipé ve starobrněnském klášteře, 
který založila. 
                            

                                                                               
 V říjnu – 11. 10. 1424 – umírá po krátké chorobě při obléhání Přiby-
slavi slavný vojevůdce – Jan Žižka. Žižkovo dětství a mládí jsou za-
haleny tajemstvím. Ví se, že se narodil v Trocnově v rodině svobod-
ného zemana Řehoře. Jako dvanáctiletý přichází po zranění mečem 
o oko. Snad se i oženil a měl děti. Nakonec přišel o své hospodářství. 
Bojuje proti Rožmberkům, je členem skupiny lapků a zbojníků lupiče 
Matěje. Vstupuje do služeb Václava IV. a sídlí v Praze. Pod  vlivem  
kázání Jana Husa se přiklonil k jeho ideím. Odchází do Plzně,později 
Sezimova Ústí. Po vítězství v bitvě u Sudoměře 1420 přichází do Tá-
bora – nově založeného centra husitů nad řekou Lužnicí.  Stává se 
jedním ze 4 táborských hejtmanů. Při obléhání hradu Rabí přišel o 
druhé oko. V letech1421 – 1422 se účastní mnoha bitev, jako slepý 
vojevůdce poráží vojska křížové výpravy u Německého – Havlíčko-
va – Brodu. Obsahuje postupně města Kouřim, Nymburk,Český Brod. 
Měl v úmyslu obsadit i Prahu, ale nakonec od toho záměru upustil a 
uzavřel v roce1424 smír. 
A tak i přes různá nazírání na jeho osobu se stal významnou osob-
ností husitského hnutí. 

                                         Text: J. Špaková, ilustrace: J. Riedl 
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22. října / čtvrtek 19.30        Arciděkanský kostel sv. Antonína 
                                            2. abonentní koncert 50. koncertní sezony komorní hudby 
                                            IVAN ŠTRAUS – housle , JAROSLAV TŮMA - varhany 
 
4. a 5. října                          zahrada 
sobota a Neděle                  Svaz chovatelů koček Liberec pořádá 
9:00 – 17:00                        29. a 30. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVU KOČEK 
 
6. října / pondělí 19:30         Experimentální studio 
                                            SBĚRAČEM VÍNA V ARGENTINĚ – O několikaměsíčním  pobytu v zemi stříbra, tanga a nekonečného pobřeží 
                                            s Mgr. Lukášem Brožem 
 
7. října / úterý 18:30            Experimentální studio 
                                            Klub přátel výtvarného umění – RESTAUROVÁNÍ SKLA, přednáška restaurátorky Evy Rýdlové 
 
8. října / středa 19:30          DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE – skvělí hudebníci v rámci koncertů ANIMAGE TOUR 2008 
 
8. října / středa 19:30          Experimentální studio 
                                            Hudební sklepy: SVATOPLUK KARÁSEK – recitál svébytného písničkáře 
 
10. října / pátek 18:00          Experimentální studio 
                                            sdružení fotografů Kontakt – JINDŘICH ŠTREIT  
                                            - jeden z nejvýznamnějších českých fotografů a autor mnoha publikací dokumentární fotografie 
 
12. října / neděle 14:00        HRAJE BIG BAND LIBEREC – odpoledne s největším libereckým tanečním orchestrem 
 
12. října / neděle 15:00        Experimentální studio 
                                            Pohádkové odpoledne: O CHYTRÉ HORÁKYNI – jevištní zpracování pohádky Boženy Němcové 
                                            v podání divadla „NA CESTĚ“ 
 
14. října / úterý 19:30          Experimentální studio 
                                            Divadlo bez opony – Divadlo v Řeznické: MYDLIBABA A TY DRUHÉ 
                                            - tři různé dámy (čistotná vězenkyně Franceska, oklamaná nevěsta a temperamentní sexy vdova) 
                                            v podání Ljuby Skořepové 
 
20. října / pondělí 19:30        Terasa 
                                            Jazznight ve spolupráci s Kalendářem Liberecka: RORY STUART TRIO 

 
22. října / středa 19:30         Experimentální studio: Krátké a úderné divadlo  
   
24. října / pátek 19:30          Experimentální studio  
                                            Country & Western Club Liberec 
                                            MODRÁ KREF (Pardubice) , NAMODRO (Liberec)  - podzimní ozvěny Godyho memoriálu 
 
25. října / sobota 19:30        Terasa 
                                            P.E.CH – koncert v rámci Kofein hazard tour 
 
26. října / neděle 14:00        HRAJE BIG BAND LIBEREC – odpoledne s největším libereckým tanečním orchestrem 
 
26. října / neděle 15:00        Experimentální studio 
                                            Pohádkové odpoledne: POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE,  uvádí Sváťovo Dividlo 
 
27. října / pondělí 19:30       Experimentální studio 
                                            c.k. Adventura – KUBA – perla Karibiku, jak ji viděl a fotografoval Petr Novotný 
 
30. října / čtvrtek 19:30        Experimentální studio 
                                            Kulturní agentura Štěk uvádí: MAJEROVY BRZDOVÉ TABULKY  
                                            - ozvěny dávných dob a zapomenutých míst. Svébytné hudební uskupení, nově rozšířené o A. Holubovou.  
  
31. října / pátek 19:30          Experimentální studio 
                                            JARRET a TRABAND – Home Music 
Výstava ve studiu:  
Evropsko – turecké bariéry - plakáty studentů grafického designu ze stáže  v Turecku. 
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Zvláštní pozornost si zaslouží práce s mládeží. 
Již v roce 1950 bylo ustaveno družstvo mládeže jako první v celém libereckém okrese. Vedením byl pověřen p. CHLÁDEK a p. HAVLIŠTA.
Zúčastňovali se ukázkových cvičení pro veřejnost, obvykle v Lidových sadech v Liberci. 
K většímu stmelení mládežnického kolektivu přispěly prázdninové tábory a různé zájezdy. Strávili společně část prázdnin v táboře 
v Mlázovicích, v Posázaví a v Mařenicích u Cvikova. V soutěžích v rámci okresu či kraje se družstvo mladých požárníků vždy umístilo na 
některém z předních míst. 
V roce 1960 převzal vedení mládeže p. Josef DRBOHLAV, který se této záslužné  a náročné práci věnoval soustavně po celý rok, nejen 
v období přípravě na soutěže. Mladí byli zařazováni do hlídek, které prováděly preventní prohlídky budov.V době žní působili jako členové 
žňových hlídek, jejichž cílem byla ochrana dozrávající úrody před požáry. 
Od roku 1974 byla zodpovědná za práci s mládeží pí Kamila DRBOHLAVOVÁ. ÚV ČSPO vyhlásil pro požárnickou mládež celostátní 
soutěž Plamen. V rámci této akce chlapci a děvčata plnili úkoly z branné, ideové, požární a zdravotnické přípravy. Na konci roku se 
dosažené výsledky bodovaly a byl vyhlášen vítěz. Náš chrastavský kolektiv mladých požárníků se stal několikrát vítězem okresního kola a 
probojoval se do kola krajského. V červenci 1975 postoupilo naše družstvo dokonce do celostátního kola. 
Později se ve vedení mládeže vystřídali na krátkou dobu p. Zdeněk NOVÁK, po něm pí Marie HRUBEŠOVÁ a p.Václav HRUBEŠ, později 
pí Kamila DRBOHLAVOVÁ. 
V roce 1974 družstvo mladých požárníků obsadilo 3. místo v krajské soutěži. 
V roce 1975 mladí zvítězili v Úštěku v krajském kole soutěže Plamen. 
V roce 1976 se mladí požárníci umístili na 1. místě v okresním kole a v krajské soutěži Plamen v Holanech u České Lípy skončili na 2. 
místě. 
V roce 1979 se na podzimním srazu mladých požárníků v Kachyni umístilo chlapecké i dívčí družstvo shodně na 2. místě. 
V roce 1986 se podařilo založit družstvo dorostenek,které později doplnily řady žen a pokračovaly v úspěšné tradici. 
I v dnešní době je oddíl mladých požárníků aktivní a úspěšný pod vedením p. STAHONĚ a nyní hlavně p. ŽIDLICKÉHO. V mladých 
hasičích, kteří cvičí,  trénují a zdokonalují se v požárních soutěžích, je budoucnost Sboru dobrovolných hasičů v Chrastavě. 
Příště si připomeneme náročnou výstavbu Muzea historické hasičské techniky v Chrastavě, které bylo slavnostně otevřeno 21. 6. 1997 při 
příležitosti 2. ročníku Chrastavských slavností.  

                                               Marxová Jitka 

MUŽI 
     Dne 6. září 2008 muži Brodský Tomáš a Fadrhonc Daniel 

obsadili 5. místo na silně obsazeném Mezinárodním 
turnaji ve Zlíně.  

     13. září 2008 dvojice Fadrhonc Daniel a Havle Roman 
obhajovala 1. místo z loňského roku na mezinárodním 
turnaji v Leutersdorfu (SRN). Putovní pohár, který vezli 
s sebou za loňské vítězství, si za skvělý výkon a získání 
opět 1. místa přivezli zpět domů a pokud se jim to podaří 
ještě příští rok, tak jim pohár zůstane. Držíme palce 
napřesrok.   

 

ŽÁCI 
     Dne 13. září 2008 se rovněž zúčastnila naše dvojice žáků 

Culek Jiří – Říha Jiří mezinárodního turnaje 
v Leutersdorfu, kde též zvítězila a rovněž si znovu domů 
odvezla krásný putovní pohár podruhé. Gratulujeme a 
přejeme totéž pro příští rok.  

     20. září 2008 žáci Říha Jiří a Gebr Tomáš vybojovali 
pěkné 5. místo na mistrovství České republiky v Přerově, 
a to z celkem 10 mužstev, které se probojovaly do finále. 
Blahopřejeme.  

 
   Závěrem bych chtěl všechny naše příznivce pozvat do tělocvičny 
TJ Spartak Chrastava na naše turnaje v říjnu 2008, kdy v sobotu  4. 
října se koná Podzimní turnaj dorostu, v neděli 5. října Podzimní 
turnaj mužů a v sobotu 18. října Český pohár žáků.  

————————————– 
Celler  Ladislav, vedoucí oddílu 

  Hotel Luna v Koutech u Ledče 
nad Sázavou byl po oba 
víkendové dny 20. – 21. 9. 2008 
c e n t r e m  M i s t r o v s t v í  ČR 
v orientačním běhu na klasické 
trati. Tratě byly postaveny 
v poměrně dobře průběžném lese 
s množstvím kamenů, skalek, 
zčásti v členitém terénu. Velmi dobře připravené závody zahájilo 
sobotní semifinále, po němž se závodníci v jednotlivých kateogiriích 
rozdělili na finálové běhy A, B případně C a D. Za chladnějšího, ale 
pro běžce výhodného počasí, vyhráli mistrovské tituly 
v nejprestižnějších kategoriích H 21A a D 21A podle očekávání 
Michal Smola a Dana Brožková. Na předních pozicích se objevila i 
řada závodníků z oddílů z Liberecka. Někteří dokonce získali i 
mistrovské tituly. Vynikající výkon podal zejména Pavel Hradec z 
OK Chrastava, který v konkurenci juniorských reprezentantů 
vybojoval bronzovou medaili. 
 
Nejlepší výsledky běžců Ještědské oblasti: 
D16A: 4. Petra Pavlovcová – TJ Turnov 
D35A: 6. Iva Paroulková – Loko Liberec 
D40A: 5. Magda Rýdlová – Tatran Jablonec 
D55A: 1. Zuzana Šaffková – OK Chrastava 
H18A: 2. Daniel Wolf – TJ Turnov 
H20A: 3. Pavel Hradec – OK Chrastava 
H35A: 2. Zdeněk Zuzánek – Tatran Jablonec 
H45A: 1. Tomáš Poloprutský – Slavia TU Liberec 
H50A: 3: Ota Novotný – Tatran Jablonec 
H55A: 3. Oldřich Přinda – Slavia TU Liberec 
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   V německém Görlitz jsme se zúčastnili střelecké soutěže o Krále 
střelce města Görlitz. Soutěžící od 18 let stříleli ve stoje 
z malorážky na 50 m, dorostenci do 18 let stříleli ve stoje ze 
vzduchovky na deset metrů. Z našeho klubu tam jelo pět střelců. 
Až na jednoho všichni stáli na stupínku vítězů. Žákyně Klárka 
Hedbávná se ve střelbě ze vzduchové pušky v kategorii mladší 
dorostenky umístila na 3. místě a v té samé disciplíně v kategorii 
staršího dorostu obhájil z loňského roku 2. místo Jiří Čech. Na 5. 
místě z malorážky v kategorii muži se umístil Jakub Hoffmann, na 
druhém místě skončil Petr Hedbávný, který měl stejný nástřel jako 
střelec na třetím místě. Tady rozhodovalo počet nastřílených 
desítek. O jediný bod v této kategorii zvítězil a  titul Krále střelců 
města Görlitz obhájil z loňského roku Josef Rajnoha.  
 
  23. – 24. srpna 2008 jsme pořádali Přebor Libereckého kraje 
AVZO TSČ ČR. V sobotu se střílela libovolná malorážka a spor-
tovní malorážka leže 60 a 3 x 20 (leže, stoje a v kleče). V neděli už 
stříleli jenom muži polohy, a to 40 ran leže, 40 ran stoje a 40 ran 
v kleče. Výsledky byly slabé. Nejlépe si vedl Petr Hedbávný 
v mužích, když ve své kategorii vyhrál všechny tři disciplíny. Na 
výsledku Josefa Rajnohy se podepsaly problémy s puškou, přesto 
se dokázal umístit na druhém místě v každé disciplíně. 

             
MUŽI:                                   LM 60    
Ing. Petr Hedbávný             567 b.         1. místo                       
Josef Rajnoha                    542 b.        2. místo                       
Petr Klinger                         517 b.         3. místo 
Martin Halama                     502 b.         4. místo                       
                        
DOROSTENCI                    SM 60 
Jiří Čech                              551 b.         1. místo 
Jakub Hoffmann                553 b.        2. místo              
Klárka Hedbávná               516 b.         3. místo 
Vojtěch Halama                   452 b.         4. místo    
                
MUŽI:                                   LM 3x20     
Ing. Petr Hedbávný             532 b.         1. místo 
Josef Rajnoha                    524 b.        2. místo    
Petr Klinger                         507 b.         3. místo                       
Martin Halama                     539 b.         4. místo                       
                        
DOROSTENCI                    SM 3x20 
Jakub Hoffmann                553 b.        1. místo                
Jiří Čech                              444 b.         2. místo                     
Klárka Hedbávná               424 b.         3. místo                     
        
MUŽI:                                   LM 3x40   
Ing. Petr Hedbávný             1061 b.      1. místo    
Josef Rajnoha                    1045 b.      2. místo                 
Petr Klinger                         1006 b.      3. místo                     
Martin Halama                       820 b.       4. místo                       
                        
   Mistrovství republiky Asociace víceúčelových základních organi-
zací technických sportů a činností ČR v Pňovanech u Plzně se 
zúčastnil Josef Rajnoha a Petr Hedbávný. Letos se nám tam moc 
nedařilo, ikdyž výsledky jsme měli lepší oproti K.P. 

 
MUŽI:                                   LM 60    
Ing. Petr Hedbávný              575 b.         4. místo                        

Josef Rajnoha                     569 b.        6. místo                       
               
   Na mistrovství republiky Českého střeleckého svazu, konaném 
12. – 13. září 2008 v Plzní se nominovali tři střelci. Jakub 
Hoffmann v kategorii dorostenců, v kategorii mužů se nominovali 
Petr Hedbávný a Josef Rajnoha v disciplíně 60 ran leže a 3x40 
v polohách (leže, stoje a v kleče). Tohoto přeboru se zúčastnili i 
olympionici naší republiky v puškových disciplínách (Várga, 
Opelka a Haman). Dokonce si přijeli zastřílet i olympijští vítězové 
Kateřina Emmons s manželem. V každé kategorii bylo nomi-
nováno kolem 80 střelců. Bohužel jsme si asi špatně rozdělili 
formu, když týden předtím jsme nastříleli osobní  rekordy letošního 
roku  a tady se nám nedařilo. 

      
MUŽI:                                        LM 60    
Ing. Petr Hedbávný                    566 b.          69. místo 
Josef Rajnoha                           565 b.         71. místo                      
 
DOROSTENCI                          SM 60 
Jakub Hoffmann                        553 b.         59. místo     

                  
MUŽI:                                        LM 3x40      
Ing. Petr Hedbávný                    1016 b.       35. místo 
Josef Rajnoha                           1012    b.    36. místo                 
 
  6. a 20. září 2008 se střílela Liberecká liga. Celkově se této ligy 
zúčastnilo šest střelců z naší organizace a z toho jenom čtyři 
střelci odstříleli tři kola, která se počítala ze čtyř. Petr Hedbávný a 
Josef Rajnoha stříleli nejen disciplínu v leže, ale také polohy  (20 
ran leže, stoje a v kleče). Třetí kolo 6. záři 2008 se střílelo 
v Chrastavě. Josef Rajnoha předvedl, že se na chrastavské 
střelnici dají střílet i mistrovské výsledky, když v poloze leže 
nastřílel výkonnostní třídu Mistra střelby výkonem 590 bodů. 
V polohách 3x20 nastřílel osobní rekord s nástřelem 566 bodů, I. 
výkonnostní třídu.  V celkovém hodnocení jsme dopadli dobře. 
Střelci, kteří odstříleli jenom jedno kolo, neskončili na posledním 
místě. Josef Ranoha obhájil v polohách druhé místo z loňského 
roku.  
 
MUŽI:                                        LM 60    
Ing. Petr Hedbávný                    1707 b.       5. místo 
Josef Rajnoha                           1707 b.       6. místo                       
Martin Halama                             528 b.       29. místo (1 kolo) 
 
DOROSTENCI                          SM 60 
Vojtěch Polák                            1331 b.       14. místo                
Vojtěch Halama                            529 b.      41.místo (1 kolo) 

                  
MUŽI:                                              LM 3x20      
Ing. Petr Hedbávný                    1588 b.       5. místo      
Josef Rajnoha                          1619 b.       2. místo                       
 
   Na chrastavské střelnici je povolena střelba i z krátkých 
zbraní a proto zveme všechny zájemce kteří jsou držiteli 
zbraní, ZP a chtějí si zastřílet v rámci pravidelného tréninku, 
který se koná každé úterý a čtvrtek od 16:00 hodin. Ostatním 
jsme ochotni v rámci možností zbraň zapůjčit.  
 

                                                     Josef Rajnoha, vedoucí SSK 

28. června 2008 byl v Andělské Hoře proveden další výcvik 2. pěší divize. 
30. června 2008 Delta tým s druhou pěší vyrazili k cvičení v průzkumu nepřátelského postavení. 
5. – 6. června 2008 byl Delta tým na cvičení v přežití, tímto děkuji hajnému, který jak sám řekl, jako jediné nás nechal přespat v budově u 
muničního skladu.                                                                                                                                                          Velitel Thomas Bekett 
————————————————————————————————————————————————————————————— 
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Píše se rok 1960 a ve Vietnamu už šest let zuří válka. Amerika se prozatím neza-
pojuje do války, vysílá však na pomoc vojáky speciálních sil pro podpoření výcviku 
jihovietnamských vojáků. Vznikají tři výcviková centra v Da Nangu, Na Trangu a 
Song Mau. 
27. července 1960 jednotky speciálních sil plní výcvikové úkoly spolu s četou dru-
hého praporu mariňáků. 
1. srpna 1960 je vydán rozkaz o podpoře amerických poradců ve Vietnamu na 
operacích armády jižního Vietnamu. 
3. srpna 1960 dva poradci z 5th Special Forces Airborne Group (5 skupina speci-
álních sil) na hlídce u města Khe Sanh, jsou napadeni jednotkami Vietcongu. Boje 
trvají celý den, než jižním Vietnamcům doráží posily.  
Přesto však severní Vietnam zde zvítězil a hlídka se za velmi těžkých ztrát vrací 
domů. Mise byla zpětně nazvána operace „First patrol“ 10.srpna odpovědí na First 
patrol je operace “Dangerous„. Úkolem akce je najít a zničit jakéhokoli nepřátel-
ského agresora. Akce byla hodnocena velmi kladně, je nasazena četa vojáků spe-
ciálních sil a nepřátelské ztráty jsou odhadovány na bojovou rotu. Za tuto operaci 
bylo vyznamenáno několik vojáků: Křížem za statečnost seržant Bekett a seržant 
O'neill, zasloužilou medailí za zásluhy pak seržant Ardenová. 
17. srpna 1960 dochází na průzkumnou akci speciálních sil a odstřelovací skupi-
nou mariňáků. 
V roce 1961 se situace ve Vietnamu zhoršuje, Washington znepokojeně sleduje, 
jak se jižní Vietnam potápí. Rozhoduje se zvýšit pomoc, je vyslán generál Taylor, 
který se vrací s žádostí o zvýšení vojenské pomoci. 
30. srpna 1961 je provedena rutinní hlídka u města Pleiku. 
6. – 7. 9. 2008 se Delta tým přesouvá do oblasti Ralska do operace Kiowa dawn, 
na likvidaci drogového kartelu a získání skupiny uprchlíků s několika dokumenty. 
Operace byla po získání dokumentů a zničení několika zásilek drog, hodnocena 
kladně. 

     Je pátek 12. září 2008, den jako každý jiný, a přesto pro nás 
trochu výjimečný. Jičínské hlavní Valdštejnovo náměstí a ostatně 
celé město Jičín žije již v pořadí čtvrtým festivalovým dnem 18.
ročníku pohádkového festivalu Jičín – město pohádky, tentokrát na 
téma Jak se čerti rojili. 
     Výjimečný pro nás proto, že s naším rodinným hudebním 
tělesem ŘQ - Řehečským kvartetem (ve složení Liboslav Kučera – 
harmonika a Zdeněk Němec, Janička Němcová a já – zpěv) 
zahajujeme v pátek odpoledne třídenní víkendový maraton 
jarmarečních písní na jičínském Rynečku, malém náměstí hned 
pod hlavním Valdštejnovým.  
     Že budeme hrát a zpívat Na Rynečku, to byl (ostatně jako vloni) 
výborný nápad organizátorů ve spojení s dětskými hračkami a 
různými dětskými atrakcemi, počínaje od stavění z dřevěných 
prkýnek až po dětské divadlo a vystoupení různých hudebních 
skupin. Jak jsme se později totiž přesvědčili, hlavní jičínské 
náměstí byl samý vzruch a hluk, a prostě by to nebylo ono (na 
pódiu se střídali různí umělci, všude plno lidí…). Krom toho 
vyrostly u kostela Na Rynečku nádherné pískové sochy 
s čertovskou tématikou, které vytvořili studenti jedné 
z uměleckých škol. Bylo nám ctí zahajovat naší písní 
Festivalová i nedělní odpolední vernisáž těchto soch.  
     Asi největší úspěch u diváků měla právě ona 
píseň, kterou jsme příznačně nazvali Festivalová a 
která měla vloni na jičínském festivalu premiéru. Za 
ní jsme si několikrát vysloužili i velký potlesk, což 
nám udělalo radost, protože text jsme napsali přímo 
pro jičínský festival. Měli jsme pro dětské diváky 
připraveny i dvě písně na „čertovský“ námět, protože 
letošní festival byl koncipován jako skutečně 
čertovský. Text písně Čertovská se nakonec líbil 
starším i mladším návštěvníkům. A že se to čerty po 
Jičíně jen hemžilo… 
     Měli jsme zde možnost představit i naše první 
CD, natočené v létě v hudebním studiu u jednoho 
z hudebníků kapely Queen revival, kteří v pátek také 
hráli na jičínském hlavním náměstí. Křest našeho CD 
proběhl již koncem srpna při daleko komornější, 
přesto však velmi úspěšné akci přímo v obci Řeheč. 
     Vždy po odehrané sérii máme asi hodinovou 
pauzu, kterou využíváme různě. Jednou se jdeme 
podívat na hlavní náměstí, podruhé do zámeckého 
parku, jindy na Husovu třídu. Všude se něco děje a 
na každém plácku je plno dětí. Spousta různých 

zajímavostí pro děti, od rukodělných dovedností až po atrakce typu 
vláčku, který s malými i velkými brouzdal jičínským „Zlatým 
křížem“. Hlavně však je všude plno čertů. 
     Letos jsme konečně ochutnali, kromě sejkorek (bramborák 
pečený na plástu polní kuchyně lehce potřený špekem) také 
výborný guláš, který přímo z vojenské kuchyně servírovala kousek 
od nás skupina skautů.  
     Sobotní večerní ohňostroj odpalovaný přímo ze střechy 
jičínského zámku přilákal plné náměstí. A ten sobotní večer bylo 
opravdu se na co dívat… Kromě Petra Koláře zde vystupovala i 
zpěvačka Petra Janů (ostatně velký plakát máme uchován jako 
památku, protože jsme se zde objevili hned pod nimi). 
     Celé tři dny jsme si v Jičíně nádherně užívali. A tak to má být. 
Spokojena s námi byla i ředitelka festivalu, které jsme na památku 
věnovali také naše první CD. Pokud nás pořadatelé příští rok opět 
pozvou, rádi se zúčastníme. 
     Potěšilo mě, že jsem na pohádkovém festivalu v Jičíně 
zaznamenal i účast několika chrastaváků. Musím říci, že někteří 
byli velmi překvapeni (zdálo se, že mile) a dva z nich obdrželi také 
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"ČERNÉ" SVĚDOMÍ 
   Již od začátku provozu chrastavského supermarketu PLUS do něj s manželkou a dětmi chodíme nakupovat. Sortiment zboží je slušný a 
ceny poměrně přijatelné, takže jsme docela spokojeni. Myslím si, že i ostatní obyvatelé Chrastavy jsou spokojeni a PLUS určitě přivítali. 
Toto se bohužel nedá říci o tmavých obyvatelích protějšího domu, bývalé ubytovny, "KOVÁKU". Zřejmě se jim ceny v PLUSU zdají moc vy-
soké a vzhledem k tomu, že žijí jenom ze sociálních dávek (pochybuji, že někdo z nich chodí do práce), "musí" krást. Již několikrát jsem 
viděl, jak si dotyčný "chudý spoluobčan" vybral nějaké zboží a místo v nákupním košíku mu zmizelo v batohu nebo v kabelce. Nejsem jedi-
ný, kdo byl tohoto svědkem, dokonce se stalo, že byl jeden "spoluobčan" chycen přímo při činu. Bohužel se mu nic nestalo a nikdo nezavo-
lal ani policii. Když někdo upozornil pokladní, že ten a ten dotyčný si něco schoval do batohu, pokladní pouze odvětila, že s tím bohužel ne-
může nic dělat. Ne z důvodu, že na to nemá oprávnění, ale z důvodu strachu. Bojí se pomsty. Neměl by se správně bát zloděj, že bude od-
halen a bude mít ostudu? Jednou jsem se "bohužel" zadíval na jednoho takového "chudáka" zrovna při činu a hned po východu z PLUSU 
mi bylo na parkovišti vyhrožováno, ať si hledím svého, že mě vůbec nemusí zajímat, že kradl a ať si dám příště bacha, jinak špatně dopad-
nu. Copak už jsme na tom tak špatně, že se zlodějům nic nestane a navíc jsou hýčkáni sociálními dávkami a příspěvky jenom proto, aby-
chom náhodou nebyli označeni za rasisty??? Asi budete oponovat, že tam nekradou jen Romové. Určitě máte pravdu, ale já jsem za celou 
dobu otevření chrastavského PLUSU ještě nikoho jiného, než Romy krást neviděl. 
   Neznám obchodní a manažerskou politiku supermarketů PLUS a pochybuji, že s tím město asi něco zmůže, protože vedení a správa 
obchodu nepatří městu, ale soukromé společnosti, která tento řetězec vlastní, ale nestálo by v tomto případě aspoň za pokus dohodnout se 
a pokusit se o nápravu? Myslím si, že v tomto případě by se zaměstnání ostrahy určitě vyplatilo nejen po finanční stránce, ale i po stránce 
jistoty a klidu ze strany nás "hloupých" zákazníků, kteří si všechno jenom kupujeme, protože zlodějinu nám svědomí nedovolí. 

Z. Smrkovský  

VIZE  HOSPODAŘENÍ 
 
   Již velmi dlouho jsem nenapsal žádný článek (jak jsem byl nabádán! A jak asi zase na to osobně doplatím), ale tentokráte mi to opravdu 
nedalo… 
   Zcela otevřeně říkám, že jsem odpůrcem toho, jak se někdo vulgárně naváží do osoby pana starosty nebo osoby pana Němce, či 
dalších. Taková rétorika a přístup zavání dobami minulými (minulými ??) a nehodlám se k nim přiřazovat. Už proto, že nic není vinou jen 
páně starosty ani jeho zásluhou – vždy jde o kolektivní rozhodnutí – ať již Zastupitelstva nebo Rady města, které pouze starosta 
reprezentuje a provádí. 
   Jako výchozí bod své úvahy beru emotivní, avšak nadčasový vzkaz ing. L. Medřického jr. z jeho příspěvku k dani z nemovitostí ze dne 
…, kterým nakousl:  

quo vadis Chrastavo …!?? 
Ano, vše souvisí se vším… Po neuváženém výprodeji lukrativního majetku obce (dle mého názoru v rozporu s cíli obsaženými v Programu 
rozvoje města schváleného ZM 17. 3. 1997) současné vedení města je konfrontováno se skutečností, že „další zdroje nejsou…“! O tom, že 
takovým hospodařením časem lze dojít k „vyžranému krámu“ se mluvilo již před volbami v r. 1998 a odborníci na komunální sféru před tím 
varují léta. 
 
  Panu starostovi nelze vyčítat skutečnost, že se nyní, pět minut po dvanácté, když jde do tenkých, snaží chovat jako hospodář a pro obec 
získat maximum možných příjmů. Je nutno však jasně říci, jak s navýšenými výdaji hodlá konkrétně v příštích 5 – 10 letech město naložit, 
jaké další zdrojegenerující či výnosyposkytující investice hodlá založit či podpořit tak, aby městu plynul nový stálý příjem – nejen 
z extrémně navýšeného daňového příjmu. 
  Protože – jakmile zde bude „daňově draho“, může dojít k poklesu výstavby, zejména nových rodinných domků, přílivu podnikatelů, neboť 
každý zváží, zda má žít či podnikat v obci, která vyžaduje na svůj provoz to, že jej za jeho vlastnictví nemovitosti maximálně „svlékne do 
naha“! 
  Každý mně známý ekonom mi říká: pozor, na dveře tluče recese a nebezpečí následné krize. Odpovědní podnikatelé si již vytvářejí 
rezervy, zvažují své další záměry. 
 
  Pokud jsem něco náhodou nepřehlédl, pak postrádám jasnou a závaznou VIZI HOSPODAŘENÍ  MĚSTA pro příštích 10 let. 
Chybí mi tu podrobná analýza současné ekonomické situace, zveřejnění stavu a charakteru majetku obce např. v členění a hodnotě před 
deseti lety a nyní, s uvedením jeho výnosnosti (majetek přece nesmí ležet ladem), výčet a rozbor seriozně odhadnutých nákladů obce na 
údržbu a opravu i rozvoj infrastruktury obce, oblasti kultury, zábavy a sportu a strategie, jak obec bude na takto kvantifikované (seriózním 
odhadem) výdaje získávat zdroje v druhém členění a ještě něco navíc.  Prostě a krátce – klasickou představu dobrého hospodáře, jak bude 
se svým majetkem nakládat do budoucna ku jeho prospěchu! 
 
   Absence takového závazného dokumentu tu vytváří prostor pro různé spekulace, ať již současné opozice či zájmových skupin a není 
k užitku prostých občanů a obyvatel města.  
Mne, jako rodilého obyvatele a nepasivního občana zajímá, jak a kam se bude nebo nebude rozvíjet jeho krásné městečko a jak se jemu i 
jeho dětem zde bude žít a v neposlední řadě – ZA KOLIK ! 

                                                                                                                                            Radek Šimonka 

naše CD. 
     Co nás jako hudební těleso čeká v nejbližší době? Zejména to 
bude účast na večeru v poetické kavárně Obratník v Praze 
v polovině října 2008, kam se již všichni moc těšíme. A potom se 
již budeme připravovat na vyhlášení celostátní literární soutěže 
Řehečská slepice 2009, které se bude konat začátkem dubna 

příštího roku, pravděpodobně opět v jičínské místní knihovně. 
     O jičínském festivalu se více dozvíte na www.jicin.cz, o našem 
hudebním tělesu také na www.rehec.cz.  

Mgr. Oldřich Němec 
výkonný ředitel ŘQ - Řehečského kvarteta 
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Ohlédnutí za školním rokem 2007 / 2008 
 
  Začíná nový školní rok a tak nám dovolte malou rekapitulaci činnosti Centra dobrého času Bétel. Pod touto hlavičkou pracuje dnes pro 
všechny generace z Chrastavy a okolí několik aktivit. 
Nejrozsáhlejší z nich je Dětské a mateřské centrum, které začalo svou činnost v květnu 2005. Je určené pro rodiče s dětmi do 6 let, kteří se 
scházeli 2x týdně v Klubu maminek, při vyučování jazyků a při cvičení pro těhotné. Tatínkové si mohli chodit 1x týdně zahrát florbal. 
  V loňském roce prošlo tímto centrem přes stovku rodičů a asi 115 dětí. Řada dalších se zúčastnila mimořádných akcí Drakiáda, Adventní 
vyrábění, Karneval, Zpívanky atd.) 
  Mládež se scházela pravidelně na hodinách angličtiny a při florbale. 
Další aktivitou je Klub kavárna určený pro širokou veřejnost k příjemnému posezení při kávě, čaji a nějaké dobrotě. Zde se schází početná 
skupina seniorů a další občasní hosté. Nepravidelně zde probíhali Kavárny s hosty – Cestománie. 
Nejmladší aktivita, Evergreen centrum, určené především pro seniory, pořádalo v loňském roce tři výlety – do Českého ráje, Sloupu 
v Čechách a na zámek Zákupy. Jednou týdně si mohli senioři zacvičit při zdravotním tělocviku a učit se němčinu. 
Těšíme se na další pestrý rok a na nová setkání s malými i velkými chrastaváky. 
 

Kde na to berete? 
Kdo vás financuje, odkud máte dotace atd.? S takovými otázkami se čas od času setkáváme, když do mateřského centra přijdou nové 
maminky. Možná tato otázka jde hlavou i mnoha dalším lidem v našem městě a tak jsme se rozhodli ji touto cestou zodpovědět. 
Měsíční náklady na provoz Dětského a mateřského centra (cca 75 % měsíčních provozních nákladů celého Centra dobrého času) 
 
Nájem                                  2 100,- 
Plyn                                     2 037,- 
Elektřina                              1 218,- 
Odpady                                  140,- 
Ostatní (internet, telefon,     3 143,- 
              cestovné) 
Občerstvení                         1 000,- 
Materiál na vyrábění               100,- 
Celkem                               9 738,- 
 
  Veškeré náklady jsou hrazeny z dobrovolných příspěvků 
členů Jednoty bratrské v Chrastavě a z darů maminek, 
které přicházejí na kluby a na jazykové kurzy. 
Mimořádné příjmy (výtěžek z burzy, granty, atd.) 
používáme na nákup nového vybavení. Mzdové náklady 
nese Jednota bratrská v ČR. 
Zaměstnanci mateřského centra zajišťují pravidelný 
provoz, ale neobešli by se bez stovek nevyčíslených hodin 
dobrovolné práce dalších členů Jednoty bratrské, kteří 
pomáhají při úklidu, údržbě zahrady a při mimořádných 
akcích. 

-      na žhavou novinku Maminky s miminky, každý pátek 

       od 9:00 do 10:30 hodin 

-      na Cvičení pro těhotné, každý čtvrtek od 17:00  

       do 18:00 hodin 

-      na Angličtinu pro maminky, každý čtvrtek od 9:30  

       do 11:00 hodin 

-      do Klubu kavárna, každou středu od 17:00 do 20:00 

       hodin 

-      na promítání dramatického příběhu z období druhé 

       světové války „ÚTOČIŠTĚ“ ve středu 1.10. 2008  

       od 17:30 hodin v rámci Klubu kavárna 

-      na „SLAVNOST JABLEK“ – pro všechny, kteří  se 

       radují z letošní úrody, mají rádi jablečný závin nebo jen 

       chtějí prožít prima čas zábavy a soutěží – neděle       

       5.10.2008 od 16:00 hodin v sále městského kina 

Říjnová pozvání 
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Jak jsi se dostal ke kandidatuře? 
     Vážím si nabídky SDŽ - Strany důstojného života, která mě oslovila s tím, zda bych neměl zájem za ní kandidovat jako nezávislý do 
Senátu v senátním volebním obvodě č. 36 – Česká Lípa. Své mnohaleté zkušenosti z práce ve veřejné správě, ať již ze státní správy nebo 
z komunální sféry zastupitele města, ale také poslance Parlamentu ČR v minulém volebním období 2002 – 2006, bych chtěl a mohl využít 
v práci v Senátu. 
     Program SDŽ je mi blízký a i to je jeden z důvodů, proč jsem o nabídce velmi vážně uvažoval a nabídku, která je pro mne současně 
výzvou, nakonec přijal. Volební program SDŽ – Strany důstojného života občané najdou na www.stranadustojnehozivota.cz. Program 
strany podporuje i bývalý premiér Miloš Zeman. I proto mne nabídka oslovila a přijal jsem ji, protože si Miloše Zemana velmi vážím. 
 
     Pokud budu občany zvolen, ve své práci v Senátu, kromě rozhodování o zákonech ČR, se chci zaměřit především na oblast 
veřejné správy. Je samozřejmostí, že moje hlavní kancelář by byla v sídle senátního volebního obvodu v České Lípě, kde bych 
měl stanoven jeden pevný den v týdnu pro návštěvy veřejnosti, pravděpodobně pondělí.  
     Senátní volební obvod Česká Lípa patří do Libereckého kraje, který stále ještě není plnohodnotným krajem v oblasti veřejné správy. 
Týká se to Policie ČR, soudů a dalších institucí, kdy např. Policie ČR Semily spadá pod krajské ředitelství Hradec Králové, zatímco ostatní 
tři okresy jezdí do Ústí nad Labem. Je třeba změnit zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu a několik dalších zákonů. 
     Co se týká práce ve výborech, dokáži si představit svoje uplatnění ve Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu nebo ve Výboru 
pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. 
 
Pokud bys uspěl v senátních volbách, jak bys hlasoval o tak zvané Lisabonské smlouvě? 
Vzhledem k tomu, že jsme součástí Evropské unie, je třeba, aby existovala pravidla jejího soužití. Nejsme sice nadšení z textu Lisabonské 
smlouvy, ale je lépe mít nějaká pravidla než žádná. Není ale možné se s tímto textem spokojit a jedním s hlavních témat příštího roku, tedy 
roku voleb do EU, by mělo být zdokonalení této smlouvy. 
 
Jak hodnotíš využití prostředků z fondů Evropské unie v obvodu, ve kterém kandiduješ? 
Jak jsem měl možnost sledovat v rámci Libereckého kraje, dokážeme si v kraji, prostřednictvím Libereckého kraje prostředky z fondů EU 
ohlídat. 
Pokud bych však měl hodnotit i úroveň centrální, je to mnohdy katastrofální neschopnost využívat peněz EU. Naše vlastní administrativa si 
pro tyto peníze někdy neumí „šáhnout“. Jako první chceme zavést státem financovanou agenturu, která bude na vlastní náklady vytvářet 
projekty pro malé a střední obce, které si z vlastních zdrojů nemohou nákladnou projektovou dokumentaci dovolit a nepůjdou do rizika, že 
zadluží obec projektem, který pak neuspěje. Naopak, taková agentura pak získá po schválení projektů peníze pro svou činnost zpět, stát 
nebude muset vynakládat další prostředky a obce se nebudou bát z peněz EU čerpat. 
 
Které plánované projekty by měly podle tebe být spolufinancovány z fondů Evropské unie?  
Samozřejmě především projekty budoucnosti. Tedy projekty z oblasti vzdělávání, ekologie, vědy a výzkumu a také projekty, které jsou 
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věnovány prevenci kriminality především u mládeže, tedy zajištění volnočasových aktivit dětí a mládeže. Příkladem mohou být otevřená 
školní hřiště se zajištěným dozorem a sportovním náčiním pro všechny děti, které je chtějí využívat. 
 
Kdy by podle tebe Česko mělo přijmout evropskou měnu Euro? 
Pokud možno co nejpozději, protože dnes je naše silná koruna poslední brzdou proti zvyšování cen pohonných hmot, což by se promítlo do 
cen všech výrobků a služeb a jedinou ochranou důchodců, je třeba si uvědomit, že průměrný důchod by se při přepočtu dostal na úroveň 
260 euro. A vzhledem k obvyklému zdražování zaokrouhlováním a přizpůsobení cen okolním státům, by to znamenalo dostat prakticky 
všechny důchodce hluboko pod hranici bídy. Důležité však je, aby již vláda konečně rozhodla o datu přijetí eura. 
 
Jakou formou by se podle tebe měl příště volit prezident České republiky? 
Jsme pro přímou volbu prezidenta, ale také pro přímou volbu starostů a primátorů. Protože často strany nastrčí do čela své kandidátky „
známé“ tváře a obec pak řídí někdo, koho lidé vůbec nechtěli. Je proto třeba, aby mohli volit skutečně toho, koho chtějí, ale aby i ten 
dotyčný měl volnější ruce při správě obce a nebyl svázán dohodami (často jen o korytech) mezi politickými stranami i ve straně vlastní. 
Situace našeho města, kde žiji, je toho příkladem. 
Doufejme, že naši politici splní svůj slib občanům daný po poslední volbě prezidenta a připraví zákon, který bude řešit přímou volbu nejen 
prezidenta, ale i starostů. 
 
Pokud bys uspěl v senátních volbách, jak bys hlasoval o Smlouvě o vybudování radaru protiraketového systému 
Spojených států v Česku? 
Určitě proti a myslím to rozhodně upřímněji než ČSSD, která teď občanům slibuje referendum a přitom sama začala o radaru vyjednávat. 
 
Měla by Česká republika kvůli zajištění soběstačnosti na dodávkách energie dobudovat další bloky jaderné 
elektrárny Temelín? 
Měla, jinak začneme za několik let nakupovat drahou energii z ciziny, což dopadne opět nejtíživěji na sociálně nejslabší vrstvy obyvatel, 
rodiny s malými dětmi, handicapované a samozřejmě seniory. Na druhou stranu je samozřejmé, že to musí být za všech bezpečnostních 
opatření stejně tak, jako jsou koncipovány elektrárny např. ve Francii, Švédsku a jinde. 
 
Osvědčil se podle tebe v systému zdravotnictví výběr regulačních poplatků? 
Pro občana se naprosto neosvědčil a jedním z mých prvních návrhů po případném zvolení do Senátu bude, aby byl zrušen. Chápu, že se 
to nebude líbit soukromým zdravotním zařízením, protože těm přidal současný systém opravdu slušné peníze do kapes bez jakékoliv 
námahy či zásluhy. Stačí se podívat do kterékoliv nemocnice a zjistíte, že od zavedení poplatků se tam nic nezměnilo. Jen tam přibyla ta 
kasička. 
 
Jak si představuješ budoucnost bývalého vojenského prostoru Ralsko?   
Vím, že o využití bývalého vojenského prostoru Ralsko se jedná. Osobně si dokáži představit spíše průmyslovou zónu, která i za pomoci 
zahraničních investorů pomůže řešit otázky nezaměstnanosti v oblasti Ralsko, případně nějaké smíšené území služeb. Nejsem příliš 
příznivcem myšlenky o zbudování nákladního letiště. 
  
Byl bys pro nebo proti opětovné těžbě uranu na Českolipsku?   
I přesto, že jsem si vědom nutnosti rozšiřování jaderné energetiky, je potřeba velmi citlivě zvážit možnosti těžby v našem kraji s ohledem 
na krajinu a životní prostředí. Uplynulých 40 – 50 let byl náš kraj, zejména Českolipsko, zasažen necitlivou těžbou uranové rudy, ať již důlní 
nebo chemickou. Co z toho však naše země měla? Veškerý produkt byl tehdy vyvážen k dalšímu zpracování do zemí bývalého Sovětského 
svazu. Bude trvat dalších cca 30 let, než dojde k naprostému odstranění následků minulých těžeb, zejména těžby chemické. Proto chci 
čtenáře ubezpečit, že pokud mi ve volbách dají svůj hlas, důsledně budu bojovat za to, aby se v naší nádherné krajině Českolipska těžba 
uranové rudy již nikdy neobnovila. 

(Otázky kladl MK) 
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Z VOLEBNÍHO PROGRAMU STRANY DŮSTOJNÉHO ŽIVOTA 
Chceme důslednou změnu pro důstojný život. 
Nejsme vpravo ani vlevo. Jsme vpředu. 
Své volební sliby si budeme pamatovat i po volbách. 
Reformy musejí občanům prospívat, nikoli škodit. 
Politiku arogance nahradíme politikou slušnosti. 
Veřejné zdravotnictví a školství bezplatné. 
Státní správa – služba občanům. 
Plná otevřenost vůči informačním médiím – informace pro všechny. 
Fond na podporu bydlení na bázi revolvingu. 
Dvojnásobná podpora při narození dítěte, větší daňové úlevy. Rodičovský plat ve výši 70% průměrných pří-
jmů. 
Odchod do důchodu v 62 a 58 letech u rodiče. Garantovaný minimální důchod k zabezpečení důstojného 
života. 
Společnost musí chránit napadeného občana více, než útočníka. 
Právo a spravedlnost pro všechny stejnou měrou. 
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Vážení občané našeho města. 
V souvislosti s nedávnými "přemety" na chrastavské radnici, týkajícími se především daně z nemovitostí, 
bychom vám rádi osvětlili náš vztah tomuto dění. 
V komunálních volbách v roce 2006 bylo z kandidátky naší politické strany vámi zvoleno celkem 6 členů 
zastupitelstva. 
Jediným členem ODS byl v té době současný starosta Ing. Michael Canov. Ostatní zastupitelé zvolení na 
kandidátce ODS nebyli a nejsou členy naší politické strany. Kongres ODS na podzim roku 2006 uložil 
všem zvoleným zastupitelům za ODS nespolupracovat na radnicích s komunisty; po proběhlých jedná-
ních a interní i mediální výměně názorů se Ing. Canov rozhodl vystoupit z ODS. Nyní je tedy situace taková, že v městském zastupitel-
stvu působí šest členů zvolených za ODS, ale ani jeden jediný není členem naší strany. 
Přes tento vývoj nadále považujeme členy zastupitelstva zvolené za ODS (Ing. Canov, Ing. Mlynář, Mgr. Severa, paní Šírová, Ing. Šte-
kl, Mgr. Trpišovský) za "naše" zastupitele a přivítali jsme prohlášení pana starosty, že bez ohledu na povolební vývoj budou realizovat 
program ODS, se kterým přijali účast ve volbách. 
Za účelem zajištění vzájemné informovanosti a konzultace důležitých projednávaných záležitostí, místní sdružení ODS navrhlo konání 
pravidelných setkání zastupitelů ODS a členů MS ODS (na rozdíl od minulých volebních období se žádný člen zastupitelstva neúčastní 
jednání MS ODS jako člen ODS). Tato iniciativa bohužel ze strany našich zastupitelů, nebyla přivítána, dosud se uskutečnilo pouze 
jedno setkání 13. 12. 2007 a návrh na pravidelné schůzky ve vyšší četnosti než 1 rok nebyl ze strany zastupitelů akceptován. 
Z tohoto důvodu je, na rozdíl od předchozích volebních období, vliv ODS a jejich členů na komunální záležitosti omezen pouze na stan-
dardní mechanismy (např. účast na veřejném jednání zastupitelstva, večery se starostou). Konzultace významných záměrů výkonných 
orgánů (v našem případě starosty, rady a zastupitelstva) s nominujícími stranami je důležitou součástí demokratických postupů. Bohu-
žel, v současné době v našem městě tyto postupy pravděpodobně nebude možno využít z důvodů výše uvedených. 
Jsme si vědomi, že zárodek tohoto problému zřejmě leží již v přístupu k sestavování kandidátky ODS v roce 2006 (pomineme-Ii disku-
tabilnost a nejednoznačnost usnesení kongresu ODS z podzimu 2006). Vývoj od voleb v roce 2006 zohledníme při přípravě následují-
cích voleb do zastupitelstva města. 

Za Místní sdruženi ODS Chrastava 
Vladimír Vondráček, předseda 
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   Určitě jste se již na svých cestách setkali s podobnými ná-
zvy obcí, jako je Chrastava. Vždyď nemusíme chodit příliš 
daleko – v Podještědí je obec Chrastná, Chrástov se nachá-
zí u Ledče nad Sázavou, Chrášťany u Bechyně atd. 
   Dokonce máme i „svojí“ rostlinu – bledě fialový chrasta-
vec. 
   Ale víte, že na území České republiky se nachází obec s 
úplně stejným jménem – Chrastava? 
V  okrese Příbram, nedaleko Sedlčan, leží osada Chrastava, 
která je součástí větší obce Štetkovice (www.stetkovice.cz).
Ta sestává ze čtyř nevelkých osad:  Štětkovice, Bořená Lho-
ta, Chrastava a Sedlečko. Ve všech čtyřech dohromady žije 
celkem 306 obyvatel. Štětkovice jsou členem Sdružení obcí 
Sedlčansko. 
   Osada Chrastava leží u silnice vedoucí z Kosovy Hory na 
Neveklov. Její název je zřejmě odvozen od chrastí (suché 
dříví). Původně zde býval jen osamělý dvorec, který patřil od 
13. století pánům z Landštějna, kteří sídlili na tvrzi v Kosově 
Hoře. Pravděpodobně v 16. století byl dvorec prodán a roz-
dělen na selské statky.  
Když jsem letos v létě osadu navštívil, překvapila mě svou 
malebností. Asi osm udržovaných zemědělských stavení 
leží v mělkém údolí s pastvinami a jsou obklopeny lesy. Pro-
téká zde malý potok. Většina nemovitostí je chalupářských. 
Na jednom statku je dokonce zachován letopočet (zřejmě 
výstavby nebo přestavby) 1876. Pro místní obyvatele slouží i 
autobusová zastávka u hlavní silnice. 
A na závěr ještě přidám něco z historie Štětkovic a okolí… 
 
   Štětkovice se původně jmenovaly Ščedrkovice po svém 
zakladateli Ščedrkovi. Název na Štětkovice se změnil v 16. 
století. Do té doby patřily rytířům z Maršovic. Od roku 1554 
obec vlastnil Jan z Říčan a ten ji připojil ke Kosově Hoře. 
Samostatnou obcí se Štětkovice opět staly až v roce 1923.  
Na počátku 18. století náležely Štětkovice Františku Mikuláši 
Bzenskému z Prorub, který je odkázal své dceři, provdané 
za Václava Leopolda Jana Radeckého z Radče. Roku 1787 
koupil obec Václav Lipovský a novými majiteli se tedy stali 
rytíři Lipovští z Lipovic. Původním sídlem tohoto vladyckého 
rodu byla tvrz Lipovice u Prachatic. V roce 1827 se zde na-
rodil Jindřich Lipovský z Lipovic, který působil jako misionář 
v Saint Louis v USA, kde založil českou osadu s kostelem 
sv. Jana Nepomuckého. Dále působil na různých místech v 
Americe, v Anglii a v Číně. Dvakrát navštívil i svou vlast a 
rodné Štětkovice.  
 
Roku 1881 Štětkovice koupil Leopold Pollák. Byl poslancem říšské rady ve Vídni a poslancem v zemském sněmu. Udržoval přátelské styky 
s JUDr. Fr. Lad. Riegrem, který rodinu Pollákovu ve Štětkovicích navštěvoval. Leopold Pollák se v 19. století zasloužil o stavbu železniční 
dráhy do Sedlčan a usiloval o její prodloužení do Příbrami. Ve Štětkovicích zřídil nádraží a na něm v roce 1896 poštovní a telegrafní úřad. 
Vystavěl také silnici od stanice do vsi. Zvelebil velkostatek a založil při něm v roce 1884 lihovar. Požíval všeobecné úcty a vážnosti.  
Po jeho smrti převzal v roce 1900 velkostatek syn Emanuel Pollák. Za jeho působení ve Štětkovicích prodloužena, rozšířena a nově upra-

vena silnice od železniční stanice a napojena na komunikaci, 
vedoucí z Kosovy Hory do Neveklova. Zasloužil se o založení 
samostatného hasičského sboru ve Štětkovicích v roce 1905 
a byl jeho velitelem. Sbor sice vznikl již v roce 1900, avšak 
patřil pod Kosovu Horu. Přičiněním Emanuela Polláka se Štět-
kovice staly v roce 1923 samostatnou obcí a Emanuel Pollák 
v nich jako první vykonával starostenský úřad. Ve stejném ro-
ce založil obecní knihovnu a obecní kroniku. Dal opravit ba-
rokní sochy a vystavět mešní kapli na návsi. Funkci starosty 
vykonával až do roku 1931.  
Ozdobou obce jsou dvě barokní, z pískovce tesané sochy, 
původně stojící na hrázi návesního rybníka. Později byly pře-
místěny blíže ke kapličce. První znázorňuje Jana Nepomucké-
ho, druhá sv. Antonína Paduánského. Sochy vytesal neznámý 
mistr v 1. polovině 18. století. Obě sochy spočívají na barok-
ních, žulových podstavcích. Mešní kaple byla postavena v ro-
ce 1931. Uvnitř je oltář s obrazem sv. Antonína. Poblíž kaple 
je žulová zvonička. Na dolní části čtyřbokého hranolu má leto-
počet 1868, uprostřed obrázek sv. Floriána a v horní části visí 
zvonek. 
 

Použité prameny: www.stetkovice.cz 
                                    Text a foto: Ivan Vydra 
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    V neděli 31. srpna 2008 byla ukončena platnost padesátihaléřových mincí. Nadace EURONISA při  této příležitosti a v rámci 6. ročníku 
sbírky „Pozvedněte slabé!“, instalovala na dvou frekventovaných místech v centru Liberce 2 pokladničky, jejichž výtěžek poputuje na 
pomoc libereckým zdravotně a mentálně postiženým lidem, starým, nemocným, opuštěným lidem a rodinám s dětmi, které se ocitli v tíživé 
životní situaci.  
Sběr padesátníků bude ukončen v pátek 31. října a po tomto datu se Nadace EURONISA na tyto mince již nebude soustředit. V centru 
Liberce ale pokladny budou i nadále široké veřejnosti k dispozici až do konce tohoto roku. Tzn., že se pokladny na všech místech pouze „
přeorientují“ zpět na sběr ostatních stále platných mincí i bankovek. 
 
Informace o pokladnách 
První sbírková pokladna je umístěna v Městském informačním centru na nám. Dr. E. Beneše 1 a druhá je umístěna v Moskevské ulici, 
v pobočce UniCredit Banky. Stejně tak i v ostatních městech našeho regionu jsou tyto pokladny rozmístěny v místních obchodech, 
lékárnách, infocentrech, apod. 
 
Informace o sbírce 
V pořadí již 6. ročník sbírky „Pozvedněte slabé!“ pořádá Nadace 
EURONISA a k 29.9.2008 se na kontě sbírky nacházelo 374.000 
korun. Všem našim dárcům děkujme. 
 
Možnosti přispět 
1.     Dárcovskou SMS ve tvaru DMS EURONISA na telefonní 

číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč a Nadace EURONISA 
obdrží 27 Kč. 

2.     Vhozením finančního příspěvku do napevno umístěných 
pokladen po celém našem regionu. 

3.     Převodem na sbírkový účet 705 705 705/2700. 

 Jan Pelant - koordinátor projektu „Pozvedněte slabé!“ 

www.euronisa.cz 

Článek uvedený výše byl přejat ze sobotní  MF Dnes. 

až Kč50 000 

na dobu 

až do domu

podmínky v regionu

splátky

7 až 12 měsíců

hotovost 

nejvýhodnější 

měsíční 

www.smartpujcka.cz

INFO: 720 180 287
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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

SHÁNÍM jakékoliv materiály, týkající se 
motoristického sportu v Chrastavě, Frýdlantu, Hrádku 
nad Nisou, Liberce – programy, startovní listiny, 
výsledky, fotografie ze závodů rally, vrchů, autokrosů, 
motokrosů, motokár, okruhů, dále jakékoliv materiály o 
chrastavských automobilových nebo motocyklových 
závodnících. Prosím o zapůjčení nebo věnování. Nabíd-
něte na tel.: 604 278 459, příp. na tel.: 603 260 778. 

CENÍK INZERCE
Chrastavské listy

s
.
r
.
o
.

Informace o možnosti inzerovat v 
Chrastavských listech vám podají 
pracovníci sekretariátu Městské-
ho úřadu v Chrastavě nebo fa RE-
Co design s.r.o.  
(tel.: 482 720 945). 

10 za 10 
Za 10 měsíců 

až 10 milionů korun. 
Vhodné pro každého  

(i pro cizince) 
Zpracování nabídky ZDARMA! 

Info: 602 183 826 

edruid@volny.cz 
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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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prodat  část podílu města v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností vztahujících se k  

Výše nabízený družstevní byt se  kupujícímu předá ve stavu,  jak se nachází ke dni převodu, jenž  proběhne dle „Podmínek  pro prodej části podílu 
města Chrastava v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu“. 

VOLNÉMU BYTU č. 2, o velikosti 1+2, o výměře 56,50 m (přízemí)

VOLNÉMU BYTU  č. 5, o velikosti 1+3, o výměře 69,2 m (2. poschodí, podkroví)

č. 20, o velikosti 1+1, o výměře 35,1 m (6. poschodí)

VOLNÉMU BYTU č. 4, o velikosti 1+2, o výměře 55,6 m (l. poschodí)

2 

2 

2 

2 

v  domě čp. 100,  Frýdlantská ul.,  k.ú.  Horní Chrastava, obec Chrastava

nejvyšší nabídce nejméně  319.752,- Kč

požadovaná jistota  64.000,- Kč

Prohlídka  bytu:         d l e    d o h o d y

prodat část podílu města v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností vztahujících se k 

Výše nabízený družstevní byt se  kupujícímu předá ve stavu,  jak se nachází ke dni převodu, jenž  proběhne dle „Podmínek  pro prodej části podílu 
města Chrastava v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu“. 

prodat  část podílu města v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností vztahujících se k bytu 
s 

Výše nabízený družstevní byt se  kupujícímu předá ve stavu,  jak se nachází ke dni převodu, jenž proběhne dle „Podmínek  pro prodej části podílu 
města Chrastava v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu“.

prodat část podílu města v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností vztahujících se k

Výše nabízený družstevní byt se  kupujícímu předá ve stavu,  jak se nachází ke dni převodu, jenž  proběhne dle „Podmínek  pro prodej části podílu 
města Chrastava v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu“. 

 

v  domě čp. 100,  Frýdlantská ul.,  k.ú.  Horní Chrastava, obec Chrastava

nejvyšší nabídce nejméně 282.648,- Kč

požadovaná jistota  57.000,- Kč

PROHLÍDKA bytu:         d l e    d o h o d y

fyzickou osobou, s platnou výpovědí a s podanou žalobou o vyklizení u soudu:

v  domě čp. 203,  Andělohorská ul.,  k.ú.  Dolní Chrastava, obec Chrastava

nejvyšší nabídce nejméně 243.583,- Kč

požadovaná jistota  49.000,- Kč

v  domě čp.  248,  Loudátova  ul.,  k.ú.  Chrastava I, obec Chrastava

nejvyšší nabídce nejméně 363.782,- Kč

požadovaná jistota  73.000,- Kč

Prohlídka  bytu:         d l e    d o h o d y
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