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  V úterý 11. listopadu 2008 bylo v Praze uděleno občanu našeho města 
Rudolfu FUKSOVI (1930 – 1952) vyznamenání ZLATÁ LÍPA in 
memoriam, a to na návrh Vojenského historického ústavu. Z rukou 
ministryně národní obrany Vlasty Parkanové převzal tuto vysokou poctu 
prasynovec vyznamenaného pan Jindřich Šnýdl. 
   Čin Rudolfa Fuksy byl hodnocen jako akt boje za demokracii v období 
nesvobody. Dosud žádný z občanů našeho města nebyl tak vysokým 
vyznamenáním oceněn. 
 

 

       Narodil se 4. 11. 1925 v Praze – Břevnově, vyučil se povolání jemného mechanika. Již od 
mládí měl velký zájem o kulturní dění, především o divadlo. Po skončení 2. světové války se 
celá rodina přestěhovala do Chrastavy. Zde se Zdeněk Šulc aktivně zapojil do kulturních aktivit 
místní mládeže. Působil jako člen ochotnického divadelního souboru, některé hry úspěšně 
režíroval pod pseudonymem Zdeněk Zdeněk. Chrastavské veřejnosti je znám také jako zpěvák 
hudební skupiny KO - ŠTĚ - BA - VÍ, která si v 60. letech získala u místní veřejnosti značnou 
popularitu. 
   Později vystupoval po mnoho let v Liberci a v Jablonci nad Nisou při různých kulturních 
akcích, byl zpěvákem kapely "Celestýnka" a kapely Josefa Pantůčka z Frýdlantu, s níž 

mnohokrát účinkoval při nedělních koncertech 
na lázeňské kolonádě v Lázních Libverda. Jako 
člen krajské umělecké agentury se zúčastňoval 
také mnoha zahraničních zájezdů s kulturním 
programem, a to do bývalého SSSR a do NDR. 
  Již jako důchodce převzal ochotně péči o 
významnou kulturní památku našeho města – o 
rodný dům malíře Josefa Führicha, který je 
pobočkou městského muzea. Pečoval nejen o 
údržbu této historické budovy, ale stal se i 
průvodcem turistických skupin, které tuto 
vzácnou historickou památky navštěvují. 
 Pan Zdeněk Šulc je v současné době 
pracovníkem Společenského klubu v 
Chrastavě, podílel se na vybudování městského 
infocentra, stal se spoluorganizátorem mnoha 
výstav, instalovaných v galérii městského 
muzea, pomáhal při organizaci cyklů 
zeměpisných besed a při pořádání tanečních 
zábav pro starší generaci, pracuje jako asistent 
internetového klubu. 
   Své ocenění si zaslouží za celoživotní zájem 
o kulturní činnost v našem městě a  působení v 
oblasti místní kultury. Patří mu náš obdiv a dík 
za  dlouhodobý aktivní zájem v oblasti divadla, 
populární zábavy a  regionální historie. 

—————————————— 
Zita Václavíková 
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V úterý dne 4. listopadu 2008 byla za účasti pedagogické veřejnosti, 
členů zastupitelstva města a zhotovitele slavnostně uvedena do provozu 
zrekonstruovaná školní tělocvična v budově ZŠ na nám. 1. máje. Jsem 
velice rád, že se na tělocvičnu, jejíž stav byl ještě podstatně horší než 
bylo vidět na první pohled (pod chodníkem u školy je skryt Jílový potok, 
který se za ta léta lidově řečeno „prožral“ i pod samotné základy 
podlahy, které tím silně narušil), podařilo získat jak státní dotaci 
z ministerstva financí ve výši 90 % (3,6 mil. Kč), tak zafinancovat vlastní 
podíl a tělocvična je tak k dispozici nejen školním dětem, ale i 
sportovním oddílům a zájmovým kroužkům.          

Ing. Michael Canov 

    Po celý měsíc listopad 2008 si mohli obyvatelé města Lwówek Śląski prohlédnout výstavu o našem městě pod názvem „Město Chras-
tava včera a dnes„. 
Výstava se konala v jedné z nejstarších budov města v Okresním historickém muzeu, v nádherné nově zrekonstruované původní radnici 
města. Pozdně gotické klenby sálu Ława umocňují prezentaci výstavy. 
   Výstava představuje historii a současný život Chrastavy. Jsou zde vystaveny fotografie a exponáty výchovných, kulturních, 
společenských a sportovních organizací: 

-       Město Chrastava – Společenský klub (muzeum – historie města a jeho pamětihodnosti, Führichův dům, městské akce – 
Chrastavské slavnosti, Mikuláš, Plesy, Maškarní pro děti,  Sportovec roku, Osobnost roku apod,.) 

-       Základní škola 
-       TJ Spartak (kolová, volejbal, kuželky) 

-     Klub českých turistů, Orientační klub, Střelecký 
klub, Curia Vítkov, Sbor jednoty bratrské, Svaz českých 
chovatelů 
-     Perseus – dětský turistický oddíl 
-     Hasičský sbor 
 
    Slavnostní  otevření výstavy se uskutečnilo v pátek 7. 
listopadu 2008 za přítomnosti představitelů vedení obou 
měst v čele se starosty p.Ludwikem Kaziówem a Ing.
Michaelem Canovem. 
 
   Za Město Chrastavu – Společenský klub děkuji svým 
kolegům za pomoc při instalaci výstavy: vedoucí 
kanceláře starosty paní Ivaně Loučkové, referentce 
Společenského klubu paní Jitce Marxové a lektorovi HŠ 
Společenského klubu p. Františku Boudovi.  
 

———————————– 
                                                         Zita Václavíková, 

vedoucí Společenského klubu 
                                                        Organizační složka 

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

-  odsoudilo   naprosto nevhodné a urážlivé útoky proti některým členům ZM na osobních webových stránkách pana Jindřicha Šnýdla po 
nepřijetí usnesení ZM v dané věci ze dne 1. 9. 2008 a žádá jeho omluvu  

-  vzalo na vědomí 
a)     petici o pamětní desce Rudolfu Fuksovi  
b)     zprávu ředitele Národního archivu  
c)     stanovisko pana Jaroslava Čvančary, autora trilogie o čs. odboji  
d)     stanovisko Ústavu pro studium totalitních režimů 
e)     stanovisko Institutu vzdělávání vězeňské služby ČR 

-  neschválilo  zřízení pamětní desky účastníkovi protikomunistického odboje panu Rudolfu Fuksovi 

-  schválilo 
1.     převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 5 v domě 

č. p. 599, Nový Domov k. ú. Chrastava II 
2.     převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 9 v domě 

č. p. 527, Lipová k. ú. Chrastava II  
 
-  schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2008/06/VI ze dne 1. 9. 2008 prodej pozemkové parcely č. 112 o výměře 406 m2 - trvalý travní porost, 
pozemkové parcely č. 113 o výměře 1174 m2 - trvalý travní porost a dle geometrického plánu čz. 207-289/2008 pozemkové parcely č. 
720/8 o výměře 169 m2 - ostatní plocha v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, do vlastnictví paní Michaly Horáčkové 
 
-  schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2008/04/IX a 2008/04/XIX odst. 2 ze dne 23.6. 2008 prodej dle geometrického plánu č. z. 673-65/2008 
pozemkové parcely č. 851/38 o výměře 44 m2 - trvalý travní porost,  p.p.č. 1435/2 o výměře 109 m2 - ostatní plocha  a p.p.č. 1435/3 o 
výměře 77 m2 - ostatní plocha, v k.ú. Chrastava I, do vlastnictví Ing. Zdeňka Brožka  
 
-  schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2008/04/XI, odst. 2 ze dne 23. 6. 2008 prodej dle geometrického plánu č. z. 196-118/2008 pozemkové 
parcely č. 12/2 o výměře 611 m2 - ostatní plocha v k. ú. Horní Vítkov, do vlastnictví manželů Jana a Ireny Augustinových 
 
-  schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2008/04/XIX, odst. 7 ze dne 23. 6. 2008 prodej stavební parcely č. 34 o výměře 166 m2 - zastavěná 
plocha a nádvoří, zbořeniště v k. ú. Horní Vítkov, do vlastnictví manželů Josefa a Ivany Teslíkových 
 
 -  schválilo 

v návaznosti na své usnesení čj. 2008/04/XIX, odst. 6 ze dne 23. 6. 2008 prodej stavební parcely č. 134/4 o výměře 92 m2 - zastavěná 
plocha a nádvoří, společný dvůr v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, do vlastnictví manželů Josefa a Jitky Wolfových 
 
-  schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2007/02/XVI odst. 7 ze dne 16. 4. 2007 prodej pozemkové parcely č. 1110/2 o výměře 6142 m2 - ostatní 
plocha, komunikace v k. ú. Horní Vítkov, do vlastnictví České republiky, za cenu 317.100,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu 
kupní smlouvy čj. K/42/2008 za podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a pověřilo starostu jejím podpisem (kupující nemá 
splatné pohledávky za městem) 
 
-  schválilo 
1.     v návaznosti na své usnesení čj. 2008/01/VII odst. 1 ze dne 4. 2. 2008 prodej části pozemkové parcely č. 1415 o výměře cca 37 m2 - 

ostatní plocha v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví paní Jiřiny Ježkové 
2.     v návaznosti na své usnesení čj. 2008/03/VII odst. 1 ze dne 4. 2. 2008 prodej části pozemkové parcely č. 1415 o výměře cca 36 m2 - 

ostatní plocha v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví pana Petra Honzejka  
 
-  schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2008/01/VII odst. 5 ze dne 4. 2. 2008 prodej části pozemkové parcely č. 1060/1 o výměře cca 2000 m2 - 
trvalý travní porost v k. ú. Horní Vítkov, do vlastnictví pana Oldřicha Deliše 
 
-  schválilo 
1.     v návaznosti na své usnesení čj. 2008/04/XII odst. 2 ze dne 23. 6. 2008 bezúplatný převod (nabytí) dle geometrického plánu čz. 678-

198/2008 pozemkové parcely č. 800/10 o výměře 1068 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Chrastava I, z vlastnictví Pozemkového fondu 
ČR vč. návrhu smlouvy o bezplatném převodu nemovitosti č. 1015990841, čj. RU/41/2008  a pověřilo 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/42/2008 a pověřilo starostu jeho podpisem 

3.     souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva k nemovitostem na obec na základě § 2 zákona č. 172/1991 Sb., ve znění 
zákona č. 114/2000 Sb., o převodu některých věcí z majetku ČR do majetku obcí, čj. RU/43/2008 a pověřilo starostu jeho podpisem 

4.     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/44/2008 a pověřilo starostu jeho podpisem 

 
-  schválilo 
koupi pozemkové parcely č. 156/4 o výměře 673 m2 - ostatní plocha, komunikace v k. ú. Dolní Chrastava od prodávajícího Judr. Alexandra 
Šoljaka, správce konkurzní podstaty do vlastnictví města, za cenu 55.866,50 Kč vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/43/2008 (příloha č. 13 k 
originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem  
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-  schválilo 
1.     záměr prodat pozemkovou parcelu č. 120/6 o výměře 704 m2 - trvalý travní porost v k. ú. Horní Chrastava (na výstavbu RD) 
2.     záměr prodat pozemkovou parcelu č. 136 o výměře 92 m2 - zahrada, pozemkovou parcelu č. 1390 o výměře 141 m2 - zahrada v k.ú. 

Chrastava I a část pozemkové parcely č. 1342/8 o výměře cca 40 m2 - ostatní plocha v k. ú. Horní Chrastava (zřízení zahrady) 
3.      záměr prodat část pozemkové parcely č. 141 o výměře cca 30 m2 - zahrada, část pozemkové parcely č. 1482 o výměře cca 85 m2 - 

ostatní plocha v k. ú. Chratava I a část pozemkové parcely č. 1485 o výměře cca 2 m2 - ostatní plocha, komunikace a část pozemkové 
parcely č. 1488/3 o výměře cca 2 m2 - ostatní plocha, komunikace v k. ú. Horní Chrastava (zřízení zahrady) 

4.     záměr prodat část pozemkové parcely č. 1344/1 o výměře cca 35 m2 - ostatní plocha, komunikace v k. ú. Horní Chrastava (zřízení 
zahrady) 

5.     záměr prodat stavební parcelu č. 162 o výměře 20 m2 - zastavěná plocha a nádvoří a část pozemkové parcely č. 84/1 o výměře 350 
m2 - ostatní plocha v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy (zřízení zahrady) - (doporučeno osadním výborem) 

6.     záměr prodat část pozemkové parcely č. 1076/1 o výměře cca 30 m2 - ostatní plocha, komunikace v k.ú. Horní Vítkov (zřízení 
zahrady) - (doporučeno osadním výborem) 

-  schválilo  záměr prodat garáž se stavební parcelou č. 168/2 o výměře 28 m2 v k.ú. Chrastava I 
 
-  zamítlo 

1.     záměr prodat část pozemkové parcely č.1391/7 o výměře 55 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Chrastava I (z důvodu 
zázemí mostu) 

2.     záměr prodat část pozemkové parcely č. 16/1 o výměře 20 m2 - ostatní plocha, v k.ú. Chrastava II  
(z důvodu využití pozemku pro vedení přípojek k RD, pozdější prodej možný) 

3.     záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1520/1 o výměře 399 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Horní Chrastava (z důvodu 
zachování přístupu do krajiny, nutno dořešit majetkově komunikace v dané lokalitě)  

 
-  zamítlo  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 695/7 o výměře 95 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dolní Vítkov  
 

-  zamítlo  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 699/2 o výměře 144 m2 - ostatní plocha v k. ú. Dolní Vítkov 
 
-  vydalo 
obecně závaznou vyhlášku č. 7/2008, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2006 ze dne 4. září 2006, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
  
-  schválilo 
pořízení změny územního plánu města Chrastava dle žádosti pana Karla Chvojky, převedení části p.p.č. 188/3 o výměře cca 90 m2 v k. ú. 
Horní Vítkov, na plochu pro bydlení (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu)  
 
-  zamítlo 
návrh na pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle žádosti paní Martiny Noskové, převedení p. p. č. 676/2 o výměře 6930 m2 
v k. ú. Horní Vítkov, na plochu pro výstavbu RD se stavbou pro ustájení koně (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu)  
 
 -  schválilo 
pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle žádosti pana Lukáše Moravce, Dolní Vítkov 89, 463 31 Chrastava, převedení p. p. 
č. 547/3 o výměře 2058 m2 v k.ú. Dolní Vítkov, na plochu pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu)  
 
-  schválilo 
pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle žádosti pana Jaroslava Teslíka, převedení p. p. č. 670/2 o výměře 1154 m2 a 670/3 
o výměře 622 m2 v k. ú. Horní Vítkov, na plochu pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu)  
 
 -  schválilo 

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle žádosti paní Heleny Simon, Hamburg, Německo, převedení p. p. č. 406/3 o ploše 
8481 m2 a p. p. č. 412/5 o ploše 2544 m2,  vše v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, na zastavitelnou plochu obytné zástavby nízkopodlažní 
venkovského typu za podmínky, že pořizovatel předloží jako součást návrhu zadání ÚP regulativy, které zajistí zachování charakteru 
venkovské zástavby Andělské Hory 
 

-  schválilo 

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle žádosti pana Martina Holce a paní Simony Šmídové, převedení p. p. č. 813/8 o 
výměře 936 m2 a 813/7 o výměře 98 m2, vše v k. ú. Chrastava I, na plochu pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní 
městského typu)  
 
-  schválilo 
pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle žádosti pana Oldřicha Holce  – převedení p.p.č. 813/9 o výměře 994 m2 v k. ú. 
Chrastava I, na plochu pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní městského typu)  
 
 -  schválilo 

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle žádosti paní Drahomíry Vaverové, převedení p. p. č. 851/1 o výměře 468 m2 a p. p. 
č. 851/37 o výměře 148 m2 vše v k. ú. Chrastava I, na plochu pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní městského typu)  
 
 -  schválilo 
pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle žádosti manželů Mgr. Veroniky a Miroslava Machových, převedení p. p. č. 201/3 o 
výměře 366 m2 a st. p. č. 123/2 o výměře 105 m2 a st. p. č. 123/1 o výměře 376 m2, vše v k. ú. Dolní Chrastava, na plochu pro výstavbu RD 
(plocha obytné zástavby nízkopodlažní městského typu)  
  
-  schválilo 
pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle žádosti paní Hedviky Perné,  převedení p. p. č. 718/2 o výměře 1642 m2 v k. ú. 
Horní Chrastava, na plochu pro bydlení (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu)  
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   Dne 8. – 10. prosince 2008 (vždy od 7:00 – 24:00 hodin) 
bude zcela neprůjezdný železniční přejezd (u vlakové 
zastávky) v Andělské Hoře. Stejně jako 18.11. – 20. 11. 
2008 se jedná o úplnou uzavírku z důvodu rekonstrukce 
železničního přejezdu na silnici č. II/592.  
   Termíny uzavírek budou místním občanům v předstihu 
zveřejněny u přejezdu dopravním značením včetně 
objížďky a hlášením místního rozhlasu. V případě změn 
termínů uzavírek (s ohledem na klimatické podmínky) 
bude minimálně tři dny předem změna oznámena všem 
místním občanům a dotčeným složkám (dle rozdělovníku 
v rozhodnutí silničního správního úřadu). Pěší provoz 
přes železniční přejezd bude zachován včetně zajištění 
bezpečnosti pro chodce. 
 
                                                                       Petr Bezvoda 

-  schválilo 
pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle žádosti společnosti JIPA s. r. o. se sídlem Družstevní 63, 463 31 Chrastava, 
převedení p. p. č. 197 o výměře 7333 m2, p.p.č.195/1 o výměře 837 m2 a p. p. č. 1509 o výměře 1534 m2, vše v k.ú. Horní Chrastava, na 
plochu pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní městského typu)  
 
 -  schválilo 
pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle žádosti pana Vasilije Holase, převedení p.p.č. 284/1 o výměře 2713 m2 v k. ú. 
Horní Chrastava, na plochu pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu)  
 
 -  rozhodlo 

1.     v souladu s ust. § 45 odst. 4. zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o úplné 
úhradě nákladů jednotlivými žadateli schválených změn, a to podílem dle počtu schválených změn 

2.     o pořízení změn schváleného územního plánu města Chrastava dle usnesení ZM č. 2008/00/XXI – 2008/00/XXXII, ve které dojde k 
uzavření dohody dle odst.1 v termínu do 31. 3. 2009 

 
-  vzalo na vědomí  studii „Chrastava – parkovací systém na náměstí 1. máje“ zpracovanou Ing. Zbyňkem Nýdrlem, U Sila 1328, Liberec  
 
 -  schválilo 

záměr podání 4 projektů, včetně typu uzavíraných dohod s partnerským městem Lwówek Śląski v 2. kole výzvy Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 a pověřilo radu města zajistit realizaci uvedených záměrů, včetně 
schválení příslušných smluv 
 
-  schválilo 
záměr podání projektu, včetně typu uzavíraných dohod s městem Lubań v 2. kole výzvy Operačního programu přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Polská republika 2007-2013 a pověřilo radu města zajistit realizaci uvedených záměrů, včetně schválení příslušných 
smluv 
 
-  schválilo  smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2009  a pověřilo starostu jejím podpisem 
 
-  schválilo  5. změnu rozpočtu a investičního plánu města Chrastava na rok 2008  

 
-  schválilo  na základě schválené 5. změny rozpočtu na rok 2008 poskytnutí investiční účelové dotace Mikroregionu Hrádecko-
Chrastavsko, nám. 1. máje 1, Chrastava, IČ 70908222  
 
 -  pověřilo 

starostu, aby dal pokyn stavební firmě CHALUPA-RVES, Kpt. Jaroše 496, 543 01 Vrchlabí, IČ 25942280 k zahájení prací na rekonstrukci 
CVA, a to i přesto, že město dosud neobdrželo smlouvu od poskytovatele dotace – Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 
Severovýchod (ÚRR)  
 
-  schválilo 
v souladu se schválenou 5. změnou rozpočtu na rok 2008 darovací smlouvu DR/8/2008 – poskytnutí daru Oblastní charitě Liberec, Uhlířská 
424/7, 460 01 Liberec, IČ 265 206 99, ve výši 40.000,- Kč  
 
-  schválilo  dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce uzavřené dne 25. 11. 1999 paní Hedvice Beschornerové  a pověřilo starostu jeho podpisem. 

Ing. Michael Canov, starosta
Miloslav Pilař, místostarosta

Ing. Miroslav Chvála, tajemník
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Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:  
-   s c h v á l i l a  
1.     V návaznosti na své usnesení čj. 2008/10/VI, odst. 1 ze dne 28. července 2008 pronájem nebytového prostoru v objektu č. p. 1, 

náměstí 1. máje, k.ú. Chrastava I, o výměře cca 93,75  m2, České republice - Ministerstvu vnitra, na dočasné zřízení kanceláří pro 
Obvodní oddělení policie ČR v Chrastavě, na dobu určitou, vč. návrhu smlouvy o nájmu nebytových prostor čj. N/87/2008  a  pověřila 
starostu jejím podpisem  

2.     V návaznosti na své usnesení čj. 2008/13/IV, odst. 1 ze dne 6. října 2008 výpůjčku nebytového prostoru v objektu č. p. 709, Střelecký 
vrch, k.ú. Chrastava I, o výměře cca 10,3  m2, společnosti Coprosys – LVI s. r. o., na umístění datového rozvaděče pro ukončení 
optických kabelů a pro umístění aktivních technologií a klimatizace, anténního stožáru, antén,  vč.  návrhu smlouvy o výpůjčce 
nebytových prostor  čj. RU/48/2008 a  pověřila starostu jejím podpisem  

 
-  s c h v á l i l a 
1.     v návaznosti na své usnesení čj. 2008/13/V, odst. 1 ze dne 6. října 2008  pronájem  p. p. č. 834/2 o výměře 289 m2 – trvalý travní 

porost v k. ú. Dolní Chrastava společnosti Kordula  s. r. o., za účelem sekání trávy, pastviny, na dobu určitou, vč. návrhu smlouvy o 
nájmu pozemku čj. N/88/2008 a pověřila starostu jejím podpisem  

2.     v návaznosti na své usnesení čj. 2008/13/V, odst. 2 ze dne 6. října 2008 výpůjčku části  p. p. č. 21 o výměře cca 2000 m2 – ostatní 
plocha v k. ú. Dolní Chrastava společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., závod Liberec, za účelem zřízení staveniště na 
dobu určitou, vč. návrhu smlouvy o výpůjčce pozemku čj. RU/49/2008 a pověřila starostu jejím podpisem 

  
-  s c h v á l i l a  
1.     zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 800/4, 1486/1 a 864/14 (pro přípojku kanalizace) a pozemkové parcely č. 

813/5 a 818/3 (pro přípojku VN), vše k. ú.  Chrastava I ve prospěch společnosti MZ Liberec, a. s., jímž dojde k zajištění strpění 
umístění, zřízení a provozování  kanalizační přípojky a přípojky VN za cenu pro kanalizační přípojku do 100 bm ve výši 10.000,- Kč a 
za každý další bm 100,- Kč, pro přípojku VN do 100 bm ve výši 10.000,- Kč, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene čj. SBS/42/2008  a pověřila starostu jejím podpisem  

2.     zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 291 v k. ú. Chrastava II, která je ve vlastnictví Libereckého kraje, ve prospěch 
města Chrastava, spočívající ve zřízení stavby „Napojení p.p.č. 285/5 v k. ú. Chrastava II na krajskou silnici ev.č. II/592“ za cenu 
1.500,- Kč, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/40/2008 a pověřila starostu jejím podpisem 

 
-  s c h v á l i l a  
smlouvu se společností Coprosys-LVI s. r. o. Liberec o poskytování veřejných služeb elektronických komunikací prostřednictvím pevných 
sítí "Coprosys TV" a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l a 
1.     hodnocení a zadání akce „Chrastava – ZŠ Školní – projektová dokumentace ve stupni studie stavby (studie proveditelnosti)“, 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 Ing. Václavu Pavlíkovi, Sněhurčina 712, Liberec XV, IČ 13340301 

2.     návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Ing. Václav Pavlík, Sněhurčina 712, Liberec XV, IČ 13340301 na zpracování projektové 
dokumentace ve stupni studie stavby ZŠ Školní a pověřila starostu jejím podpisem 

 
-  s c h v á l i l a 
na základě pověření ZM č. 2008/07/XXXV ze dne 20. 10. 2008 dohody o spolupráci s partnerským městem Lwówek Śląski na projekty 
realizované z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-13, Posilování kontaktů 
obyvatel, Kulturní místa pro kulturní lidi, Posílení rychlého zasahování SDH a pověřila starostu jejich podpisem 
 
-   s c h v á l i l a 
na základě pověření ZM č. 2008/07/XXXVI ze dne 20. 10. 2008 dohody o spolupráci s městem Lubań na projekt realizovaný z prostředků 
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-13, Teromodernizace městských objektů a 
pověřila starostu jejím podpisem 
 
-   s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Chládek a Tintěra, Pardubice a. s, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČ 
25253361 na vypracování realizační dokumentace stavby „RTN - Terminál Chrastava“ a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-   v z a l a   n a   v ě d o m í   zápis č. 2008/18 z jednání bytové a sociální komise ze dne 6. 10. 2008  
 
-   v z a l a   n a   v ě d o m í   zápis č. 2008/19 z jednání bytové a sociální komise ze dne 20. 10. 2008  
 
-   s t a n o v i l a  
na návrh bytové a sociální komise čj. 2008/19/I výši nájemného za m2 na nově uzavírané nájemní smlouvy u obecních bytů bez snížené 
kvality, a to ve výši 44,- Kč/m2  
 
-  r o z h o d l a  o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Vladimíru Jiránkovi a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  r o z h o d l a  o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Veronice Teichmanové a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  p o v ě ř i l a  starostu realizací návrhů bytové a sociální komise uvedených pod body 2008/18/1/I a 2008/18/1/III  
 
-  o d l o ž i l a  závěrečnou zprávu 13. ročníku Chrastavských slavností 2008  
 
-  s c h v á l i l a  plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2008 – 2009 a pověřila starostu a místostarostu jeho podpisem 
 
-  s c h v á l i l a 
na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2008 poskytnutí neinvestiční účelové dotace čj. HFO/BL/Sp/6/2008TJ 
SPARTAK Chrastava, Turpišova 292, 463 31 Chrastava,  IČ 46744657, ve výši 20.000,-- Kč a pověřila starostu jejím podpisem   
   
-  s c h v á l i l a 
smlouvu o poskytnutí dotace č. LB/0101/S Regionální operační program NUTS II Severovýchod s Regionální radou regionu soudržnosti 
severovýchod, Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové, na projekt Město Chrastava – rekonstrukce objektu čp. 407 na Centrum 
volnočasových aktivit a pověřila starostu jejím podpisem 
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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     

——————————————— 

 
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 5  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  
 
-  s c h v á l i l a 

návrh dodatku č. 2 k mandátní smlouvě 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 
 
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 2 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 

Dovoluji si Vás pozvat na šedesátý druhý „Večer se starostou“ 
pořádaný na téma: dlouhodobý pohled na školství z hlediska 
investičních akcí (1995 – 2015) – co se již podařilo, co ne, co se 
právě realizuje, o co usilujeme, jaké máme šance a vyhlídky.     

 
     Odbornými garanty jsou pracovníci ORM MěÚ vedoucí Mgr. Jakub 
Dvořák a Ing. Lenka Míšková.    

 
     Setkání, na které speciálně zvu všechny pedagogické a nepedago- 
   gické  pracovníky  ze  všech  školských  zařízení zřízených městem 
   Chrastavou  (ZŠ Chrastava,  MŠ Chrastava,  ZŠ  a  MŠ  Vítkov, ŠJ 
   Chrastava, SK Chrastava), a též pány ředitele dalších školských za- 
   řízení působících na území města (VÚDDS Chrastava, pobočka 
   ZUŠ Liberec), se koná 
   

v pondělí dne 8. prosince 2008 již od 14:00 hodin 
 

ve velké zasedací místnosti  budovy radnice. 
     
     Těším se na Vaši hojnou účast.                 Ing. Michael   C a n o v 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
-   s c h v á l i l a  
 zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 21, 26/1, 37/1, 38/1, 124/1, 124/3, 213/1, 783/5, 770/1 v kat. území Dolní 
Chrastava a č. 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 16/1, 18/1, 18/2, 1385/1, 1408/1, 1411, 1505/2, 1505/6 v kat. území Chrastava I, ve prospěch 
společnosti SČP Net, s.r.o., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení stavby „Chrastava, 
dopravní řešení v centru města - přeložka silnice II/592 a silnice III/27251, etapa I – Přeložky plynovodů a přípojek, ul. Pobřežní (SO 
502.1), Nádražní (SO 501.1 a 501.2), Bílokostelecká (SO 502.3), Vítkovská-Pobřežní (SO 505.1 a 505.2), Školní (SO 505.2)“, za cenu 
500,- Kč, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/45/2008 a pověřila starostu jejím podpisem  
-   s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na stavební parcele č. 122/2 v k. ú. Dolní Chrastava ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s. (RD 
Šlosarová), jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy tj. zemní kabel NN AYKY, za cenu 
do 20 bm ve výši 500,- Kč, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/46/2008 a pověřila starostu jejím 
podpisem  
-   s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s.,  jímž dojde k zajištění strpění umístění, 
zřízení a provozování potrubí splaškové kanalizace: 
1.    na  pozemkových parcelách č. 1391/8 a 1391/7 v k.ú. Chrastava I, za cenu 500,- Kč, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene čj. SBS/47/2008 a pověřila starostu jejím podpisem  
2.    na pozemkové parcele č. 783/3 v k.ú. Dolní Chrastava, za cenu 500,- Kč, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene čj. SBS/48/2008  a pověřila starostu jejím podpisem  
3.    na pozemkových parcelách č. 48/1, 55, 285/6, 282/1, 283, 279/3 v k.ú. Chrastava II, za cenu 500,- Kč, vč. návrhu smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/49/2008  a pověřila starostu jejím podpisem  
-   s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitosti s budoucím prodávajícím ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín 4, IČ: 27232425, o uzavření kupní smlouvy na 4 ks podpěrných bodů sítě NN ve Sportovní ulici  a pověřila starostu jejím podpisem 
-   s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o provádění zimní údržby komunikací, chodníků a ostatních venkovních prostor  se zhotovitelem Technické a stavební 
služby a. s., Liberecká 35, 463 31 Chrastava, IČ 25425706 a pověřila starostu jejím podpisem 
-   s c h v á l i l a 
návrh smlouvy na zajištění výběrového řízení na projekt „RTN – Terminál Chrastava“ se zhotovitelem ARR – Agentura regionálního rozvoje, 
spol. s r.o., Tř. 1. máje 97/25, Liberec 3, 460 01, IČ 48267210 a pověřila starostu jejím podpisem 
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-   s c h v á l i l a 
provozní řád uzavřené skládky v režimu rekultivace v Chrastavě – Dolním Vítkově  a pověřila starostu a místostarostu jeho podpisem 
-   s c h v á l i l a 
závěrečnou zprávu 13. ročníku Chrastavských slavností 2008  
-   s c h v á l i l a 
1.     volební řád Školské rady Základní školy Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec příspěvková organizace  
2.     volební řád Školské rady Základní školy, Chrastava, Vítkov 69, okres Liberec – příspěvková organizace  
-   s c h v á l i l a 
1.     jmenování za zřizovatele Město Chrastava pana Pavla Pěcha do školské rady Základní školy a Mateřské školy Chrastava, Vítkov 69, 

okres Liberec - příspěvková organizace 
2.     jmenování za zřizovatele Město Chrastava Mgr. Alenu Páchymovou a paní Hanu Urbanovou do školské rady Základní školy 

Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec - příspěvková organizace 
-   v z a l a  n a  v ě d o m í 
povodňový plán územního obvodu Města Chrastava   
-   o d v o l a l a  
členy povodňové komise: paní Radku Šafaříkovou, paní Evu Cesarovou, Ing. Jindřicha Fadrhonce, pana Jiřího Timuláka, pana Josefa 
Bartoše, pana Jiřího Fleminga, pana Petra Čálka 
-   j m e n o v a l a  
členy povodňové komise: paní Barboru Grebson, Mgr. Jakuba Dvořáka, pana Petra Bezvodu, Ing. Tomáše Palečka, pana Miroslava 
Jindráka, pana Zdeňka Čálka 
-   s c h v á l i l a  
v souladu s § 30, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod 
finančních prostředků příspěvkové organizace Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec z rezervního fondu do investičního 
fondu  
-   s c h v á l i l a 
roční odměny ředitelům příspěvkových organizací (ZŠ Chrastava, ŠJ Chrastava, ZŠ a MŠ Chrastava - Vítkov, MŠ Chrastava). Odměny 
budu vyplaceny za podmínky dostatku finančních prostředků organizace na mzdy. 
-   s c h v á l i l a 
ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, platovou  třídu 13 řediteli  příspěvkové organizace ZŠ Chrastava Bc. Mgr. Aleši Trpišovskému  
-   s c h v á l i l a 
termín konání 4. městského plesu – 27. února 2009 od 20:00 hodin – v prostorách budovy školní jídelny, Turpišova 343, Chrastava a 
pověřila Společenský klub, organizační složku města, jeho přípravou a zabezpečením  
-   s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o souhlasu s provedením stavby  čj. RU/52/2008 pro stavební akci: „Projektové práce – Benteler, SO 251 – Gabionová 
zeď“, investorem je Benteler ČR s. r. o. a pověřila starostu jejím podpisem  
-   s c h v á l i l a 
dohodu č. VL-47/2008 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze 
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu  

 Práce na tvorbě nového Programu rozvoje města Chrastavy (PRMCH) stále probíhají a v rámci toho Vás chceme seznámit s výsledky 
dotazníkového šetření, které proběhlo v průběhu června a července 2008. Dotazník ankety byl samostatnou přílohou Chrastavských listů. 
Zveřejněné výsledky jsou výběrem nejzajímavějších výstupů ankety, kompletní vyhodnocení všech otázek, včetně dalších informací o 
zpracování PRMCH, je umístěno na webu města Chrastavy: http://www.chrastava.cz/mesto/rozvoj.htm. 
 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí odboru rozvoje, dotací a správy majetku 

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ  
(zjednodušený průzkum veřejného mínění) 

 v rámci zpracování Programu rozvoje města Chrastavy 

Dotazník byl připraven v rámci zpracování Programu rozvoje města 
a většina jeho otázek byla stejná jako v anketě, která byla součástí 
zpracování posledního strategického plánu města před dvanácti 
lety (1996). Jedním z jeho cílů bylo porovnání názorů obyvatel 
města v roce 1996 a v roce 2008. Výsledky průzkumu budou 
použity zejména pro ověření analytických výstupů a formulací priorit 
rozvoje města pro další období.  
V průběhu měsíců června a července 2008 bylo odevzdáno celkem 
132 vyplněných dotazníků. V rámci průzkumu v roce 1996 bylo 
odevzdáno 127 dotazníků. 
 
Základní údaje o respondentech: 
Bydliště v Chrastavě - městě uvedlo 117 osob (88,6 %), v Andělské 
Hoře 8 osob (6,1 %) a ve Vítkově 4 osoby (3,0 %), 3 respondenti 
neměli bydliště v Chrastavě. Toto složení je výrazně odlišné od 
průzkumu v roce 1996 (tehdy pouze 53,5% město, naopak 36,2 % 
Andělská Hora). 

Mezi respondenty bylo 14 účastníků ve věku do 30 let (10,6 %), 70 
osob ve věkové skupině 31-60 let (53,0 %) a 48 osob starších než 
60 let (36,4%). Věkové složení v roce 1996 nebylo vyhodnocováno. 
Šetření se zúčastnilo 60 mužů a 72 žen (54,5 %). V roce 1996 bylo 
složení podobné (55,1 % žen). 

 
Výběr z odpovědí: 
Celkem 38 respondentů (28,8 %) odpovědělo kladně na otázku, 
zda by se chtěli odstěhovat z Chrastavy jinam. V roce 1996 bylo 32 
kladných odpovědí (25,2 %), což se dá se hodnotit jako setrvalý 
stav. 
Ve srovnání s r.1996 je výrazná změna v důvodech k odstěhování – 
zatímco před 12 lety bylo 56,3 % kladných odpovědí zdůvodněno 
špatným životním prostředím a jen 9,4 % zaměstnáním, v r. 2008 je 
životní prostředí důvodem pouze u 10,5 % z těch, kteří by se chtěli 
z Chrastavy odstěhovat. Mezi letošními důvody je nejvýznamnější 
naopak zaměstnání (42,1 %) a k zamyšlení je rovněž 10 odpovědí, 
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které jako důvod uvádějí problémy s romským obyvatelstvem.  
 

U odpovědí na otázku „Co považujete za hlavní výhodu města 
Chrastavy?“ došlo oproti roku 1996 k výraznému navýšení významu 
výhodné polohy města (63,4 % letos, 37,8 % před 12 lety). Ostatní 
výhody v porovnání s polohou města poklesly, překvapivě nízko je 
hodnocena úroveň mezilidských vztahů (pouze 5,3 %, v r.1996 to 
bylo 14,2 %). 
 
—————————————————————————————— 
 
Další otázka „Co považujete za hlavní nevýhodu města Chrastavy?“ 
U odpovědí je zajímavý ve srovnání s r.1996 výrazný posun v 
relativním snížení významu pracovního uplatnění (před 12 lety ale 
nebyly sledovány odpovědi týkající se čistoty a pořádku, čímž je 
porovnání problematické). Fenomén „Kovák“ – tedy komplex 
problémů spojených s existencí této ubytovny je jednoznačný a 
potvrdil očekávané předpoklady. Pětina respondentů jej označila za 
hlavní nevýhodu města. 
 
————————————————————————————— 
 
Ve vnímání priorit k řešení (otázka č. 10 „Jaké problémy by se měly 
podle Vás přednostně řešit v našem městě?“) došlo k poměrně 
výrazným posunům, poklesl především význam oprav a údržby 
domů (z 1. na 5. místo), nižší prioritu získala také oblast životního 
prostředí a výstavba nových bytů, potvrdilo se i zlepšení dopravní 
spojení (pokles v pořadí z 8. na 10. místo). Potřeba řešení stavu 
veřejných komunikací postoupila ze 4. na 1. místo a je tedy 
respondenty (43,9 %) vnímána jako zásadní priorita města. 
Podobně výrazné zvýšení významu se týká rovněž oblasti 
bezpečnosti obyvatel (postup ze 6. na 2. místo). Pokud k tomu 
přičteme i „hlasy pro Kovák“ (který vzhledem ke srovnání s r. 1996 
nebyl zařazen do pořadí, ale obsadil by 5. místo), tak se téma 

bezpečnosti a jejích sociálních okolností stává nejvíce preferovanou 
oblastí pro řešení v nejbližším období. 
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Otázka č.12. Jak byste viděl Chrastavu z pohledu návštěvníka? 
  jako atraktivní a vybavené město pro cestovní ruch – 8 (4. – 
6,2 %) 
  chybí zejména výrazné atraktivity cestovního ruchu – 25 
(3. – 19,4 %) 
  chybí zejména služby a vybavení pro návštěvníky 
(ubytování, stravování, atd.) – 62 (1. – 48,0 %) 
  jako neatraktivní, nevybavené město – 34 (2. – 26,4 %) 
 

Tato otázka byla nově zařazena a nelze ji srovnat s r. 1996. 
Odpovědi respondentů potvrdily předpoklad, že občané města 
nevidí svoje bydliště v současné době jako vhodné místo pro 
turistický ruch, více než čtvrtina se dokonce nebála ani 
nejtvrdšího z nabízených hodnocení. 

 
Otázka č.13. Blízkost krajského města Liberce cítíte pro 
Chrastavu převážně jako:  

  silnou stránku (výhodu) -      97 (1. – 73,5 %) 
  slabou stránku (nevýhodu) -    3 (3. –   2,3 %) 
  příležitost do budoucna -      30 (2. – 22,7 %) 
  hrozbu pro budoucnost -         2 (4. -    1,5 %) 

Tato otázka byla nově zařazena a nelze ji srovnat s r. 1996. 
Respondenti (až nečekaně jednoznačně) cítí blízkost Liberce jako 
pozitivní faktor (v součtu ji jako výhodu či příležitost označilo 96,2 
% dotázaných). 
 

Na přípravě dotazníku se podílel a vyhodnocení provedl 
zpracovatel Programu rozvoje města Chrastavy. 

Od 5. ledna 2009 bude 
Městský úřad Chrastava 
opět otevřen v normál-
ním režimu. 
 

—————————— 
Ing. Miroslav Chvála, 

tajemník úřadu 
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    Osadní výbor Andělské Hory si dovoluje Vás všechny tímto informovat o 
své činnosti za období od svého ustanovení od března roku 2007 do 
listopadu 2008: 
 
CO JSME JIŽ ÚSPĚŠNĚ DOTÁHLI DO KONCE: 
 
1) Zrenovovali jsme vývěsky s informacemi osadního výboru pro obyvatele 
    Andělské Hory. 
2) Opravili jsme komplet plakátovací plochu. 
3) Za účasti obyvatel Andělské Hory jsme prořezali stromy na návsi 
    a náves současně vyčistili. 
4) Zorganizovali jsme pro děti soutěže za účasti chrastavských hasičů  
     v rámci Dětských dnů. 
5) Koupili jsme a ustavili nové odpadkové koše. 
6) Nechali jsme vyrobit a instalovat nové zábradlí u prvního železničního 
    přejezdu a také na cestě do kopce od vlakové zastávky.  
 

 
7) Zařídili jsme doklady k povolení a instalovali jsme 5 směrových 
dopravních ukazatelů na Andělskou Horu. 
8) Podařilo se nám přispět k likvidaci několika černých skládek v 
našem katastru. 
 
   Tyto akce jsme dokázali zajistit hlavně vlastním nadšením a s 
minimálními investicemi, které by zatěžovaly rozpočet osadního 
výboru, resp. našeho zřizovatele, kterým je Město Chrastava.  
 

  Zároveň jsme se ale pustili i do větších a nákladnějších investic. 
Ty jsme mohli zrealizovat díky aktivnímu přístupu pracovníků Města 
Chrastavy, kterým bychom tímto také za dosavadní spolupráci rádi 
poděkovali a věříme, že stejně pozitivně budeme společně 
pokračovat i v dalším období. 
 
9) Zajistili jsme důkladné a profesionální posekání zeleně – trávy a 
křoví –  v obci a u podchodu pod železniční tratí. 
10) Zrealizovali jsme KOMPLET DĚTSKÉ HŘIŠTĚ „za bývalou 
školou“. 
 

11) Nechali jsme důkladně opravit lávku přes Nisu pod Hamrštejnem. 
12) Zadařilo se nechat nainstalovat slíbené osvětlení podchodu pod tratí ČD. 
13) Podařila se velmi zásadní a nákladná akce, kterou bylaoprava cesty k hájovně. 
 
   Kromě již zmíněného Města Chrastavy patří velký dík osadního výboru firmám, které s námi na uvedených akcích profesionálně 
spolupracovali, z nich můžeme vyzdvednout firmy Kovovýroba pana Miloše Peřiny, Elektronova pana Lamberta Medřického a Dětská hřiště 
pana Zdeňka Senešiho.  
 
   Pro příští období našeho působení v osadním výboru máme v úmyslu pokračovat v našem důsledném a věcném řešení problémů osady 
Andělská Hora a věříme, že se budeme moci i nadále spolehnout na vstřícnost ze strany zástupců Města Chrastavy minimálně v takovém 
rozsahu, jako tomu bylo doposud. Ještě jednou všem zúčastněným moc díky. 
 
   A co na závěr – přání všem hodně štěstí a zdraví do nového roku 2009. 

Osadní výbor Andělská Hora 
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  Jak zklidnit dopravu a usměrnit neohleduplné řidiče na dlouhém rovném úseku Liberecké ulice trápilo zástupce Města Chrastava již 
dlouhou dobu. Počátkem letošního roku se tedy rozhodli pro „Dopravně bezpečnostní zařízení AUTRON RSA – 01“, jednoduše řečeno – 
semafor. Toto zařízení je určeno právě do míst, kde rovné, dlouhé a přehledné úseky komunikací svádí řidiče ke zvyšování rychlosti nebo 
tam, kde je potřeba zklidnit dopravu při vjezdu do klidové zóny či centra obce. 
     V lednu 2008 začal odbor rozvoje, dotací a správy majetku s přípravou akce: „Chrastava – instalace semaforu v Liberecké ul.“.  Ze 
všeho nejdřív bylo nutné vybrat vhodné místo pro instalaci zařízení. Zastupitelstvo města Chrastava rozhodlo o umístění semaforu na 
pozemku p. č. 855/10 u garáží naproti vjezdu do prostoru obytné zóny – sídliště Střelecký vrch. Proto, aby bylo možné získat všechna 
vyjádření, stanoviska a povolení nutná k zahájení stavebního řízení, nechalo Město Chrastava zpracovat projekt řešící dopravní situaci 
dotčeného úseku Liberecké ulice. Po obdržení všech potřebných dokumentů, např. od Dopravního inspektorátu Policie ČR, Krajské správy 
silnic Libereckého kraje, Magistrátu města Liberec, ale také od společnosti ČEZ Distribuce, a. s., bylo možné zahájit samotné výkopové 
práce a montáž zařízení. Během první poloviny měsíce listopadu byla dokončena kompletní instalace zařízení a nyní zbývá už jen zahájení 
světelného provozu semaforu. Ten by měl být zahájen do první poloviny prosince 2008. 

-      „Výhledy“ – společná akce s KČT Chrastava  dne 12. dubna 
2008, opět se uskuteční 18. dubna 2009 
-      další vybavení  hřiště – zabudování pružinového koníka pro 
nejmenší děti 
-      do altánu byly zakoupeny a ošetřeny nátěrem dva kusy 
zahradních lavic  
-      provedeno dokončení střechy altánu (krytina, svody a žlaby) 
-      pro lepší a bezpečný pohyb byla zpevněna plocha u stolu na 
stolní tenis zámkovou dlažbou 
-      byl zajištěn a ukotven dřevěný domek se skluzavkou, 
součástí tohoto domku budou i dvě houpačky pro malé děti 
-      pro nejmenší je k dispozici ohraničený koutek s pískem pro 
výrobu dětských nápadů 
-      bylo zajištěna skruž pro případné ohniště; tím se zamezilo 
rozdělávání ohňů na různých místech  areálu 
-      do krytých autobusových čekáren byly namontovány lavičky a 
před čekárny byly instalovány odpadkové koše 
-      ve spolupráci s místními myslivci, hasiči a sponzory byl 
uskutečněn velmi pěkný „Dětský den“ se spoustou atrakcí a s 
divadelním představením od místních obyvatel 
-      byla zajištěna údržba hřiště (sekání trávy, nátěry zařízení, 
hrabání suchého listí, ale také postřiky proti křídlatce a dalším 

plevelům) 
-     podařilo se zajistit jednání s místním šetřením ve věci 
nebezpečného sesuvu břehu Vítkovského potoka  na  některých 
místech nové komunikace Vítkova 
-     je přislíbený nový autobusový spoj do Vítkova a zpět 
v odpoledních hodinách pro občany a školní mládež (cca 14:25 
hodin) 
-     do konce roku bude zabezpečena  akce pro děti „
Mikulášská“, na  které se budou podílet zejména místní myslivci, 
hasiči a další sponzoři 
-     do konce roku by měly být vyrobeny dvě brány pro různé 
míčové hry na hřišti 
 

   Chtěli bychom poděkovat za spolupráci Městu Chrastava,
Technickým službám Chrastava a. s., vítkovským myslivcům, 
hasičům a sponzorům. Těšíme se na další spolupráci a všem 
přejeme pěkné vánoční svátky, hodně zdraví a úspěchů v novém 
roce 2009. 

—————————————————– 

                                                         Členové Osadního výboru Vítkov 
 

Za OsV Vítkov Jana Nováková 

  Nepřiměřená rychlost jízdy vozidel je jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod na silnicích a v ulicích měst. Mnoho těchto nehod 
mívá tragické následky. Proto je dlouhodobě vyvíjena snaha o zklidnění dopravy. Důležité je to na místech, na kterých dochází ke zhuštění 
motorizované dopravy a zejména tam, kde může dojít ke střetům s chodci.  Jedno z takových míst je na sjezdu od Liberce na Liberecké 
ulici. Zde první část sjezdu tvoří rovný úsek bez obytných domů v okolí, který končí před odbočkou do sídliště. Druhý úsek je naopak již 
uvnitř obytné zástavby s relativně vysokým provozem chodců i vozidel zajišťujících obsluhu sídliště. Z hlediska bezpečnosti silničního 
provozu bylo proto z mnoha alternativ vybráno toto místo jako vhodné pro umístění dopravně bezpečnostního zařízení, jehož hlavním 
smyslem je přinutit řidiče, aby si uvědomili, že vjíždějí do vnitřního města a snížili rychlost vozidel na povolenou mez. Tohoto cíle lze 
dosáhnout buď neustálou přítomností policie, což není reálné nebo vhodným technickým zařízením, jehož největší výhodou je, že 
nevyžaduje stálou obsluhu.   
Je pochopitelné, že městská policie bude i u tohoto zařízení v rámci prevence namátkově kontrolovat, zda někteří řidiči neprojíždějí na 
červenou. 
Předpokládám, že takovýchto otrlých a nezodpovědných pirátů silnic nebezpečných svému okolí bude minimum a dopravně bezpečnostní 
zařízení se v provozu osvědčí a přispěje k bezpečnosti provozu v této části města městě. 

Ing. Miroslav Chvála, tajemník MěÚ 
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Přehled činností v měsíci listopadu 2008, které prováděla Městská policie Chrastava. 
- odchtyt psů – 4x (2x umístění v útulku Azyl Pes) 
- řešení krádeží v prodejnách  - 7x 
- měření rychlosti motorových vozidel v katastru obce Chrastava – 1x, zjištěno 26 přestupků 
- opakované kontroly zaměřené na rušení nočního klidu v katastru obce 
- pravidelné kontroly na požívání alkoholických nápojů na veřejných místech,kde je to zakázáno vyhláškou města 
- opakované kontroly ohledně volného pobíhání psů bez vlivu majitele v lokalitě Střelecký Vrch 
- usměrňování dopravy na náměstí 1 máje (uzávěra Pobřežní ulice) 
- spolupráce s OO PČR Chrastava, dopravně-bezpečnostní akce zaměřená na dodržování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 
- přivolání RZS Liberec nalezené osobě  
- na základě oznámení kontrola prodeje omamných látek ve Stráži nad Nisou s negativním výsledkem 
- spolupráce s OO PČR Chrastava, dopravní nehoda v lokalitě Střelecký Vrch  
- pravidelné kontroly azylového domu 
- místní šetření ohhledně podezření z týrání psa 
- kontrola dopravní situace v lokalitě Andělská Hora 
- nahlášeno odkládání domovního odpadu mimo vyhrazená místa, přestupek řešen dle zák. 200/1990 Sb. 
- opakované kontroly ohledně kouření na místech zákonem zakázaných 
- řešení veřejného pořádku v lokalitě Střelecký Vrch 
 
Městská policie mimo vyjmenované činnosti provádí během celého měsíce kontrolu dopravní situace a  kompexní dohled nad dodržováním 
veřejného pořádku, dále jsou pravidelně prováděny kontroly všech lokalit obce Chrastava a  Stráž nad Nisou.   
 

   Vypracoval:  str. Mojmír Boch  

  Autobus do HYPER ALBERTU již opět dvakrát 
týdně jezdí.  
Vždy  ve středu  a  v  pátek z autobusového nádraží 
přes sídliště v 9:35 hod.  a  v  16:00 hod. 
Zpět do Chrastavy odjíždí ve 12:50 hod.  a  v  19:15 
hod. 
  Přejeme příjemné nakupování. 

                 Jitka Marxová, infocentrum 

TTTTŘÍDÍMEŘÍDÍMEŘÍDÍMEŘÍDÍME    

ODPADODPADODPADODPAD 
      

  Sběrný box 
  společnosti REMA 

  Systém, a. s.  
na drobný 

elektroodpad 
je umístěn ve vestibu-
lu v přízemí radnice.  

Zde můžete bezplatně 
 odevzdat drobná 

 vyřazená 
 elektrozařízení –  
baterie, feny, el. 

hračky, 
 fotoaparáty, 

 klávesnice, myš, 
mobil, 

 walkmany, MP3 
 přehrávače . 

      A jak tedy bude zařízení fungovat? Výchozím stavem světelné signalizace je svítící červené 
světlo. Pokud do měřeného úseku vjede vozidlo rychlostí pod povolenou mezí (50 km/h), téměř 
okamžitě dojde k přepnutí na zelenou a vozidlo není nijak zdrženo v průjezdu. Zelená svítí po celou 
dobu pohybu vozidel v kontrolovaném úseku. Po projetí všech vozidel svítí na semaforu zelená ještě 
po dobu 15–ti sec. V případě, že do měřeného úseku vjede vozidlo rychlostí přesahující povolenou 
mez, zůstane na semaforu svítit červené světlo po dobu dalších 10-ti sec. To donutí rychlého řidiče 
zpomalit nebo úplně zastavit. Teprve potom dojde k přepnutí na zelenou a umožnění průjezd. Pokud 
se chcete o tomto dopravně bezpečnostním zařízení dozvědět více, bližší informace naleznete na 
internetové adrese www.autron.cz. 
 
     Věřím, že instalací semaforu dojde ke zklidnění a hlavně ke zvýšení bezpečnosti provozu pro 
všechny jeho účastníky. 

Nikola Kubátová, referent ORM  

Ve
se

lé

Vá
no

ce



Strana 13                               

       V pátek 24. října 2008 proběhlo v městském kině již tradiční vyhlášení OSOBNOSTI MĚSTA A NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ za 
uplynulou sezónu.  
       V první části, kdy se udělují ceny nejlepším sportovcům, byl moderátorem večera pan Jaroslav Suchánek, vystoupil sportovní 
orientační klub s naprosto skvělou ukázkou své činnosti – dále oddíl kolové TJ Spartak a v neposlední řadě oddíl aerobiku „Berušky“ ZŠ 
Chrastava.  Jako host v této sportovní části vystoupil pan Imrich Bugár – držitel mnoha světových ocenění.  
 
Seznam kategorií a jejich vítězové  

Po této sportovní části následovalo vyvrcholení večera v podobě vyhlášení osobnosti města Chrastavy pro rok 2008. 
 
OSOBNOSTÍ MĚSTA PRO ROK 2008 (jednomyslná volba ZM ze dne 23.06.2008) se stal pan Z D E N Ě K   Š U L C. 
   Plaketu s blahopřáním mu předával stávající hejtman libereckého kraje pan Petr Skokan, starosta města pan Ing. Michael Canov a 
k blahopřání se připojili i přítomní zastupitelé města Chrastavy a další hosté večera. 
V rámci večera starosta, Ing. Michael Canov, poděkoval panu hejtmanovi za uplynulé období vzájemné spolupráce. 
Celý večer podtrhla svým doprovodem i „Cimbálová kapela Dušana Kotlára“. 
Tento večer připravuje Společenský klub a tímto bych ráda poděkovala svým spolupracovníkům za výborně odvedenou práci. 
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Sportovní exhibice – vlevo Orientačního klubu Chrastava, vpravo oddílu kolové. 

O kulturní vložku se postarala cimbálová muzika Dušana Kotlára a oddíl aerobiku „Berušky“. 

Zeptali jsme se Osobnosti města pro rok 2008, pana Zdeňka Šulce 
 
1. Jaké byly Vaše začátky v Chrastavě? 
 
V dnešní budově “Medico“ (MUDr. Maryško (byla cejchovna elektroměrů).Tam 
se připravovaly a pod dozorem cejchovního úřadu byly dávány do provozu 
elektroměry pro domácnosti i velkoodběr továren. Vzhledem k tomu, že jsem 
byl vyučen jako jemný mechanik a absolvent Vyšší průmyslové školy na Smí-
chově, byl jsem vítanou silou pro toto zaměstnání. 
 

2. Vzpomínáte na chrastavské divadlo? 
 
V zaměstnání jsem se setkal se spolupracovníky, vesměs bývalými Pražáky a 
nalákal je na amatérské divadlo, které jsem provozoval již Praze. Tehdy neby-
la žádná televize, kino hrálo dvakrát týdně, převážně válečné filmy a tak sál, 
dnes již neexistující „Koruny“ byl zaplněn i s balkony. Troufli jsme si i na lehké 
operetky, ale tím jsme se znelíbili tehdejším soudruhům na “Výboře“, a tak 
jsme raději končili. 
 
3. Führichův dům – Vy a Vaše paní jste byli u jeho zrodu (po odkoupení 
městem). Co se tam vše předělávalo? 
 
Mimo divadlo, byla moje záliba též historie. Jezdil jsem totiž přes dvacet roků 
jako člen zájezdové estrádní skupiny. V mém uměleckém průkazu byl obor 
zpěv a mluvené slovo. Zájezdy byly po celé republice, v bývalé NDR a také 
bývalém Sovětském svazu. Časté dlouhé přejezdy jsem věnoval čtení, a to 
hlavně o historii. A tak po skončení této činnosti jsem se stal pochopitelně čle-
nem tehdy vzniklé Společnosti přátel historie v Chrastavě. To už bylo po pře-
vratu a město koupilo Fuhrichův dům a dalo jej na starost Společnosti. 
Dům byl do té doby majetkem pana Fuska, restaurátora goblénů, a používal 
ho jako letní byt. Je pravdou, že si tam nechal udělat galerii, ale jinak se o 
dům příliš nestaral. Dokonce z tak zvaného „Malovaného pokoje“ měl sklad. 
No a proto, že byl dům dost zanedbaný, neměl žádný zájem to tam dát do po-
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     Po prázdninách a dovolené v knihovně došlo k malým změnám  
Knihovního řádu. Nejdůležitější změnou jsou výše sankčních poplatků za 
překročení výpůjční doby, která je jeden měsíc u knih a jeden týden u 
časopisů. Od 1. 9. 2008 jsou sankční poplatky v této výši:  
1. upomínka     30,- Kč 
2. upomínka     60,- Kč 
3. upomínka    100,- Kč 
  Tyto částky jsou vždy za jednu knihu. Věřím, že naši čtenáři budou 
výpůjční dobu dodržovat a tyto sankční poplatky nebudou uplatňovány. 
 
     V listopadu se přišly seznámit s naší knihovnou tři třídy ze základní 
školy, což se následně projevilo v počtu nově přihlášených čtenářů. 
V současné době je v knihovně registrováno 382 čtenářů. 
      
Knihovní fond byl opět obohacen o mnoho knih. O některých bych Vás 
chtěla informovat. 
V dětském oddělení je to např. pro nejmenší leporela Křemílek, 
Vochomůrka, kniha říkadel Jedna dvě, Honza jde, Obrázkové příběhy o 
zvířátkách, pohádky W.Disneyho: 101 dalmatinů, Sněhurka a sedm 
trpaslíků, Šípková Růženka, Aladin.  
V oddělení pro dospělé jsou to např. historický román V. Vondrušky Román 
o růži,  V. Junka Rudolf II. – císař, jehož čas uplynul, romantické romány 
Jedině Tereza známé spisovatelky T. Kubátové, Pod tíhou života od V. 
Javořické, Polibek v poušti, Jak přichází láska od B. Cartland. Pro zábavu 
a volný čas jsou to např. biografické knihy Zdeněk Štěpánek, Věra 
Galatíková, Jan Pivec, kniha Výlety s dětmi.  
Z válečné literatury např. Voják:vzpomínky německého vojáka, Mezi 
mariňáky, Bojoval jsem s al-Káidou.  
 

   Všechny knihy jsou pro Vás k dispozici v Městské knihovně. 
Na vaši návštěvu se těší Libuše Junková 

pořádku. Bylo mě to líto, a tak jsem přemluvil manželku. Město nám dalo 
dva řemeslníky a začala renovace. Celý průběh jsem natáčel na  kameru – 
systém WHS –  a nahraný záznam je nyní v majetku města, kde čeká na 
převedení na modernější nosiče. Díky renovaci jsme objevili v domě již za-
šlé nápisy a věci, které dnes obdivují návštěvníci. 

 

4. Vaše plány? 
 
Ptáte se na moje plány? No pokud bude sloužit zdraví chtěl bych provádět 
návštěvníky po Führichově domě i městském muzeu. Dělá mě radost jejich 
nadšení a údiv nad tím, co v Chrastavě viděli. To konečně je vidět 
v zápisech návštěvní knihy. 
  

Děkuji za rozhovor a přeji pevné zdraví  nejen za sebe, ale za celý tým spo-
lupracovníků Společenského klubu.                                 

Zita Václavíková 

JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY 
Lektor: Gisela Hekelová 

První hodina proběhne 7. ledna 2009 v 18 hodin 
1. patro Společenského klubu 

V Bezručově ulici 503 
 

Informace a přihlášky na tel.: 495 143 348,  
607 947 374, 602 680 647 

Nebo přímo ve Společenském klubu od 8 do 
11 hodin. 

————————————————————— 

ŠACHOVÝ KROUŽEK 
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 
Vedoucí kroužku: Jaroslav Nosek 
Od 14. ledna 2009 v 16 hodin 

ve Společenském klubu 
v Bezručově ulici 503 

 
Informace a přihlášky  u vedoucího šachového 

kroužku na tel.: 739 998 127. 

Mìsto Chrastava Vás srdeènì zve na 

Program: 19:30   otevøení sálu
                 20:00  úvodní skladba WOKO Chrastava
                 20:05  pøedtanèení X-tream Jablonec n.N. (country)
                 20:15  zahájení plesu starostou M. Canovem
                 20:20  pøedtanèení X-tream Jablonec n.N.
                 20:30  k tanci a poslechu hraje WOKO Chrastava
                 23:00  hrajeme na pøání
                   2:00  valèík na rozlouèenou

Budova školní jídelny v Turpišovì ulici
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GALERIE G Městského muzea

S příchodem Mikuláše s nadílkou se rozsvítí           
vánoční strom

Infocentrum: 8:00 - 18:00 (Čt i Pá)

Pro rodiče!!!
Nadílku pro své děti můžete odevzdávat již od čtvrtka                  

4. prosince
a po celý pátek 5. prosince v Infocentru.                                 

Nezapomeňte každý balíček
označit jménem dítěte!!

Po celý měsíc výstava betlémů

a ručních prací klientů Domova sv. Vavřince
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"Povídky o manželství a o sexu" s Jiřím Macháčkem v hlavní roli. Asi 88 minut. Falcon Film.
Mládeži nepřístupno. Číslovaná sedadla.                                                        Vstupné: 75,- Kč, vstupenky zakoupené v MIC Chrastava: 70,-Kč

Rakouský životopisný film. Film mapuje život, kariéru a tragickou smrt Johanna "Falco" Hölzela, rakouského zpěváka, který byl ve svém 
krátkém životě členem Vídeňské skupuny "Drahdiwaberl" a později jako sólový hudebník, který prorazil hity jako Herr Kommissar", "Wiener 
Blut" a světovým hitem "Rock  Me Amadeus". České titulky. Asi 109 minut. Atypfilm.                                                                   Vstupné: 65,- Kč                   

je pokračováním strhujících dobrodružství Jamese Bonda (Daniel Craig) z filmu Casino Royale. 007, kterého zradila Vesper, žena, kterou 
miloval, se snaží odolat touze brát si výsledky své poslední mise osobně. S touhou po odhalení pravdy Bond společně s M (Judi Dench) 
vyslýchá pana Whitea (Jesper Christensen), který jim prozradí, že organizace, které Vesper vydírala, je mnohem komplikovanější                           
a nebezpečnější, než si kdokoliv dokázal přestavit. České titulky. Asi 107 minut. Falcon film.                                                          Vstupné: 65,-

Staré pražské legendy v prvním českém 3D animovaném filmu. Asi 81 minuta. Bontonfilm.
                                                                                                   Vstupné: 70,-Kč. Vstupenky zakoupené v MIC  Chrastava do 3.1.2009: 50,-Kč

Premiéra americké animované komedie v českém znění. Stále spolu, stále ztracení. Asi 90 minut. Bontonfilm. Číslovaná sedadla.
                                                                                                                        Vstupné: 65,-Kč. Vstupenky zakoupené v MIC  Chrastava: 50,-Kč

Americko-německá akční parodie. A zkuste je dostat!  Asi 109 minut. České titulky. Bontonfilm. 
                                                                                                                        Vstupné: 70,-Kč. Vstupenky zakoupené v MIC  Chrastava: 50,-Kč

Nejnovější film scénáristů a tvůrců SCARY MOVIE I. - IV. Will má noční můru: britská popová hvězda se ohání záhadnou křišťálovou lebkou             
a předpovídá konec světa, když se Will probudí, zjistí ještě něco mnohem děsivějšího. Jeho přítelkyně Amy leží spokojeně po sexu s někým, 
kdo vypadaá tak trochu jako hiphopová hvězdička Flava Flav. New York se začíná otřásat v základech. Zemětřesení, asteroidy, tornáda, ledové 
bouře... H.C.E. České titulky.                                                                                                                                                      Vstupné: 65,- Kč

České pásmo pohádek pro malé i velké. Asi  65 minut.                                                                                              Vstupné: 25 Kč

Přejeme vám od srdíček,chvíle klidu v záři svíček, pohodu s dobrým filmem, úsměv ve tváři,
v příštím roce ať se vám vše vydaří a dostatek času k návštěvě našeho kina.

PŘIPRAVUJEME: Děti noci, Sobík Nico, Anglické jahody, Veřejný nepřítel č.1

Na všechna filmová představení 50% sleva na vstupném pro držitele průkazek ZTP, ZTP/P.
Rezervace vstupenek: http://vstupenka.liberec.cz
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Přijďte do Infocentra na náměstí. 
Nabízíme k prodeji nástěnný kalendář Chrastavy na rok 
2009, zajímavé knihy a publikace, keramiku, drobné 
upomínkové předměty. 
 

————————————————————————————— 
 
Všem čtenářům Chrastavských listů  
a občanům Chrastavy přeji co nejkrásněji prožité 

vánoční svátky,hodně zdraví,štěstí,spokojenosti, 
radosti a úspěchů  v roce 2009. 

Jitka Marxová – Infocentrum 

NESTYDA 
 
Oskar (Jiří Macháček) by měl být podle všech předpokladů šťastný. 
Jako milovaný manžel, starostlivý otec a populární moderátor 
televizní předpovědi počasí drží v ruce všechny trumfy úspěšného 
muže v nejlepších letech.   
Kde je problém? Oskar začíná ztrácet hlavu. Hnán neurotickým 
strachem, že mu život bez opravdové lásky utíká mezi prsty, 
opouští svoji ženu kvůli mladé milence s dokonale plnou postavou a 
úplně prázdnou hlavou. Je snad tohle láska?  
Na cestě z extrému do extrému se pak Oskar zaplétá se slavnou 
zpěvačkou Norou (Emília Vášáryová), která je sice krásná, 
inteligentní a jemná, leč poněkud v nejlepších letech. 
Oskar je opilý svobodou a jeho život se mění v divokou jízdu 
ztřeštěných situací... 
 
Film, který Michal Viewegh s nadsázkou označuje jako 
neromantickou komedii o manželství a sexu, vznikl na základě jeho 
bestselleru „Povídky o manželství a o sexu.“ 
 

Michal Viewegh 
Autor literární  předlohy v současnosti patří k nejúspěšnějším 
českým spisovatelům (mj. knihy Povídky o manželství a  o sexu, 
Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Zapisovatelé otcovské lásky, 
Báječná léta s Klausem, Případ nevěrné Kláry, Vybíjená). Podle 
jeho stejnojmenných bestsellerů vznikly divácky mimořádně 

úspěšné filmy Báječná léta pod psa (r. Petr Nikolaev, 1997), 
Výchova dívek v Čechách (r. Petr Koliha, 1997) a především 
Román pro ženy (r. Filip Renč, 2005), Účastníci zájezdu (r. Jiří 
Vejdělek, 2006). Film Báječná léta pod psa byl 
nejnavštěvovanějším českým filmem roku 1997. Román pro ženy 
vidělo přes 600 tisíc diváků. Film získal Českého lva pro divácky 
nejúspěšnější snímek roku 2005. Film Účastníci zájezdu se stal s 
téměř 800 tisíci diváky nejnavštěvovanějším filmem roku 2006 v 
ČR. Podle románu Případ nevěrné Kláry natáčí nový snímek v 
italsko-české koprodukci režisér Roberto Faenza. 
 
Jiří Macháček 

Hudebník, herec a moderátor, frontman kapely MIG 21 se v domácí 
kinematografii objevuje od poloviny 90.let. Výrazněji na sebe 
upozornil ve filmu Saši Gedeona NÁVRAT IDIOTA (1999), hvězdu z 
něj ovšem udělala komedie Davida Ondříčka SAMOTÁŘI z roku 
2000, kde si za roli věčně zhuleného bedňáka vysloužil Českého 
lva. S Ondříčkem spolupracoval i na filmu JEDNA RUKA 
NETLESKÁ (2003), na němž se podílel také autorsky. Další 
zajímavou příležitost mu nabídl Jan Hřebejk ve filmu HOREM 
PÁDEM (2004).  S Hřebejkem natočil též snímek KRÁSKA V 
NESNÁZÍCH (2006) a objevil  se i v jedné z hlavních rolí jeho 
komedie MEDVÍDEK (2007). Roli učitele Landy si zahrál v divácky 
nejúspěšnějším filmu roku 2007, komedii Jana Svěráka VRATNÉ 
LAHVE. V Divadle Na Jezerce pod vedením Jana Hřebejka 
účinkuje ve hře Na dotek. 
 

Tropická bouře  (Tropic Thunder) 

A zkuste je dostat! 
Nejzářivější hollywoodské hvězdy se sešly na natáčení největšího a nejnákladnějšího válečného filmu všech dob, v němž Američané 
konečně vyhrají válku ve Vietnamu. To překvapivě není charakteristika filmu Tropická bouře, ale úvod k jeho příběhu, který slibuje 
mimořádný zážitek pro fanoušky všech forem humoru. 
Tugg Speedman (Ben Stiller) je klonem Bruce Willise, který chrlí kasovní trháky, ale ne a ne dosáhnout na Oscara. Kirk Lazarus (Robert 
Downey Jr.) by naopak mohl cenami dláždit chodník a s vírou ve vlastní schopnosti hledá stále nové a větší výzvy. Třetí hvězdou do party 
je pak komik Jeff Portnoy (Jack Black), který má hodně společného se svým představitelem, jenž by rád prchnul od pověsti fekálního 
humoristy k charakternímu herectví. Zásadním krokem jejich kariéry měl být výše zmíněný válečný velkofilm, jenže během natáčení se 
něco zadrhlo - náklady stoupají, atmosféra houstne a primadony ne a ne se vpravit do rolí vojáků v hlubinách vietnamské džungle. Na radu 
válečného poradce (Nick Nolte) vtáhne zoufalý režisér (Steve Coogan) své herce do skutečného pralesa, aby z nich stvořil chlapy. Žádný z 
nich netuší, jak je tahle výprava zocelí. Během cesty totiž narazí na militantní domorodou bojůvku, která chce proti americké invazi bojovat 
zuby nehty. A tak zatímco domorodci pálí ostrými, nicnetušící herci si myslí, že vše je součástí natáčení a plánu ďábelského režiséra na 
jejich „převýchovu". 
Tropická bouře režírujícího, hrajícího a pod scénářem podepsaného Bena Stillera je revoluční komedií, která používá fóry, na které by 
většina hollywoodských studií neměla odvahu (a žaludek), a ty jsou navíc opravdu originální - a tak Kirk Lazarus posouvá mantinely 
vlastního herectví tím, že podstoupí operaci, jež z blonďatého Australana stvoří černocha od Mississippi, Tug Speedman touží adoptovat 
domorodého chlapečka, z něhož se vyklube zuřivý dětský zabiják, a jedna z postav se jmenuje Alpa Číno. Že je Tropická bouře skutečně „
in" potvrzují i dobrovolná sebezesměšňující jména slavných herců, kteří se ve filmu mihli, jen aby byli přitom. Ben Stiller pracoval na 
scénáři přes pět let. „Inspirovali mě herečtí kolegové, kteří absolvovali přípravku před nějakým válečným filmem a brblali, že to bylo k 
nepřežití. A tak jsem si představoval, jak by jim asi bylo ve skutečném válečném konfliktu. Tehdy se zrodila Tropická bouře," říká režisér, 
scenárista a herec v jedné osobě 
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2. prosince 19.30    Experimentální studio 

                                JARRET & OFFBEAT, křest nového alba Jarret sobě 

 

4. prosince 17.00     Lidové sady Liberec a DDM Větrník 
                                MIKULÁŠSKÁ SHOW – dětská taneční párty, soutěže, hry a nadílka od Mikuláše a čerta 
 
4. prosince 19.30    Experimentální studio 

                                PETR, OTTO A JÁ – Mikulášský koncert folkrockové skupiny a autorské čtení Otty Hejnice 
 
5. prosince 20.00    Terasa 

                                HOUPAČKY -každý desátý návštěvník obdrží od Mikuláše uhlí zdarma. 
 

6. prosince 9.30      LIBEREC OPEN 2008 – soutěž ve standardních a latinskoamerických tancích 

 

6. prosince 20.00    JAZZOVÉ VÁNOCE – Blackfoam (malý orchestr V. Jánského), dixieland Nowáci, Big band Luboše Ottla 
 

7. prosince 14.00    HRAJE BIG BAND LIBEREC – odpoledne s největším libereckým tanečním orchestrem 

 

7. prosince 15.00     pohádkové odpoledne O TOM CO SE MOŽNÁ STALO, vánoční pohádka v podání divadla Rolnička 

 

9. prosince 18.30     Klub přátel výtvarného umění: TURISTIKA POLSKÝM PŘÍHRANIČÍM, přednáší Ing. Václav Štajner 
 
10. prosince 20.00   Jazznight ve spolupráci s Kalendářem Liberecka – 123 MINUT 

 
10. prosince 19.30   Experimentální studio 

                                hudební sklepy: JIŘÍ DEDEČEK, básník, překladatel a písničkář v rámci putovního festivalu Vaška Koubka 

 

11. prosince 19.30   KAREL PLÍHAL – zahraje nové písně z chystaného CD „Vzduchoprázdniny“, ale i starší písničky 
 
12. prosince 19.30   Experimentální studio a Terasa 

                                Krátké a úderné divadlo: 15 LET KÚD - MEGASUPERGALAHYPERMONSTERŠOU - už nejsme pod zákonem!  
                                & 16 let Drobných za bůra  (geronto punk - hudba z vesmíru) 
 
13. prosince 8.00     Experimentální studio: AUKČNÍ SÍŇ HOBBY KLUBU – dražba historických pohlednic Liberecka a Jablonecka 
 
15. prosince 17.30   Experimentální studio: VEČÍREK HUDEBNÍCH KURZŮ 
 
15. prosince 19.30   c.k. Adventura uvádí: INDIE, druhou nejlidnatější zemí světa s Janou Tomíškovou 
 

16. prosince 19.00   4. abonentní koncert 50. koncertní sezony komorní hudby: MUSICA BOHEMICA 
 
16. prosince 19.30   Experimentální studio: OLDŘICH JANOTA – pravidelné předvánoční setkání s jedinečným písničkářem 
 

17. prosince 19.30   Experimentální studio: NJOREK – Jaroslav"Olin" Nejezchleba, Michal Müller a Stanislav Barek 

 
18. prosince 19.30   Experimentální studio: Divadlo bez opony – Ag. Pierot: POSLEDNÍ FEJETON 
                                literární pásmo ze sloupků, glos a fejetonů Karla Čapka, hraje: Petr Kostka 
 
20. prosince 19.30   NOBODY KNOWS – turné "Only the good...tour 2008", předkapela Kostka 
 

21. prosince 14.00   HRAJE BIG BAND LIBEREC – odpoledne s největším libereckým tanečním orchestrem 
 

30. prosince 19.30  KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS – tradiční předsilvestrovský mejdan 

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

Výstava ve studiu: Fotografie členů  Euroregionálního sdružení fotografů KONTAKT 
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Deváté a poslední ohlédnutí do historie Sboru dobrovolných hasičů 
v Chrastavě, který si letos připomíná 140 let od jeho založení 

 
     V roce 1994 získali hasiči pro muzeum i další prostory v objektu. Bylo rozhodnuto, že bývalý byt bude využit jako hlavní vstupní prostor 
do muzea a zbývající části se upraví na hasičskou restauraci. Pátý rok rekonstrukce byl trochu odpočinkový.V roce 1996 po opravách 
přízemí a přeměny zadní části na restauraci se práce přesunuly do podkroví, kde bylo naplánováno vytvořit  expozice pro písemný 
historický a drobný hasičský materiál.  
     Poslední, sedmý rok přeměny kravína na hasičské muzeum byl naplněn závěrečnou snahou připravit muzeum na jeho slavnostní 
otevření v rámci Chrastavských slavností. Dokončena byla komplexní oprava střechy včetně položení nové střešní krytiny, dlaždic a 
provedly se hrubé úpravy podkrovních prostor. Naskytl se problém se čpavkem, který vystoupil na povrch stěn a stropu. Muselo se provést 
okopání postižených omítek, dát novou izolaci, vše uvést do původního 
stavu, vymalovat všechny zrekonstruované prostory a postarat se o úklid 
celého objektu. Onou pomyslnou třešničkou na dortu se stala venkovní 
fasáda na celém muzeu včetně výrazného nápisu. 
     Práce z vnitřku budovy se přesouvají do okolních venkovních prostor 
přiléhajících k muzeu, kde je potřeba upravit terén. Přivezla se ornice, 
která se musí rozhrnout, položila se zámková dlažba na přístupovou 
cestu a na závěr je  na podstavec nainstalován historický exponát 
stříkačky jako upoutávka na muzeum. 
     Poslední a závěrečný díl dlouholetého a neuvěřitelného úsilí hasičů  je 
instalace rekonstruovaných exponátů do výstavních prostor. Ke každému 
vystavovanému předmětu je zhotovena informační popiska se základními 
údaji a uvedením, kdo je majitelem či dárcem. Stěhuje se poslední 
nábytek jak do muzea, tak i do interiéru restaurace „U Soptíka“, kde byla 
zabudována i stylová hydrantová pivní pípa. 
     Slavnostní otevření „Muzea historické hasičské techniky“ se 
uskutečnilo 21. června 1997 u příležitosti „Chrastavských slavností“ za 
velkého zájmu veřejnosti. Muzeum otevřely významné osobnosti 
libereckého regionu. Slavnostního přestřižení pásky se ujal tehdejší starosta Chrastavy Mgr. Petr Medřický. 
     Po slavnostních dnech se musel zajistit vlastní chod muzea – stanovit návštěvní dobu muzea, služby, průvodcovství. A i nadále se 
pokračovalo ve vyhledávání dalších exponátů a v dílně se jim dával nový vzhled, aby mohly být vystaveny. Sbírka se rozrůstá a prostory 
přestávají stačit. A tak v letech 1998-2000 hasiči vlastními silami realizují úplnou rekonstrukci podkroví pro expozici drobné techniky, kterou 
musí s  určitými obtížemi ručně vynášet úzkým schodištěm. Hasičům se také podařilo od městského úřadu získat bývalý objekt čistírny 
odpadních vod v těsném sousedství muzea. A tak opětovnou náročnou brigádnickou prací si zřídili v letech 2001-2004 depozitář pro 
historickou  hasičskou mobilní techniku.Ve všech třech náročných etapách budování muzea bylo zdarma odpracováno 17 592 
brigádnických hodin. Celkové finanční náklady na rekonstrukci objektu činily 1 542 300,- Kč. K této ceně je nutné přičíst částku 500 000,- 
Kč, kterou Městský úřad v Chrastavě uhradil Pozemkovému fondu ČR  za pozemek, na kterém objekt muzea stojí. 
     Místním hasičům se podařilo neuvěřitelné dílo. Věhlas muzea již dávno překročil hranice regionu. Muzeum je hojně navštěvováno 
veřejností z celé republiky i ze zahraničí. Svým rozsahem patří k jednomu z největších hasičských muzeí v republice. Jsou zde vystaveny 
dvoukolové a čtyřkolové ruční i motorové stříkačky, ale i parní a trakařové. K vidění jsou auta, nosítka, žebříky, sanitka, děla, hasicí 
přístroje, vozík, hasičské obleky, přilby a jiné cenné materiály, např. medaile, odznaky a různá fotodokumentace. Značnou pozornost poutá 
dřevěná stříkačka z roku 1778 tažená lidskou silou. 
     Nezbývá než poděkovat chrastavským hasičům za nesmírné úsilí, za překonávání krizí a řešení častých problémů, za mnoho 
odpracovaných hodin a za čas, který strávili při rekonstrukci muzea na úkor svých vlastních rodin. 
     Muzeum navštívil v letošním roce také ministr vnitra Ivan Langer spolu s hejtmanem Libereckého kraje Petrem Skokanem, pan Karel 
Boháč a mnoho dalších návštěvníků,kteří se zúčastnili oslav 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Chrastavě v době konání 
Chrastavských slavností.    Dnes má sbor necelou padesátku hasičů, z nichž mnozí obdrželi medaile za příkladnou práci, za zásluhy, za 
mimořádné zásluhy či odznaky za odbornost. Mládeži je i nadále věnována velká pozornost, což se odráží i na umístění v různých 
soutěžích. Naposledy to bylo v září 2008, kde skončili starší žáci v 1. ročníku Karlinského „H“ factoru na sedmém místě a na začátku října 
se umístili na prvním místě „Mníšeckého kolečka“. 
     V úplném závěru je nutné poděkovat všem chrastavským dobrovolným hasičům za jejich příkladnou práci, kterou vykonávají ve svém 
volném čase. Jsou na ně kladeny stále vyšší a vyšší nároky, což bez moderní techniky nelze zvládnout. Popřejme jim k realizaci jejich 
plánů mnoho sil a elánu, dobrou partu, pevné zdraví a další dobrovolníky z řad mládeže. 

                                                                                Marxová Jitka,  Infocentrum 

Chrastavský městský znak 
10. 12. 1581 byl Chrastavě udělen majitelem grabštejnského panství Jiřím Mehlem ze Stře-
lic a potvrzen Rudolfem II. městský znak, který užíváme dodnes. 
 Znak měla Chrastava již v r. 1568. Také ten udělil J. Mehl. Nad původní jelení paroh – 
znak tehdejších majitelů grabštejnského panství Donínů – přidal dvě stříbrné lilie. V r.1574 
byl císařem Maxmiliánem II. znak polepšen o stříbrnou labuť se zlatým šípem v zobáku. 
Poslední polepšení na Mehlovu žádost bylo potvrzeno Rudolfem II. Znak byl rozmnožen o 
hradbu s branou, hornické lopaty a připomínku vrchnosti – trubky. 
Poslední polepšení znaku – 1581 – si vlastně vysloužili sami obyvatelé. Zdejší pán Jiří Me-
hl byl člověk velice schopný, vzdělaný a podnikavý, ke svým poddaným byl ale tvrdý a ne-
milosrdný. Proto docházelo na jeho panství ke vzpourám a rebeliím. Toho se zalekl i sám 
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Rudolf II a nařídil jejich potlačení ozbrojenou mocí. Byla svolána krajská hotovost boleslavského kraje, zakročila i Žitava, která vyslala pa-
desát žoldnéřů. V červenci 1576 bylo povstání potlačeno, tři hlavní vůdci uvězněni, další vykázáni z Čech. Chrastava se však k povstání 
nepřipojila, a tak za svou loajalitu k vrchnosti byla odměněna novým městským znakem. 
Podobně byl na tom i Hrádek a dostalo se mu polepšení znaku ze stejného důvodu. Zajímavostí je, že zatímco Chrastava zná přesné da-
tum udělení znaku – 10. 12. 1581 – datum polepšení hrádeckého znaku neznáme. Je ale pravděpodobné, že se tak stalo přibližně ve stej-
ném časovém období. 
V letošním roce se Chrastava objevila i na zápalkách a můžete si je zakoupit v městském infocentru za 50 Kč.  

 
Vánoční čas 
Prosinec je pokládán za nejkrásnější měsíc v roce. Jistě i proto, že si ho všichni spoju-
jeme s Vánocemi či oslavami příchodu nového roku. I když dnes prožíváme Vánoce ji-
nak než naše babičky či prababičky, je pěkné, že se některé zvyky stále udržují. Např. 
na sv. Barboru se stále řežou  větvičky z třešně – barborky – ale žádná dívka asi podle 
nich už nevěští. Dívky dávaly větvičkám jména chlapců a která rozkvetla první, toho si 
prý vzala. 
Tradice nadělování na Mikuláše za pomoci čerta a anděla se drží stále. Sv. Mikuláš byl 
spojován s bohatstvím, proto se dříve uzavíraly tento den složité obchody. Někde je po-
važován za patrona manželství. 
Také 13. prosinec na den sv. Lucie chodily někde ženy, převlečené za Lucky po stave-
ních a kontrolovaly, zda hospodyně nepředou či nederou peří. To bylo tento den zapo-
vězeno. 
 Štědrý den je spojen s mnoha lidovými zvyky, z nichž mnohé upadly v zapomnění. 
Dnes už asi dívky netřesou bezem a neříkají říkanku – „Třesu, třesu bez, ozvi se mi 

pes, kde můj milý dnes„. Z které strany pes zaštěkal, tam byl i její milý. Ale krájení jablíček či vkládání rybí šupiny pod talíř – symbol bohat-
ství – určitě známe. 
Do našich vánočních dní se promítá naše uspěchaná doba, spojená se sháním, pečením, úklidem apod. Naši předkové měli asi Vánoce 
mnohem chudší, ale jistě dovedli mnohem lépe vychutnat atmosféru onoho kouzelného vánočního času, kdy by měli být lidé k sobě milí,
ohleduplní a laskaví. Co kdybychom to letos zkusili také? 

                                                                              Text J. Špaková, ilustrace J. Riedl 

 
17. prosince 2008  

Vánoční kavárna pro seniory 
Posezení při kávě a čaji, zpívání koled, živá hudba. 
Od 17 hodin v 1. patře kina 
 
———————————————————————————————————————————— 
29. prosince 2008 

VÝLET KE KRMELCI 
Sraz: v 10 hodin u kina 

Návrat: asi ve 12 hodin 

S sebou: jídlo pro zvířátka (suchý chléb, jablka, mrkev, kaštany atd.) 

 

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

SILVESTROVSKÁ SVĚTÝLKA – 31. 12. 2008 
Lampiónový průvod zakončený miniohňostrojem pro malé i velké, možnost posezení v Klub kavárně 
s dětským koutkem    
Sraz: v 16 hodin na náměstí v Chrastavě 

S sebou : lampióny 

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

Radostné a klidné vánoce Vám přeje Bétel – Jednota bratrská Chrastava 
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Rudolf Fuksa byl oceněn 
VYZNAMENÁNÍM ZLATÉ LÍPY  
ministryně obrany České republiky 
in memoriam. 
 
11. 11. 2008 ke Dni veteránů jsem ve Vojenském historickém ústavu 
převzal Vyznamenání Zlaté lípy ministryně České republiky pro Rudolfa 
Fuksu in memoriam, a to za obranu demokracie. Při té příležitosti mi paní 
ministryně Vlasta Parkanová řekla: “Jsem ráda, že máte v rodině takové-
ho člověka. Můžete být na něj hrdí.“ 
 
Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky uděluje ministr 
obrany pouze mimořádně, a to občanům České republiky a cizím státním 
příslušníkům, kteří se významně zasloužili o ochranu základních lidských 
práv a svobod, základních principů demokratického a právního státu nebo 
se jinak výjimečně zasloužili o rozvoj obrany a bezpečnosti České 
republiky. 
Mezi oceněnými Vyznamenáním Zlaté lípy byli kromě Rudolfa Fuksy i 
Milada Horáková, Jan Palach nebo Stanislav Broj, kterého jako 
významného politika zavraždili v 50. letech komunisté. 
Obdobné ocenění Kříž obrany státu ministryně obrany České republiky 
získali mimo jiné plk. Kubiš, plk. Gabčík, gen. Mašín, gen. Balabán, gen. 
Peřina, gen. Fajtl, gen. Eliáš, kpt. Jaroš, Vladimír Petřek a další. 
Jak je vidět ze seznamu jmenovaných lidí, Rudolf Fuksa se ocitl 

v naprosté elitě hrdinů našich dějin – bojovníků proti nacismu i komunismu.  
  Pro mne osobně je tento fakt obrovské zadostiučinění. Stát v jedné řadě s potomky národních hrdinů a za zvuků české hymny přebírat 
vyznamenání z rukou ministryně obrany je nezapomenutelný zážitek a pocit hrdosti se nedá slovy vypsat. A v neposlední řadě to byl i pocit 
vítězství – vítězství nad lidmi, kteří měli problém s uctěním památky Rudolfa Fuksy. 

Jindřich Šnýdl, prasynovec hrdiny Rudolfa Fuksy  

Vážení zastupitelé,  
byl jsem jedním z cca 40 občanů, kteří se dne 20. 11. 2008 
zúčastnili Vašeho zasedání, neboť jsem byl zvědav, jak dopadne 
Vaše opakované hlasování týkající se pamětní desky komunisty 
popravenému Chrastavákovi Rudolfu Fuksovi. Jelikož tento bod byl 
zařazen na začátek vašeho programu jednání, věřil jsem, že 
projednání tohoto bodu budu moci být přítomen po celou dobu 
včetně hlasování, neboť jsem věděl, že toto Vaše jednání musím 
z vážných důvodů nejdéle v 17:45 opustit. Avšak díky obstrukcím 
některých z Vás (např. p. Rachlický), došlo k dohadovacímu řízení, 
při kterém byl tento bod zařazen až na úplný konec Vašeho 
zasedání, a z tohoto důvodu jsem Vaše zasedání byl nucen opustit. 
Ale už tam jste mi každý z Vás předvedl, jak asi budete hlasovat, 
až k tomuto hlasování dojde. A mohu Vás ujistit, že jsem se ani 
moc nemýlil. Pro oživení paměti uvádím výsledek hlasování: PRO 
DESKU: Canov, Mlynář, Severa, Suchomel, Štekl, Trpišovský. 
PROTI: Pěch, Pilař, Rachlický, Wolf, Zoul. ZDRŽELI SE: Bouda, 
Krčková, Neméthová, Němec, Ramírezová, Rozmajzl, Šírová. 
NEPŘÍTOMNA: Henzlová. 
 
Je mi z Vás smutno. Že budou hlasovat proti komunisté, to mě 
nepřekvapilo, neboť ti ho oběsili. Ale z čeho jsem překvapen, je 
skutečnost, že ani jedna žena z řad zastupitelů nenašla v sobě 
kapku odvahy hlasovat pro desku. Copak nejsou matky od dětí? 
Copak ani na vteřinu nepomyslely na paní Fuksovou, jak jí asi bylo, 
když jí věšeli dítě? Anebo ani nepomyslely, jak by asi zvládaly 
takovou situaci, kdyby, nedej bože, se to týkalo jich a jejich dětí? Že 
by měly všechny takovou hroší kůži, že jim to je jedno, se mi 
nechce ani věřit. Ale budiž. 
 
Jinak věřím v inteligenci chrastavského voliče (pravicového či 
středového), že Vám, co jste byli proti či se zdrželi hlasování, to 
přičtou k mínusu při komunálních volbách v roce 2010, pokud 
budete chtít opět kandidovat. Chce to jen Vaše jména si dobře 
pamatovat či před volbami je připomenout. 
 
Ještě k Rudolfu Fuksovi. Asi před rokem jsem navštívil v infocentru 
kronikáře města Chrastavy PhDr. Františka Vydru, abych mu navrhl 

jako členovi Společnosti přátel historie města Chrastavy, zda by 
nestálo za uvážení odhalit popravenému Rudolfu Fuksovi pamětní 
desku. Bylo mne sděleno, že v žádném případě, neboť se jedná o 
vojenského zběha a nebylo by proto vhodné jej dávat naší mládeži 
za vzor. Tentýž František Vydra pak vydává článek v Chra-
stavských listech č. 11 s názvem „Kdo byl František Turpiš?“. Tímto 
mu za tento článek moc a moc děkuji. Píše v něm totiž, že i on byl 
vojenským zběhem. Jeho zběhnutí bylo však daleko vážnější oproti 
Fuksovu, neboť on se zbraní v ruce bojoval proti těm, kterým 
přísahal věrnost. A to samé se týká i více než 65 000 čsl. legionářů. 
V onom článku se mimo jiné i praví, že deset let po popravě 
Turpiše (čili v roce 1928) mu byla na budově školy odhalena 
pamětní deska, která tam visí dodnes, a navíc je po něm 
pojmenována jedna z ulic města Chrastavy. A to prosím byla první 
republika, kdy více jak 90 % obyvatelstva našeho města byla 
německé národnosti. Prostě bylo zde jiné zastupitelstvo. Proto 
byste se Vy, co jste se zdrželi hlasování, měli zastydět, pokud jste 
toho schopni. 
 
Vážené zastupitelstvo. Na závěr k Vám mám dvě prosby.  

1)     Již nikdy prosím nemějte v programu svého jednání bod 
týkající se pamětní desky Rudolfu Fuksovi, neboť Vaše 
jednání je nedůstojné k památce popraveného. 

 
2)     Až bude pamětní deska slavnostně odhalována, v což 

pevně doufám, neboť i já jsem pevně připraven finančně 
přispět do případné sbírky, prosím Vás všechny, co jste 
hlasovali proti či se zdrželi hlasování, abyste se toho piet-
ního aktu nezúčastnili. Nebylo by to důstojné a ani není 
zájem o Vaší účast. 

 
Děkuji za pochopení, Josef Smolík. 
Parchant nepřítele pracujícího lidu 

P.S.: Ano, tak mne titulovali někteří komunističtí soudruzi učitelé na 
ZDŠ v Chrastavě na náměstí v 50. letech, když byl můj otec 
zavřený v koncentračním táboře Jáchymov – důl Vikmanov. 
Celá třída spolužáků toho byla svědkem. 

(Uveřejněno v plném znění bez úprav.) 
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   Zveme Vás na výstavu prací uživatelů Domova pokojného stáří – 
Domova  sv. Vavřince v Chrastavě, která se bude konat v galerii 
Informačního centra v Chrastavě od 2. 12. 2008 do 31. 12. 2008 

 
Rádi bychom Vám představili práce našich uživatelů, seniorů 
z Libereckého kraje ve věku od 65 let.  
Naši uživatelé jsou důkazem, že i senioři mají šikovné ruce. 

 
 Těšíme se na Vaši návštěvu 

   V sobotu 22. listopadu 2008 se v Multimediálním sále Krajského 
úřadu v Liberci uskutečnila již dvanáctá benefiční aukce Nadace 
EURONISA. Vydražila se díla v celkové hodnotě 957 950 Kč. 
Záštitu převzal primátor města Liberce Ing. Jiří Kittner, který se 
aukce zúčastnil také jako dražitel. 
Dražilo se 180 děl od 106 českých výtvarníků a licitace se znovu 
ujal zkušený Pavel Vursta. Mezi významná díla, která autoři 
věnovali do letošní aukce, patřila např. skleněná plastika od autorů 
Libenský Stanislav – Brychtová Jaroslava s vyvolávací cenou 
80.000 Kč. Vítězný dražitel toto dílo získal za cenu 270.000 Kč. 
Z dalších uveďme  ještě zlacenou cínovou plastiku Olbrama 
Zoubka s vyvolávací cenou 15.000 Kč. Cena tohoto díla se 
vyšplhala až na částku 53.000 Kč.  
   Ještě mnoho dalších významných českých výtvarníků věnovalo 
do aukce zdarma svá díla a všem také patří velký dík nejen 
jménem Nadace EURONISA, ale hlavně jménem všech 

potřebných, kterým v našem regionu každoročně výtěžek 
z benefiční aukce pomůže zlepšit život. 
   Zbylá díla, která se nevydražila, budete mít možnost 
v následujících dnech prohlédnout na našich internetových 
stránkách  sekce aktuality a v případě zájmu zakoupit za vyvolávací 
cenu. 
   Nadace EURONISA uskutečnila již dvanáct těchto tradičních 
benefičních aukcí. Výtěžek loňské 11. aukce se vyšplhal přes jeden 
milion korun a celkem se podařilo získat již 8,6 milionu korun. 
Výtěžek té letošní bude použit, stejně jako v minulých letech, na 
podporu sociálně zaměřených neziskových organizací působících 
v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku. Hlavním partnerem 
benefiční aukce se letos stala liberecká firma Warmnis. 
 

————————————————————————————– 
Jan Pelant, Nadace Euronisa, www.euronisa.cz 

KONČÍ HISTORIE CHRASTAVY V ROCE 1945? 
 
Otázku z titulku nosím v hlavě už hodně dlouho a dlouhé měsíce se ji chystám v Chrastavských listech veřejně položit. Přiznám se, že 
jsem to odkládal a čekal, zda se letos v únoru v tomto městském zpravodaji dočtu o průběhu „vítězství pracujícího lidu“ v roce 1948 
v Chrastavě a o jeho bezprostředních důsledcích pro její obyvatele. Dokonce jsem k tomu chrastavskou společnost přátel historie vyzýval. 
V srpnu jsem očekával článek o chrastavském „pražském jaru 1968“ a o průběhu sovětské okupace v našem městě a důsledcích 
normalizační politiky. Nic takového se v CHL neobjevilo, zatímco všude jinde jsme si toto výročí připomínali a kriticky reflektovali.  
 
A tak píši tyto řádky. Píši je po přečtení textu pana Františka Vydry – kterého si vážím – v CHL 7-8 / 2008. Ohrazuje se proti článku, který 
se objevil letos v červnu v Libereckém deníku, a který subjektivně popisoval historii našeho města. Neznám autora, ale možná chápu jeho 
pohnutky, které jej k napsání článku mohly vést. Vždyť dějiny Chrastavy podle bulletinů SPHMCH i podle některých publikací o našem 
městě obrazně řečeno končí v roce 1945. Do tohoto letopočtu se velmi podrobně dozvídáme, co se v minulosti našeho města odehrálo. 
Události od roku 1945 do roku 1989 se tu však berou takovým skokem a takovou rychlostí, že žasnu, jak se například do jednoho rozvitého 
souvětí dají shrnout události čtyř desetiletí. 
 
Nepatřím mezi ty, kteří volají po odplatě a šikaně. Jako publicista, zabývající se poválečnou historií se snažím objasňovat dosud neznámou 
pravdu o historickém vývoji (nejen) v Chrastavě po druhé světové válce.  
 
Současná mladá chrastavská generace, podle mého názoru, má právo vědět, co se tu dělo v letech minulých, střední chrastavská 
generace má právo, na základě zveřejněných faktů, pochopit dobu, kterou žila a ti nejstarší mají právo předat své životní zážitky dál, 
právě proto, že minulé století bylo tak bohaté na politické a společenské zvraty a tragické události.  
Ale hlavně – komunistickým režimem postižení spoluobčané a jejich rodiny mají právo, aby bylo řečeno, kde byla vina, kdo ji způsobil, a 
mají právo, aby nevinné oběti zvůle padesátých let byly uctěny a očištěny. A obecní správa má za povinnost tomu všemu dát zelenou. 
 
Nemám v úmyslu teď, ani nikdy předtím ani nikdy v budoucnu, něco a někoho hanět a očerňovat, obecně odsuzovat a paušalizovat. Doba 
od roku 1948 do roku 1989 byla taková, jakou jsme všichni prožili. Bylo v ní mnoho nepřátelství, zloby a osobních zášti, závisti a 
pomstychtivosti jedinců vůči svým spoluobčanům – a to režim pod hesly o lidové demokracii umožnil.  
  
Narodil jsem se v roce 1971. Osm let jsem chodil v chrastavském prvomájovém průvodu, v květnu a v listopadu jsem nosil lampióny, běhal 
branné závody s Lidovými milicemi, chodil na brigády, pamatuji dlouhé fronty na maso, na banány a kubánské pomeranče i na toaletní 
papír, pamatuji fronty na noviny a na dětský časopis Čtyřlístek, těžko se o prázdninách sháněly obaly na sešity a učebnice, chléb na sobotu 
se musel objednávat v pátek, půl hodinu před zavírací dobou byly obchody uklizené a připravené na konec prodejní doby. Prožil jsem tady 
listopad 1989. 
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Své rodné město, přestože už dvě desítky let bydlím a pracuji v Praze, mám stále rád. A tak tu (doufám, že ne marně) vyzývám, aby se 
křivdy minulosti v Chrastavě napravily alespoň tím, že o nich budeme psát a budeme mluvit s žáky základní školy, že uctíme nejen 
sovětského důstojníka osvoboditele, ale také ty ostatní, kteří do chrastavské novodobé historie patří. 
 
Vyzývám k tomu členy bohulibé Společnosti přátel historie, vyzývám k tomu obecní úředníky, vyzývám k tomu místní politické strany. 
Troufám si k tomu vyzvat i vás, pamětníky…  

Mgr. Daniel Růžička 

Tělocvičná jednota SOKOL CHRASTAVA oznamuje: 
 

Rozvrh cvičebních hodin:                                                                                             Cvičitelka:   

 

Pondělí                  mladší žactvo                     17:00 – 18:00 hodin                        Kosová Kateřina 
                               ženy II                                 20:00 – 21:00 hodin                        Cellerová Miloslava 

 

Úterý                      ženy II                                 18:30 – 19:30 hodin                        Lešková Iva 
 
Středa                    nejmladší  žactvo              17:00 – 18:00 hodin                        Hebláková Renata 

                               ženy III                                18:00 – 19:00 hodin                        Řehořková Ivana 

 

Čtvrtek                   ženy II                                 19:00 – 20:00 hodin                        Cellerová Miloslava 

 

Cvičení všech těchto složek se koná pravidelně v tělocvičně základní školy na náměstí. 
 

Cvičení pro rodiče s dětmi – vždy ve středu od 16:30 do 17:30 hodin v MŠ v Luční ulici. 
 

M. Cellerová  

Už tři roky jsme zvažovali možnost startu na vyhlášeném největším městském orientačním běhu v Benátkách. Dvakrát se nám termín 
nehodil, ale letos jsme si řekli, že by tento závod mohl být onou třešničkou na dortu za letošní, pro malý dvanáctičlenný oddíl OK Reco 
Sport, velice úspěšnou sezónou. Přihlásili jsme se pořadateli zájezdu Haná Orienteering s.r.o. na tzv. dlouhou variantu, která vedle 
sportovního  výkonu zajišťovala i kulturně – poznávací stránku. A jak jsme zjistili, nebyli jsme sami, neboť na čtyřdenní podzimní výpravu se 
přihlásilo z Čech tolik zájemců, že musely být vypraveny dva autobusy. Odjížděli jsme z Prahy ve čtvrtek 13. listopadu pozdě večer a po 
příjezdu na místo jsme se ubytovali v příjemném hotelu Castelli v městečku Montecchio Maggiore asi hodinu od Benátek s nádherným 
výhledem na zasněžené Dolomity. Zrychleným přesunem jsme vyrazili na první závody do zhruba tisícového městečka Alonte, kde se 
odehrávala první etapa Adriatic Meetingu 2008 a na stejných tratích zároveň i kvalifikace světového poháru v orientačním běhu - Park 
World Touru. Malé městečko závody doslova žilo, děti měly ve škole volno, aby mohli lovit podpisy nejlepších orientačních běžců a navíc 
v jejich rozsáhlé tělocvičně našli orienťáci zázemí. Tratě byly vedeny městskou částí, přilehlými svahy a také mezi vinicemi, kterých byla 
v okolí pěkná řádka.    
Odpoledne nás čekal výlet do Vincenzy, která je považována za „srdce Benátského kraje“. Město staré více jak tři tisíce let je známo svými 
rozličnými stavbami z období románské, gotické, renesanční i barokní architektury. Asi nejvýznamnějším představitelem zdejších architektů 
je Andrea Palladio, jehož 500 leté výročí si právě letos obyvatelé  připomněli. Jeho památky zdobí nejen Vincenzu, ale také Benátky, 
Veronu nebo Řím. Řada z nich je zapsána do 
seznamu Unesca. Vincenza je rovněž nazývána 
městem zlata, neboť je zde více jak tisíc řemeslných 
dílen, které ročně zpracují až 200 tun tohoto drahého 
kovu.  
Také druhý den si přišli na své sportovci i 
obdivovatelé památek. Ve městečku Lonigo se běžel 
druhý závod Adriatic Meetingu a finále Park World 
Touru. Tady se startovalo přímo na náměstí a tratě 
vedly historickou částí, zámeckým parkem, některé 
tratě probíhaly i hradem a cíl byl opět za velké 
divácké kulisy na náměstí lemovaném historickými 
objekty. Ihned po doběhu byly slavnostně vyhlášeni 
nejúspěšnější závodníci Adriatic Meetingu i PWT 
2008. „Mezičlánkem“ bylo zastavení v nedalekém 
vinném sklepu, kde nás čekala ochutnávka zdejších 
vín červených, bílých i sektu. Po hodině odjížděl náš 
autobus těžší o několik desítek litrů chutného 
italského vína. A opět hurá za kulturou. Verona v nás 

—————————————————————— 
Čtyřčlenná výprava OK RECo sport na startu první-
ho závodu v orientačním běhu v „italských vini-
cích“... 
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zanechala velký dojem, zejména zajímavě nasvícené Koloseum, vyhlášený balkón, pod nímž 
očekával údajně Romeo svoji milovanou Julii – vchod do tohoto dvora byl po obou stranách až 
po strop lemován tisícovkami milostných vzkazů a srdíček.  
Při večeři proběhly instrukce k vrcholu víkendu - 29. ročníku Meeting Orientamento Venezia a 
předání startovních čísel. Většina českých účastníků již v tomto specifickém závodě startovala, 
ale pro nás to byla naprostá novinka. V neděli jsme se po příjezdu na okraj Benátek na 
parkoviště Troncetto přepravili lodí prakticky do centra, kde všichni účastníci, a bylo jich přes 
tři a půl tisíce, našli azyl v moderní sportovní hale. Nedaleko byl i start a na nábřeží 200 metrů 
od shromaždiště i cíl. Čekali jsme hodně, ale myslím, že přesto jsme byli závodem fascinováni 
i překvapeni. Najít na poměrně dlouhých tratích (např. M 40 – 8 700 m, naběhl kolem deseti 
kilometrů) kontroly ve spleti tovek uliček, někdy jen metr širokých, překonat cca čtyřícítku 
mostků, vyhýbat se tisícům památekchtivých turistů, navíc nechápajících, co tady ti běžci 
s čísly v neděli okolo poledne dělají, to bylo opravdové dobrodružství. Ale rozhodně to stálo za 
to. Jako odměna za úspěšně nalezené kontroly pak byla procházka historickým centrem 
Benátek a posezení na dobré kávičce za přihlížejícího dvacetistupňového sluníčka. 
A trocha statistiky na závěr. V celkovém pořadí Adriatic Meetingu Saša Dastychová a Ivan 
Vydra obsadili třetí místa, Iva Kábrtová byla desátá a Pavel Vydra patnáctý. V Meeting 
Orientamento Venezia 2008, kde startovalo 3500 běžců z více jak třiceti zemí světa, si doběhli 
Saša pro 22. místo (W21D, startovalo 82 závodnic), Ivan 28. (M40, 80 běžců), Iva 39. (W45, 
75 startujících) a Pavel 90. (M 45, 127 běžců).    Všichni členové OK Reco Sport navíc získali 
důležité body pro tým Haná Orienteering, který se stal celkovým vítězem a mohli se potěšit 
držením velkého poháru naplněným šampaňským.  

                                                                                                                            P. Vydra 
Foto. I. Vydra 

 

Světového poháru v parkovém orientač-
ním běhu se zúčastnila i letošní Mistry-
ně světa – Češka Dana Brožková. 
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Občanská demokratická strana - místní sdružení Chrastava

http://www.ods-chrastava.cz/

Poděkování voličům, 
kteří nás podpořili 
Chrastavská ODS Vám děkuje za podporu v krajských a 
senátních volbách. Velice si vážíme Vašich hlasů, které jste 
dali našim kandidátům a kterými jste vyjádřili podporu na-
šeho programu i úspěchů z minulých let. Jsme rádi, že Vás 
oslovila naše pozitivně laděná kampaň a že jste hlasovali 
pro realistický program rozvíjejícího se kraje, ve kterém 
společně žijeme a nenechali jste se zlákat populistickými 
sliby.  

MS ODS Chrastava  

KLASICKÁ ŠVÉDSKÁ MASÁŽ — RELAXAČNÍ / REGENERAČNÍ 
SPECIÁLNÍ MASÁŽE
BREUSSOVA MASÁŽ PÁTEŘE
MASÁŽ PŘI BOLESTECH HLAVY A MIGRÉNĚ
REFLEXNÍ MASÁŽ CHODIDLA
MASÁŽ BAŇKAMI, BAŇKOVÁNÍ
ANTICELULITIDOVÁ OZÓNOVÁ MASÁŽ,  OZÓNOVÝ ZÁBAL
ČOKOLÁDOVÁ RELAXAČNÍ MASÁŽ, ČOKOLÁDOVÝ ZÁBAL
MEDOVÁ DETOXIKAČNÍ MASÁŽ,  MEDOVÝ ZÁBAL
MASÁŽ HORKÝMI LÁVOVÝMI KAMENY
JAPONSKÁ AMMA MASÁŽ
NEPÁLSKÁ MASÁŽ
AROMATERAPEUTICKÁ MASÁŽ
DORNOVA KOREKČNÍ METODA

masáže
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VVVVEŘEJNÉ EŘEJNÉ EŘEJNÉ EŘEJNÉ 

OSVĚTLENÍOSVĚTLENÍOSVĚTLENÍOSVĚTLENÍ    

elektronovaelektronovaelektronovaelektronova 
 

Poruchy veřejného 

osvětlení můžete 

hlásit na tel.: 

482 363 862, 

případně na e-mail: 

elektronova@volny.cz. 

Poruchy celých úseků 

odstraňujeme  

do 24 hodin od nahlá-

šení, poruchy jednotli-

vých lamp  

při větším nahlášeném 

počtu. 
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CENÍK INZERCE
Chrastavské listy

PRODÁM POZEMEK 
v Chrastavě ke komerčnímu 
využití cca 5000 m2  
u hlavní silnice  
Liberec – Děčín. 
—————————————– 
Informace – tel.: 604 240 712  
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Koupím chalupu, nebo domek. Stav ani cena 
nerozhoduje. Případně je možno nabídnout i hezký 
pozemek. Rychlé jednání! Tel: 737 544 461 
—————————————————————————— 
Urgentně hledán domeček nebo chalupu, vhodnou k 
trvalému bydlení, nebo i rekreaci. Možné i zbořeniště. 
Možno nabídnout i větší pozemky. Preferuji platbu v 
hotovosti. Tel.: 775 311 505 
—————————————————————————— 

PRONAJMU MÍSTNOST PO REKONSTRUKCI se samo-
statným vchodem a sociálním zařízením (WC,sprcha) - 
20 m2. Vhodné jako kancelář, malá dílna apod. 
100 metrů od náměstí. Možnost parkování na uzamče-
ném dvoře.  
Výše nájmu: 2.500,-Kč měsíčně + energie. 
Tel.: 777 337 994 
—————————————————————————— 
PRODÁM 2 ks zimních pneu KUMHO 165/70 R14. 
Jeté jednu zimu, dobrý stav. Cena: 250,-Kč/ks 
Tel.: 603 260 778 
—————————————————————————— 

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

- poskytujeme bankovní i nebankovní PŮJČKY 
- spojení několika půjček do jedné splátky 
- končí Vám fixace hypotéky? Je čas zjistit 
  VÍCE O PŘEÚVĚROVÁNÍ 
 

Najdeme nejvýhodnější řešení pro Vás! 
————————–     
online žádost www.finance-zitkova.cz 

————————– 

 kontakt : 724 242 048 

Petr JÍNA
Spojovací 370
Mníšek u Liberce

Jaroslav NOSEK
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