
    24. září 2007 schválila vláda České republiky 
věcný záměr zákona o zřízení Národního úřadu 
pro zaměstnanost a sociální správu a uložila 
ministrovi práce a sociálních věcí vypracovat 
návrh zákona, který měl platit již od 1. ledna 
roku 2009.  
    Vznik Národního úřadu by znamenal ve 
svém důsledku zrušení sociálních odborů na 
městech,  tzn. i v Chrastavě. Proti tomuto 
záměru vydalo dne 10. 12. 2007 ostrý protest 

Zastupitelstvo města Chrastavy (viz CHL 
1/2008) a následně ho rozeslalo nejen 
premiérovi, ministru Nečasovi a všem 
poslaneckým frakcím, ale též jiným  městům, 
Svazu měst a obcí a libereckému hejtmanovi. 
Následně rozpoutaná diskuse okolo dosud 
víceméně podceňovaného záměru zákona, 
souhlasná stanoviska z jiných měst a 
jednoznačná podpora našeho  hejtmana pana 
Petra Skokana (a hejtmanů z dalších krajů)  

spolu s medializací  našeho postoje (v prosinci 
2007  Tv Genus a v lednu 2008 Česká 
televize) přineslo své ovoce.        
    Dne 24. ledna 2008 se dle sdělení ministra 
Ing. Petra Nečase práce na tomto zákoně 
zastavily a to přesto, že již byly ve fázi 
paragrafovaného znění.   Jinými slovy je jisté, 
že minimálně do konce funkčního období 
stávající vlády je hrozba rušení sociálních 
odborů zažehnána.           Ing. Michael Canov  
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 Vážení spoluobčané, 
dovoluji si Vás pozvat na padesátýtřetí „Večer se starostou“ pořádaný na 
téma Příprava aktualizace rozvojových dokumentů města. Účastníci 
večera budou seznámeni s dosavadními výsledky auditu rozvojových 
dokumentů města a s návrhy dalšího postupu ze strany zpracovatele Ing. 
Jiřího Lauermana.    
      Odborným  garantem  večera  je referent ORM MěÚ pan Mgr. 
     Jakub Dvořák.  Jak z výše uvedeného vyplývá, pozvání přijal 
     pan Ing. Jiří Lauerman.  
     Setkání  se  koná  ve  středu dne 20. února 2008 od 17:00 hodin 
     ve velké zasedací místnosti  budovy radnice.  
      
          Těším se na Vaši účast.                        Ing. Michael   C a n o v 

1. Vizionářský záměr libereckého primátora Ing. Jiřího Drdy  
Pokud někde zůstala po někdejším primátorovi statutárního města 
Liberce Ing. Jiřím Drdovi nezapomenutelná stopa, tvoří ji realizace 
projektu TERMIZO a. s., tj. TVO (termické využití odpadů) neboli 
spalovny komunálních odpadů. Ing. Drda se projevil jako vizionář a 
prosadil realizaci velmi moderního díla, které kdysi předběhlo svou 
dobu, ale dnes se jednoznačně ukazuje jako dílo, jež řeší 
problematiku odpadů na Liberecku v souladu s moderními a 
ekologickými trendy. Ovšem v tom, že Liberecko má na rozdíl od 
téměř celé republiky odpady vyřešeny, sehrála (jak níže uvedeno) na 
sklonku roku 1996 rozhodující roli Chrastava.   
 
2. Od SMOZKA přes založení TERMIZA a. s. po úvěrovou 
smlouvu s IPB   
Na počátku devadesátých let se domluvili představitelé 52 měst a 
obcí Liberecka a Jablonecka na potřebě vyřešit problematiku odpadů stavbou spalovny a k tomuto 
účelu založili sdružení měst a obcí SMOZKO.   
…………………………………………………………………………….…………..Pokračování na str. 2 
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Dokončení článku z titulní strany 
————————————————————————————————————————————————————————————— 

Od roku 1993 však začali společnost SMOZKO opouštět první členové. V roce 1993 to byla jako první obec Zásada a v letech 1994 a 1995 
následovaly další odchody, např. Tanvaldu, Železného Brodu či Jablonce n. N. Z původních 52 členů tak zůstalo pouhých 17 členů (z okresu 
Jablonec Smržovka a Frýdštejn, z okresu Liberec Liberec, Hrádek n. N., Chrastava, Hodkovice n. M., Bílý Kostel n. N., Nová Ves, Mníšek, 
Oldřichov v Hájích, Stráž n. N., Příšovice, Světlá p. J., Proseč p. J., Kobyly, Svijany a Lažany), kteří transformovali SMOZKO v akciovou 
společnost Termizo a. s. Já, jako čerstvě zvolený místostarosta jsem se stal v roce 1995 zástupcem Chrastavy v představenstvu společnosti. 
K samotné realizaci výstavby spalovny se smluvně domluvil s IPB úvěr ve výši 1,5 miliardy Kč. Smluvní podmínkou k úvěru ze strany IPB ovšem 
bylo odsouhlasení tzv.  Ručitelského závazku majiteli všech akcií do konce roku 1996, což vzhledem k bankovním pravidlům v závěru roku 
znamenalo v praxi do maximálně 18. prosince 1996. Ručitelský závazek byl uzavřen všemi akcionáři na počátku prosince 1996 s výjimkou Hrádku 
nad Nisou. V té době se pod tlakem tzv. skládkařské lobby a ekologické organizace Děti země významně komplikoval postoj ústředních orgánů 
ČR k samotné myšlence spalovny a bylo prakticky jisté, že v případě nestihnutí termínu ze strany TERMIZA a. s. nebude úvěrová smlouva ze 
strany IPB obnovena. Jinými slovy neuzavření Ručitelského závazku ze strany akcionáře Hrádku nad Nisou by znamenalo krach celé úvěrové 
smlouvy a konec veškerých plánů na výstavbu spalovny, po spalovně by zůstala hotová pouze tzv. nultá etapa neboli díra v zemi za cca 20 mil. Kč.  
Pod touto hrozbou svolal v nočních hodinách z 11. na 12. prosince 1996 primátor Ing. Jiří Drda mimořádné zasedání představenstva, kterého se 
zúčastnili mj. též vrcholní představitelé Hrádku nad Nisou, starosta Ing. Milan Faltus (současně též člen představenstva Termiza a. s.) a 
místostarosta pan František Špalek. Přes velmi napjatou atmosféru a silná slova zástupci Hrádku potvrdili, že neuzavření ručitelského závazku je 
ze strany zastupitelstva Hrádku nad Nisou definitivním rozhodnutím.  

 
3. Nebýt  vítkovské malotřídky nebyla by spalovna   
Při stanovisku Hrádku nad Nisou byl objeven jediný možný způsob záchrany. 
A sice, že akcie Hrádku nad Nisou odkoupí ostatní akcionáři (tuto možnost měl 
Hrádek nad Nisou svým zastupitelstvem schválenu). Jenže vzhledem 
k termínu (lhůty k vyvěšení oznámení o konání ZM dle jednacích řádů apod.) 
nebyl žádný akcionář schopen zajistit včasné konání zasedání zastupitelstva s 
jedinou výjimkou a tou byla Chrastava.   
 
V Chrastavě ve Vítkově bylo totiž již dlouhodobě  naplánováno slavnostní 
mimořádné zasedání Zastupitelstva města Chrastava na 16. 12. 1996 při 
příležitosti pro Vítkov opravdu mimořádné události  – a sice otevření 
malotřídní základní a mateřské školy (ve Vítkově byla původní zrušena na 
počátku 80. let, od školního roku  1996/97 se však podařilo malotřídku 
obnovit. Vzhledem ke stavebním pracem se děti učily do konce kalendářního 
roku 1996 v provizorních prostorách a až od ledna 1997 se přestěhovaly do 
nové školy a školky).   
 
Nedovolil jsem si tehdy na vypjatém jednání jako místostarosta Chrastavy slíbit 
kolegům v představenstvu Termiza a. s. a přítomným zástupcům ostatních 
obcí, že předložím na tomto zastupitelstvu návrh na odkoupení akcií od Hrádku nad Nisou. A tak jsem (již po půlnoci) telefonicky požádal pana 
starostu Petra Medřického, aby přijel. Mgr. Medřický se do primátorovy kanceláře opravdu ihned dostavil a okolo druhé hodiny ranní rozhodl, že 
návrh na odkoupení všech osmi akcií od Hrádku nad Nisou bude předložen zastupitelstvu a doporučen ke schválení. Primátor Liberce Ing. Drda a 
starostové Smržovky a Hodkovic nad Mohelkou slíbili, že následně v roce 1997 sedm z těchto osmi akcií od Chrastavy převezmou (Liberec 5, 
Smržovka a Hodkovice nad Mohelkou po jedné).  
 
Jak slíbil starosta Chrastavy  Mgr. Medřický, tak se i stalo. Mimořádné zastupitelstvo za účasti předsedy představenstva Termiza a. s. Ing. Jiřího 
Drdy a ředitele spalovny pana Františka Nyče schválilo všemi hlasy přítomných zastupitelů (tzn. 16 pro, 3 nepřítomni) odkoupení všech 8 akcií od 
Hrádku nad Nisou za celkových 800,- Kč (po 100,- Kč). Počet akcií Chrastavy se na přechodnou dobu zvýšil z původních 7 na 15.  Podmínka o 
krytí všech akcií ručitelským závazkem tak byla splněna a smlouva o 1,5 miliardovém úvěru od IPB se stala účinnou.   
 
Slavnostní otevření malotřídní ZŠ a MŠ byla velká sláva. Byly proslovy, hodovalo se a tančilo. Pracovnice školy byly velmi potěšeny přítomností 
pana primátora a ten tak byl ve skvělé náladě na parketě v jednom kole.  
 
 Dle slibu pak v roce 1997 od nás odkoupil Liberec akcií 5 (počet jeho akcií stoupnul ze 102 na 107), Smržovka a Hodkovice nad Mohelkou po 
jedné. Konečný počet akcií Chrastavy činil 8 (navýšení o jednu oproti prvotnímu stavu).   
 
4. Výstavba spalovny, ekonomické problémy a šílenství kolem dioxinů   
Výstavba spalovny byla v roce 1997 zahájena, v roce 1999 byl zahájen zkušební provoz a v roce 2000 zkolaudována (získala titul Stavba roku 
2000). Nicméně spalovna měla vážné ekonomické problémy spojené s potížemi s naplňováním kapacity 96 tis. tun/rok. Navíc proti spalovně byl 
vyvíjen velký tlak ve věci dioxinů, který ve své době vrcholil přivazováním se demonstrantů k plotu areálu atd. 
 
Problematika dioxinů mě jako chemika velmi zajímala, takže si k tomu dovolím několik slov. Dioxiny jsou nepochybně velmi jedovaté látky. 
Ovšem tento pojem souvisí samozřejmě s celkovým množstvím a především s koncentrací. Pod určitou mez je jakákoliv látka zdraví neškodná 
(např. v pitné vodě jsou obsaženy sloučeniny arsenu, olova, rtuti, kadmia atd., samozřejmě však v koncentraci pranepatrné, která nijak 
neohrožuje její nezávadnost). Dioxinů a furanů (vznikají tak, že se atomy uhlíku spojí do dvou kruhů, které se navzájem propojí dvěma či jedním  
kyslíkem a na některé z atomů uhlíku se navíc váže chlor) se vyrobí v České republice každoročně několik gramů celkem (vznikají při spalování 
prakticky čehokoli). Jejich hodnota se u spaloven měří na výstupu v jednotkách nanogram / kubický metr (nano=miliardtina). Dříve se u 
spaloven v Západní Evropě dosahovalo hodnot na výstupu řádově stovek jednotek. Mně známá velmi fundovaná studie tvrdí, že zcela 
neškodná hranice je v řádu desítek jednotek, nicméně zásluhou obrovského tlaku ekologických  organizací byla přijímána postupně 
v jednotlivých zemích Evropské unie norma až neuvěřitelně přísná v hodnotě jedné desetiny jednotky.  Zásluhou tzv. filtru pro katalytický 
rozklad dioxinů, tzn. "rozbití" molekul dosahuje dnes liberecká spalovna hodnot jedné či dvou setin jednotky,  tzn. je 5 až 10x pod normou EU 
(navíc na rozdíl od klasického filtru, který molekuly dioxinů jenom pohlcuje, neexistují u katalytického filtru molekuly dioxinů ani ve filtru, neboť 
jsou jejich molekuly opravdu  "rozbity", resp. "roztrhány").  
 
Termizu a. s. se v roce 1997 podařilo získat podporu Státního fondu životního prostředí (267 mil. Kč) a v roce 2002 vlády České republiky 
(pohledávka v konečné výši 1,92 miliardy Kč byla prodána Liberci za 0,715 miliardy Kč). Koncem roku 2002 nalezla i silného finančního partnera 
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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 
pojistnou smlouvu č. 88707391-15 – sdružené pojištění vozidla na 
osobní automobil Renault Kangoo, KC1D a pověřila starostu jejím 
podpisem   
 
-  s c h v á l i l a    
pravidla pro zajištění přístupu k informacím dle zákona č. 106/1996 
Sb., v platném znění  
 
-  s c h v á l i l a  
doplněk č. 2 organizačního řádu  Města Chrastava  

-  s c h v á l i l a  
záměr pronajmout objekt č. p. 230 se stavební parcelou č. 236 o 
výměře 83 m2 – zastavěná plocha, v k. ú. Chrastava I, město bude 
upřednostňovat provozování klubové nebo zájmové činnosti 
 
-  s c h v á l i l a  
záměr pronajmout pozemkovou parcelu č. 792/1 o výměře 688 m2 – 
ostatní plocha v k. ú. Dolní Chrastava na zřízení staveniště 
 
-   s c h v á l i l a 
smlouvu s firmou UNILES, a. s., Jiříkovská 832/16, Rumburk o prodeji 
a nákupu dříví a o provádění pěstebních činností v roce 2008 a 
pověřila starostu jejím podpisem 

partnera ČP Finanční služby, a. s., který navýšil základní kapitál a získal tak 1250 nově emitovaných akcií a tím majoritu přesahující 90% z 
celkového počtu 1389 akcií (obce jich vlastnily celkem 139). Zástupci obcí s výjimkou Liberce ukončili své členství v představenstvu a dozorčí 
radě. 
 
5. Nabídka odkupu akcií za 80 tis. Kč odmítnuta, za 4 mil. Kč přijata   
Na přelomu let 2002 a 2003 Město Liberec učinilo všem ostatním akcionářům z řad obcí nabídku na odkup akcií za 10 tis. Kč na akcii. Přes 
několikrát opakovanou nabídku, kterou jsem obdržel z úst Ing. Jiřího Drdy (tehdy již bývalý primátor a bývalý poslanec byl pověřen zajištěním 
odkupu akcií) na odkup našich 8 akcií za celkovou cenu 80 tis. Kč, byla tato vždy jednoznačně odmítnuta. Bylo to především proto, že vzhledem k 
podílu Chrastavy na samotné realizaci spalovny, byla nabídnutá cena téměř urážející. Taktéž obce Lažany a Frýdštejn (na rozdíl od zbývajících 
měst a obcí) odmítly prodat svou  akcii za deset tisíc Kč. V roce 2007 se však situace zásadně změnila. Nový majoritní vlastník Codar Invest B.V. 
(se sídlem v Nizozemském Amsterodamu) projevil snahu se stát jediným akcionářem a začal jednat s Libercem o odkupu jeho akcií. Statutárnímu 
městu Liberec se podařilo vyjednat cenu 0,5 mil. Kč na akcii. A nutno ocenit, že pan primátor Ing. Jiří Kittner nabídnul (a při přijetí jeho nabídky 
následně i vyjednal) tuto cenu i pro nás.  Na počátku roku 2008 jsme tak obdrželi 4 mil. Kč za akcie Termiza a. s., které bych chtěl (v případě 
schválení ZM) v roce 2008 investovat do opravy komunikací (3,5 mil. Kč) a opravy tělocvičny ve Školní ulici (0,5 mil. Kč).   
 
6. Závěrem   
Město Chrastava sice přestalo být akcionářem Termiza a. s., nicméně chrastavské odpady se do spalovny budou pochopitelně vozit i nadále. 
Kromě finančního benefitu nás může těšit, že jsme byli účastni výstavby spalovny komunálních odpadů (třetí a nejmodernější v republice, jediné 
založené obcemi), kteréžto snad konečně získávají navrch před skládkami komunálních odpadů neboli před hromaděním odpadů na hromady, v 
kterých probíhají nedefinovatelně dlouhou dobu nesčíslná množství  nebezpečných chemických reakcí. Zpětně můžeme konstatovat, že ZM 
rozhodlo ve Vítkově dne 16. 12. 1996 správně.  

Ing. Michael Canov 

Město Chrastava 
v souladu s usnesením RM čj.  2008/01/IV ze dne 9.1.2008

zveřejňuje svůj záměr  pronajmout

Nájemné:   d o h o d o u  

objekt èp. 230 se stavební parcelou è. 236
o výmìøe 82 m .

Turpišova ulice, k.ú. Chrastava I

2

(město  bude upřednostňovat provozovaní klubové nebo 
zájmové činnosti)

 
Termín podání žádosti je do 29.2.2008

Městský úřad v Chrastavě je jedním z několika úřadů v České republice, které svým občanům začaly 
poskytovat již od roku 2007 novou službu – ověřené výstupy z katastru nemovitostí, z obchodního 
rejstříku a ze živnostenského rejstříku. 
Pro občana to znamená, že nemusí jezdit do Liberce na Katastrální úřad (nebo v případě dalších 
rejstříků žádat úřady, které vedou příslušné evidence), aby zde získal výpis z rejstříku, ale stačí mu 
přijít na Městský úřad v Chrastavě, kde potřebnou listinu dostane také. Největší zájem je zatím o výpisy 
z katastru nemovitostí, menší o výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku. 
Výpisy z katastru nemovitostí můžete v Chrastavě získat na odboru výstavby a územní správy (č. dveří 
301), výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku na sekretariátu (č. dveří 201). Cena za výpis je daná zákonem o správních poplatcích a je 
stanovená v roce 2007 na 50 Kč za každou stranu. Od roku 2008 platí novela zákona, která stanovuje poplatek za první stranu na 100 Kč, za každou 
další stranu se platí 50 Kč. 
V roce 2008 se Chrastava zapojí do systému Czech POINT, který by měl občanům ještě více usnadnit získání potřebných dokladů. Rozšiřuje se 
počet úřadů, které budou občanům nabízet uvedené služby, v roce 2008 by to měly být všechny úřady s matrikou. Plánuje se také rozšíření o výpis 
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       Dne 21. prosince 2007 se Česká republika stala součástí schengenského prostoru. Byly zrušeny kontroly na vnitřních hranicích státu a jediným 
omezujícím faktorem propustnosti státních hranic je dopravní značení na silniční síti. 
   Volnost pohybu přes vnitřní hranice schengenského prostoru není absolutní. I po zrušení hraničních kontrol je třeba dbát na dodržování pravidel vy-
plývajících z předpisů daného státu. Schengen nijak nemění místní omezení vyplývající z pravidel silničního prostoru, ochrany přírody a krajiny či sou-
kromého majetku. Důležité je respektování omezení pohybu v národních parcích a národních přírodních rezervacích a dodržovat místní dopravní ome-
zení. 
    V Libereckém kraji zůstala propustnost státních hranic po vstupu do ČR do Schengenu ve většině případů totožná jako před vstupem. Nově je ote-
vřeno silniční spojení do Německa mezi obcemi Petrovice a Lückendorf. Změna tonážního omezení proběhla pouze v Hrádku nad Nisou. 

——————————————————————————————————————————————————– 
Propustnost státní hranice na území Libereckého kraje po vstupu ČR do schengenského prostoru: 

o výpis z rejstříku trestů. 
Ve výhledu je postupné rozšíření služeb systému Czech POINT, jehož cílem je vytvořit pro občany službu pro komunikaci se státem prostřednictvím 
jednoho univerzálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, 
převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro 
zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. 
Projekt Czech POINT by měl přinést značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné 
fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.                                                                 JS 
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PRONAJMOUT
 
v objektu čp. 709 na Střeleckém vrchu

 v Chrastavě, 
katastrální území Chrastava I

 NEBYTOVÝ PROSTOR
o výmìøe cca 100 m2

(bývalý S-klub, nyní cukrárna)

Nájemné:  min. 250,- Kč/m /rok2

Termín pro podání žádostí do 11.2.2008

Žádosti přijímá sekretariát Městského úřadu v Chra-
stavě, nám. 1. máje 1- tel.: 482 363 822, 776 363 512, 
                                           482 363 862.
Informace také na:  mlynarova@chrastava.cz
                                cesarova@chrastava.cz

                                          

VÝZVA CHRASTAVSKÝM OBČANŮM, 
PAMĚTNÍKŮM KOLEKTIVIZACE ZEMĚDĚL-
STVÍ V PADESÁTÝCH LETECH 20. STOLETÍ 

 
Vážení spoluobčané – pamětníci, 

    V roce 1949 zahájila vládnoucí KSČ kolektivizaci venkova. Tra-
gickým důsledkem byla likvidace selského stavu a rozvracení his-
torických, sociálních a majetkových vazeb venkovského obyvatel-
stva.. 

 
    Mnozí poctiví hospodáři byli označeni za kulaky škodící lidově 
demokratickému zřízení a byli zbaveni svého majetku, který svou 
prací poctivě nabyli a celý život rozvíjeli. Tito spoluobčané byli 
stavěni před zmanipulované soudy, na dlouhá léta zavíráni do těž-
kých žalářů a přesídlováni do jiných míst po celé republice. 
    BYLA TO BOLESTNÁ DOBA, KTERÁ NESMÍ BÝT ZAPOME-
NUTA! 

 
Proto prosím, jménem občanského sdružení  TOTALITA.CZ, která 
zpracovává obsáhlou kapitolu o združstevňování venkova vás pa-

mětníky – přímé účastníky i rodinné příslušníky postižených – 
abyste nám poskytli cenná svědectví o této době, která budou 

zpracována a zveřejněna na webových stránkách  
www.totalita.cz. 

 
    Po domluvě mohou být vaše svědectví zveřejněna případně i 
anonymně. Uvítáme dobové materiály – fotografie, soudní rozhod-
nutí, tisk a podobně. 

 
Vážení pamětníci, vaše svědectví (příběh) může přispět k tomu, 
aby naši potomci pochopili bolestivé události 50. let 20. století. 

 
Vžení pamětníci, hlaste se prosím písemně na Městském úřadu v 
Chrastavě nebo přímo – Daniel Růžička, mobil: 736 531 367, e-
mail: daniel_ruzicka@seznam.cz 
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Společenský klub Chrastava otevírá nové hudební oddělení: 
VÝUKA DECHOVÝCH NÁSTROJŮ 

Přihlášky přijímáme ve Společenském klubu, Turpišova 407, Chrastava; tel.: 485 143 348, 607 947 374, 
e-mail: sklub@chrastava.cz        www.chrastava.cz 

Mìsto Chrastava
Vás srdeènì zve na

Pøedprodej vstupenek od 2.1.2008
v infocentru.
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Účinkuje: Divadýlko MRAK Vstupné: 20,-Kč

Vstupné: 30,-Kč

Vstupné: 30,-Kč

GALERIE G Městského muzea

Divadlo pro nejmenší
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Úterý 12. února 2008 ve 20:00 hodin 
 

VÁCLAV 
Nová tragikomedie Jiřího Vejdělka, 

ve které Ivan Trojan vyvádí jeden průšvih za 
druhým… 

———————————————————————
— 

Nový český film režiséra Jiřího Vejdělka 
Podle scénáře Marka Epsteina a Jiřího Vejdělka. 
Ivan Trojan, Emília Vášáryová, Jan Budař, Soňa Norisová a Jiří 
Lábus v hlavních rolích.  
 
    Tvůrci zachycují atmosféru dnešní vesnice bez příkras a právě tak 
podávají i vztahy mezi lidmi. Ladí sice svůj snímek do tragikomické 
polohy, ale bez obvyklé české filmové idyličnosti (tu zastupují pouze 
předěly ve formě vizuálně působivých obrazů krajiny). Naopak odhalují 
bídu některých lidských charakterů (zde především vrátný Pilecký) a 
v postavě Václavova otce, který se synovi občas zjevuje a radí mu, 
spojují i přítomnost s minulostí. Dílu dominuje výkon Ivana Trojana, 
přesně zvládajícího polohu „abnormálního“ jedince či, jak se říkalo 
dříve, obecního blázna. – Ve skutečném případu odsouzený zbil řidiče 
pražské tramvaje, když jel za matkou do nemocnice.     

 

Čtvrtek 28. února 2008 ve 20:00 hodin 
 

O ŽIVOT 
   Nová komedie Milana Šteindlera s Vojtou Kotkem v hlavní roli Michal 
(Vojta Kotek) se zúčastní oslavy na lesní chatě. Řízením osudu zbude 
po skončení oslavy na chatě sám s dívkou Zitou (Dorota Nvotová), 
kterou vidí prvně v životě. I když není zrovna jeho typ, pod vlivem 
výjimečných okolností s ní prožije vášnivou noc. Vlivem lapálie, která 
se jim stane jsou nuceni spěchat zpět do města. Náhle jde sice „o 
život“, ale poněkud jiným způsobem a obráceně, než jsme zvyklí. Z 
chaty uprostřed lesů se vydávají ještě v noci na cestu, aby vše vyřešili. 
Do cesty se jim v jako v každé správné road-movie staví nečekané 
překážky a všechno se komplikuje víc než z počátku čekali, takže je tu 
dost dramatických situací pro to, aby se Michal se Zitou postupně o 
sobě dověděli víc a zjistili, co všechno mají společného. Jejich cestu 
navíc doprovází záhadná bytost (Robert Nebřenský) a postava (Bob 
Klepl), kterou můžeme označit jako duch zemřelého. Všechny postavy 
se v průběhu filmu navíc různě propojují a vše spěje k překvapivému 

rozuzlení......   
 
 
 

Čtvrtek 6. března 2008 v 19:00 hodin 
Nová filmová pohádka Zdeňka Trošky. 

                                                                                            
Filmem Nejkrásnější hádanka se vrací do pohádkového žánru  
jeden z nejzkušenějších a nejúspěšnějších českých filmařů – 
scenárista a režisér Zdeněk Troška. Ten tradičně patří 
k nejúspěšnějším tvůrcům tohoto žánru u nás. Čtyři z jeho pohádek 
se umístily mezi desítkou nejúspěšnějších pohádkových titulů za 
posledních patnáct let. 
Snímek Princezna ze mlejna (1994) vidělo 223 155 diváků,  
pohádky Z pekla štěstí (1999) a Z pekla štěstí 2 (2001) vidělo  
358 079, respektive 334 858 diváků. Pohádka  Princezna ze 
mlejna II (2000) je se 496 041 divákem nejúspěšnější Troškovou 
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Nové obsazení v Infocentru a knihovně 
Od 1. ledna 2008  „vládne“ v Infocentru sl. Magdalena Záhorová a od 1. 
února 2008 v knihovně pí Libuše Junková. 
Oběma novým spolupracovnicím přeji hodně úspěchů v práci. 

Z.Václavíková 
—————————————————————————————— 
Infocentrum – provozní doba: 
 
9:00 – 12:00     13:00 – 16:00 hod. 
—————————————————————————————— 
Chrastavské listy v prodeji i v Infocentru!!! 
—————————————————————————————— 

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

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

 

V Ý Z V A 
PRO VŠECHNY OBYVATELE 

CHRASTAVY 
 

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

ze života našeho města. 
 

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

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

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

chceme nechat udělat 
 

 první chrastavský kalendář pro rok 2009. 
 

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

Příspěvek klientky Infocentra 
 
Pozor na podvodníky! Nenechte se zlákat inzercí „Získejte bez práce až 5000 Kč měsíčně k reklamním účelům“. 
Zkušenosti mé i dalších podvedených vysílala Česká televize v pořadu Černé ovce. Podvodná firma má ve své databázi tisíce osob, které vydaly nemalý finanční 
obnos a sotva se kdy dočkají toho, co jim firma slibuje ve smlouvě. 
V Chrastavě, dne 17. 1. 2008                                                                                                                                      M. Picková, Střelecký Vrch 666, Chrastava 
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6. února       20.00    HORKÝŽE SLÍŽE – koncert k poslednímu albu Ukáž tú tvoju ZOO 
 
7. února       19.00    6. abonentní koncert 49. koncertní sezony komorní hudby: THURI ENSEMBLE – Jan Thuri  – hoboj, Jaroslav 
                                   Bohdal – housle, Petra Feistauerová  – viola, Kentaroh Watanabe – violoncello 
 
10. února     14.00    HRAJE BIG BAND LIBEREC – odpoledne s největším libereckým tanečním orchestrem 
 
11. února     19.30    Terasa: JAZZNIGHT ve spolupráci s Kalendářem Liberecka BOOGER BLUESBAND 
 
15. února     20.00    4. Reprezentační ples Lidových sadů a DFXŠ: ROZTANČETE MÚZY!              
                                  - orchestr, činohra a balet Divadla F.X.Šaldy a Orchestr Vladimíra Janského 
 
23. února     20.00    PLES V PYŽAMU – tradičně netradiční ples s přehlídkou spodního prádla značky Casper  
 
24. února     14.00    HRAJE BIG BAND LIBEREC – odpoledne s největším libereckým tanečním orchestrem 
 
28. února     19.30    Divadlo bez opony – Agentura Harlekýn s.r.o. ZLATÉ JEZERO 
                                  Příběh s ojedinělou partiturou pro herecké výkony, který je neokázalým holdem lásce na celý život... hrají: RADOSLAV 
                                  BRZOBOHATÝ, KVĚTA FIALOVÁ, DANA BATULKOVÁ/ MARCELA PEŇÁZOVÁ, JAN NOVOTNÝ/DAVID VEJRAŽ- 
                                  KA, OTA SLÁDEK, MARIAN LOUBAL 
 
29. února     20.00    IRSKÝ BÁL – okouzlující taneční „ show“ v irském stylu, vystoupení skupin irských tanců a stepu a možnost vyzkouše- 
                                   ní si  jednoduchých irských tanců           
 
1. března     15.00 -17.00      Lidové sady Liberec a DDM Větrník pořádají DĚTSKÝ KARNEVAL 
                                               - hravé odpoledne pro malé i velké s tancem , soutěžemi a hodnocením masek  
 

3. února      15.00    Pohádkové odpoledne: KAŠPÁREK A HONZA V PEKLE, hraje Sváťovo Dividlo 
 
4. února       19.30    MADAGASKAR  - SEDMÝ KONTINENT  II. – další návštěva perly indického oceánu ve vyprávění J. Šťastného 
 
5. února       18.30    Klub přátel výtvarného umění: ČESKÁ GRAFIKA ŠEDESÁTÝCH LET, přednáší Markéta Kroupová 
 
6. února       19.30    Hudební sklepy: OSKAR PETR – folkrockový kytarista, jazzový zpěvák a mainstreamový  hitmaker v jediné osobě 
                                   v rámci putovního festivalu Vaška Koubka 
 
11. února     19.30    PETROHRAD „Benátky severu“ – skvost na řece Něvě, carské paláce, Kronštadt, výlety na Ladožské jezero  
 
13. února     19.30    TY SYČÁCI – komorní bigbeat Petrů Váši a Zavadila 
 
17. února     15.00    Pohádkové odpoledne: STRAŠIDLO VE MLÝNĚ, hraje Divadlo z Půdy 
 
18. února     19.30    PAKISTÁN – NANGA PARBAT, údolí Hunzy, Pešavár, na indicko-pakistánské hranici ve vyprávění Zdeňka Skořepy 
  
19. února     19.30    Posezení s libereckou country hudbou: NAMODRO & CUPRUM 
 
21. února     19.30    KATKA SVOBODOVÁ A LUKÁŠ ZÍTA, netradiční blues and soul  support: DISNEYBAND 
 
25. února     19.30    c.k. Adventura: RUMUNSKO – Banát a Transylvánské Alpy, přednáší Jiří Hruboň 
 
26. února     18.00    S – HLEDÁNÍ aneb Poezie a próza v podání dětských recitátorů  
 
28. února     19.30    Agentura ŠtěK uvádí WorldExperiment: MARTIN E. KYŠPERSKÝ (Květy) 
                                  RIDINA AHMEDOVÁ a manželé HAVLOVI – hudbobásník, hlasová kouzelnice a smyčcoví snílci 
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     V loňském roce se naši střelci účastnili celkem 54 soutěží. Z toho 29 soutěží ve střelbě z malorážek a 25 závodů ze vzduchových zbraní. V 
loňském roce se podařilo navázat spolupráci se střelci z Görlitz, kde se účastnili tří 
soutěží. Při soutěži „O pohár města“ skončili naši střelci na druhém až pátém místě. 
V kategorii „O krále střelců“ Görlitz jsme získali v dorostencích (muži) hlavní trofej a v 
Maratónu (po 100 ranách z malorážky a ze vzduchovky) obsadila naše družstva 
v každé disciplíně 2. místo. Naši střelci si 23× stoupli na stupínek vítězů, z toho jednou 
pro titul MČR AVZO TSČ ČR, 4× na nejvyšší stupínek, 12× na druhý a 7× na třetí 
stupínek. ZO pořádalo v dubnu VC Chrastavy v historických zbraních, v srpnu MČR 
AVZO TSČ ČR v LM a SM 60, 3×20 ran. Byli spolupořadateli OP a MČR mysliveckého 
svazu. V rámci Chrastavských slavností jsme uspořádali den otevřených dveří, kde si 
mohli návštěvníci vyzkoušet střelbu ze sportovních zbraní od ZO a ze soukromých 
zbraní našich střelců. Na letošní rok plánujeme VC Chrastavy v historických zbraních, 
tradičně den otevřených dveří v rámci Chrastavských slavností a MČR AVZO TSČ ČR. 
 
     První střelecké soutěže jsme se zúčastnili 5. ledna 2008 v Děčíně. Z naší ZO jeli 4 
střelci. Muži stříleli 60 ran ve stoje a dorostenci 40. Osm nejlepších střelců postoupilo 
do finále soutěže, kde se střílí 10 ran, kde každý bod je ještě rozdělen na desetinu 
(např. „9.0“ či „9.1“). Finále může ještě pozměnit pořadí ze základního kola, což se i 

tady stalo, když p. Hedbávný postoupil do finále z pátého místa, kde tři střelci měli stejný výsledek. O to zajímavější bylo, že po skončení finále dva 
střelci měli naprosto stejný výsledek i po 70. ráně. O třetí a čtvrté místo nakonec musela rozhodnout až 71. rána,  kterou p. Hedbávný hravě zvládl 
a umístil se tak na 3. místě. 

 
MUŽI                                                   VzPu 60       
Ing. Petr Hedbávný                          543 b.                      3. místo                       
Josef Rajnoha                                  547 b.                       2. místo                                  
DOROSTENCI                                  VzPu 40 
Jiří Čech                                            313 b.                       10. místo   
Klára Hedbávná                           262 b.                        14. místo                     
 
     V neděli se p. Rajnoha a p. Hedbávný zúčastnili soutěže v Praze, na které se jim bohužel 
nedařilo. Josef Rajnoha s nástřelem 527 bodů skončil na 5. místě a Petr Hedbávný na 6. 
místě s nástřelem 525 bodů. 
 
     Druhou sobotu a neděli se jelo na VC Jiříkova. Celkem tam jelo 11 střelců z Chrastavy. 
Muži stříleli 60 ran ve stoje, dorostenci a dorostenky 40 ran ve stoje a žáci stříleli 30 ran 
v leže. Na této soutěži se už našim střelcům vedlo zase lépe, když na 2. místě skončil J. 
Rajnoha. 

MUŽI                                              VzPu 60                                                                                                              
Ing. Petr Hedbávný                         534 b.    6. místo                     Josef Rajnoha         549 b.       2. místo                                 
Petr Klinger                                     541 b.    4. místo                        Martin Halama            425 b.     14. místo         
DOROSTENCI                                  VzPu 40 
Vojtěch Halama                            266 b.  21. místo                       Jiří Čech                      304 b.      15. místo 
Klára Hedbávná                           248 b.  22. místo                       D. Kratochvílová        270 b.     20. místo  
ŽÁCI                                                   VzPu 30 leže 
Vendulka Dlouhá                                163 b.   6. místo                 Michal Zajíček        191 b.       8. místo  
Vojta Polák                                         223 b.   7. místo 
 
     Devatenáctého ledna se jelo na Zimní cenu Kolína. Ani tady si střelci z Chrastavy neudělali ostudu. Jakub Hoffmann si zopakoval umístění 
z loňska, ale s lepším výsledkedkem. 
MUŽI                                               VzPu 60  
Ing. Petr Hedbávný                          544 b.  11. místo         Josef Rajnoha      555 b.   9. místo          Petr Klinger     539 b.  13. místo  
DOROST do 18 let                           VzPu 40 
Jakub Hoffmann                              352 b.  5. místo     Jiří Čech          307 b.  10. Místo      Klára Hedbávná       269 b.  12. místo                     

 
    Třetí kolo Liberecké ligy proběhlo 16.12.2007.  Mezi muži (VzPu 60) skončil Ing. Petr Hedbávný na 8. místě, Petr Klinger na 11. Místě a Martin 
Halama na 21. místě. V kategorii seniorů (VzPu 60) vybojoval Josef Rajnoha bronzovou medaili. Jakub Hoffmann mezi dorostenci do 18 let zvítě-
zil (VzPu 40), Jiří Čech skončil šestý. 
V dorostu do 16 let Klára Hedbávná obsadila 12. místo a Vojtěch Halama 11. místo (VzPu 40). Vítek Halama mezi dorostenci do 14 let skončil v 
kategorii VzPu 30 leže 17. místo. 
 V kategorii dorostu do 12 let (VzPu 30 leže) nás reprezentoval Michal Zajíček (16.) a Vojta Polák (23.).                                 
   
    Po 3. kole Liberecké ligy se naši střelci umístili dle níže uvedené tabulky. O všem ještě rozhodne poslední kolo, neboť někteří střelci mají 
odstřílená jen dvě kola a do celkového hodnocení se počítají tři nejlepší kola ze čtyř.  
MUŽI – VzPu 60      Ing. Petr Hedbávný – 8., Petr Kninger – 18. a Martin Halama – 28.        
SENIOŘI –  VzPu 60       Josef Rajnoha – 7. 
DOROST do 18 – VzPu 40      Jakub Hoffmann – 1., Jiří Čech –  3. 
DOROST do 16 – VzPu 40     Klára Hedbávná – 14., Vojtěch Halama – 8. 
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DOROST do 14 – VzPu 30 leže     Vítek Halama – 16.                     
DOROST do 12 – VzPu 30 leže      Michal Zajíček – 24.,  Vojta Polák – 21., Vendula Dlouhá – 28., Filip Šimon – 30.         
   Na chrastavské střelnici je povolena střelba i z krátkých zbraní a proto zveme všechny zájemce, kteří jsou držiteli zbraní, ZP a chtějí si zastřílet v 
rámci pravidelného tréninku, který se koná každé úterý a čtvrtek od 16 hodin. Ostatním jsme ochotni v rámci možností zbraň zapůjčit.  

Josef RAJNOHA, vedoucí SSK 

   S radostí konstatujeme, že zájem o novoroční vycházku okolím Chrastavy neupadá. O tom svědčí 903 přihlášených 
Chrastaváků, ale i mnoha „přespolních“ k pochodování na čtyřech tradičních trasách. Je pravda, že nám přálo i počasí, 
beze srážek, poměrně teplo (+6 °C). 
 
  Pokud jde o ty „přespolní“, tak z největší dálky se 
registroval  Gerd Raymond ze Švédska, jinak se zúčastnili 
návštěvníci z Německa a premiérová byla návštěva zájezdu 
33 dětí z partnerského města Lwówku Ślaského z Polska. 
Pochod absolvovali i turističtí přátelé z Tanvaldu, Náchoda, 
Nového Boru, Litoměřic, Hrádku nad Nisou, Liberce, Prahy, 
Zlína. 
 
   A právě zlínská návštěvnice si odnesla krásnou 
keramickou upomínku pro účastníka s pořadovým číslem 
30 000, počítáno od prvního ročníku, z dílny keramického 
ateliéru paní Michálkové.  Byla to slečna Jitka Kupková. 
 
   Dá se říci, že tradičně nejstarším (už 3x) účastníkem byl 
pan František Koral z Jablonce nad Nisou. 
   Celou akci zajišťuje asi padesátka členů KČT Chrastava, ale také řada dalších “Chrastaváků“. Na trase desítky byla 
otevřena pro veřejnost koňská farma na Vysoké. 
   Chceme proto touto cestou všem vyslovit velké poděkování, protože to dělají dobrovolně ve svém volném čase. 
 

Nejprve poděkování 
S koncem roku 2007 byla uzavřena veřejná sbírka Pozvedněte slabé, 
kterou již 5. rokem pořádala Nadace Euronisa a ke které jsme se 
v loňském roce poprvé připojili i my v Chrastavě.  Když jsme v lednu na 
městském úřadě rozpečetili pokladny, napočítali jsme 7513 Korun a 50 
haléřů! Více jak polovina byla vybrána v pokladně umístěné v lékárně 
pana Mgr. Karla Novotného, zbytek většinou v průběhu Chrastavských 
slavností. Děkujeme touto cestou všem dárcům! Velkým kladem 
této sbírkové akce je fakt, že prostředky, které se vyberou, jsou použity 
na podporu nějakého projektu, který pomáhá přímo v místě sbírky. 
V Centru dobrého času Bétel budou z těchto prostředků zajištěny 
aktivity pro seniory: lektor pro zdravotní tělocvik a poznávací zájezdy.  
 

Dále několik pozvání 
Němčina pro dospělé 
Zveme začátečníky nebo ty, kteří chtějí oprášit zašlé vědomosti, na 
kurz němčiny pro dospělé. Nabízíme příjemný čas v nekonkurenční 
atmosféře pod vedením zkušené lektorky. Každé pondělí od 14:00 
hodin v 1. patře kina. Více informací na telefonu: 723 073 048. 
Jedinečná příležitost pro nastávající maminky! Už nemusíte jezdit 
cvičit do Liberce – tělocvik pro těhotné přímo v Chrastavě! 
V Centru dobrého času Bétel v 1. patře kina vždy ve čtvrtek od 16:30 
hodin. Bližší info na telefonu: 732 335 877. 
Zima ještě nekončí, přijďte si protáhnout ztuhlá záda – zdravotní 
tělocvik pro seniory vždy ve čtvrtek od 15:00 hodin v 1. patře 
kina! Cvičení pod vedením odborné cvičitelky s individuálním 
přístupem k jednotlivým oslabením. Bližší informace na telefonu:  

732 335 877. 
 
 
 Výstava k 550. výročí založení 
Jednoty bratrské (1457-2007) 

V únoru 2008 doputuje do našeho města významná kulturní událost – 
první komplexní výstava v novodobé historii České republiky, která 
dokumentuje vznik, vývoj a současnost Jednoty bratrské jako nejstarší 
reformační církve, která vznikla na našem území a v současné době 
působí také v mnoha zemích Evropy, v severní a jižní Americe, v Africe 
a Asii.  Cílem výstavy je představit Jednotu bratrskou v průřezu pěti a 
půl století, poukázat na významné historické momenty a také na její 
celkové zaměření, ve kterém se projevuje zájem o druhé, praktická i 
konkrétní pomoc a péče. Výstava byla zahájena v březnu roku 2007 a 
postupně bude instalována ve  více než 30 městech naší země. Záštitu 
nad  výstavou převzal předseda Senátu Parlamentu ČR MUDr. 
Přemysl Sobotka, Ministerstvo kultury, hejtman Libereckého kraje Petr 
Skokan a v našem městě také starosta Města Chrastava Ing. Michael 
Canov.  
Výstava bude otevřena v sále Společenského klubu Chrastava, 
Turpišova 407 ve dnech 19. – 29. února 2008: Po, Út, Čt a Pá 
9:00 – 17:00 hodin; St 9:00 – 19:30 hodin; Ne 15:00 – 18:30 hodin. 
Součástí výstavy budou dvě interaktivní besedy o historii Jednoty 
bratrské: 
„Jednota bratrská do roku 1620“ - středa 20.2. od 17:00 hodin 
v sále Společenského klubu 
„Z Čech až na konec světa aneb 275 let bratrské misie“ - neděle 
24.2. od 16:00 hodin v sále Společenského klubu 
Více informací na telefonu 605 268 348 nebo na  www.jbcr.info.cz. 
Srdečně Vás zveme k prohlídce výstavy! 

                            Bétel – Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě 
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CENÍK INZERCE
Chrastavské listy

Hledáme 10 lidí, kteří chtějí zhubnout 5 – 10 kg. Konzultace 
ZDARMA. Více informací na tel.: 721 780 695 nebo na  
www.hubnete.cz/zdendaspak 
———————————————————————————— 
SHÁNÍM zachovalá loukoťová kola přibližný průměr 60 a 100 cm, 
dva a dva kusy (ne k dekoraci, ale pro provoz bryčky). 
Dále sháním saně za koně a různé postroje. Tel.: 603 260 778 
———————————————————————————— 
PRONAJMU garáž v centru města Chrastavy (u kina). Cena doho-
dou. 
Bližší informace na tel.: 608 130 310 nebo 482 720 601 
———————————————————————————— 
DARUJI koňský hnůj – slamnatý. Nutný vlastní odvoz (až bude 
trochu vyschlo). Případně výměna za tvrdé pečivo pro koníky. 
Tel.: 603 260 778 
PRODÁM dvě zimní pneumatiky 165/70 R13 jeté jednu zimu – 
zachovalé. Cena 500,-Kč za obě. Tel.: 603 260 778. 
———————————————————————————— 

Technik – rozpoètáø

Obchodní zástupce

Montér / Zámeèník

Požadujeme:

Nabízíme:

Požadujeme:

Nabízíme:

Požadujeme:

Nabízíme:

- SŠ technického směru, 
- Zkušenost s kalkulací nabídek
- Schopnost obchodního jednání 
- Znalost kreslení v Auto CAD nebo v obdobném programu 
- Základní znalost NJ

- Stabilní zaměstnání ve středně velké společnosti
- Možnost profesního růstu

- SŠ technického směru výhodou
- Zkušenost s kalkulací nabídek
- Schopnost obchodního jednání
- Základní znalost NJ

- Stabilní zaměstnání ve středně velké společnosti
- Možnost profesního růstu

- Flexibilita – montáže po celé ČR a EU
- Schopnost vedení menší skupiny montérů 
- Základní znalost NJ popř. AJ
- Zkušenost z montáži z CZ/EU výhodou
   (nejlépe regálů, konstrukcí apod.)

- Stabilní zaměstnání ve středně velké společnosti

--------------------------------------------------------
Své životopisy zasílejte na e-mail: info@profi-regal.cz
Bližší informace Vám sdělíme na telefonním čísle 
485 246 581 nebo 739 631 746

se sídlem v Rynolticích
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spol. s r.o.

music-bar

restaurant GLORIA

na námìstí 1. máje v Chrastavì

Zahajujeme opìtovnì provoz kuchynì!
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