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Vážení spoluobčané, 
dovoluji si Vás pozvat na padesátýšestý  „Večer se starostou“ pořádaný na téma: 
Možnost zavedení kabelové televize a zlepšených internetových služeb na 
sídlišti Střelecký vrch a okolí. 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 informatik města pan Ing. Jaroslav Smola. 
   Pozvání  přijali  zástupci  firmy  Coprosys a. s.,  jejichž  firma  chce  výše 
  uvedené realizovat.  

 
    Setkání se koná v pondělí dne 19. května  2008 od 17:00 hodin 
    ve velké zasedací místnosti  budovy radnice.  
 
   Těším se na Vaši účast.                                                  Ing. Michael   C a n o v 

    Již v Chrastavských listech 10/2004 a 9/2006 byli čtenáři informováni o úsilí města realizovat 
prostřednictvím Severočeské vodárenské společnosti a. s. (je majitelem kanalizační sítě na území města 
Chrastavy), jejímž jsme akcionářem, rekonstrukci kanalizace v Nádražní ulici. Realizace úspěšných 
jednání, byť se zpožděním, byla též úspěšná a v tomto období je v plném proudu (časový skluz byl více 
než vyrovnán zahrnutím realizace nové kanalizace v ulicích Luční a Cihlářská, o níž město velmi 
usilovalo po obdržení petice ze dne 20. 2. 2005).    
   Popis toho, co přesně se ve zmiňovaných ulicích děje, nejlépe vyjádří výtah z tiskové zprávy SVS a.s. 
ze dne 4.2.2008: „Severočeská vodárenská společnost a.s. (SVS) zahájila v Chrastavě na Libe-
recku rekonstrukci a dostavbu kanalizace a rekonstrukci vodovodu v celkovém objemu téměř 
29 milionů Kč (bez DPH).“ 

Petr Skokan, předseda představenstva Severočes-
ké vodárenské společnosti doplňuje: Jedná se o 
jednu z nejrozsáhlejších investičních akcí v 
tomto regionu. Rekonstrukce a dostavba vodá-
renských sítí zde do budoucna přispějí k bez-
problémovému zásobování připojených 
obyvatel pitnou vodou a k odvádění odpadních 
vod v souladu s legislativou. 
 
Více o stavbě: Zahájená investiční akce SVS je v 
celkovém finančním objemu téměř 29 milionů korun 
(bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení Ještědská stavební 
společnost s. r. o. se sídlem v Liberci. Stavba byla zahájena v prosinci 2007 předáním 
staveniště. Stavební práce začaly v druhém lednovém týdnu a mají být podle smlouvy 
ukončeny do konce listopadu 2008.  
Opatření na kanalizační síti zahrnují oblast ulic Nádražní, Luční a Cihlářská. V Nádražní ulici je 
poměrně nová splašková kanalizační stoka z PVC průměru 300 mm a betonová dešťová stoka 
průměru 600 mm, která je ve velmi špatném technickém stavu. Souběhem řady faktorů 
(havarijní stav dešťové kanalizace, malý počet uličních vpustí, nedůsledné oddělení dešťových 
vod ze splaškového systému aj.) zde dochází k vytékání splašků a k zaplavování nemovitostí. 
Betonová stoka v Nádražní ulici v celkové délce 484 metrů proto bude nahrazena 
sklolaminátovým potrubím o průměru 600 mm v délce 273 metrů a potrubím o průměru 700 mm 
v délce 212 metrů. Současně dojde k rekonstrukci 75 metrů kanalizačních přípojek a 15 kusů 
uličních vpustí v celkové délce 50 metrů.        ………. Dokončení na str. 2 
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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  
seznam členů pracovní skupiny Programu rozvoje města - PRM. 
Pracovní skupina PRM má za úkol přijímat stanovisko k postupu 
zpracování programu, hodnotit závěry jednotlivých etap a předkládat 
návrhy opatření na další postup prací. Uvedení členové skupiny již byli 

osloveni a souhlasili se svým zařazením do této komise. 
-  j m e n o v a l a 
koordinátorem a jednatelem odpovědným za činnost pracovní skupiny 
vedoucího odboru ORM Mgr. Jakuba Dvořáka  
-  s c h v á l i l a  
pronájem garáže o výměře cca 11 m2 na st. p. č. 386/2 v k. ú. 

V ulicích Luční a Cihlářská je jednotná kanalizační 
stoka, kam je přes septiky napojeno cca 30 obyvatel. 
Stoka je vyústěna bez vodoprávního rozhodnutí přímo 
do Jílového potoka. Dojde zde proto k výstavbě nové 
splaškové kanalizace v délce 756 metrů. Bude použito 
kameninové potrubí o průměrech 250 a 300 mm. 
Současně bude vybudováno 190 metrů nových 
kanalizačních přípojek. Splaškové vody z této lokality 
pak budou odváděny na ČOV Chrastava. 
 
V souběhu s trasou rekonstruované kanalizace v 
Nádražní ulici a s trasou budované nové kanalizace v 
Luční a Cihlářské ulici je veden původní litinový vodovod 
z roku 1909. Vzhledem ke stáří vykazuje vysokou 
poruchovost, proto dojde k jeho rekonstrukci. V 
Nádražní ulici bude litinové potrubí vyměněno za potrubí 
z tvárné litiny o průměru 200 mm v délce 180 metrů. 
Dojde rovněž k přepojení tří stávajících vodovodních 
přípojek včetně výměny jejich veřejných částí a k 
výměně podzemního hydrantu. V ul. Luční a Cihlářská 
bude vyměněno celkem 673 metrů vodovodu. Nově 
bude použit vysokotlaký polyetylén (PE-HD) o průměru 
90 mm. Přepojeno bude také 28 stávajících 
vodovodních přípojek včetně výměny 160 metrů jejich 
veřejných částí. Vyměněny budou i dva podzemní hydranty.“ 
 
Co se týče další dostavby kanalizační sítě, je třeba podotknout, že SVS a. s. je vypracována  studie na optimální dostavbu kanalizační sítě na 
území města Chrastava.  Navíc – zcela mimo původně plánovaný harmonogram – zahrnula SVS a. s. přednostně do svého plánu realizaci 
kanalizace v Pobřežní ul. (před  realizací II. etapy přeložky II/592).  
 
Česká republika se zavázala Evropské unii k zajištění odkanalizování a čištění s účinností od 1. 1. 2011. Prostřednictvím novely zákona o 

vodách tuto povinnost přehodil ten, kdo se zavázal (právní subjekt Česká 
republika) na toho, kdo se nezavázal (právní subjekty obce). Dle zákona 
může být od 1. 1. 2011 udělena pokuta [tím, kdo se zavázal 
(prostřednictvím ČIŽP), tomu, kdo se nezavázal, za to, že nesplnil 
závazek toho, kdo se zavázal] do výše 1 milionu korun.   
 
V Chrastavě existuje plně funkční čistička a cca 60 % obyvatel je 
napojeno na kanalizační síť. Pokud by toto číslo do 31. 12. 2010 
nevzrostlo na hranici, která bude stačit ministerským úředníkům (prý 85 
%) a pokuta by nám reálně hrozila, budeme se pochopitelně právní cestou 
bránit. 
———————————————————————————————— 
Pozn.: Na webových stránkách města je v této souvislosti uveden dopis 
Ministerstva životního prostředí a zemědělství, vyjádření SVS a. s. a 
odpověď starosty města (schválena ZM všemi 19 hlasy).  

 Michael Canov, starosta 
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pronájem garáže o výměře cca 11 m2 na st. p. č. 386/2 v k. ú. 
Chrastava I paní Lence Štofčíkové za cenu 500,- Kč/měsíc, za účelem 
parkování os. automobilu, na dobu neurčitou, vč. návrhu smlouvy o 
nájmu nebytových prostor č. N/02/2008 a pověřila starostu jejím 
podpisem  
-  s c h v á l i l a  
dodatek č. 1, čj. N/26/2008 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor čj. 
N/45/2005, kterou uzavřelo město Chrastava a Jana Zahurancová, a 
pověřila starostu jeho podpisem  
-  s c h v á l i l a  
1.      pronájem části p. p. č. 319/11 o výměře cca 15 m2 – ostatní 

plocha, v k. ú. Dolní  Chrastava Okresnímu bytovému družstvu, 
za účelem umístění stavební buňky, na dobu určitou, za cenu 1 
000,- Kč/měsíc, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemku čj. 
N/28/2008 a pověřila starostu jejím podpisem  

2.      pronájem p. p. č. 1252/4 o výměře 12.381m2 – trvalý travní 
porost, v k. ú. Horní Chrastava firmě Kordula, s. r. o., za účelem 
sekání trávy, na dobu neurčitou, vč. návrhu smlouvy o nájmu 
pozemku čj. N/27/2008  a pověřila starostu jejím podpisem  

3.      pronájem p. p. č. 1061/1 o výměře 2.877 m2 – trvalý travní porost, 
v k. ú. Horní Vítkov panu Jozefu Slabejovi  za účelem sekání trávy 
a údržby pozemku, na dobu neurčitou, vč. návrhu smlouvy o 
nájmu pozemku čj. N/29/2008  a pověřila starostu jejím podpisem 

4.      pronájem objektu č. p. 230 se stavební parcelou č. 236 o výměře 
83 m2  v k. ú. Chrastava I, turistickému oddílu Perseus – PS 
Liberec, Loudátova 11, Chrastava na zřízení klubovny, na dobu 
neurčitou  

-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 846/1 v k. ú. 
Chrastava I ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s., Děčín, jímž 
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování elektrizační 
distribuční soustavy „Chrastava, Liberecká – AES, AYKY-
2RD“ (stavebník Jung, Fiala) bezúplatně, vč. návrhu smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. VB/03/2008 a pověřila starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a  
1.      smlouvu na zřízení věcného břemene čj. VB/04/2008 na 

pozemkové parcele č. 82/4 v k. ú. Chrastava II ve prospěch SČP 
Net, s.r.o. Ústí nad Labem (investor Josef Slabihoudek)   

2.      smlouvu na zřízení věcného břemene čj. VB/05/2008 na 
pozemkové parcele č. 723 v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy ve 
prospěch SČP Net, s.r.o. Ústí nad Labem (investor Pavlína 
Kryštofová – Pleskotová)  

-  s c h v á l i l a 
zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách  č. 1391/8 a 
1411 v k. ú. Chrastava I ve prospěch společnosti RWE Distribuční 
služby, s. r. o., Brno, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a 
provozování zařízení „Rekonstrukce STL plynovodů a přípojek 
v Chrastavě“, za cenu do 100 bm 10.000,- Kč a za každý další bm 
100,- Kč, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene čj. SBS/12/2008 a pověřila starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a 
zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách 21, 124/3, 198/1, 
209/1, 213/1, 770/1,   vše kat. území Dolní Chrastava a na 
pozemkových parcelách 301, 1385/1, 1411, 1412/1, 1412/2, 1505/2, 
1505/6, 308/1, 1505/1 a na stavebních parcelách 12/1, 12/4, 12/38, 
12/2, 12/3,  vše kat. území Chrastava I, ve prospěch společnosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a. s. Praha, jímž dojde k zajištění 

strpění umístění, zřízení a provozování zařízení - kabelů společnosti 
Telefónica O2 Czech Republik, a. s. (stavebník  KSSLK), za cenu 
500,- Kč, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene čj. SBS/13/2008 a pověřila starostu jejím podpisem 
(doporučeno finančním výborem, akce: „Přeložka komunikace č. II/592  
v Chrastavě“) 
-  s c h v á l i l a 
1.      záměr pronajmout kiosek v areálu městského přírodního 

koupaliště za účelem prodeje občerstvení po dobu letního 
provozu areálu koupaliště 

2.      záměr pronajmout nebytový prostor v domě č. p. 297 za účelem 
skladových prostor  

-  s c h v á l i l a 
dodatek č. 1 pojistné smlouvy č. 406-53-224/14 o pojištění majetku 
podnikatelů (pojištění živelní) a pověřila starostu jejím podpisem   
-  s c h v á l i l a 
dodatek č. 3 k hromadné licenční smlouvě o užití hudebních děl 
s textem i bez textu při promítání audiovizuálních děl v kinech 
Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním o. s.  a 
pověřila starostu jeho podpisem  
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Sdružení fyzických osob, Koleník 
S., Ještědská 592 Chrastava, IČ 13340204 na zpracování projektové 
dokumentace na projekt – Rekonstrukce lesní cesty „France Josefa“ a 
pověřila starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem č. 
515007 ze dne 7. 2. 2007  s dodavatelem: REMONDIS, spol. s  r. o., 
Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav, IČ 604 91 736, který 
upravuje cenu svozu komunálního odpadu o míru inflace na rok 2008 
- d o p o r u č i l a ZM 
schválit návrh 2. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2008   
-  s c h v á l i l a 
změnu č. 1 Organizačního řádu města Chrastava  
-  p r o j e d n a l a 
návrh Dopravně provozního řádu města Chrastava a uložila tajemníkovi 
MěÚ dopracovat DP dle vznesených připomínek  
-  s c h v á l i l a  na základě doporučení „Stavebního posouzení stavu 
stávající přístavby kolny v Chrastavě“ demolici kolny na pozemku 
města č. p. 218  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í   zápis č. 2008/07 z jednání bytové a 
sociální komise ze dne 17. března 2008  
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší panu Štefanu Giňovi a 
pověřila starostu jejím podpisem 
-  v y d a l a   s o u h l a s 
1.      s konáním cyklistických závodů pořádaných oddílem cyklistiky 

SPINFIT Liberec dne 22. května 2008  
2.      s konáním cyklistických závodů pořádaných oddílem cyklistiky 

SPINFIT Liberec dne 6. září 2008  
-  v z a l a   n a   v ě d o mí  
zprávu o ukončení veřejnosprávní kontroly na místě č. 1/2007 
vykonané ve dnech 30. listopadu 2007 až 13. prosince 2007 u 
společnosti IMSTAV Group, s. r. o., Mydlářská 105, 460 10 Liberec 
10, IČ 472 86 431   
 

Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města projednalo a usneslo se mimo jiné takto: 
-  s c h v á l i l o 
1.    prodej dle geometrického plánu č. z. 647-198/2007 pozemkové parcely č. 1178/16 o výměře 479 m2 - ostatní plocha do vlastnictví firmy 
HAUSER armatury s. r. o., za cenu 47.900,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/07/2008 a pověřila starostu jejím 
podpisem (kupující nemá splatné pohledávky za městem) 
2.    prodej dle geometrického plánu č. z. 647-198/2007 pozemkové parcely č. 1178/23 o výměře 73 m2 - ostatní plocha do vlastnictví firmy 
Benteler ČR s. r. o., za cenu 7.300,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/08/2008 a pověřila starostu jejím podpisem 
(kupující nemá splatné pohledávky za městem) 
- s c h v á l i l o 
1.    prodej dle geometrického plánu č. z. 448-344/2007 pozemkové parcely č. 25/2 o výměře 407 m2 - ostatní plocha do vlastnictví paní Hedviky 
Perné, za cenu 10.000,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/09/2008 a pověřila starostu jejím podpisem (kupující 
nemá splatné pohledávky za městem) 
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2.    prodej dle geometrického plánu č. z. 448-344/2007 pozemkové parcely č. 25/3 o výměře 102 m2 - ostatní plocha do vlastnictví manželů 
Jarolíma a Dagmar Hajslových, za cenu 2.500,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/10/2008 a pověřila starostu 
jejím podpisem (kupující nemá splatné pohledávky za městem) 
-  s c h v á l i l o 
na základě uzavřené "Smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy“ čj. 04/2005/SBS návrh směnné smlouvy čj. K/11/2008 pro směnu garáže se 
stavební parcelou č. 935 o výměře 20 m2 v k. ú. Chrastava I, která je ve vlastnictví města, za garáž se stavební parcelou č. 330 o výměře 26 m2 a 
pozemkovou parcelu č. 198/7 o výměře 3 m2 - ostatní plocha v k. ú. Dolní Chrastava, které jsou ve vlastnictví pana Svatopluka Brodského a 
pověřilo starostu jejím podpisem (pan Brodský nemá splatné pohledávky za městem) 
-  s c h v á l i l o  
na základě svého usnesení čj. 2008/01/VI ze dne 4. 2. 2008 kupní smlouvu č. 1018930841, čj. K/12/2008 pro koupi pozemkové parcely č. 1236/6 
o výměře 687 m2 - vodní plocha, pozemkové parcely č. 1235/9 o výměře 882 m2 - vodní plocha a dle geometrického plánu čz. 432-22/2007 
pozemkové parcely č. 1235/10 o výměře 964 m2 - trvalý travní porost a pozemkové parcely č. 1235/11 o výměře 304 m2 - vodní plocha, tok umělý, 
vše k. ú. Horní Chrastava, od Pozemkového fondu ČR 
-  s c h v á l i l o  
bezúplatný převod pozemkové parcely č. 720 o výměře 401 m2 - ostatní plocha vč. mostu v k. ú. Dolní Vítkov z vlastnictví Pozemkového fondu ČR 
do vlastnictví města Chrastava (doporučeno osadním výborem) 
-   s c h v á l i l o  
1.    záměr prodat pozemkovou parcelu č. 610/3 o výměře 386 m2 - vodní plocha v k. ú. Chrastava I (doprodej rybníka) 
2.    záměr prodat část pozemkové parcely č. 1433/2 o výměře cca 1800 m2 - ostatní plocha v k. ú. Chrastava I (scelení pozemků)  
3.    záměr prodat část pozemkové parcely č. 851/4 o výměře cca 130 m2 - trvalý travní porost v k. ú. Chrastava I (na rozšíření příjezdové 
komunikace ke garážím) 
4.    záměr prodat pozemkovou parcelu č. 759/2 o výměře 581 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Dolní Chrastava (na zřízení zahrady) 
5.    záměr prodat část pozemkové parcely č. 555/3 o výměře cca 30 m2 – ostatní plocha v k. ú. Dolní Chrastava (na zřízení vjezdu) 
6.    záměr prodat pozemkovou parcelu č. 68/2 o výměře 159 m2 – ostatní plocha v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy (na zřízení zahrady - 
doporučeno osadním výborem) 
7.    záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1033 o výměře 461 m2 – zahrada v k. ú. Horní Vítkov (na zřízení zahrady) (doporučeno osadním 
výborem) 
8.    záměr prodat část pozemkové parcely č. 12 o výměře cca 700 m2 - ostatní plocha v k. ú. Horní Vítkov (na zřízení zahrady - doporučeno 
osadním výborem) 
-  s c h v á l i l o  
4. změnu podmínek pro prodej části podílu Města Chrastava v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k 
volným bytům bez nájemního vztahu ve znění pozdějších dodatků 
-   s c h v á l i l o   
na základě doporučení RM čj. 2008/05/XIV ze dne 31. 3. 2008 návrh 2. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2008 
- v z a l o   n a   v ě d o m í  
rozpočet Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko na rok 2008 
 -  z ř í d i l o 
na základě podnětu MBDCH v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, 
fond správy nemovitostí MBD Chrastava 
-  s c h v á l i l o 
pravidla tvorby a čerpání fondu správy nemovitostí MBD Chrastava  
-  s c h v á l i l o 
dodatek č. 3 k příloze č. 1 Zřizovací listiny Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec, 463 31 Chrastava, příspěvková 
organizace  
-  v y d a l o 
obecně závaznou vyhlášku města Chrastavy č. 1/2008, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství  
-  v y d a l o 
obecně závaznou vyhlášku města Chrastavy č. 2/2008, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 6/2006 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství  
-  v y d a l o 
obecně závaznou vyhlášku města Chrastavy č. 3/2008, kterou se zrušuje vyhláška č. 1/2007 a mění a doplňují vyhlášky č. 7/2006 a 10/2006  
-  v z a l o   n a   v ě d o m í 
seznam členů pracovní skupiny Programu rozvoje města - PRM jmenovaných RM usnesením č. 2008/05/I ze dne 31. 3. 2008. Uvedení členové 
skupiny již byli osloveni a souhlasili se svým zařazením do této komise. 
-   v z a l o   n a   v ě d o m í 
informaci starosty ve věci požadavků směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod (společný dopis MZE a MŽP)  
-  s c h v á l i l o  
odpověď starosty včetně vyjádření SVS a. s.  
-  s c h v á l i l o 
dodatek č. 3 k stanovení výše odměn členům zastupitelstva, rady, výborů a komisí  
-  z a m í t l o 
žádost o příspěvek z rozpočtu města Chrastava v roce 2008 nestátní neziskové organizace Člověk v tísni, o. p. s.  
-  s c h v á l i l o 
rozdělení grantu Města Chrastava 2008 na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu dle předloženého návrhu 
včetně přijatých změn u pořadových čísel 12, 15, 22, které jsou označeny v příloze 
- s c h v á l i l o 
v souladu s usnesením ZM č. 2007/04/IX ze dne 3. září 2007 
1.    koupi níže uvedených pozemků od pana Jakuba Záslava a paní Zdenky Záslavové 
a) dle geometrického plánu čz. 629-51/2007 p.p.č. 45/22 o výměře 45 m2 – zahrada v k.ú. Chrastava I, za cenu 90.000,- Kč, vč. návrhu kupní 
smlouvy čj. K/029/2007 a pověřila starostu jejím podpisem 
b) části  p. p. č. 45/6  o  výměře cca 10 m2 – zahrada v k. ú. Chrastava I, za  cenu 2.000,- Kč/m2 vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní čj. 
SBS/36/2007 a pověřila starostu jejím podpisem 
2.    koupi níže uvedených pozemků od manželů Jana a Jitky Pospíšilových 
a) dle geometrického plánu čz. 629-51/2007 p.p.č. 45/23 o výměře 44 m2 – zahrada v k. ú. Chrastava I, za cenu 88.000,- Kč, vč. návrhu kupní 
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kupní smlouvy čj. K/030/2007 a pověřila starostu jejím podpisem 
b) části p.p.č. 45/7 o výměře cca 10 m2 – zahrada v k.ú. Chrastava I, za cenu 2.000,-Kč/m2 vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní čj. 
SBS/34/2007 a pověřila starostu jejím podpisem 
3.    koupi níže uvedených pozemků od manželů Josefa a Naděždy Zitkových 
a) dle geometrického plánu čz. 629-51/2007 p.p.č. 45/21 o výměře 2 m2 – trvalý travní porost a p.p.č. 79/3 o výměře 45 m2 – zahrada v k.ú. 
Chrastava I, za cenu 94.000,- Kč, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/031/2007 a pověřila starostu jejím podpisem 
b) části p.p.č. 45/11o výměře cca 2 m2 – trvalý travní porost a části p.p.č. 79/1 o výměře cca 7 m2 – zahrada v k.ú. Chrastava I, za cenu 2.000,- 
Kč/m2 vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní čj. SBS/37/2007 a pověřila starostu jejím podpisem 
4.    koupi níže uvedených pozemků od paní Miluše Hofmannové 
a) dle geometrického plánu čz. 629-51/2007 p.p.č. 85/5 o výměře 34 m2 – zahrada v k.ú. Chrastava I, za cenu 68.000,- Kč, vč. návrhu kupní 
smlouvy čj. K/033/2007 a pověřila starostu jejím podpisem 
b) části p.p.č. 83/3 o výměře cca 6 m2 – zahrada a části p.p.č. 83/4 o výměře cca 2 m2 – zahrada v k.ú. Chrastava I, za cenu 2.000,- Kč/m2, vč. 
návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní čj. SBS/32/2007 a pověřila starostu jejím podpisem 
5.    koupi níže uvedených pozemků od manželů Rudolfa a Marty Šetřilových 
a) p.p.č. 1385/2 o výměře 41 m2 – ostatní plocha a dle geometrického plánu čz. 629-51/2007 p.p.č. 86/2 o výměře 117 m2 – zahrada v k.ú. 
Chrastava I, za cenu 316.000,- Kč, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/034/2007 a pověřila starostu jejím podpisem 
b) části p.p.č. 86 o výměře cca 10 m2 – zahrada a části p.p.č. 87 o výměře cca 10 m2 – zahrada v k.ú. Chrastava I, za cenu 2.000,- Kč/m2 vč. 
návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní čj. SBS/35/2007 a pověřila starostu jejím podpisem 
6.    koupi části p.p.č. 81 o výměře cca 104 m2 – zahrada v k.ú. Chrastava I, od paní Miluše Valnohové a pana Miroslava Bednáře, za cenu 2.000,- 
Kč/m2, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní čj. SBS/30/2007 a pověřila starostu jejím podpisem 
7.    koupi části p.p.č. 85/1 o výměře cca 8 m2 – zahrada v k.ú. Chrastava I od manželů Martina a Jany Čtvrtníkových, za cenu 2.000,- Kč/m2 vč. 
návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní čj. SBS/31/2007 a pověřila starostu jejím podpisem. 

Jak a kam dál? To jsou zásadní otázky, který si  před sebe musí klást 
vedení a zastupitelé každého města.    
 
Odpověď na výše uvedené otázky – a to především z dlouhodobého 
hlediska – by měl zodpovědět dokument Program rozvoje města, který 
však pochopitelně nespadne tzv. z nebe. Na jeho přípravě – po již 
proběhlé realizaci přípravných kroků  (audit dosavadních rozvojových 
dokumentů) – se bude podílet dvacetičlenná pracovní komise, ve které 
jsou zastoupeni v převažujícím počtu lidé působící mimo samotnou 
radnici. K její práci se svými podněty  mohou přispět i  všichni další 
zájemci z řad obyvatel města.  
 
Vážení spoluobčané, z jakýmikoli podněty týkající se Programu rozvoje 
města se můžete obrátit na koordinátora a jednatele pracovní komise 
Mgr. Jakuba Dvořáka (482 363 821, e-mail: dvorak@chrastava.cz), 
příp. na zpracovatele všech dokumentů Ing. Jiřího Lauermana e-mail: 
jl@jl-plan.cz. 
 

                          Michael Canov, starosta města 

    Na základě požadavku občanů město Chrastava uzavřelo dodatek ke 
smlouvě s TSS a. s. týkající  se  rozšíření  provozu   sběrného dvora.  
Dle  tohoto  dodatku  bude  s  účinností  od 1. května 2008 sběrný dvůr 
otevřen každé pondělí až do 18:00 hodin a taktéž sobotní provoz od 
9:00 do 12:00 hodin bude platit v každém týdnu.                                                          

Ing. Michael Canov 

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

—————————————————————————— 
Pondělí               7:00 – 10:00    10:30 – 18:00 
Úterý – Čtvrtek   7:00 – 10:00    10:30 – 15:00 
Pátek                   7:00 – 10:00    10:30 – 12:30 
Sobota                                          9:00 – 12:00     

—————————————————————————— 
Sběrný dvůr je od 1.5.2008 otevřen NOVĚ 

KAŽDOU SOBOTU !!!  

     V uplynulých dnech se ke mně dostala 
informace, že údajně zástupci firmy Bohemia 
Energy entity s. r. o.  nabízí domácnostem a 
podnikatelům v Chrastavě odběr elektrické 
energie s tím, že takto učiní i Město Chrastava.  
 
     K výše uvedenému sděluji: 
 
Je sice pravdou, že zástupci výše uvedené firmy 
jednali v dané věci s pracovníky MěÚ Chrastava, 
nicméně v této záležitosti neobdrželi dosud od 
města žádné vyjádření. V příštích dnech na 
základě doporučení příslušných pracovníků MěÚ 
a v souladu s mým názorem obdrží stanovisko 
jednoznačně záporné.   
 
———————————————————————
—                                                                                                                                                                                                                                                              

V  Chrastavě dne 23. 4. 2008 

Přijměte pozvání na internetové stránky ZŠ a MŠ, 
Chrastava, Vítkov 69, které budou spuštěny k 1. květnu 
2008  na adrese:  www.skolavitkov.cz 

 
Srdečně zve Marie Pilařová, ředitelka školy. 
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  Tak jsem dostal u příležitosti 1. ročníku Czech-POINTU diplom, a to přímo od premiéra a ministra vnitra České republiky. Popravdě však musím 
říci, že jsem ho dostal nezaslouženě, neboť tu mravenčí práci k jeho funkčnímu zavedení jsem nekonal já, ale lidé na naší radnici.  Proto 
uveřejňuji tento diplom spolu s průvodním dopisem s tím, že diplom si zaslouží pracovníci našeho úřadu, především pak náš informatik pan Ing. 

Jaroslav Smola. A věřím, že pro občany našeho města se Czech-POINT 
na naší radnici stává prostředkem usnadnění komunikace s úřady.   

                          Michael Canov 

    Zastupitelstvo města vydalo na svém zasedání dne 14. 4. 2008 

vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů na náměstí 1. 

máje a v jeho bezprostředním okolí (u školy, infocentra a 

městského muzea včetně podchodu v Liberecké ulici). Výjimkou 

jsou pouze akce pořádané městem či s jeho souhlasem (např. 

Chrastavské slavnosti), Silvestr a Nový rok.  
                               

                                      Ing. Michael Canov 
 

—————————————————————————— 
(Celé znění vyhlášky najdete v příloze dnešního vydání Chrastav-

ských listů a na www.chrastava.cz.) 
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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  
v návaznosti na své usnesení 2008/05/IV smlouvu o nájmu nemovitosti čj. N/30/2008 uzavřené mezi pionýrskou skupinou PERSEUS – PS 
Liberec a Městem Chrastava a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  s c h v á l i l a 
uzavření dohody č. LBA-VL-2/2008 o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací s Úřadem práce 
v Liberci a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: TERMIL s. r. o., Albrechtice v Jizerských Horách, V Nivách 2244/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 25 490 
885 na projekt „Oprava stropu tělocvičny ZŠ ve Školní ul. č. p. 438, Chrastava“ a pověřila starostu jejím podpisem, souhlasné stanovisko ředitele 
ZŠ  
 
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o provozu sběrného dvora, nakládání s odpady a přepravě odpadů, evid. č. RÚ/49/2007 ze dne 26. 11. 2007 se 
zhotovitelem: Technické a stavební služby, a. s., Liberecká 35, 463 31 Chrastava, IČ 25425706, který upravuje cenu za obsluhu sběrného dvora 
v souvislosti se změnou provozní doby a pověřila starostu jeho podpisem 
 
-  s c h v á l i l a 
a)      hodnocení a zadání akce „Město Chrastava – údržba městské zeleně“ na základě hodnotící zprávy pracovní komise, v souladu s § 6 a §12 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a přidělila zakázku firmě: Bohumil Penz – Úprava a výsadba 
zeleně, Břevniště 17, Hamr na Jezeře 47 128, IČ 65 648 129 

b)     návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Bohumil Penz, úprava a výsadba zeleně, Břevniště 17, Hamr na Jezeře 47 128, IČ 65648129 na 
údržbu městské zeleně v Chrastavě a pověřila starostu jejím podpisem 

 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Ještědská stavební společnost, spol. s r.o., Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice, IČ 18382550 
na projekt „Chrastava – Stavební úpravy komunikací“ a pověřila starostu jejím podpisem. Jedná se o rekonstrukci povrchů v Luční a Cihlářské 
ulici, včetně rekonstrukce chodníku v Luční ulici, kde je možné dosáhnout finanční úspory z důvodu současně probíhající výstavby kanalizace, 
kterou provádí stejná stavební firma 
 
-  s c h v á l i l a 
rámcovou smlouvu č. 042008 na překladatelskou a tlumočnickou činnost uzavřenou mezi Městem Chrastava a Ing. Barbarou Vítkovou, aliance 
Res Perita Consulting, Nádražní 210, 463 31 Chrastava, IČ 718 35 920 a pověřila starostu jejím podpisem   
 
-  s c h v á l i l a  
1.      pronájem části p.p.č. 81 o výměře cca 118 m2 – zahrada v k.ú. Chrastava I od paní Miluše Valnohové a pana Miroslava Bednáře, za cenu 

826,- Kč, za účelem stavby „Přeložka komunikace II/592 v Chrastavě“ – II. etapa, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/71/2007 a pověřila 
starostu jejím podpisem  

2.      pronájem části p.p.č. 769/1 o výměře cca 7 m2 – ostatní komunikace v k.ú. Dolní Chrastava  od pana Jana Fiebigra, za cenu 49,- Kč, za 
účelem stavby „Přeložka komunikace II/592 v Chrastavě“ – II. etapa, vč. návrhu nájemní smlouvy  čj. N/72/2007 a pověřila starostu jejím 
podpisem 

3.      pronájem části  p.p.č. 83/3 o výměře cca 113 m2 – zahrada a  části  p.p.č. 83/4 o výměře cca 13 m2 – zahrada v k.ú. Chrastava I od paní 
Miluše Hofmannové, za cenu 882,- Kč, za účelem stavby „Přeložka komunikace II/592 v Chrastavě“ – II. etapa, vč. návrhu nájemní smlouvy 
čj. N/73/2007 a pověřila starostu jejím podpisem  

4.      pronájem části  p.p.č. 45/7 o výměře cca 52 m2 – zahrada v k.ú. Chrastava I od manželů Jana a Jitky Pospíšilových, za cenu 364,- Kč, za 
účelem stavby „Přeložka komunikace II/592 v Chrastavě“ – II. etapa, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/75/2007 a pověřila starostu jejím 
podpisem  

5.      pronájem části  p.p.č. 86 o výměře cca 116 m2 – zahrada a části  p.p.č. 87 o výměře cca 47 m2 – zahrada v k.ú. Chrastava I od manželů 
Rudolfa a Marty Šetřilových, za cenu 1 141,- Kč, za účelem stavby „Přeložka komunikace II/592 v Chrastavě“ – II. etapa, vč. návrhu nájemní 
smlouvy čj. N/76/2007 a pověřila starostu jejím podpisem  

6.      pronájem části  p.p.č.  45/6 o výměře cca 38 m2 – zahrada v k.ú. Chrastava I od pana Jakuba Záslava a paní Zdenky Záslavové, za cenu 
266,- Kč, za účelem stavby „Přeložka komunikace II/592 v Chrastavě“ – II. etapa, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/77/2007 a pověřila 
starostu jejím podpisem 

7.      pronájem části  p.p.č. 45/11 o výměře cca 4 m2 – trvalý travní porost a části p.p.č. 79/1 o  výměře cca 24 m2 – zahrada v k.ú. Chrastava I od 
manželů Josefa a Naděždy Zitkových, za cenu 196,- Kč, za účelem stavby „Přeložka komunikace II/592 v Chrastavě“ – II. etapa, vč. návrhu 
nájemní smlouvy čj. N/78/2007 a pověřila starostu jejím podpisem  

8.      pronájem části  p.p.č. 85/1 o výměře cca 135 m2 – zahrada v k.ú. Chrastava I od manželů Martina a Jany Čtvrtníkových, za cenu 945,- Kč, 
za účelem stavby „Přeložka komunikace II/592 v Chrastavě“ – II. etapa, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/79/2007 a pověřila starostu jejím 
podpisem 

 
-  s c h v á l i l a   Dopravně provozní řád města Chrastava  
 
-  s c h v á l i l a  
ukončení smlouvy o poskytování služby VOICE DIRECT COPROSYS č. 070730_00262871_LBC dohodou, se společností COPROSYS, a.s., V 
Hliníkách 1167, Chrudim a pověřila starostu jeho podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
smlouvu o poskytování služby VOICE DIRECT COPROSYS č. 080301_00262871_LBC se společností Coprosys-LVI s.r.o., Hanychovská 832, 
Liberec a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í  informaci ředitele ZŠ Chrastava o volných dnech 2. května 2008 a 9. května 2008  
 
-  s c h v á l i l a   v souvislosti s přiděleným grantem města, použití znaku města na plakáty pro společnost Curia Vítkov, o. s. 
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     Od 1. května 2008 dochází na Odboru rozvoje dotací a správy majetku MěÚ Chrastava 
k personální změně, kde svou dlouholetou činnost ukončí pan Josef Bartoš (vlevo), kterému 
tímto dodatečně děkujeme a přejeme mu do důchodu hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.  
     Jeho místo na pozici referenta správy majetku nahradí pan Petr Bezvoda (vpravo). 

mu 
 

   Na základě auditu rozvojových dokumentů města Chrastavy, který si nechalo město zpracovat a jehož výsledkem 
bylo jednoznačné doporučení vypracování nového souhrnného rozvojového dokumentu města, inicioval odbor rozvoje, 
dotací a správy majetku (ORM) zpracování nového Programu rozvoje města Chrastavy.  
Zpracovatelem tohoto programu byl pověřen Ing. Jiří Lauerman, který má s rozvojovými dokumenty bohaté 
zkušenosti. Na jeho přípravě se však nebude podílet pouze město samotné, ale zároveň v této souvislosti odbor 
vytipoval ve spolupráci se zpracovatelem skupinu tzv. místních expertů, kteří byli následně osloveni se žádostí o 
zapojení do zpracování programu. Pracovní skupina v počtu 20 členů má za úkol přijímat stanovisko k postupu a 
harmonogramu zpracování programu, dále hodnotit závěry jednotlivých etap a předkládá návrhy na úpravy, 
dopracování dílčích částí programu. V současné době již máme za sebou první schůzku pracovní skupiny, která 
sloužila k seznámení jednotlivých členů s úlohou pracovní skupiny a s dalším harmonogramem prací.  
Veškeré informace o probíhajícím zpracování nového Programu rozvoje města Chrastavy najdete na oficiálním webu 
města Chrastavy  http://www.chrastava.cz/město/rozvoj.htm, 

nebo se můžete obrátit přímo na vedoucího ORM Mgr. Jakuba Dvořáka (tel. 482 363 821, e-mail: dvorak@chrastava.cz  či zpracovatele Ing. 
Jiřího Lauermana, e-mail jl@jl-plan.cz.  
     Rádi uvítáme Vaše náměty a připomínky, které můžete psát do chrastavského fóra v sekci Rozvoj města nebo je osobně doručit na odbor 
rozvoje dotací a správy majetku v budově radnice, 3 n. p., č. dveří 306 – Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí odboru.    

    Rekapitulace uzavřených sňatků, počtu narozených občánků a úmrtí za uplynulý rok 2007. 
     Svatby           78  a  1 diamantová svatba 
     Úmrtí             58 
     Narození       64 

 
   Zároveň Vám přinášíme několik fotografií z atmosféry vítání občánků, 
které proběhlo 22. 3. 2008 v obřadní síni Městského úřadu v Chrastavě. 
                                                                                                  I. Loučková 
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V roce 2000 byl ve společnosti GRUPO ANTOLIN Bohemia, a.s. 
zaveden systém environmentálního managementu (systém řízení 
ochrany životního prostředí). Akciová společnost GRUPO 
ANTOLIN Bohemia a.s., se zabývá vývojem a výrobou lisovaných 
interiérových dílů pro automobilový průmysl. 
 
Na začátku roku 2001 získala společnost certifikát dle normy ČSN 
EN ISO 14001:1996. Tato norma popisuje požadavky na systém 
řízení ochrany životního prostředí. Účelem zavádění této normy je 
podněcování aktivního přístupu podniků ke sledování, řízení a 
postupnému snižování dopadů na životní prostředí v rámci 
neustálého zlepšování. 
 
Od  18. – 21. 2. 2008 proběhl v GRUPO ANTOLIN Bohemia , a.
s., 1. kontrolní audit po 2. prodlužovacím dle normy ČSN EN ISO 
14001:2005. Audit provedla firma TÜV NORD Czech, s.r.o. 
 
Cílem pro naši společnost bylo obhájit certifikát bez vystavení 
odchylkového protokolu a dokázat svým zákazníkům a hlavně sami 
sobě, že splňujeme veškeré požadavky kladené na dodavatele do 
automobilového průmyslu. 
 
Certifikát obhájila firma bez vystavení odchylkového protokolu. 
 
Již od roku 2000 firma každoročně vyhlašuje a zveřejňuje svoji „
Politiku ochrany životního prostředí“, která je závazná pro všechny 
zaměstnance firmy a všechny pracovníky externích firem pohybujících se v areálu firmy. Dovolujeme si vás tímto seznámit s Politikou ochrany 
životního prostředí pro rok 2008. 

Jitka Bulířová – technician for EMS  

MĚSTO  CHRASTAVA, nám. 1. máje 1, 463 31  Chrastava 
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Tajemník Městského úřadu Chrastava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:  

REFERENT INFOCENTRA Organizační složky Společenský klub města Chrastavy 
 
                   Místo výkonu práce:  Město Chrastava – Společenský klub - Infocentrum 
                   Platové zařazení: 9. platová třída (odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb. a nař. vl. č. 564/2006 Sb.) 

  
Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje provoz informačního centra, městského muzea, Führichova domu a internetového klubu; 
zajišťuje poskytování informací o městě v oblasti historie, turistického ruchu, ubytovacích a dalších služeb návštěvníkům; zabezpečuje a 
zpracovává podklady a informační materiály o městě a navazujícím okolí; zajišťuje propagaci činnosti města, jeho organizačních složek a 
dalších organizací; organizuje tématické výstavy pro veřejnost a besedy o historii města apod. 
 
Požadavky:  
•       min. středoškolské vzdělání s maturitou                      •      znalost NJ a AJ, z toho jeden aktivně 
•       znalost práce na PC  a s internetem                                  •      praxe v oboru činnosti  výhodou 
•       dobré organizační a komunikační schopnosti                     •      řidičský průkaz sk. „B“ – výhodou 
 
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 
•       přesné označení výběrového řízení                             •      jméno, příjmení a titul uchazeče 
•       datum a místo narození uchazeče                                      •      státní příslušnost uchazeče 
•       místo trvalého pobytu uchazeče                                  •      číslo obč. průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,  
•       datum a podpis uchazeče                                                               jde-li o cizího státního občana 
 
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: 
•       strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících 

se shora uvedených činností 
•       osobní dotazník včetně fotografie (tiskopis je k dispozici na webových stránkách města Chrastava nebo je možno si ho vyzvednout 

v sekretariátu městského úřadu) 
•       výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce  
•       lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (vydá praktický lékař)  
•       ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
Pracovní poměr:   na dobu neurčitou     Předpokládaný termín nástupu:  1. 10. 2008  Lhůta pro podání přihlášky:  5. 9. 2008  
Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu: Ing. Miroslav Chvála, tajemník MěÚ, Město Chrastava, nám. 1. máje 1,  
             463 31  Chrastava, telefon: 485 143 085, 482 363 811, e-mail: chvala@chrastava.cz, cellerova@chrastava.cz 
Obálku označte textem:   Výběrové řízení na místo referent Infocentra 
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VENKOVSKÝ UČITEL 
 
Režisér Bohdan Sláma zachycuje ve svém novém filmu osudy tří 
hlavních hrdinů - Učitele, Marie a Chlapce - jejichž náhodné setkání 
rozpoutá velký příběh lásky, přátelství a odpuštění. Každá z postav si s 
sebou nese tajemství, každá touží po lidské blízkosti. Film Venkovský 
učitel vstupuje do kin s distribučním sloganem "Každý někoho 
potřebuje". Nový snímek režiséra úspěšného filmu Štěstí vznikl v 
česko-německo-francouzské koprodukci a v zahraničí jej zastupuje 
společnost Wild Bunch, distributor loňského vítězného filmu v Cannes. 
 
Učitel (Pavel Liška) opouští gymnázium a rodiče (Zuzana Kronerová a 
Miroslav Krobot) v hlavním městě a přichází učit na venkovskou školu, 
aby tak zapomněl na nevydařené milostné vztahy a našel znovu sám 

sebe. Postupně získává důvěru místních lidí. Jednou z nich je 
svérázná statkářka Marie (Zuzana Bydžovská) a Chlapec, její 
sedmnáctiletý syn (Ladislav Šedivý). Marie žije po rozpadu svého 
manželství smířena s osamělým životem, a proto ji samotnou překvapí, 
když se zamiluje do Učitele. Na návštěvu za Učitelem přijíždí Přítel 
(Marek Daniel), který však záhy zdánlivě poklidné místo opouští a 
zanechává za sebou spáleniště rozvrácených vztahů. Beruška (Tereza 
Voříšková), která do té doby chodila s Chlapcem, ho bez rozloučení 
opouští. Učitel, který cítí vinu, se snaží svým přátelstvím pomoci 
Chlapci vrátit ztracené sebevědomí. O to větší zklamání však prožijí 
Chlapec a Marie, když Učitel neodolá zoufalé touze dotknout se 
Chlapcova těla. Dokážou v sobě hrdinové tohoto příběhu najít sílu k 
odpuštění, potkají nakonec lásku nebo přátelství? 

KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ 
 
    Dům prastrýce Spiderwicka, do kterého se sourozenci Jared, Simon 

a Mallory právě přistěhovali, vypadal už na první pohled velmi záhadně. 
A druhý pohled jim stačil k tomu, aby vytušili, že je na téhle divné 
adrese čeká největší dobrodružství jejich života. Kronika rodu 
Spiderwicků je adaptací populární stejnojmenné knižní série (vyšla i u 
nás), ve které ožívá fantastický svět obývaný ještě fantastičtějšími 
bytostmi. Pro jejich návštěvu nepotřebujete ani kouzelné skříně ani 
vlaky odjíždějící z neexistujících nástupišť. Ten svět je totiž mnohem 
blíž, než si myslíte. 
  Když nejzvídavější z dětí, Jared, najde v jednom z pokojů knížku, na 
které je ručně psaná poznámka "Ať se ji nikdo nikdy neopovažuje číst", 
pochopitelně ji okamžitě otevře. Autor - jeho strýc Arthur Spiderwick - v 
ní popisuje magické bytosti, které žijí kolem jeho lehce strašidelného 
sídla. Mazaného plivníka Hogsqueala, bandu nebezpečných goblinů, 
nádherné víly a tajemné skřítky ale může vidět jenom ten, kdo se na ně 
dívá skrz kouzelný "kámen ke koukání" nebo komu uvízl v oku plivníkův 
plivanec. Kniha ale není pouhým průvodcem po alternativním světě a 
jeho obyvatelích, ale zároveň v sobě skrývá zdroj moci nad ním. I proto 
o její získání usiluje zlobr Mulgarath, jeho nejnebezpečnější obyvatel. 
Na Jaredovi, Simonovi a Mallory bude, aby před ním zachránili nejen 
tuhle říši fantazie, ale taky sami sebe. 
 
  Režiséra Marka Waterse nadchla představa natočit dobrodružný 
příběh, který je na jedné straně fantasy a na straně druhé pevně 
ukotvený v realitě a v současnosti. "S našimi hrdiny se může ztotožnit 
každý dětský divák. Proti své 
vůli se přestěhovali do nového 
domu a neznámého prostředí, 
které krok za krokem 
prozkoumávají a objevují. To 
zažil snad každý z nás, včetně 
pocitu, že v našem světě 
kromě nás žijí různé zvláštní 
bytosti, které nevidíme," říká 
Waters. Zvědavá dvojčata 
Jareda a Simona si zahrál 
Freddie Highmore (Karlík a 
továrna na čokoládu), jejich starší sestru s pečovatelskými sklony 
Sarah Bolger (In America), na svůj věk velmi zkušení herci. Všem třem 
sourozencům pak zdatně sekundují počítačově animovaná monstra, 
která přivedl na svět multioscarový tým trikařů ze slavné společnosti 
Industrial Light & Magic. "Strašidelné domy skrývající řadu tajemství, 
fantastické světy se spoustou úžasných bytostí, to všechno nás lákalo, 
když jsme byli malí, a myslím, že se děti od té doby nezměnily," říká 
producent Mark Canton. 
 
 

V měsíci dubnu probíhala v městském muzeu filatelistická výstava. Byla určena pře-
devším dětem. Ve stručnosti měla ukázat, jak a co sbírat. Na patnácti panelech a v 
pěti vitrínách byly vystaveny filatelistické pomůcky, katalogy poštovních známek, ná-
lepní listy, obálky, pohlednice. Známky československé, české, slovenské i protekto-
rátní. Byly zde také ukázky z námětových sbírek, vánoční, velikonoční a další příleži-
tostní razítka. Výstavu mimo jiné navštívilo i několik školních tříd. Odborný výklad jim 
poskytl člen chrastavského klubu filatelistů pan M. Khaml, za což mu patří dík. 
Výstava byla využita také k propagaci světové filatelistické výstavy Praga 2008, která 
se bude konat od 12. do 14. září tohoto roku ve sjezdovém paláci v Holešovicích. 
Chrastavské infocentrum pořádá v sobotu 13.9.2008 zájezd do prahy na výše uvede-
nou výstavu. Prosíme zájemce, aby se včas přihlsili v informačním centru. 

                     Zdeněk Šimek, KF 04-31 
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GALERIE G Městského muzea
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Třetí ohlédnutí do historie Sboru dobrovolných hasičů v Chrastavě, kte-
rý letos slaví 140. výročí založení. 

—————————————————————————— 
V létě roku 1897 postihla Chrastavu a okolí ničivá povodeň. Po několi-
kadenních deštích se rozvodnila Jeřice i Nisa. Bylo zatopeno náměstí 
a Žitavská ulice se stala pobočným korytem Jeřice. Příval vody strhl 
lávky a mosty po celém toku Jeřice, voda zatopila sklepy a přízemní 
místnosti v desítkách domů, několik budov bylo podemleto. Byly i oběti 
na životech. Do města i okolních obcí přijela komise z Prahy. I při této 
živelné katastrofě pomohli odvahou členové hasičských sborů. 
Téhož roku byl zakoupen vůz pro sanitní družstvo hasičského sboru. V 
roce 1906 byla pro sbor pořízená nová, na tehdejší dobu moderní a 
dost výkonná stříkačka. V průběhu roku 1912 bylo zřízeno na různých 
místech ve vodovodní síti 44 vrchních a 2 spodní hydranty. V případě 
požáru nebylo nutné brát vodu z Jeřice, ale přímo z hydrantů. 
V době první světové války (1914-1918) byli mnozí členové hasičského 
sboru povoláni do armády a někteří se bohužel již nevrátili. Ale i v době 
války bylo nutné zajistit ochranu města před požáry. Záznam z roku 
1917 udává, že hasičský sbor v Chrastavě měl pouze 22 členů a na 
Panenské hůrce jen devět. 
Po vzniku samostatné Československé republiky činnost hasičského 
sboru pokračovala a Chrastava zůstala i nadále sídlem okresního ve-
dení. Z této doby se zachovalo větší množství údajů. Tady je alespoň 
několik z nich: 
V roce 1919 bylo v Horní Chrastavě 83 členů, z toho pětičlenné sama-
ritánské družstvo. Během jednoho roku uspořádali 7 cvičení a 11 schů-
zí. Sbor v Horním Vítkově měl téhož roku 4 cvičení, v Dolní Chrastavě 

pouze dvě. V roce 1922 byl okresním velitelem svazu Johann Brunsch 
z Nové Vsi. V Bílém Kostele bylo v tomto roce 92 členů sboru, z toho 6 
samaritánů. 
Dost zajímavé jsou údaje o početních stavech členstva z roku 1925: 
CHRASTAVA – střed         101 
HORNÍ CHRASTAVA           92  
DOLNÍ CHRASTAVA            90 
ANDĚLSKÁ HORA         44 
PANENSKÁ HŮRKA             28 
KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ  84 
NOVÁ VES                         132 
DOLNÍ VÍTKOV                     52 
HORNÍ VÍTKOV                    61 
BÍLÝ KOSTEL                        95 
Roku 1925 bylo v Chrastavě dosaženo maximálního počtu členů. Vedle 
činných členů bylo v té době 307 členů přispívajících. 
V roce 1935 činil celkový majetek chrastavských hasičů 73 124 korun. 
V meziválečném období byla obnovena tradice hasičských bálů.
Pokladní kniha z roku 1922 udává, že čistý výtěžek plesu činil 3 362 
korun. Záznam z Bílého Kostela z roku 1937 udává, že obecní rada 
poskytla sboru roční příspěvek 1 200 korun. 
Nová kapitola v historii chrastavského sboru začala po osvobození v 
roce 1945. Ale o tom až příště. 

J. Marxová 
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4. května     14:00    HRAJE BIG BAND LIBEREC – odpoledne s největším libereckým tanečním orchestrem 
 
15. května   19:00    9. abonentní koncert 49. koncertní sezony komorní hudby 
                                  JANÁČKOVO KVARTETO – koncert k 80. výročí úmrtí Leoše Janáčka 
 
16. května   20:00    LUBOŠ POSPÍŠIL & 5 P – koncert k novému CD „ Příznaky lásky“, předkapela: Hromosvod 
 
17. května   10:00    zahrada – Lidové sady Liberec a ZOO Liberec Vás zvou na ŽABÍ HRÁTKY ZE ZAHRÁDKY 
                                  soutěžní dopoledne pro malé i velké o drobné ceny a volné vstupenky do ZOO 
 
18. května   14:00    HRAJE BIG BAND LIBEREC – odpoledne s největším libereckým tanečním orchestrem 
 
19. května   19:30    Terasa: JAZZNIGHT ve spolupráci s Kalendářem Liberecka: BAKLAŽÁN 
  
22. května   19:30    Divadlo bez opony – Umělecká agentura Jaroslava Svobodová: ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY 
                                  Komedie o čtyřech dějstvích.Čtyři podoby lásky, čtyři pohledy do světa zamilovaných, okouzlených, podvádějících  
                                  a podváděných.Hrají: Jana Brejchová, Jan Kačer, Pavlína Filipovská, Jiří Ptáčník, Dana Morávková/Adéla 
                                  Kačerová-Kubačáková, Jan Révai/Martin Kubačák 
 
23. a 24. května  Rada dětí a mládeže Libereckého kraje: BAMBIRIÁDA 2008 
                                  Motto:„Projdeme Evropu pro děti s dětmi aneb Nestůj, pojď se přidat! Máš právo mít kamarády“...přehlídka nabídky 
                                  volnočasových aktivit pro děti a mládež 
 
29. května   19:30    IVA FRÜHLINGOVÁ – koncert rodačky z Litvínova v rámci jejího turné IVA 2008, host: Tomáš Klus 
 
31. května   16:00    Zahrada: FESTIVAL GENERACE – zpívají: Offbeat, VocKap a Centrum generace 
 
 

 

6. května     18:30    Klub přátel výtvarného umění: BAROKNÍ ARCHITEKTURA ČESKÝCH ZEMÍ, přednáška profesora Antonína Pršaly 
 
9. května     19:30    NOVOTABAND – rockový koncert 
 
11. května   15:00    Pohádkové odpoledne: O SMOLÍČKOVI, pohádku pro nejmenší diváky hraje Sváťovo Dividlo 
 
13. května   19:30    Posezení s libereckou country: OŽIVENÍ+GRASS HOPPERS+PAKÁŽ 
 
14. května   19:30    Hudební sklepy: ZDENĚK VŘEŠŤÁL – autor, zpěvák a kytarista skupin Nerez a Neřež v sólovém recitálu 
 
15. května   19:00    VEČER JIZERSKOHORKÝCH FILMŮ 
                                  - výběr nejzajímavějších záběrů z dokumentárních filmů od 30. let do současnosti,pořádá Správa CHKO Jizerské hory 
                                    a občanské sdružení Náš kraj 
 
16. května                  Ozvěny 5. ročníku Nisa Film festivalu 
                                  17:30 – Protipóly (Gegenüber/Německo) 
                                  20:00 - Jahodové víno (Wino truskawkowe/Polsko) 
 
22. května   19:30    HUDEBNÍ POŠŤOUCHNUTÍ III. – Petr Michalec a spol. do třetice všeho možného 
 
25. května   15:00    Pohádkové odpoledne: MEDVĚDÍ POHÁDKY,  hraje divadlo Rolnička 
 
26. května   19:30    c.k. Adventura: MADAGASKAR, přednáší Pavla Teichmanová 
 
27. května   18:00    S - HLEDÁNÍ – setkání žáků a studentů dramatického oddělení ZUŠ Liberec 
 
30. května   18:00    Euroregionální sdružení fotografů KONTAKT 
                                  FOTOGRAFIKA LADISLAVA POSTUPY  
                                  - beseda se světově uznávaným libereckým výtvarníkem spojená s promítáním a  prezentací jeho tvorby 
 
————————————————————————————————————————————————– 

Výstava ve studiu a na galerii: Vladimír Vlk- Fotografie 
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12. ročník celonárodní veřejné sbírky 
 

       Přesně za měsíc, ve středu 14. května, se uskuteční 12. ročník 
úspěšné veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha. Po deseti ročnících 
Květinových dní se loni LPR Praha rozhodla pořádat sbírku pod novým 
názvem Český den proti rakovině a přihlásit se tak, v souladu 
s Mezinárodní unií proti rakovině, ke Světovému dni proti rakovině.  
Cílem sbírky není jen získání finančních prostředků na projekty LPR 
Praha, ale také oslovení široké veřejnosti upozorněním na prevenci 
před onkologickými onemocněními. Podle profesora Zdeňka 
Dienstbiera, zakladatele LPR Praha, je nebytné uvědomit si, že „
nesmíme podceňovat péči o vlastní zdraví. Zjednodušeně 
řečeno, riziko nejzávažnějších nemocí, včetně rakoviny snížíme 
až o 60%, pokud nebudeme kouřit, nebudeme se přejídat a 
budeme se více věnovat pohybové aktivitě.“  
 

     Ukončená loňská sbírka vynesla 13 717 343 Kč. LPR Praha 
může hrdě oznámit, že od   roku 1991 až dosud z výtěžků sbírek a ze 
sponzorských darů rozdělila více než 120 000 000 Kč na tři 
dlouhodobé programy směřující ke snížení úmrtnosti na zhoubné 
nádory v České republice. Jsou to: 

      programy zaměřené na nádorovou prevenci a s tím 
související propagaci zdravého životního stylu, 

      podpora kvality života nádorově nemocných, 
      podpora výzkumu, kvalitní výchovy onkologických odborníků 

a finanční pomoc při investicích v onkologických centrech. 
 

       I letos se občané více než 450 měst, městeček a vesnic ČR 
setkají s dobrovolníky ve žlutých tričkách, kteří budou nabízet kytičku 
měsíčku lékařského za minimální příspěvek 20 Kč. Ke každé kytičce 
obdrží dárce také leták s radami, jak rozumnou životosprávou 

minimalizovat riziko onkologických onemocnění s výzvou 
rodičům, aby očkováním dcer proti HPV viru snížili toto riziko na 
minimum a aby u chlapců nezanedbávali vyšetřování varlat. 
 
       Dobrovolníci (onkologičtí pacienti, žáci a studenti, členové Pionýra 
a Junáka,  členky ČSŽ a ČČK a další), bez jejichž pomoci by se sbírka 
nemohla uskutečnit, budou 14. května viditelně označeni. Občané-
dárci peníze vkládají přímo do sběrných vaků,  které budou otevřeny až 
pokladními na  pobočkách ČSOB.  
       Banka navíc přispěje letos na účet sbírky desetikorunou za každou 
platbu uskutečněnou platební kartou v den sbírky. Zároveň umožní 
klientům banky požádat si zdarma o Image kartu s motivem měsíčku 
lékařského. Za každou kartu pořízenou v období od 12. do 25. 5. 2008 
přispěje ČSOB na sbírku 100 Kč.  
      Na sbírkový účet lze také přispívat formou odeslání dárcovské 
SMS zprávy ve tvaru DMS KVET na číslo 87777, a to až do 20. 10. 
2008. Cena jedné DMS je 30 Kč, LPR Praha obdrží 27 Kč.  Dary na 
účet sbírky 65 000 65/0300 je možné poukázat do konce letošního 
roku. 
        
       Výbor LPR Praha bude vybírat, po konzultacích s odbornými lékaři 
(onkology), investice, především zkvalitňující nádorovou diagnostiku 
nebo terapii. Výše podpory bude úměrná výsledkům sbírky.  
        
       Věříme, že sbírka Český den proti rakovině bude úspěšná, osloví 
širokou veřejnost, jejíž důvěry si LPR Praha velice váží. Vždyť Tiká 
v každé rodině!                                                               
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VÝZVA PRO VŠECHNY OBYVATELE 
CHRASTAVY 

 
„CHRASTAVA VČERA A DNES“ 

 
Máte doma  fotografie našeho  města 

(jakéhokoli stáří – i černobílé) 

a nebo z kterékoliv zajímavé události či akce? 

Přineste je do Infocentra (označené jménem a adresou 

– po výstavě Vám budou vráceny)! 
 

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

Z fotografií s největším počtem ohodnocení vznikne  

PRVNÍ CHRASTAVSKÝ 

KALENDÁŘ PRO ROK 2009 

     Ruská federace se zajímá o to, jak jsou udržovány památníky obětem 2. světové války z řad vojáků Rudé armády na území České republiky. 
Z tohoto důvodu navštívil ve čtvrtek dne 24. dubna 2008 
Chrastavu obchodní rada Ruské federace v  České republice 
PhDr. Grigorij Sarišvili.  Navštívil chrastavský hřbitov, kde jsou 
pochováni tři vojáci z řad Rudé armády, kteří zde položili život 
v květnu roku 1945 a na počest těchto rudoarmějců (jejichž 
jména neznáme) je zde umístěn i pomník.   
 
     Poté pan obchodní rada krátce navštívil naší radnici.  Byl 
jsem potěšen, že ocenil, že v Chrastavě je památník udržovaný 
velmi pěkně.  V dalším rozhovoru jsem panu obchodnímu  radovi 
alespoň slovem Chrastavu představil.  Pan Sarišvili  mě při této 
příležitosti informoval, že pokud by měl kdokoli z místních 
podnikatelů či představitelů v Chrastavě působících podniků 
zájem o navázání obchodní spolupráce s podnikateli či podniky z 
Ruské federace, může se na něho přímo obrátit. Tímto tedy tuto 
informaci zveřejňuji s tím, že kontakt na pana obchodního radu je 
tel. 224 311 267 (mobil: 739 039 016), e-mail: rustorg@volny.cz. 

          Ing. Michael Canov 



Strana 17                               

   Starosta Hrádku nad Nisou pan Martin 
Půta, starosta Semil Mgr. Jan Farský, 
starosta Železného Brodu Mgr. Václav 
Horáček a starosta Desné pan Marek Pieter 
se stali iniciátory přípravy kandidátky 
starostů do Libereckého kraje pro krajské 
volby 2008. Prvně jmenovaný se stal 
současně lídrem této kandidátky. Ovšem 
tým, který připravuje kandidátku hnutí 
Starostové pro Liberecký kraj, netvoří již 

dávno pouze výše uvedení, ale starostové z měst a obcí vskutku z celého 
Libereckého kraje včetně Chrastavy. Na kandidátce by neměli chybět ani 
starostové obcí v našem nejbližším okolí (Bílý Kostel n. N., Kryštofovo 
Údolí, Chotyně). Krajské město Liberec pak bude reprezentovat exprimátor  
Ing. Jiří Drda.  
Bližší informace o kandidátce Starostové pro Liberecký kraj naleznou 
zájemci na stránkách  http://www.starostove.info/.    
 

                                      Ing. Michael Canov 
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       I přes krajně nevlídné počasí v ranních hodinách se v sobotu 12. 
Dubna konalo jarní turistické setkání na Výhledech. 
 
       Mnozí Chrastaváci ani netuší co nebo kde to je. Někteří pamětníci 
vyloví v paměti Gückelsberg. Je to jedno a totéž. Výhledová, dnes po-
někud zarostlá dominanta Vítkova s jednoduchým přístupem od vítkov-
ského kostela. Až do roku 1948 zde byla  výletní restaurace, zvláště o 
nedělích hojně navštěvovaná. 
       Protože letos je to právě 60 let, kdy byla tato stavba v poválečném 
kvasu zbourána, byla k tomu vydána upomínková pohlednice, kterou 
obdrželi všichni účastníci setkání, a bylo jich celkem 79, m.j také 
z Heřmanic, Frýdlantu, Liberce, Hrádku a Olbersdorfu u Žitavy. 
Pohlednice je možno zakoupit v Infocentru na náměstí. 
 
       Letošní turistické setkání na Výhledech bylo spojeno s instalací 
informačního panelu u památného vrcholového kamene KRÁLOVSKÉ 
SASKÉ TRIANGULACE z roku 1864. 
O historii k tomu promluvil při instalaci pan doktor Štolba a celou akci 
ve spolupráci s Klubem českých turistů  Chrastava připravil Osadní 
výbor Vítkov. Ten také zajistil na vrcholu táborák a bohaté občerstvení, 
což všichni účastníci setkání velmi ocenili. 
 
       Pro rok 2009 vychází termín turistického setkání na Výhledech 
týden po velikonocích, t.j. v sobotu 18. dubna 2009.  
       Při dobré viditelnosti je možné z tohoto prostoru uvidět západní 
oblast Jizerek, Kozákov, celý Ještědský hřeben až na Popovku, část 
Lužických hor až k Jedlové nad Jiřetínem, Žitavskou kotlinu i 
neutěšený pohled do „měsíční krajiny“ kolem polské uhelné elektrárny. 

             Připravili: KČT Chrastava, J. Horáček 
Osadní výbor Vítkov 

 

Klub českých turistů Chrastava pořádá v roce 120. výročí založení Klubu českých turistů výstavu na téma Pováleč-
ná turistika v Chrastavě. 
Chrastavská poválečná turistika má v letošním roce také své výročí, a to 50 let od obnovení turistické činnosti. 
Jsou to vzpomínky a dokumenty pamětníků turistického dění, které aktivoval František Myšák v roce 1958 a ná-
sledně pokračovali Ladislav Honc, Antonín Vavřička, Drahoš Dobeš. Na jejich činnost navazuje v současné době 
sedmapadesátičlenný odbor KČT s předsedou Janem Horáčkem. 
 
Výstava bude instalována v galerii městského muzea 1. května 2008. 
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     V loňském roce jsem zmiňoval možnost změny sídla pro Motoklub Chrastava. Předsednictvo klubu a jezdci se nakonec dohodli, že Motoklub 
bude i nadále se sídlem v Chrastavě. Stále věříme, že se nám podaří získat prostory pro trénink a činnost našeho klubu. Tímto článkem bych 
chtěl reagovat na zprávy, že Motoklub změnil již sídlo a není součástí Chrastavy. Dále bych chtěl poděkovat zastupitelstvu města, že i přes tyto 
zprávy přidělilo finanční částku 3000,-- Kč z grantu města na naši činnost v roce 2008. Vynasnažíme se, abychom svojí činností i nadále město 
reprezentovali. 
     Po menší odmlce budete opět informováni o naší činnosti. Malá odmlka byla zapříčiněna i změnou mého bydliště a pracovním vytížením. Také 
příprava nebyla jednoduchá. Podařilo se založit ,,bratrský“ Motoklub Děčín. Získal jsem od svazu endura SMS Děčín, jde o středisko 
motocyklového sportu, jsme na dobré cestě s CHKO a obcí Heřmanov v jednání o získání prostorů na motokrosovou trať v Heřmanově na 

Děčínsku. Kluci mají možnost trénovat oficiálně v blízkosti Chrastavy 
(zde si trochu postesknu - i když doma je doma). 
     Nyní ke změnám v týmu Chrastavy. Svou činnost ukončil Roman 
Michalík. Nyní se specializuje na maratony a automobilový sport. 
Stále však s námi spolupracuje na bázi trenérské. Klub se zaměřil na 
juniory. Naše mladíky dále doplnil další junior Milan Kubík. V soutěži 
Cross Country nás bude reprezentovat dvojice Pavel Dvořák a 
několikanásobný mistr ČR v motokrosu Petr Bartoš. Do Děčína přišel 
další junior, slovenský reprezentant Robert Kapajčík. Takže činnost 
obou motoklubů je velmi propojena a na závodech vystupujeme jako 
jedno družstvo. 
     Již v březnu, v době, kdy se vrátila zima, proběhl první závod CC v 
Bílině. I s ohledem na počasí měli závodníci možnost se rozhodnout 
sami, jestli budou startovat, nebo nebudou riskovat a připraví  se na 
další závody. Nakonec Chrastavu reprezentovala dvojice Dvořák-
Bartoš. V sobotu obsadila 4.místo. V neděli se všechna družstva ze 
seriálu MČR dohodla a raději do závodu nenastoupila. Počasí bylo 
opravdu kruté a podmínky téměř neregulérní. V sobotu nás také v 
soutěži jednotlivců reprezentoval Jan Chábera. V seriálu MČR 
obsadil výborné 3.místo. 
     Ve dnech 10.-11.4. se trojice Kapajčík, Kubík a Fajstavr zúčastnili 
prvního podniku Mistrovství Evropy na Sicílii. Robert zajel výborně a 

obsadil ve své třídě v sobotu 2.místo a v neděli dokonce zvítězil. V absolutním pořadí vybojoval výborné 3.místo.  Nyní nás čeká druhý podnik CC 
v Chříči a pak ME, tentokrát v Portugalsku. 

Michal Košina, jednatel  Motoklubu Chrastava 

FOTO: Ze závodů na italské Sicílii. 

TJ SPARTAK CHRASTAVA – oddíl volejbalu 
pořádá 

NÁBOR DÍVEK NÁBOR DÍVEK NÁBOR DÍVEK NÁBOR DÍVEK (ročníky 1996, 1997) 

—————————————————————– 
Nábor se koná v úterý 6. a 13. května 2008 

od 17:00 do 18:00 hodin v hale TJ Spartak Chrastava 
v Turpišově ulici. 

 



Strana 20                                

HRÁDEK NAD NISOU – Po jedenácté zavrčí motory soutěžních 
automobilů v Hrádku nad Nisou. Ve dnech 16. a 17. května se zde jede 
Thermica rally Lužické hory 2008. Letošní ročník je opět součástí Mio GPS 
M ČR ve sprintrally,  K4 Poháru ČR v rally, ale především se soutěž po 
druhé započítává do mezinárodního Lužického poháru. Dalšími soutěžemi 
jsou pak srpnový Rajd Karkonoski a říjnová ADMV Lausitz rally. 
Již v pátek se mají příznivci automobilového sportu nač těšit. Od půl třetí 
odpoledne budou na náměstí v Hrádku probíhat přejímky a doprovodný 
program. Ten budou představovat vystoupení tanečnic s břišními tanci, 
akrobacie na kole a vystavení zajímavých automobilů. V jednání je i 
autogramiáda čtyřnásobného mistra ČR a dvojnásobného mistra Evropy 
v autokrose Václava Fejfara. 
Samotná rally odstartuje v sobotu 17. května z hrádeckého náměstí v devět 
hodin. A již první erzeta (dále se jede i jako čtvrtá) přináší zásadní novinku. 
Její start je na sídlišti v Hrádku a bude ji doprovázet zatím ojedinělý projekt 

v České republice. Bude zde na diváckém místě instalována velkoplošná obrazovka, 
na níž budou zachyceny záběry i na dalších atraktivních místech této erzety. Bude 
zde rovněž komentované místo. Tento atraktivní úsek boudou moci projet posádky 
v seznamovacích jízdách pouze jednou a navíc rychlostí 30 km/hod pod přísnou 
sankcí v případě porušení. RZ 1 startuje v 9, 10 hodin, RZ 4 pak ve 12, 15 hodin. 
Další rychlostní zkoušky se jedou v Heřmanicích – RZ 2, 5 (starty v 10, 10 a 13,12) a 
Kunraticích – RZ 3, 6 (starty v 10,36 a 13,38). První posádka přijede na cílouvou 
rampu ve 14 hodin 50 minut. 
Ředitelství a tiskové středisko opět našlo vhodný azyl v budově hrádecké radnice díky 
pochopení pana starosty a dalších představitelů města. Podle předběžného zájmu 
posádek lze očekávat na startu více než stovku dvojic z ČR, Německa, Polska a 
Chorvatska. Na startu soutěže, která se opět jede pod záštitou Mgr. Petra Doležala, 
náměstka hejtmana Libereckého kraje, by neměli chybět ani loňský vítěz Karel Trněný 
se Škodou Fabia WRC, Josef Semerád, domácí Jan Halala nebo Němec Teichmann.                                                                        
PV 
 
 

Oddíl orientačního  běhu OK Chrastava připravuje již po šestnácté ve spolupráci s oddíly ze 
sousední Žitavy dvoudenní mezinárodní závody SAXBO 2008 – Česko – saské dny orientačního 
běhu. Tentokrát se poběží 3. a 4. května a centra závodů jsou u obce Janovice (sobota) a 
v německém Lückendorfu. Více než tisícovka závodníků z několika evropských států se vydá hledat 
kontroly v sobotu od dvanácti a v neděli od 9:30 hodin. Sobotní závod, který se poběží na mapě 
nazvané Sviňské skály, je zároveň Mistrovství Ještědské oblasti na klasické trati, nedělní je pak 
součástí českého rankingu i saského žebříčku.            PV 

Co se odehrálo v Centru dobrého času v měsíci dubnu?  
 
DEN PRO ŽENY 
První dubnovou sobotu proběhl v rámci Dětského a mateřského centra již tradiční Den pro ženy. Jeho součástí bylo, kromě společné slavnostní 
snídaně, vyrábění ubrouskovou technikou, malování na hedvábí, dále zdravotní cvičení a břišní tance. Maminky mohly střídat jednotlivé činnosti a 
aktivně si tak odpočinout. Vrcholem dne byla beseda s bytovými architekty. 
 
FRÝDLANTŠTÍ DRAMATICI 
V sobotu 5.4. jsme přivítali amatérské divadlo Frýdlantští dramatici. Sál chrastavského kina se zaplnil cca 70 diváky, kteří si užívali pohodový čas 
plný smíchu i zamyšlení. Z některých diváků se na krátký čas stali herci, když byli zapojeni do představení. Užili jsme si i přestávky, kdy se chodba 
kolem šatny proměnila na improvizovanou divadelní kavárnu. „Tak Dramatici, zas někdy příště!“ 
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15. VÝROČÍ SBORU JEDNOTY BRATRSKÉ 
V CHRASTAVĚ 
V neděli 27. dubna jsme společně oslavili 15. narozeniny 
Jednoty bratrské v Chrastavě. Kinosál se zaplnil lidmi 
všech generací, kteří zavzpomínali na „první krůčky“ i 
současný život oslavenkyně. Nechyběli fotografie, smích i 
slzy, zkrátka vše, co na takové správné oslavě narozenin 
bývá. Ve druhé části jsme se přesunuli na zahradu kina, 
kde došlo k slavnostnímu otevření seniorské části 
Rodinného koutku Mořský svět s hřištěm na Pétanque. 
Pásku slavnostně přestřihli starosta Chrastavy pan 
Michael Canov a biskup Jednoty bratrské pan Petr 
Krásný, kteří se také stali prvními účastníky hry na tomto 
hřišti. Více o provozu hřiště na Pétanque bude v příštím 
vydání Chrastavskýchlistů. 
 
NA MĚSÍC KVĚTEN PŘIPRAVUJEME: 
 
J-FEST ANEB FESTIVAL PRO MLADÉ 
9. – 10. května na Libereckém výstavišti. Hlavní programy 
budou v pátek a sobotu od 19.00 h . Hvězdami festivalu 
budou ska-rocková skupina z Chorvarska OCTOBER 
LIGHT (pátek), populární  DJ z Velké Británie ANDY 
HUNTER (sobota). Nepřehlédnutelní budou také, 
mnohým již známí, Frýdlantští dramatici – amatérské 
divadlo z Frýdlantu. V sobotu odpoledne se uskuteční 
mnoho doprovodných programů: paintball (14.00h), rock 
stage - !ON a FunkCorporation (15.00h), turnaje o ceny - 
paintball, fotbal, volejbal, semináře, fest food-čajovna atd. 
Pořadatelem festivalu je Jednota bratrská Liberec. Více 
na netu: www.j-fest.cz 
 
RODINNÝ VÝLET DO ZOO ŽITAVA 
V sobotu 17.5. se vypravíme na již 3. ročník Rodinného 
výletu do malé zoologické v Žitavě. Cestujeme vlastními 
auty, společně projdeme zoologickou  a když bude dobré 
počasí ještě strávíme čas v blízkém parku na malém 
pikniku. Více informací na tel.: 732 335 877. 
 
KLUB KAVÁRNA S HOSTY: Holadsko - země jako 
zahrada! 
Ve středu 28.5. přivítáme v 1. patře kina, v rámci Klubu 
kavárna (středa 17.00 – 19.30h) hosty z Nizozemí, kteří 
nám budou vyprávět o své zemi. Nebude chybět ani 
ochutnávka krajové speciality.  

Fotografie pocházející z narozeninové 
oslavy Jednoty bratrské v Chrastavě. 
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DARUJI koňský hnůj – slamnatý. 
Nutný vlastní odvoz (musí být su-
cho). Případně výměna za tvrdé 
pečivo pro koníky. 
Tel.: 603 260 778 
—————————————————— 
KOUPÍM menší rodinný domek v 
Chrastavě, případně vyměním za 
byt + doplatek. Tel.: 604 240 712 
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