
    Prakticky dva roky Město Chrastava 
bezúspěšně nabízelo do pronájmu 
koupaliště. Během této doby se našel jediný 
zájemce, ale občané našeho města v anketě 
odmítli jeho zajímavý projekt na vytvoření 
kempu, neboť  jednou z podmínek realizace 
projektu bylo zasypání (tzn. trvalá likvidace) 
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  Ministr vnitra České republiky MUDr. Ivan Langer 
navštívil v pondělí dne 5. května 2008 v doprovodu 
hejtmana pana Petra Skokana chrastavské muze-
um hasičské techniky. Pana ministra muzeem 
osobně provedl velitel chrastavských hasičů pan 
Miroslav Pivoňka spolu s představitelem okresního 
sdružení hasičů panem Karlem Boháčem. Jako 
starosta nemůžu než poděkovat našim hasičům za 
vzornou reprezentaci města. 
                                                  Ing. Michael Canov 

     Každý, kdo zná Chrastavu, nepochybně 
zná i „domeček“ neboli „perníkovou cha-
loupku“, která je zasazena mezi budovu 
školy na nám. 1. máje a Společenským 
klubem. Tento někdejší byt pana školníka 
Hakla a později i sídlo městské policie 
(během rekonstrukce radnice) se dostal  do 
stavu ohrožení, hrozila zcela reálně jeho 
demolice. Bylo to proto, že město uvažovalo 
nad možností zřídit v daném prostoru parčík 
pro důchodce z nedaleké DPS sloužící i 
dětem ze školy. Tento záměr byl v minulosti 
schválen i usnesením zastupitelstva.  Při-
znám se však, že mně domečku, přestože 
se architektonicky vůbec nehodí mezi okolní 

budovy, bylo líto. Je totiž svým způsobem 
kouzelný a k Chrastavě tak nějak patří. A 
tak došlo v souvislosti s rekonstrukcí školy 
k odkladu definitivního řešení. Domeček byl 
nabídnut stavební firmě jako zázemí pro 
vedoucího stavby.  Po rekonstrukci se však 
hamletovské „zdemolovat či nezdemolovat“ 
objevilo znovu.  Město rozhodlo prostřed-
nictvím rady města o tom, že zkusíme 
možnost nájmu, ovšem s tím, že upřed-
nostňujeme využití pro zájmovou nezisko-
vou činnost. Zájemců o pronájem se okam-
žitě přihlásilo dost, především pak se 
záměrem učinit z „domečku“ místo podnika-
telské činnosti či byt.     ….Dokončení na str.2 
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samotného koupaliště (bazénové vany). Město 
Chrastava se řídilo vůlí většiny hlasujících, a tak po 
nutných úpravách, které zajišťoval pan tajemník Ing. 
Miroslav Chvála spolu s referentem správy majetku 
panem Petrem Bezvodou, můžeme oznámit, že 
koupaliště je opět v  provozu. Dokonce na rozdíl od 
minulosti je v provozu nejen v prázdninových měsících, 
ale již i v červnu.   
 
Předpremiéra byla 19. května 2008 

     Dovolil jsem si spolu se svými spolupracovníky 
Miroslavem Chválou a Petrem Bezvodou vyzkoušet 
koupaliště bezprostředně po jeho napuštění již 
v předpremiéře. Na předpremiéru jsme šli v termínu, jaký 
jsme si již měsíc předem naplánovali a tak nás na 
koupališti přivítalo  příjemné počasí s teplotou vzduchu 
8° C, trvalým deštěm a vodou v kapalném skupenství.  
Plavání jsme si tak mohli skutečně užít.  

 
Happening signatářů  bude 18. června 2008 
     O tom, že koupaliště nebylo přeměněno na kemp (bez bazénové vany)  a že zůstalo koupalištěm určeném pro koupání,  se zasloužilo 
svým hlasováním 202 signatářů:  
Bajza Vladislav, Bémová Irena, Blažíček Radek, Bláhová Ivana, Blecha Miloslav, Blechová Eva, Boček Michal, Boček Vítězslav, Bočková 
Martina, Bohmová Anna, Brodský Svatopluk, Brodská Jana, Brulíková Martina, Bujárek Oldřich, Grundza Pavel, Celler Ladislav, Cesar 
Pavel, Cesarová Eva, Coufalová Hana, Čálek Petr, Dušková Barbora, Dvořák Šimon, Dvořáková Milena, Fajtová Eva, Fejfarová Hana, 
Frková Dana, Frková Emilie, Gomolák Jan, Gomolák Miron, Gomoláková Marcela, Gomoláková Zdeňka, Halbichová Alena, Havlová Jana, 
Hledíková Alena, Hoffmann Petr, Holec Martin, Holinská Alena, Hotovec Jiří, Hotovcová Jarmila, Hnátová Monika, Horáčková Jarmila, 
Houda Vítězslav, Houdová Miloslava, Horník Michal, Hovorka Jiří, Hovorková Kateřina, Hovorková Markéta, Hovorková Romana, Hradecký 
František, Hradecká Anna, Hradil František st., Hradil František ml., Hradil Jan, Hradilová Jana, Hrdličková Jana, Janda Jaromír, 
Jandáková Hana, Jáč Radim, Jerje Tomáš, Jersák Martin, Jiřičná Petra, Johnová Eva, Jon Miloslav, Jon Zdeněk, Jonová Eva,Kamči 
Dalibor, Karásek Adolf, Karlík Jaroslav, Karlík Miroslav, Karlíková  Lenka, Karlíková Miroslava, Knobloch Jaroslav, Komárková Zdeňka, 
Kosová Jitka, Košina Michal, Kraková Judita, Král Jaroslav, Králová Zdeňka, Krčková Romana, Kredba David, Kredba Stanislav, Kredbová 
Simona, Kubín Karel, Kulhánek Zdeněk, Kulhánková Jana, Lejsková Irena, Lejsková Markéta, Lízner Jiří, Loudátová Eva, Mácha Petr, 
Majer Jaroslav, Majer Antonín, Malý Bohumil, Marx Jaroslav, Marxová Jitka, Martenková Michaela, Matějka Miroslav, Medřický Lambert, 
Medřický Lambert ml., Medřický Petr, Minařík Karel, Minaříková Katarína, Minaříková Jitka, Musil Petr, Musil Jaroslav, Musilová Heidrun, 
Nejmanová Hana, Nešetřilová Pavla, Němec Oldřich, Němcová Jana, Novák Josef, Novotný Milan, Novotná Iveta, Opřátko Roman, 
Opřátková Michaela, Orlt Petr, Oščátko František, Oščátková Vilma, Partl Pavel, Pavlík Petr, Pavlíková Olga, Pečinka Rudolf, Pejznochová 
Marcela, Peniašková Miluše, Perný Jindřich, Pikal Pavel, Polák Jaroslav, Poláková Jana, Pradeová Renata, Ramírez Jan, Ramírezová 
Jitka, Rotschedl Vlastislav, Rotschedlová Eva, Rotschedlová Pavla, Řehák Jaroslav, Řezáč Bohumil, Řezáčová Marie, Rield Jiří, Saidl Jan, 
Saidlová Milena, Schäfer Josef, Schäfer Jan, Schäferová Jindra, Schäferová Lucie, Sedláková Milada, Severa Václav, Skalická Vlastislava, 
Slabihoudek Josef, Stahoňová Anna, Stará Alena st., Stará Alena ml., Stejskal Václav, Suchanová Jiřina, Svoboda Miroslav, Svoboda Petr, 
Svobodová Dana, Šádek Petr, Šafařík Petr, Šicová Jitka, Šimek Martin, Šimek Vladimír, Šimek Zdeněk, Šimková Alena, Šnýdl Jindřich 
nejst., Šnýdl Jindřich st., Šnýdl Jindřich ml., Šnýdl Tomáš, Šnýdlová Hana, Šmídová Simona, Šolínová Pavla, Šorm Arnošt, Šormová 
Hana, Šulcová Ludmila, Tischerová Iva, Turok Petr, Válek Petr, Valeš Jiří, Valešová Pavlína, Vaníček Václav, Vávrová Bohuslava, 
Večerník Miroslav, Vegner Aleš, Vik Milan, Vodičková Iva, Volavka Stanislav, Vostárková Vlasta, Vydrová Alena,Vydra František, Weise 
Vítězslav, Weisová Jindřiška, Winkler Petr, Winklerová Martina, Wolf Stanislav, Wolfová Irena, Zahradník Petr, Zíka Ludvík, Žáková Doris, 
Žák Ivan, Žemlička Karel, Žemličková Ivana, Živnůstka Miroslav, Živnůstková Zuzana 

 
     Jako definitivní tečku za anketou a jejími výsledky si dovoluji touto cestou svolat happening signatářů, který se přímo na koupališti 
uskuteční  ve středu dne 18. června od 16 do 17 hodin. Věřím, že se všichni signatáři dostaví, a ti, co budou moci, si na počest záchrany 
koupaliště  v něm i zaplavou. Happening, na který mají signatáři vstup zdarma,  se koná za každého počasí (v případě nepřízně počasí 
dostane každý ze signatářů zdarma grog či čaj).   

       Michael Canov, starosta 

  Rada města však dodržela svůj záměr a domeček pronajala 
turistickému oddílu PERSEUS. Perseus existuje již 22 let, ovšem 
jeho chrastavská větev až od roku 2005. Nutno ovšem s uznáním 
konstatovat, že za tuto poměrně krátkou dobu si vybudoval pod 
vedením pánů Pavla Koška a Roberta Kopeckého a dam Petry 
Kopecké a Michaely Koškové v Chrastavě velmi dobré renomé. 
Nájem byl uskutečněn za symbolickou jednu korunu, ovšem s tím, 
že nájemci si budou hradit nejen veškeré energie, ale budou se i o 
domeček řádně starat. A práce je tam dost.  
 
     Slavnostní podepsání smlouvy se uskutečnilo ve středu dne 14. 
5. 2008 v kanceláři starosty za přítomnosti nejen dospělých, ale i 
části dětských členů oddílu. Po přesunu všech zúčastněných pak 
přímo na místě samém předala ředitelka Městského bytového 
družstva paní Jiřina Flemingová klíče a členové Perseusu tak 
poprvé mohli vstoupit do své nové klubovny. Do klubovny, kterou 
jim budou moci závidět obdobné oddíly široko daleko. Nyní záleží 
jen a jen na samotných členech Perseusu, zda jim bude klubovna 
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sloužit dlouhé roky či přece jenom dojde k demolici. Věřím, že 
nastane ta první možnost.   

Michael Canov, starosta 

     Od 1. května 2008 došlo na odboru pro záležitosti občanů Městského 
úřadu v Chrastavě k personální změně na pozici přestupkového referenta. 
Dlouholetý zkušený pracovník pan Martin Sluka ukončil k naší lítosti 
pracovní poměr na vlastní žádost ke dni 30. 4. 2008. Přejeme mu mnoho 
úspěchů v novém zaměstnání. 
      Na volné místo přestupkového referenta bylo vypsáno výběrové 
řízení, do kterého se přihlásilo celkem 9 uchazečů. Pan Karel Pokorný se 
stal vítězem tohoto výběrového řízení. Pan Karel Pokorný od roku 1982  
pracoval na různých místech u Policie České republiky (PČR), od roku 1991 
jako vedoucí oddělení služebny v Hrádku nad Nisou a od roku 1996 jako 
vedoucí oddělení na služebně v Chrastavě. K 31. 12. 2007 odešel od PČR 
na vlastní žádost. Očekáváme, že ve své nové práci zúročí dlouholeté 
zkušenosti získané u PČR a rovněž i podrobnou místní znalost poměrů 
v Chrastavě. Přejeme mu mnoho úspěchů v nové práci.  

                                                                     H. U. 
 

        Martin Sluka                         Karel Pokorný 

Největší akce v porevoluční Chrastavě, a to jak dobou a komplikovaností přípravy, tak finančními náklady,  má těsně před startem.  
 
Základní data 
1990 - město začalo usilovat o vybudování přeložky, která by  odvedla dopravu z nám. 1. máje a návazných ulic a vytvořila nové spojení na 
Frýdlant v Čechách.  
1994 - přeložka byla úředně zanesena do plánů města schválením územního plánu centrální zóny  
1998 - plánovaná  přeložka byla potvrzena schválením územního plánu města  
2003 - podařilo se uzavřít dohodu s Libereckým krajem o směně komunikací, tzn. že Liberecký kraj vzal na své břímě financování celé 
akce (město jako původní vlastník komunikací by nikdy nesehnalo potřebné finanční prostředky) s tím, že město vykoupí na své náklady 
potřebné pozemky 
2004 - začala jednání s vlastníky pozemků  
2004 - již zajištěné prostředky na 1. část výstavby přeložky ve výši 40 mil. Kč propadají, neboť se nepodařilo zajistit potřebné souhlasy 
vlastníků (za dané peníze jsou postaveny komunikace v  okolí vlakového nádraží v Turnově) 
2006 -  jsou uzavřeny smlouvy s vlastníky ohledně výkupů pozemků na 1. etapu  
2007 -  s generálním ředitelem SVS a. s. je dohodnuto, že SVS a. s. zcela mimo svůj původní plán realizuje kanalizaci v Pobřežní ulici před 
a za podmínky realizace 2. etapy přeložky    
2008 - po čtyřech letech náročných a komplikovaných jednání dochází k dohodě a uzavření příslušných smluv města se všemi vlastníky 
pozemků potřebných na 2. etapu  
2008 - Liberecký kraj zajistil za pomoci evropských dotací z tzv. ROPu finanční prostředky na realizaci 1. etapy (cca 62 mil. Kč s DPH), 
v těchto dnech probíhá výběrové řízení  (11 uchazečů), bezprostředně po něm má být zahájena samotná realizace 1. etapy  (červen, příp. 
červenec 2008) 

 
1. etapa  
Člení se na dvě části:  
1a) 
- kruhový objezd v Nádražní ulici u sjezdu z „dálnice“ (u benzínové stanice), silnice šikmo pod mostem, most přes Jeřici, silnice podél 
Jeřice až k mostu za autobusovým nádražím (celkem 333 metrů) 
1b)  
- nově zrealizovaná část Vítkovské ulice (celkem 152 metrů)  
Dle podmínek výběrového řízení by stavební práce měly trvat nejdéle do konce srpna 2009. 
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2. etapa 
Rekonstrukce ulice Pobřežní 
Kraj bude podávat žádost o získání finanční dotace do příslušného operačního programu EU. Zahájení 2. etapy by mělo navázat na 
realizaci 1. etapy, tzn. měla by být zahájena (a snad i celá zrealizována) v roce 2009.   
 

3. etapa 
Nová silnice s napojením na Frýdlantskou ulici  (cca 50 metrů před křižovatkou „U Fejfarů“).   
Zde budou zahájena jednání s vlastníky nemovitostí. Zdemolován bude muset být jeden obytný dům ve vlastnictví města (dosud 
s nájemníky) a dva rodinné domky. Na úspěšnosti příslušných jednání a na úspěšnosti Libereckého kraje v žádosti  o získání dotace z EU  
závisí termín zahájení realizace. V ideálním případě by to bylo po dokončení 3. etapy v roce 2010.  

 
Ekonomické  shrnutí 
Celkové náklady na přeložku  zajišťované Libereckým krajem se budou blížit dle mého odhadu částce ¼ miliardy Kč. Vlastní náklady města 
(1. a 2. etapa přeložky) cca 1,3  mil. Kč. 
 

Odbočka z přeložky 
Nová silnice vedoucí parkem směrem k průmyslové zóně.    
Tato odbočka z přeložky není nijak (ani finančně ani organizačně) zajišťována krajem (je na ní však již vydáno jak územní rozhodnutí tak 
stavební povolení). Realizace je však možná jen a pouze v případě zajištění kompletního financování z jiných zdrojů (Czechinvest?).  
  

Michael Canov, starosta 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:  
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. p.č. 74/1 - manipulační plocha, 1385/1 – ost. komunikace, 1386/1- ost. 
komunikace, 1411 – ost. komunikace, 1412/1 - ost. komunikace, vše katastrální území Chrastava I a p.p.č. 21 – travní porost, 26/1 - travní 
porost, 37/1- travní porost a p.p.č. 38/1 - travní porost a 124/3 – komunikace, vše k. ú. Dolní Chrastava.ve prospěch společnosti 
Severočeská vodárenská společnost a.s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování potrubí splaškové kanalizace za 
cenu ve výši 500,- Kč, vč. návrhu smlouvy budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/19/2008 a pověřila starostu jejím 
podpisem  
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-   s c h v á l i l a  
pronájem nebytového prostoru o výměře cca 16,0 m2 v domě čp. 297, ulice Školní, v k.ú. Chrastava I,  panu Jaroslavu Slivoňovi na zřízení 
skladu materiálu, na dobu neurčitou, vč.  návrhu smlouvy o nájmu nebytových prostor čj. N/36/2008  a  pověřila starostu jejím podpisem  
 
-   s c h v á l i l a  
na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě čj. SBS/013/2007 smlouvu o zřízení věcného břemene čj. VB/06/2008 ve prospěch SČP 
Net, s.r.o., Ústí nad Labem a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-   s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 1431 v k. ú. Horní Chrastava ve prospěch  Karla Fišera, jímž dojde k zajištění strpění 
umístění, zřízení a provozování vodovodní přípojky za cenu ve výši 25,- Kč/bm, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene čj. SBS/17/2008 a pověřila starostu jejím podpisem  
  
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 1431 v k. ú. Horní Chrastava ve prospěch  manželů Jiřího a Marcely Šléglových, jímž 
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  vodovodní přípojky za cenu ve výši 25,- Kč/bm, vč. návrhu smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/18/2008 a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i  l a 
dodatek č. 1 k ceníku nájemného z hrobového místa a služeb spojených s užíváním hřbitova č. 2/2006 a pověřila starostu jeho podpisem 

 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Technické a stavební služby a. s., Liberecká 35, 463 31 Chrastava, IČ 25425706 na „Opravu cesty 
včetně odvodu dešťových vod na Městském hřbitově v Chrastavě“ a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. OD/04/2008 ze dne 20. 2. 2008 o provedení stavebních prací na akci „Chrastava – Luční ulice, 
rekonstrukce mostu 35c-M-01 a přeložka plynovodu“ se zhotovitelem: Ještědská stavební společnost spol. s r.o., Selská 517, 460 01 
Liberec XII – Staré Pavlovice, IČ 18382550, kterým se mění časový harmonogram prací z důvodu zdržení při vydání stavebního povolení a 
pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Krajskou správou silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, 460 06 
Liberec VI, IČ 70946078 na pozemcích p.p.č. 291, 789/1 - chodníky, nacházející se v katastrálním území Dolní Chrastava, Chrastava II, 
obec Chrastava a pověřila starostu jejím podpisem. 
Výše uvedené pozemky jsou dotčeny projektem „RTN – Terminál Chrastava, jehož součástí je i úprava křižovatky Andělohorská a 
Nádražní ve správě KSS LK, která vyžaduje ošetření budoucího majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených stavbou. 

 
-   v z a l a   n a   v ě d o m í   oznámení o přiznání dotace  

 
-   p o v ě ř i l a   starostu podpisem všech souvisejících smluv 
 
-   s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., tř. 1. máje 97/25, Liberec III, IČ 48267210 na 
zpracování Studie proveditelnosti na projekt –„RTN – Terminál Chrastava“ jako povinnou přílohu pro podání žádosti o dotaci z ROP NUTS 
II Severovýchod a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-   s c h v á l i l a 
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OD/01/2008 o prodeji a nákupu dříví a provádění pěstebních činností v roce 2008 s firmou UNILES, a. s., 
Jiříkovská 832/16, Rumburk a pověřila starostu jeho podpisem 
 
-  s c h v á l i l a 
dodatek č. 1  ke smlouvě č. OD/02/2008 o prodeji a nákupu dříví a provádění pěstebních činností v roce 2008 s firmou UNILES, a.s., 
Jiříkovská 832/16, Rumburk a pověřila starostu jeho podpisem 
 
-  s c h v á l i l a  
pojistnou smlouvu č. 406-53-226/17 - pojištění odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží - a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l a    pojistnou smlouvu č. 406-53-225/10 o pojištění odpovědnosti za škodu a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l a    pojistnou smlouvu č. 406-53-224/14 - pojištění živelní - a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Zdravotní ústav v Liberci, U Sila 1139, 463 11 Liberec 30, IČ 71009434 na odběry a laboratorní 
rozbory vzorků vod z přírodního koupaliště v Chrastavě a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l a 
smlouvu č. Rů/19/2008 o poskytování vodní záchranné služby s dodavatelem Vodní záchranná služba Českého červeného kříže místní 
skupina Liberec, Na Pískovně 661/32, 460 14  Liberec 14 a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  provozní řád areálu městského přírodního koupaliště Chrastava, vč. návštěvního řádu a pověřila starostu jeho podpisem  
 
-  s c h v á l i l a 
směrnici pro zajištění systému výběru vstupného a poplatků za pronájem vybavení v majetku města Chrastava v areálu městského 
koupaliště a pověřila starostu jejím podpisem   
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Vážení spoluobčané, 
     dovoluji si Vás pozvat na padesátýsedmý „Večer se starostou“ 
pořádaný na téma:  

Příprava nového programu rozvoje města Chrastavy.  
 

     Pozvání přijal zástupce zpracovatele firmy JL – plán Ing. Jiří 
Lauerman.     
     Odborným  garantem  večera   je  vedoucí  ORM MěÚ pan Mgr. 
   Jakub Dvořák. 

 
     Setkání se koná v pondělí dne 16. června  2008 od 17:00 hodin 

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

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

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

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

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

Sobota                                          
9:00 – 12:00     

——————————————— 
Sběrný dvůr je od 1.5.2008 ote-

vřen NOVĚ 
KAŽDOU SOBOTU !!!  

-  s c h v á l i l a  
pronájem kiosku v areálu městského přírodního koupaliště v k.ú. Chrastava I panu Miloši Laksarovi na zřízení prodeje rychlého 
občerstvení, na dobu určitou, vč. návrhu smlouvy o nájmu kiosku na městském přírodním koupališti čj. N/35/2008 a pověřila starostu jejím 
podpisem  
 
-  v z a l a    n a    v ě d o m í  
- zápis č. 2008/08 z jednání bytové a sociální komise ze dne 31. 3. 2008  
- zápis č. 2008/09 z jednání bytové a sociální komise ze dne 14. 4. 2008  
- zápis č. 2008/10 z jednání bytové a sociální komise ze dne 28. 4. 2008  

 
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Václavu Šeflovi  a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Veronice Teichmanové a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu  Bc. Blance Borovanové a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Evičce Brodské  a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  s c h v á l i l a   odpis movitého majetku dle přílohy           
 
-  s c h v á l i l a   dohodu o spolupráci s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje. 

     Na základě výsledků ankety město rozhodlo, že chrastavské 
koupaliště zůstane zachováno a  pro letní sezónu 2008 bude 
obnoven jeho provoz. Až v průběhu příprav na jeho zahájení byly 
postupně zjišťovány různé závady a nedostatky, které je nezbytné 
odstranit, aby byl provoz pro návštěvníky bezpečný a alespoň 
v minimální míře důstojný.  
     Pro informaci předkládám  hrubý přehled nákladů, které byly 
vynaloženy  na nezbytné opravy v areálu koupaliště a přibližný 
odhad  dalších nákladů, které budou spojeny se samotným 
provozem během sezóny. 
     Stavební práce, které zahrnují úpravu stávajících a výstavbu 
nových chodníčků, oprava betonu na hrázi, vyspárování 
kamenného dna v hluboké části bazénu a drobné zednické opravy - 
140 tis. Kč. Úpravy a opravy vzdouvacího a napouštěcího zařízení 
a opravy vybavení areálu  - cca 30 tis. Kč. Čištění bazénu, doplnění 
dna mělké části bazénu pískem a doplnění písku v areálu cca 25 
tis. Kč.  Nezbytné opravy elektroinstalací,  vodoinstalací sprch a 
toalet cca 35 tis. Kč.  Nátěry plotu a ochozu bazénu  10 tis. Kč.  Na 
výše uvedené technické úpravy, které by měly zajistit pouze to, aby 
se stav areálu dále nezhoršoval, bylo v součtu vynaloženo přibližně 
240 tis. Kč. Do těchto nákladů nejsou započteny práce spojené 
s vytrháním a odstraněním téměř souvislého náletu olší, kterými 

porostlo téměř celé dno nádrže. Jejich odstranění prováděli 
pracovníci VPP. 
     Na zajištění  provozu během sezóny je nutné počítat přibližně 
s následujícími výdaji, jejichž skutečná výše bude záležet na 
průběhu a délce sezóny. Správa areálu a vodní záchranná služba – 
100 tis. Kč. Povinné rozbory vody 30  tis. Kč. Chemikálie na úpravu 
vody 11 tis. měsíčně. Náklady na spotřebu vody, plynu a elektrické 
energie se dají velmi hrubě odhadnout v souhrnu na 15 – 20 tis. Kč.  
Odvoz odpadů  cca 3 tis. Kč měsíčně. 
     Přes všechny výše popsané náklady a úsilí, které byly přípravě 
areálu věnovány, ukáže až průběh léta, jaký bude výsledek snažení 
zúčastněných. Dnes si můžeme jen přát, aby areál všem 
návštěvníkům sloužil co nejlépe.    
     Areál koupaliště bude otevřen od 1. června  každý den od 10.00 
do 21.00 hodin, bazén do 19.00 hodin. Zodpovědným správcem 
areálu koupaliště bude pan Miloš Laksar.  Základní vstupné je 30,- 
Kč na osobu a den, zlevněné vstupné pro děti do 15 let, důchodce 
a osoby s průkazem ZTP je 15,- Kč na osobu a den. Po 18.00 
hodině je jednotné vstupné 15,- Kč. V areálu bude otevřen stánek 
rychlého občerstvení. K dispozici bude „beach volejbalové“ hřiště za 
80,- Kč/hodinu a další drobné rekreační vybavení k zapůjčení.  

Ing. Miroslav Chvála 

Ministr vnitra Ivan Langer navštívil v pondělí 5. května 2008 Liberecký kraj. V Liberci jednal s představiteli Policie, HZS a obcí a měst 
v Kongresovém sále Centra Babylon. Odpoledne ministr navštívil spolu s hejtmanem LK Petrem Skokanem Muzeum hasičské techniky 
v Chrastavě. 
V Muzeu hasičské techniky hejtman předal v přítomnosti ministra vnitra Ivana Langera a starosty města Michaela Canova šek v hodnotě 50 
tisíc korun na opravu historické hasičské techniky vedoucímu muzea Miroslavu Pěničkovi. 
„Prostředky hasiči využijí na úhradu nákladů spojených s renovací historického hasičského auta značky Praga RN z roku 1951 a motorové 
stříkačky, výrobce Antonín Holeček, Praha, z roku 1930, exponátů pro Muzeum hasičské techniky  v Chrastavě,“ uvedl hejtman. 
Ministr vnitra se také zapsal do pamětní knihy a darem obdržel historickou hasičskou přilbu. 

                                Mgr. Jiří Langer –  tiskový mluvčí Libereckého kraje 
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Nejvýznamnější akcí konanou v polském městě Jelení Hora (Jelenia Gora) jsou tamní výstavní trhy, kterých se zúčastňuje řada 
měst a dalších vystavovatelů nejen z Polska, ale i z České republiky. Letos se konal jubilejní 10. ročník a z Čech kromě Jablonce 
nad Nisou, Horního Maršova a libereckého Babylonu se poprvé zásluhou našeho partnerského města Lwówek Śląski účastnila i 
Chrastava. Nutno říci, že naši partneri z  Lwówku Ślaskeho jsou skuteční „šoumeni“, a tak kromě samotné propagace našeho 
města, kterou zajišťovala vedoucí Společenského klubu paní Zita Václavíková spolu s referentkou infocentra paní Jitkou Marxo-
vou, jsem já měl tu čest spolu se starostou Jablonce nad Nisou Mgr. Petrem Tulpou podstoupit před zraky početného publika his-
torický téměř rituální obřad, kterým jsme byli přijati mezi tzv. Valončiky.                                                                  Ing. Michael Canov 

HORTON  
 
Tvůrci Doby ledové přicházejí se zbrusu novou pohádkou pro děti i 
dospělé. Příběh z pera Dr. Seusse, který si už po celém světě 
získal své fanoušky. Pozor, přichází HORTON! 
Horton je celkem normální slon v dobré fyzické i psychické kondici, 
a tak ho celkem překvapí, když mu pod nos spadne smítko prachu, 
které mluví. Celkem logicky se domnívá, že chyba, tedy vlastně 
hlasy, vězí v jeho hlavě, a že se prostě a jednoduše zbláznil. Jenže 
Horton se nezbláznil, a to smítko opravdu mluví. Je v něm totiž 
ukryté malé městečko Kdosice, ve kterém žijí maličkatí Kdovíci. 
Mezi nimi i Starosta - zasloužilý obyvatel, který má několik desítek 
roztomilých dcer, spokojený život a před sebou velkolepou oslavu 
stoletého výročí svého městečka. A je také jediný, kdo slyší 
Hortona. I Starosta si nejdřív myslí, že mu v hlavě přeskočilo, ale 
naštěstí mu včas dojde, že neblázní, a že Kdosice jsou ve vážném 
ohrožení. Dostaly se totiž ze svého starého a bezpečného úkrytu a 
jejich osud teď závisí na tom, jestli se Hortonovi podaří Kdovíkům 
pomoci s hledáním nového domova. 
Ale Horton je tak trochu pomatenec a ze svých nových kamarádů 
má tak obrovskou radost, že se o ní rychle podělí s ostatními 
zvířátky ze svého pralesa. Nikdo mu to samozřejmě nevěří. 
Dokonce spořádaná Klokanice to bere jako nepřípustné chování a 
zásah do dobrých mravů. Hortonovo "šílenství" ji naštve natolik, že 
se rozhodne jetelový květ, na kterém je smítko s Kdosicemi, za 
pomoci zlého supa Vlada zničit. Hortonovo dobrodružství začíná. 
Horton je skvělý film pro každého - dokazuje to nejen kouzelně 
barevná a propracovaná animace postaviček, ale i humor pro 
všechny věkové skupiny. Hortonova naivita tváří v tvář proradným 
nepřátelům ho zavede do různých prekérních situací, kdy osud 
Kdosic visí doslova na vlásku. To se samozřejmě nemůže 
neprojevit přímo ve městě, kde se třeba od doby, kdy Horton 
zdolává provazové mosty a další překážky, skutečně nevyplácí 
navštěvovat zubaře, protože věčné otřesy mohou znamenat, že 

člověk přijde o víc než čekal. Situační humor je navíc doprovázen 
velmi propracovanou animací postaviček. Film Horton není jen 
klasikou rodinnou podívanou, ale především filmem pro každého, 
kdo se chce dobře bavit. 
 

SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ  
(Česká republika, Albánie)  ROMANCE JEDNOHO LÉTA 
 
Režie: Piro MILKANI 
Hrají: Nik XHELILAJ, Anna GEISLEROVÁ, MichelePLACIDO, Bára 
ŠTĚPÁNOVÁ, Tomáš TŐPFER a další 
 
Je horké léto na začátku 60. let minulého století a právě se začíná 
neuvěřitelné, ale pravdivé dobrodružství tří mladých studentů 
pražské FAMU, kteří odjíždějí z velkoměsta do Českého 
Šternberku, aby natočili svůj absolventský film. Brzy se seznamují 
nejen s prostředím továrny na výrobu motocyklů, o níž mají natáčet, 
ale i s rozvernými mladými „soudružkami“, bodrou hospodskou 
(Bára Štěpánová) nebo se stranicky zapáleným vedoucím továrny 
(Tomáš Tőpfer). Osudová setkání zažívá především jeden ze 
studentů - Albánec Leke Seriani (Nik Xhelilaj). Už od první chvíle 
jej upoutá krásná, záhadná a podivně smutná paní Šnajderová 
(Anna Geislerová), manželka věčně opilého šéfa místní policejní 
stanice, se kterou později prožívá hluboký milostný vztah. Nakonec 
se však Leke musí rozhodnout mezi láskou a svou rodinou v 
Albánii. V tomto důležitém okamžiku je pro něho stejně osudové 
setkání s hrabětem Šternberským (Michele Placido), který provždy 
ovlivní jeho život. 
 
Piro MILKANI (nar. Albánie)V letech 1955 - 61 studoval pražskou 
FAMU, byl spolužákem J. Menzela, V. Chytilové, J. Jireše nebo J. 
Jakubiska. Poté v rodné Albánii působil třicet let ve filmovém studiu 
jako kameraman, režisér a scenárista. Natočil 24 hraných filmů a 
desítky dokumentů. V letech 1998 - 2002 působil jako velvyslanec 
Albánské republiky v České a Slovenské republice. 
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Aktuální seznam osobních sponzorů: 
Ing. Michael Canov                     (1.000,-Kč) 
Miloslav Pilař                              ( 500,-Kč) 

Pavel Pěch                                 ( 500,-Kč) 
Roman Pokorný – STAVIVA      (5.000,-Kč) 
Ludvík Zíka                                 (2.000,-Kč) 

GALERIE G Městského muzea
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Čtvrté ohlédnutí do historie Sboru dobrovolných hasičů 
v Chrastavě, který letos slaví 140. výročí založení. 

—————————————————————————— 
 
   Nová kapitola požární ochrany v Chrastavě začala po osvobození.
Po roce 1945 byl sbor převzat do českých rukou.Do města přichá-
zeli noví osídlenci z různých koutů Čech a Moravy, dokonce i ze 
Slovenska.Mnozí měli zkušenosti z požárnické činnosti. 
  Na popud p. V. Kordíka byla svolána první schůze občanstva 
ohledně založení české hasičské jednoty,která za předsednictví p. 
J.Šedy proběhla 29. října 1945 v hotelu Koruna.Na jednání byl zvo-
len přípravný výbor. 
19. listopadu 1945 na ustavující schůzi proběhla volba českého vý-
boru hasičů v Chrastavě ve složení: 
předseda p. V. Kordík 
místopředseda p. Václavík 
zástupce p. Brodský 
pokladník p. Kocour 
jednatel p. J. Havel 
zbrojmistr p. Šafařík 
členové výboru p. Švorc, p. Palát, p. Záruba, p. Kočí, p. Hůlek, p.

Nováček. 
 
  Prvním zapisovatelem byl p. J. Havel, po něm p. L. Švorc a p. J.
Marčák. V té době čítala jednota 34 členů. Místní jednota byla 
schválena 27. l istopadu 1945 okresní jednotou. 
2.února 1946 byla v sále Koruny uspořádána první valná hromada.
Jinak celý rok probíhal ve znamení dobrovolných prácí a snahou 
zvýšit stav členů. Jednota v té době čítala 65 činných členů a 9 při-
spívajících. 
 
   Nová stříkačka byla sboru přidělena 17.6.1947. Tato slavnost byla 
spojená s okresním sjezdem v Chrastavě. Velké sucho v roce 1947 
mělo za následek i velký počet požárů budov a lesních porostů. 
Po únoru 1948 byl na plenární schůzi hasičského sboru zvolen nový 
výbor. Předsedou byl opět zvolen p. Kordík, velitelem p. Chládek,
jednatele nadále vykonával p. Havel, pokladníkem se stal p. Plch.
Strojmistrem byl p. Pivoňka. Sbor měl dva zbrojmistry – p. Šváru a 
p. Drbohlava. 
Vedoucím dorostu byl zvolen p. Knížek a hlavní samaritánkou se 
stala p. Hrubešová. V té době měl sbor 78 členů,17 dorostenců a 4 
ženy. 

V následujícím roce 1949 poskytla rada 
MNV 150.000 korun na vybavení strojního 
parku a výstroje. Sbor neměl svoji místnost 
na konání schůzí, a tak se výbor i členové 
scházeli pravidelně v restauraci Střelnice. 
V roce 1950 byl sboru konečně přidělen 
automobil k převozu stříkačky. V březnu 
1954 předali zástupci MNV hasičskému 
sboru novou moderní stříkačku DV-16-45. 
V roce 1957 byl ZO SPO přidělen objekt 
bývalé školní družiny naproti poště, dnešní 
Požární dům. S obrovským nasazením by-
lo odpracováno 18 407 brigádnických 
hodin. Výsledkem tohoto úsilí byla vybudo-
vána nová zbrojnice v hodnotě 280.000 ko-
run.10. čevence 1960 byla slavnostně pře-
dána do užívání. 
 
  Požární technika byla stále doplňována. 
Sboru byl přidělen speciální automobil zn. 
Mercedes, nákladní auto zn.Tatra 805, cis-
terna V3S a a automobil AS Praga RN. 
 

Jitka Marxová 

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ 
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1. června    14.00   HRAJE BIG BAND LIBEREC  - odpoledne s největším libereckým tanečním orchestrem 
 
5. června    19.00   10. ABONENTNÍ KONCERT 49. KONCERTNÍ SEZÓNY KOMORNÍ HUDBY 
                                     GIEDRE LUKŠAITÉ-MRÁZKOVÁ – cembalo, BLANKA ČERNÁ -mezzosoprán 
 
6. – 7. června          DUHOVÁ BOUŘE 2008 – 18. festival  Hudební mládeže ČR v Liberci 
                                     pátek   20:07  CARMEN – humorné ztvárnění opery G. Bizeta v podání divadla DRAK 
                                     sobota 19:30  VČERA VEČER POŠTOU RANNÍ ANEB I DOPIS UMÍ ROZESMÁT     
                                                            - hudebně-dramatický pořad Divadla Semafor v podání Jiřího Suchého a Jitky  Molavcové 
 
13. – 14.června       LIBERECKÝ HROZEN pátek 10.00 – 20.00, sobota 10.00 – 18.00, pořádá Hallenbeck Service Obchod@Služby Liberec  
                                     Prezentační a prodejní výstava vín z Moravy a  Čech včetně dalšího sortimentu. Vstup ZDARMA, ve společenském oděvu. 
 
15. června  13.00   GODY 2008- STYLOVÉ ODPOLEDNE PRO CELOU RODINU 28. ročník festivalu country, folku, bluegrassu a spřízněných žánrů 
                                    RADIM ZENKL (USA), GOODWILL, MBA BAND, FLASHBACK, BARBECUE, NONSTOP, TEPTET, 
                                     20 DEKA DUŠE, country tance (Country Rytmus, Devil´s Dream, Wings), koně, indiáni, oheň ... 
 
15. června  14.00   HRAJE BIG BAND LIBEREC – odpoledne s největším libereckým tanečním orchestrem 
 
16. června  19.30   MASTERS – WASTERS, JAZZNIGHT ve spolupráci s Kalendářem Liberecka 
 
23. června  17.30   ŽÁKOVSKÝ KONCERT ukončení školního roku hudebních kurzů  
 
26. června  14.00   ROCKOVÝ NÁŘEZ ZA VYSVĚDČENÍ soutěžní přehlídka regionálních kapel, od 19.30 vystoupí skupiny ZNOUZECTNOST 
                                   a THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE, koncert je součástí festivalu Nisa- řeka, která nás spojuje 
 
28. června  19.00    NABUCCO – OPEN AIR   opera G. Verdiho v podání souboru a sólistů DFXŠ 
 
————————————————————————————————————————————————————————————— 

Výstava na galerii: Martin Votava – Fotografie 
————————————————————————————————————————————————————————————— 

 
2. června    19.30   PAVOUK NA LYŽÍCH  ( neolitický bluesrock) koncert k vernisáži výstavy Jiřího Pobřísla 
 
3. června    18.30   FLORENTSKÁ RENESANCE 14. A 15. STOLETÍ  - Klub přátel výtvarného umění – přednáška Dr. Tomáše Hladíka 
 
4. června     19.30   ROSEX VOKAL PARTY ochutnávka sýra, vína a sborového zěvu Vive la Normandie 
 
5. června    19.00   HUDBA, DIVADLO A HRA seminář a workshop s režisérem, hercem a hudebníkem Jiřím Vyšohlídem 
 
12. června   19.00   ZŠ JABLOŇOVÁ – ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
 
16. června  19.00   Dvořák – JAZZ-ROCK-CLASSIC,Apollon Quartet a Walter Bartoš Band 
 
18. června  19.30   JARRET + L.A.D.ě – velmi alternativní večer 
 
19. června   19.30   DISNEYBAND & MY3.AVI – koncert kapel, pro které žánry nemají hranic 
 
21. června  08.00   AUKČNÍ SÍŇ – pravidelná dražba historických pohlednic Liberecka a Jablonecka 
 
21. června  15.00   ČAVDAR - folkrock (Liberec)  
                                        JIMMY R&R - pohodový, ale ostrý R&R (Liberec) - uvádí kulturní agentura ŠtěK v rámci Svátku hudby 2008  
 
22. června  15.00   O ŠEVCI MATESOVI - loutková pohádka pro nejmenší diváky, hraje Divadlo z Půdy 
  
24. června  19.30   S – HLEDÁNÍ ANEB VVV.LDO setkání žáků a studentů dramatického oddělení ZUŠ Liberec 
 
————————————————————————————————————————————————————————————— 

Výstava ve studiu: Jiří Pobříslo – Bitva na Tursku (grafika) 
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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 

Hlavní internetové stránky našeho města jsou www.chrastava.cz. 
Dále má město prezentaci na těchto internetových stránkách: 
www.info-liberec.cz 
www.info-cechy.cz 
www.atlasfirem.info.cz 
 
Při vyhledávání v ČR: 
www.info-praha.cz 
www.info-brno.cz 
www.info-ostrava.cz 
www.info-plzen.cz 
www.info-olomouc.cz 
www.info-hradec.cz 
www.info-budejovice.cz 
www.info-usti.cz 
www.info-vary.cz 
www.info-havirov.cz 
www.info-vysocina.cz 
www.infozlin.cz 
www.info-morava.cz 
 
Toto garantované umístění zvýší hodnotu off – page faktorů naší 
www stránky a tato se lépe zobrazuje i ve výsledcích Seznamu,
Googlu a dalších fulltextových vyhledávačů. 
Portály mají díky kvalitnímu zaindexování všech stránek vysokou 
návštěvnost a na informace o nás se tak dostane mnohem více uži-
vatelů. 
Jsme zobrazováni v sekci – cestovní ruch, pohostinství, informace 
o cestování. 
 
Doména našich záznamů je: 
www.info-liberec.cz/ic-chrastava/ 
 

Marxová Jitka 



Strana 16                                

Hejtman Libereckého kraje Petr Skokan přivezl chrastavským hasičům šek na 50.000,-Kč na renovaci exponátů v hasičském muzeu. 
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   Radnice, kostel a škola to je odedávna základ české obce. Je 
smutnou skutečností současnosti, že radnice a kostel zůstávají, ale 
bohužel mnohé školy jsou zavírány kvůli nedostatečnému počtu 
dětí. Z těchto obcí se stávají smutná, opuštěná sídla, která možná 
ožívají navečer či o víkendu, nebo dokonce mladí lidé s dětmi 
odcházejí do měst, kde mají tyto „služby“ zajištěny. 
Nedávný smutný případ z Rynoltic, kdy paní ředitelka školy „v 
zájmu obce“ falšovala počty dětí ve škole, svědčí o tom, že 
v době, kdy se České republice ekonomicky daří, tak zavíráme 
školy, kdysi pýchu každého většího sídla, třeba jen proto, že mu 
chybí dvě, tři děti do stanoveného počtu. Vždy, snad už od 
svatého Václava, jsme se dokázali prosadit především vzhledem 
ke všeobecné vzdělanosti národa a školy i v menších obcích jsou 
toho dokladem. 
 
    Jsem přesvědčen, že jednou ze základních příčin tohoto stavu je 
způsob financování škol přes tzv. akreditované normativy, to 
znamená zjednodušeně financování na počet žáků podle jejich 
věku. Na to doplácejí především kraje, mající velkou hustotu 
malých škol. Evidentně jsou menší náklady na provoz škol a platy 
učitelů ve velkých městech, kde se třeba dva tisíce žáků vejde do 
dvou škol nedaleko od sebe, kdežto v Libereckém kraji je to třeba 
šest škol v několika obcích. A to se dnes netýká jen škol 
základních, ale i středních, které jsou zřizovány krajem. Kdyby jim 
často nepomohly obce (např. Gymnázium v Mimoni), už bychom 
možná i o nich mohli začít mluvit v minulém čase. 
Řešení je poměrně „jednoduché“! Změňme způsob financování na 
normativy na třídu (při zachování nepřekročitelného minima počtu 
dětí ve třídě), u středních škol pak ať je vytvořeno financování 
oborové, protože jiné peníze na vzdělání žáků potřebuje třeba 
sklářská škola, jiné například učební obor cukrář.   

    Vzhledem k tomu, že jednak kraj má zákonodárnou iniciativu 
(krajské zastupitelstvo může navrhovat zákony) a jednak proto, že 
představitelé měst jsou členy nejširšího politického spektra. Měli 
by právě lokální politici vytvářet tlak na kraj a po své politické 
linii i na své zástupce ve vrcholných funkcích, aby byla iniciována 
příslušná změna v legislativě. Ta by prospěla českému 
regionálnímu školství více, než nesmyslné návrhy typu, že 
v základních školách mají učit maturanti, jehož jedinou podstatou 
je ušetřit na platech učitelů. 
 
Investujme z dnešního bohatství  společnosti do našich dětí, zisk 
není okamžitý avšak dlouhodobý. Víme, jak dopadly mateřské 
školky, masivně se rušily, objekty prodávaly a dnes zápasíme 
s tím, kam děti umístit. 
 

Mgr. Jaromír Dvořák, kandidát do senátu za SOS 

Jizerky slaví aneb 40 let Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory 
 
   V roce 1968 vznikla organizace Chráněná krajinná oblast Jizerské hory. K této příležitosti bylo uskutečněno mnoho pěkných a zajíma-
vých akcí.Např.Večer se sovičkami či Žabí festival. O nich vyšla informace v minulých Chrastavských listech. Těžiště oslav se však přesu-
nulo na měsíc květen. V týdnu od 15. 5. do 17. 5. proběhly v Koloseu v Liberci dvě konference. Jedna byla určena pro odbornou veřejnost,
druhá pro všechny, kdo mají rádi Jizerské hory a komu není jejich osud lhostejný. Uskutečnila se 16. 5. a na jejím pořádání se podílela 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKOJH a občanské sdružení Náš kraj. Program byl opravdu bohatý a každý z účastníků si 
přišel na své. Dopoledne se na něm podílely hlavně děti z libereckých škol – čili jak vidí Jizerské hory školáci. Děti z dětské televize před-
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stavily svoji krátkou reportáž – minuty v přírodě. Viděli jsme zvířata, ptáky, ale i různé oblasti Jizerských hor. Bylo to velice pěkné. 
Podrobně jsme se seznámili s funkcí CHKOJH. Její činnost je opravdu pestrá a laik se až diví, co vše má na starosti a musí stihnout. Např.
zkoumá louky, umisťuje budky pro sovičky – sýce rousného, kroužkuje ptáky, provádí průzkum ryb, hmyzu a jiných bezobratlých živočichů.
Vyjadřuje se k různým stavbám v CHKO, pořádá Den otevřených dveří pro děti, sleduje čistotu vod atd. Je s podivem, kolik toho 12 pracov-
níků zvládne. 
    Po dobrém obědě program pokračoval. Velmi zajímavý byl blok s názvem Jizerské hory ve zvucích. Možná byste se divili, co všechno 
můžeme slyšet v Jizerkách od jara do zimy. Velmi poutavé byly zvukové hádanky pro všechny. Seznámili jsme se i s neziskovými organi-
zacemi – Suchopýr, Čmelák, Ještědský spolek apod. Program byl ukončen zajímavou úvahou Jizerské hory a jak dál. Kladně byl hodnocen 
celkově lepší přístup lidí k přírodě, rostoucí kvalita vody, pozitivum je i to, že půda, rybník či les má svého hospodáře. Velká péče je věno-
vána ekologii a práci s mládeží. Samozřejmě existují stále i negativa – přemnožená zvěř, zarůstání neobdělané půdy plevelem a náletový-
mi dřevinami. Nevýhodou je i restituční urbanizmus – zahuštění zástavby – tzv. vesnice holandského typu, jakási ,,sídliště" v horách.
Překážkou je i nekoncepčnost – nikdo není schopen dát mantinely, kam až se může a neuškodí to horám. Také jejich využití pro komerci a 
tzv. tvrdé projekty se jeví do budoucny nebezpečné. 
    Ke konferenci proběhlo mnoho doprovodných programů – např. Večer jizerskohorských osobností – 14. 5., dále Večer jizerskohorských 
filmů – 15. 5. Shlédli jsme filmy o Jizerkách od 30. let po současnost. Pozoruhodný byl krátký film, natočený několik dnů po protržení pře-
hrady na Bílé Desné v r. 1916. 
   Také děti se mohly do programu Jizerky zapojit. Výtvarná soutěž Život v JH aneb Kreslím dárek pro Jizerky byla ke shlédnutí právě na 
konferenci v prostorách Kolosea. Současně byla představena i další výstava – fotografická – pro amatéry nazvaná Jizerkám k narozeni-
nám. Fotografie byly nádherné a většina z nich vůbec nepřipomínala snímky amaterské. 
    Večer 16. 5. proběhl společenský večer k 40. výročí CHKOJH v sále Kolosea v Liberci. Krájel se narozeninový dort, proběhlo vyhlášení 
fotosoutěže, prodej kreseb a fotografií, ochutnávka jizerskohorských specialit apod. 
V sobotu 17.5. byly na programu tři exkurze do Jizerských hor: 
1. Za rašeliništi,minerály a geologickou minulostí 
2. Za jizerskohorským lesem 
3. Za lidovou architekturou 
   Na exkurzi č. 3 se účastníci seznámili s lidovou zástavbou ve vesnicích – Lučany, Maxov, Karlov a Josefův Důl. Provázela a celou vy-
cházku měla pod patronací paní Jana Mejzrová. Velice poutavě, odborně a zasvěceně vyprávěla o všech zajímavostech, příkladech jednot-
livých staveb, citlivých, ale i nevhodných zásazích při opravách domů. Prostě exkurze neměla chybu a patří jí velký dík. Samozřejmě, že 
nejen jí, ale všem, kteří se na konferenci, exkurzích a všech doprovodných akcích podíleli. Přejeme mnoho zdaru, elánu a optimismu do 
dalších aktivit. 
A nakonec jedna myšlenkla, která na konferenci padla a jistě stojí za zamyšlení – Příroda může být bez lidí, ale lidé bez přírody nikoliv! 

  
Zpracovala Jaroslava Špaková 

"Jen tak o výletě"  
Využily jsme lákavé nabídky Střediska ekologické výchovy v Oldřichově v Hájích a společně s dětmi z mateřské školy Motýlek v Nádražní 
ulici jsme se účastnily dvoudenního výletu, který byl zaměřený k poznání a ochraně přírody.  
Příjemné prostředí, ochotný a starostlivý personál, milá a profesionální průvodkyně nám zprostředkovaly obyčejné a zároveň úžasné chvil-
ky. V lese, kde děti jako "lištičky" poznávaly svět, s domácími zvířátky, které směly pohladit, podrbat, nakrmit. Jen tak jsme si poseděly u 
táboráků a povídaly si o tom, co nás trápí a z čeho máme radost. Děti byly výletem nadšené a já jsme se znovu přesvědčila o tom, jak má-
lo stačí k jejich radosti. Vtírá se mi do mysli již tolikrát vyřčená otázka: netráví naše malé děti příliš mnoho času u televize či počítače, než s 
mámou a tátou v přírodě. Vždyť všechno má svůj čas.  

Jindra Vítková - učitelka 

Armáda jak ji neznáte 
Mnozí z vás nás míjejí na ulicích, někteří nás přehlížejí, jiní se s námi dá-
vají do řeči, další z vás upustí poznámku, že bychom potřebovali vojnu. 
Naším koníčkem je Airsoft, hra na válku, se skutečnými replikami zbraní, 
používáme taktickou výstroj a napodobujeme i různé armády. My  
napodobujeme americkou armádu z 90 let. Veškerý výcvik provádíme 
podle dostupných informací o jejich výcvicích, proto nepatříme k těm, co 
si vezmou pistolku a jdou si zastřílet. Jsem velitelem Delta týmu spadají-
cího pod velení 1st Expeditionary Force Chrastava (1. Expediční tým 
Chrastava) a krátce vám tým představím. Jmenuji se Thomas Bekett, 
jsem velitelem Delta týmu a zároveň zdravotník, mým zástupcem je Peter 
L. O'neill, Chao Lee Baker je průzkumník týmu a slečna Joy Arden je 
zdravotník. 1st Expeditionary Force Chrastava slouží jako velitelství – ma-
jí pod týmy – 2. prapor námořní pěchoty, kde máme dvě dvoučlenné od-
střelovací skupiny, dále protiteroristický Delta tým a základ celého projek-
tu Special Forces, které slouží jako výcviková jednotka. Své dotazy ohled-
ně našeho týmu, fotografií, popř. váš možný vstup do jednotky pište na 
mail: bekettthomas@e-mail.cz náborové řízení máme otevřené do konce 
června. 10. května se uskutečnila tajná operace, ve které budeme spolu-
pracovat s Delta týmem z Jablonce nad Nisou. Velení bude svěřeno našemu týmu, ostatní informace budou uveřejněny příští měsíc, až bu-
de povoleno informovat o operaci. 
Květnové operace: 
3. května byl vyslán dvoučlenný tým Delty pod vedením seržanta O'neilla na podporu jednotkám do Jablonce nad Nisou, kde byli nápomoc-
ni svým tamějším kolegům. 
10. května se Delta tým účastnil tajné operace v Bedřichovském lese, kam byl vyslán celý tým, aby zneškodnil trhavinu umístěnou na  
neznámém místě v lese a bráněnou německými jednotkami. Trhavina byla zneškodněna, za tuto operaci bylo uděleno vyznamenání Joint  
Meritorious Unit Award těmto příslušníkům Delty: Master sergeant Thomas Bekett, Sergeant first class Peter L. O'neill, Staff sergeant Chao 
Lee Baker a Staff sergeant Joy Arden. Vyznamenání Joint Meritorious Unit Award je udělováno za boj s jinou spojeneckou jednotkou v ne-
příznivých podmínkách. 
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   Celkem nečekaně udělala „čáru přes rozpočet“ všem papírovým 
favoritům posádka startující v barvách hlavního sponzora 11. 
ročníku Thermica rally Lužické hory Jan Sýkora – Martina 
Škardová. S nesmírně náročnou tratí, plnou změn povrchů, rytmu, 
šíří vozovek rychlostních zkoušek, si jízdou prakticky bez chyb 
poradili se všemi soupeři. Bylo to jejich první absolutní vítězství 
v kariéře. V cíli je od nakonec druhé dvojice Josef Semerád – 
Roman Niemetz dělilo něco málo přes osm vteřin.  Dosaženými 
časy byli totiž nejprve druzí loňští vítězové Karel Trněný se 
Stanislavem Kafkou, ale penalizace za dva předčasné starty do 
rychlostních zkoušek je odsunula až na osmou příčku. Bronz tak 
získali Petr Hozák – Vít Houšť. O náročnosti soutěže svědčí i fakt, 
že cíl spatřilo po šesti rychlostních zkouškách pouze 85 posádek 
z původně 133 odstartovaných. 
Bohužel se se soutěží rozloučila vedle avizovaných favoritů 
Drotára, Petáka nebo Běhálka i domácí dvojice, která měla u trati 
velký počet příznivců Jan Halala – Dalibor Štěpán. Podle slov 
jezdce jelo auto s novým motorem velmi dobře, ale na jednom 
náročném úseku těsně před cílem úvodní erzety v Chrastavě vůz „
vypochodoval“ mimo trať a došlo k poškození nápravy. Své 
odstoupení se bude snažit posádka napravit už v následující 
soutěži v Tišnově. Čest jezdců z regionu tak zachraňovali devátí 
Tošovský s Grossem a jedenáctí Vlček s Králem. Vítězství 
v kategorii S1 a solidní osmnácté místo celkově vybojovali Václav 
Donát s Jiřím Hovorkou (Škoda Octavia), když porazili i ex-
továrního jezdce Škody Vladimíra Bergra. V početné konkurenci 
třídy A5 si odvážejí stříbrnou pozici z Hrádku nad Nisou Tomáš 
Grega a Jiří Ježek (Škoda Felicia). Body ve svých třídách si připsali 
i Vítovec (Honda) a Hlaváč (Nissan), pěkným výkonem se 
prezentoval i tělesně postižený Francouz žijící v České republice 
Dominik Laurent s vozem Peugeot 206, který hrádeckou soutěž 
bral především jako přípravu na Rally Bohemia. 

V hodnocení 2. ročníku Lausitz Cupu zvítězili Sýkora se Škardovou 
před Mifkou s Plachým a Ducháčkem s Pritzlem. Celkové prvenství 
v K4 poháru ČR pak získali Hudec s Černochem (Mitsubishi). Na 
závěrečné tiskové konferenci za jezdce poděkovali organizátorům 
z Autoklubu Hrádek nad Nisou J. Semerád a P. Hozák, kteří 
prohlásili, že zdejší tratě patří mezi nejkrásnější a zároveň nejtěžší 
v České republice. Hrádecká soutěž byla bezprostředně po 
ukončení velice kladně hodnocena i pozorovateli z Federace 
automobilového sportu. Ředitel rally Jan Krečman poděkoval všem 
pořadatelům a činovníkům za pomoc i posádkám ze předvedené 
výkony. Lausitz Cup bude pokračovat druhou soutěží koncem srpna 
v Polsku. 
 

Absolutní pořadí 11. ročníku Thermica rally Lužické hory 2008: 
————————————————————————————– 
1.     Sýkora – Škardová – Mitsubishi Lancer Evo IX – 45:50,9 
2.     Semerád – Niemetz – Mitsubishi Lancer Evo IX – 45:59,2 
3.     Hozák – Houšť – Mitsubishi Lancer Evo IX – 46:18,6 
4.     Trojan – Řihák – Mitsubishi Lancer Evo IX – 46:25,7 
5.     Mifka – Plachý – Mitsubishi Lancer Evo IX – 46:26,0 
6.     Ducháček – Pritzl – Mitsubishi Lancer Evo IX – 46:53,1 
7.     Pantálek – Novák – Mitsubishi Lancer Evo VIII – 46:57,7 
8.     Trněný – Kafka – Škoda Octavia WRC – 47:02,4 
9.     Tošovský – Gross – Mitsubishi Lancer Evo IX – 47:13,5 
10.   Červenka – Rajnoha – Mitsubishi Lancer Evo IX – 47:26,5 

 
Pavel Vydra 

Foto: Ivan Vydra, Pavel Vydra 
 

—————————————————————————————– 
Foto (vlevo): Sýkora se Škardovou podali výborný výkon. 
Foto (vpravo): Druzí v cíli Semerád s Niemetzem. 

Středa 28.5.2008 – V odsvěceném kostele Navštívení Panny Marie ve Vítkově proběhl ojedinělý koncert folkrockového seskupení Vltavín 
(Roman Piroch – kytara, zpěv, David Turek – klávesy, zpěv, Tomáš Marek – bicí). Podvečer si zpříjemnilo nejen hudbou, ale i prohlídkou 
barokního kostela, „zápasícího řadu let o přežití“, kolem padesátky posluchačů, kteří, jak pevně doufám, neodcházeli z tajemných zdí kos-
tela zklamáni. Celkový výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na základní údržbu zejména střechy, jejíž stav je největším nebez-
pečím pro devastaci kostela. 
Osobně bych si přál –  aby po období motliteb v době minulé, poválečné likvidace a zneuctívání, po období 80. let 20. století, kdy byla navr-
žena demolice kostela, po období, kdy interiér sloužil jako sklad nábytku – aby se tento stánek stal místem setkávání pohodových lidí... 
Děkuji všem, kteří se koncertu zúčastnili, případně symbolickou částkou přispěli. Děkuji muzikantům za krásný hudební zážitek, děkuji pa-
nu Kačanimu za ochotu pro realizaci koncertu, děkuji Technickým a stavebním službám a.s. za bezplatné použití plakátovacích ploch, dě-
kuji všem, kteří jakkoli přispěli ke zdaru akce … A zároveň vás chci pozvat na další koncerty a akce v tomto „komorním prostředí“. Sledujte 
Chrastavské listy a plakátnice…                                                                                     Ivan Vydra, RECo design s.r.o. – pořadatel koncertu 



Strana 20                                

Rodinný koutek „Mořský svět“ 
– hřiště na pétanque v Chrastavě! 
V minulém čísle Chrastavských listů jsme oznamovali, že  při 
příležitosti oslavy 15. výročí založení Sboru Jednoty bratrské bylo v 
Chrastavě otevřeno hřiště na pétanque. Přestože v průběhu června 
ještě dojde k dokončení prací, hřiště již slouží veřejnosti. 
Pétanque – „hra v koule“, která vznikla v přímořských oblastech 
Francie, 
je sportem opravdu pro každého! Cílem hry je přiblížit kovovou kouli 
co nejblíže k dřevěné kuličce velikosti pingpongového míčku. Hrají 
buď 2 družstva po 3 hráčích (každý má 2 koule), nebo 2 družstva 
po 2 hráčích (každý má 3 koule), nebo jeden hráč proti jednomu 
(každý má 3 koule). Každá koule, která je blíže než koule protihráčů 
znamená 1 bod. Vítězí to družstvo (nebo jednotlivec), který 
postupně dosáhne 13 bodů. Hřiště se nachází v zadní části 
rodinného koutku na zahradě kina, součástí vybavení jsou nové 
lavičky a stoly. Hřiště je přístupné veřejnosti zdarma. Na užívání 
hřiště se vztahují pravidla zapsaná v psaném řádu Rodinného 
koutku „Mořský svět“. Na hřišti je možné hrát s vlastním vybavením, 
nebo je možnost zapůjčit si sadu koulí (proti vratné záloze 200,- Kč) 
v Centru dobrého času Bétel v 1. patře kina (vchod vedle vchodu do 
kina). K disposici jsou také pravidla hry. Závěrem chceme 
poděkovat sponzorům, kteří svými dary umožnili hřiště realizovat: 
manželům Kulhánkovým z Chrastavy (lavičky a stoly), paní Jitce 
Pourové – lesy Grabštejn (dřevo na obrubníky) a Pískovnám 
Hrádek a.s. (materiál na hřiště). Také chceme poděkovat všem „
pracantům“, kteří hřiště ve svém volném čase postavili. 
 

RODINNÝ VÝLET AUTY DO ZOO ŽITAVA 
V sobotu 17. 5. se vypravilo 8 automobilů naplněných rodinkami 
chtivými si společně užít výletu. Drobný a krátký deštík, který nás 
uvítal po příjezdu do Tier parku Zittau, byl asi jedinou negativní 
událostí. Děti se radovaly, že mohou ke zvířátkům opravdu blízko a 
navíc cesta mezi výběhy byla vždy zpestřena nějakou „atrakcí“ 
v podobě prolézaček nebo zajímavého hudebního koutku. Na závěr 
jsme rozbalili piknik v blízkém parku, dospělí popovídali u kávy a 
malí i velcí „kluci“ si ještě stihli na louce zahrát fotbálek. 
 

ČERVEN PŘIPRAVUJEME: 
 
PROGRAM PRO DĚTI NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI  
V RÁMCI CHRASTAVSKÝCH SLAVNOSTÍ: 
„Milé děti, v pátek 6.6. 2008 v 16.00 hodin bude pro vás v rámci 
Chrastavských slavností připraven program na dopravním hřišti u 
sportovní haly v Turpišově ulici. Zveme všechny malé i větší 
závodníky na odstrkovadlech, koloběžkách i kolech. Dopravní 
prostředky s sebou!“ 
 
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD 
DO MĚSTA HERRNHUT V NĚMECKU 
SOBOTA 14. 6. 2008, odjezd 8:30 h od kina,  
návrat kolem 18:00 h  
Ve spolupráci se Společností přátel historie města Chrastavy 
připravujeme autobusový zájezd do malého města v Sasku (13 km 
severně od Žitavy), které je úzce spjato s historií naší země. Po 
bitvě na Bílé Hoře v roce 1620 musela nekatolická šlechta, 
měšťané a duchovní opustit naši zemi (mezi těmito lidmi bylo 
mnoho členů Jednoty bratrské včetně jejího biskupa J.A.
Komenského). Lidé, kteří svobodu pohybu (poddaní) neměli se 
začali skrývat, scházet v tajných shromážděních, z ciziny jim byly 
pašovány knihy atd. Tak zde tajně přežila víra Jednoty bratrské více 
než 100 let a  kolem roku 1720 povstala velká vlna emigrace, 
především z Moravy, odkud utíkali jednotlivci i celé rodiny na 
panství Mikuláše Ludvíka z Zinzendorfu, který jim zde dovolil 
vybudovat osadu – Herrnhut. V průběhu let (počínaje 1732), mnozí 
z těchto lidí vyšli jako misionáři do celého světa, kde zakládali 
školy, nemocnice atd.  
Program zájezdu: Prohlídka etnografického muzea s expozicí „
Etnografie a herrnhutská misie“, dále dojednáváme návštěvu malé 
historické manufaktury, přestávka na odpočinek - jídlo z vlastních 
zásob, možnost kávy a čaje, krátká beseda o historii Herrnhutu, 
prohlídka památek města s pracovníkem městského muzea. Na 
cestě domů ještě plánujeme (podle času) zastávku u starých 
větrných mlýnů. 
Cena zájezdu:  100,- Kč, kapesné na vstupy cca 6 Euro 
Přihlašování: Infocentrum Chrastava,  Centrum dobrého času 
Bétel - 1. patro kina, nebo na tel.: 605 268 348  

    Po téměř 2 letech se opět otevírá koupaliště. Vloni touto dobou mu však 
reálně hrozilo zasypání. Díky doslova v poslední minutě kladenému odporu a 
díky uvážlivému přístupu starosty k tomu naštěstí nedošlo. 
I podzimní anketa ukázala, že veřejné koupaliště má v Chrastavě tradici a 
očekává se i jeho budoucnost. Nutno říci, že po předchozím nájemci zůstalo 
koupaliště v žalostně zuboženém stavu úplně ve všem a je vcelku jasné, 
proč na něj nikdo nechtěl chodit...  
    O to více je třeba vyzdvihnout snahu radnice a několika jejích konkrétních 
pracovníků o sjednání nápravy i při omezeném množství  prostředků. 
Myslím, že resuscitace pacienta - tj. koupaliště - se zdařila. To, co se 
nestihlo dodělat letos  nebo se nepovedlo přesně podle představ, se jistě 
dokončí příští rok. 
 Buďme tedy tolerantní a přijďme podpořit koupaliště v hojném počtu. 
 Návštěvníkům přeji koupaliště jako ze škatulky a dobrou zábavu. A 
koupališti správce, kterého budou jeho návštěvníci i celý areál bavit. Všem 
pak slunce, teplo a čistou a hojnou vodu ! 

Lambert Medřický, správce a plavčík na koupališti v Chrastavě v 80. letech minulého století 
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CENÍK INZERCE
Chrastavské listy

realitní kancelář

Chcete prodat svoji nemovitost?
Chcete koupit nemovitost v regionu Hrádecko - Chrastavsko?

PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ

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

 
       Tajemník Městského úřadu Chrastava vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa:  

REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY 
odboru rozvoje, dotací a správy majetku Městského úřadu Chrastava 

 
Místo výkonu práce:  Město Chrastava – Městský úřad Chrastava 

Platové zařazení: 8. platová třída (odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb. a nař. vl. č. 564/2006 Sb.) 

 

Charakteristika vykonávané činnosti  
•     vedení evidence nemovitého, movitého a drobného hmotného majetku města, provádění inventarizací 

majetku, zajišťování daňových přiznání z převodu nemovitostí 
•       komplexní evidence hřbitova a hrobových míst 
•     komplexní vedení agendy města na úseku odpadů včetně sběrného dvora  
•     vyřizování pojistných událostí při vzniku škod na majetku města 
 
Požadavky: 
•      střední vzdělání s maturitní zkouškou, ekonomické směry výhodou 
•      znalost místních poměrů výhodou 
•      znalost práce na PC (Office: zejména Word a Excel na dobré uživatelské úrovni) 
•      dobré organizační, řídící a komunikační schopnosti 
•      praxe v obdobných oblastech vykonávané činnosti výhodou 
•      řidičský průkaz sk. „B“ výhodou 

 
Zákonné předpoklady: 
•      předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. 

 
Zájemci předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 
•      přesné označení výběrového řízení 
•      jméno, příjmení a titul zájemce 
•      datum a místo narození  
•      státní příslušnost zájemce  
•      místo trvalého pobytu zájemce 
•      číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana 
•      datum a podpis zájemce  

 
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  
•      ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Pracovní poměr:                            na dobu neurčitou 

Předpokládaný termín nástupu:  leden  2009   
Lhůta pro podání přihlášky:        31. října 2008  
 

Způsob podání přihlášky: písemně 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 majetkové správy odboru rozvoje, 
                                       dotací a správy majetku 
 

                    Ing. Miroslav   C h v á l a, tajemník MěÚ Chrastava 
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