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     Již v listopadu minulého roku se obrátila na Městský úřad v Chrastavě dopisem pravnučka 
malíře Josefa Führicha paní Ruth Ritzenfeldová z Innsbrucku  s návrhem, že  by  nám mohla 
prodat dva velké obrazy (olejomalby), a to portrét malíře a jeho manželky. Domnívá se, že by tyto 
obrazy měly být ve městě, které je Führichovým rodištěm. 
     Zastupitelstvo města na zasedání schválilo, že s koupí obou obrazů souhlasí. Obrazy byly 
oceněny odborníkem, který ověřil, že jde o originály. 
     Vyvstal problém, jak obě umělecká díla dopravit z Innsbrucku do Chrastavy. 
     Pan Rudolf Engel z Bavorska, předseda spolku „Kratzauer Gilde“, s nímž již 18 let 
spolupracuje naše chrastavská Společnost přátel historie města Chrastavy, se nabídl, že do 
Innsbrucku dojede a oba obrazy do našeho města přiveze. 
     V úterý 20. května 2008 se konala ve Führichově rodném domě malá slavnost. Za přítomnosti 

  Děkujeme všem sponzorům, přejeme mnoho úspěchů v podnikání a těšíme se na 
další spolupráci. 
 
Sponzoři Chrastavských slavností 2008:  
ADMAL – CZ s.r.o., Bohemia Production s.r.
o., ELITEX CZ  a. s., Groupo Antolin 
Bohemia a.s., Václav Chaloupka –velko-
obchod s proutím, ILBAU s.r.o., IMSTAV  
Group s.r.o., JIPA, spol. s r.o., Liberecká 
obalovna s.r.o., Metalmex s.r.o., MZ Liberec 
a.s., Pivovar Hols Vratislavice, REMONDIS 
spol. s r.o., Rotec Czech  s.r.o.,  
Sparkasse Oberlausitz – Niederschlesien 
Zittau, SYNER s.r.o., VIRGO s.r.o., Vzdu-
chotechnik s.r.o., WMA Glass s.r.o., 
Zahradníková – květinářství, Jizerské pekár-
ny s.r.o., Benteler ČR s.r.o. 
Mediální partneři: RCL, Český rozhlas Sever 
Osobní sponzorství:  Ing. M. Canov, M. 
Pilař,P. Pěch, Stavebniny -  Pokorný, L. 
Zíka,  Fr. Horák, Fr. Vokoun. 
 

Hezké léto přeje Zita Václavíková, 
hlavní koordinátor Chrastavských slavností 

starosty Ing. Michaela Canova byly  olejomalby 
umístěny na důstojné místo do galerie, kde se 
nacházejí obrazy také dalších chrastavských 
malířů. 
     Slavnostního aktu se zúčastnili – kromě 
pana starosty – pí Karin Cinibulková, pí Jitka 
Marxová, Zdeněk Šulc, PhDr. František Vydra, 
p. Rudolf Engel a jeho vnuk Benedikt. 
     Do archivu při městském muzeu byly dány 
soubory Führichových kreseb (a litografií) 
s  náboženskými motivy, např. Ztracený syn a 
Život Panny Marie. 

PhDr. F. Vydra 
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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  
pronájem části st. p. č. 84 o výměře cca 64 m2 v k. ú. Dolní Chrastava společnosti PJ NEPTUN spol. s. r. o. na zřízení letní terasy u 
restaurace „U Soptíka“, na dobu určitou, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemku čj. N/27/2008  a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1401/1 a 1433/2 v k.ú. Chrastava I spočívající v oprávnění zřízení stavby 
plynárenského zařízení Chrastava - ul. Liberecká, rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek k č. p. 547, 543 a 552 a dále v oprávnění 
vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním vlastního zařízení za cenu 
3.500,- Kč, vč. návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/08/2008 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. 720/1 v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy  ve prospěch paní Petry Pradeové, jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  vodovodní přípojky za cenu ve výši 25,- Kč/bm, vč. návrhu smlouvy budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene čj. SBS/21/2008  a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 1484 v k. ú. Horní Chrastava ve prospěch  paní Aleny Pelcové, jímž dojde k zajištění 
strpění umístění, zřízení a provozování vodovodní přípojky za cenu ve výši 25,- Kč/bm, vč. návrhu smlouvy budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene čj. SBS/22/2008 a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1391/10 a 1430/1 v k. ú. Chrastava I, které jsou ve vlastnictví Libereckého kraje, 
ve prospěch města Chrastava, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby nadzemního vedení optického kabelu 
počítačové sítě a stavby nadzemního vedení kabelu NN k napojení semaforu, bezúplatně, vč. návrhu smlouvy budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene čj. SBS/23/2008 a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-   s c h v á l i l a  
1.     převod práv a závazků pana Františka Zoula vyplývajících ze smlouvy o nájmu pozemku  ze dne 1. 6. 1998 na pana Miroslava Rožce 
2.     dodatek č. 1, čj. N/41/2008 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 1. 6. 1998 a pověřila starostu jeho podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
1.     převod práv a závazků pana Jana Feriho vyplývajících ze smlouvy o nájmu pozemku ze dne 27. 7. 2000  na pana Pavla Váňu 
2.     dodatek č. 1, čj. N/42/2008 ke smlouvě o nájmu pozemku  ze dne 27. 7. 2000 a pověřila starostu jeho podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
1.     převod práv a závazků pana Pavla Pečeněho vyplývajících ze smlouvy o nájmu pozemku  ze dne 4. 1. 1998  na pana Petra Broze 
2.     v návaznosti na své usnesení 2007/11/III, odst. 1 dodatek č. 1, čj. N/43/2008 ke smlouvě o nájmu pozemku  ze dne 4. 1. 1998 a 

pověřila starostu jeho  podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
1.     převod práv a závazků pana Josefa Máchy vyplývajících ze smlouvy o nájmu pozemku ze dne 20. 5. 1992  na paní Michaelu 

Švecovou 
2.     v návaznosti na své usnesení 2007/11/III, odst. 1 dodatek č. 1, čj. N/44/2008 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 20. 5. 1992 a 

pověřila starostu jeho  podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
1.     převod práv a závazků paní Aleny Fröhlichové vyplývajících ze smlouvy o nájmu pozemku  ze dne 20. 11.  2000 na pana Pavla 

Pečeněho 
2.     v návaznosti na své usnesení 2007/11/III, odst. 1 dodatek č. 1, čj. N/45/2008 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 20. 11. 2000 a 

pověřila starostu jeho  podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
1.     převod práv a závazků paní Jiřiny Bajnovičové vyplývajících ze smlouvy o nájmu pozemku  ze dne 20. 11. 2000 na pana Pavla 

Pečeněho 
2.     v návaznosti na své usnesení 2007/11/III, odst. 1 dodatek č. 1, čj. N/46/2008 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 20. 11. 2000 a 

pověřila starostu jeho  podpisem  
 
-   s c h v á l i l a  
v návaznosti na své usnesení 2007/11/III, odst.: 
1.     dodatek č. 1, čj. N/47/2008 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 3. 6. 1996, kterou uzavřelo město Chrastava a pan Václav Trdla  a 

pověřila starostu jeho podpisem  
2.     dodatek č. 1, čj. N/48/2008 ke smlouvě o nájmu pozemku  ze dne 16. 4. 1997, kterou uzavřelo město Chrastava a pan Jiří Broz  a 

pověřila starostu jeho podpisem  
3.     dodatek č. 1, čj. N/49/2008 ke smlouvě o nájmu pozemku  ze dne 1. 8. 1994, kterou uzavřelo město Chrastava a pan David Šimek a 

pověřila starostu jeho podpisem  
4.     dodatek č. 1, čj. N/50/2008 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 1. 9. 1993, kterou uzavřelo město Chrastava a paní Magdaléna 

Jančová  a pověřila starostu jeho podpisem  
5.     dodatek č. 1, čj. N/51/2008 ke smlouvě o nájmu pozemku  ze dne 20. 5. 1992, kterou uzavřelo město Chrastava a pan Jan Útrata  a 

pověřila   starostu jeho  podpisem  
6.     dodatek č. 1, čj. N/52/2008 ke smlouvě o nájmu pozemku  ze dne 20. 5. 1992, kterou uzavřelo město Chrastava a pan Miloslav Adam 

a pověřila   starostu jeho  podpisem  
7.     dodatek č. 1, čj. N/53/2008 ke smlouvě o nájmu pozemku  ze dne 20. 11. 2000, kterou uzavřelo město Chrastava a Ing. Václav 

Valdman  a pověřila starostu jeho  podpisem  
8.     dodatek č. 1, čj. N/54/2008 ke smlouvě o nájmu pozemku  ze dne 3. 6. 1996, kterou uzavřelo město Chrastava a pan Ladislav Čudlín  

a pověřila starostu jeho podpisem  
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        a pověřila starostu jeho podpisem  
9.     dodatek č. 1, čj. N/55/2008 ke smlouvě o nájmu pozemku čj. 08/2003/N, kterou uzavřelo město Chrastava a pan Ladislav Čudlín a 

pověřila starostu jeho podpisem  
 
-  s c h v á l i l a   záměr pronajmout pozemkovou parcelu č. 312 o výměře 246 m2- zahrada v k. ú. Chrastava I  
 
-  s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Sdružení spolumajitelů DOMOVNÍK, zastoupené Ing. Františkem Jungem, Střelecký vrch 714, 463 
31 Chrastava, IČ 467 46 536 na komplexní údržbu zeleně pro rok 2008 na sídlišti Střelecký vrch na parcelách: 590/17 – část, 590/6, 590/7, 
590/10 – část a pověřila starostu jejím podpisem 

 
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo OD/01/2007 ze dne 15. 1. 2007 s dodavatelem CHALUPA – RVES, a. s., kpt. Jaroše 496, 543 01 
Vrchlabí, IČ: 25942280, na akci „Město Chrastava – Rekonstrukce objektu č.p. 407 na centrum volnočasových aktivit“ a pověřila starostu 
jeho podpisem. Jedná se o přesun některých položek v položkovém rozpočtu, které jsou formulovány příliš obecně a pro jejich zařazení do 
uznatelných nákladů z ROP NUTS II Severovýchod bylo potřeba je přesněji specifikovat. Výsledná cena dle dodatku č. 1 (evid.č. 
RÚ/25/2007) se nemění a zůstává v platnosti. 
 
-  s c h v á l i l a 
a)     hodnocení a zadání akce „Projektová dokumentace DSP – MŠ Revoluční“ 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: INVEST spol. s r. o., 
Tovaryšský vrch 1358/3, Liberec 1, 460 01, IČ: 46711716 

b)     návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: INVEST spol. s r. o., Tovaryšský vrch 1358/3, Liberec 1, 460 01, IČ 46711716 a pověřila 
starostu jejím podpisem za podmínky schválení navýšení rozpočtu na tento projekt Zastupitelstvem města Chrastava dne 23. 6. 2008 

 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem zajištění realizace projektu „RTN – Terminál Chrastava“ s Libereckým 
krajem, U Jezu 642/2a, 481 60 Liberec 2, IČ: 70891508, zastoupený Petrem Skokanem, hejtmanem Libereckého kraje a pověřila starostu 
jejím podpisem  
 
-  d o p o r u č i l a   Z M    schválit 3. změnu rozpočtu a investičního plánu na rok 2008  

 
-  d o p o r u č i l a   Z M 
na základě žádosti a v případě schválení 3. změny rozpočtu na rok 2008 poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Chrastava, Vrchlického 
328/81, Liberec 14, IČ: 46749250 ve výši 50.000,- Kč – DR/4/2008 účelově vázaného na opravu střechy kostela  
 
-  s c h v á l i l a    na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2008 poskytnutí dotace TJ Spartak Chrastava 
 
-  s c h v á l i l a  
1)     v souladu s § 31, odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, změnu odpisového plánu na rok 2008 u zřízené příspěvkové organizace Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, 
okres Liberec  

2)     v souladu s § 30, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
převod finančních prostředků příspěvkové organizace Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec z rezervního 
fondu do investičního fondu  

 
-  s c h v á l i  l a 
na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2008 poskytnutí daru  Sportovně střeleckému klubu Chrastava, registrační 
číslo 0159, ve výši 19.000,- Kč, včetně návrhu smlouvy - DR/3/2008 a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í   zápis č. 2008/11 z jednání bytové a sociální komise ze dne 12. 5. 2008  
 
-   r o z h o d l a    o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS panu Ivanu Beretzkému a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-   v z a l a   n a   v ě d o m í   zápis č. 2008/12 z jednání bytové a sociální komise ze dne 19. 5. 2008  
 
-   r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Mojmíru Bochovi  a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  r o z h o d l a    o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu a paní Petru a Haně Heindörferovým a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  s c h v á l i l a  cenový sazebník č. 1/2008 úkonů pečovatelské služby v Chrastavě  
 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í   žádost příspěvkové organizace Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec  
 
-  d o p o r u č i l a  ZM   zařadit žádost o změnu rozpočtu na navýšení energie do 4. změny rozpočtu 2008  
 
-  d o p o r u č i l a  ZM   schválit žádost o dotaci na návštěvu partnerského města Eichstätt  
 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o nájmu pozemkových ploch s pronajímatelem České dráhy, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 110 15, IČ: 70 994 226 
a pověřila starostu jejím podpisem. Předmětem smlouvy je území Dolní Chrastava v majetku ČD, a. s. Pronájem prostor je realizován 
výhradně za účelem realizace stavby "RTN - Terminál Chrastava". 
 
-  v z a l a   n a    v ě d o m í 
informaci starosty ve věci rekonstrukce tělocvičny ZŠ nám. 1. máje na nám. 1. máje (nutnost podání žádosti o dotaci jako samostatné akce 
s 10% vlastním podílem)  
 
-   s c h v á l i l a   podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí ČR ve výši 90 % uznatelných nákladů 
   
-   p o v ě ř i l a   starostu města spolu s pracovníky odboru ORM přípravou všech souvisejících kroků (výběr zhotovitele a technického 
dozoru investora v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek) a  pověřila starostu podpisem smluv se zhotovitelem a technického 
dozoru investora za podmínky jejich účinnosti pouze v případě přiznání dotace ve výši 90 % uznatelných nákladů ze strany MF ČR  
 
-   p r o v e d l a   r o z p o č t o v é    o p a t ř e n í   
v souladu s § 102 zákona o obcích a přesunula  finanční prostředky ve výši 500,- tis. Kč na rok 2008 z řádku č. 44 "kotelny (střecha SV, 
rozvody střed)" do řádku č. 54 "rekonstrukce tělocvičny ZŠ nám. 1. máje 228" 
 
-  s c h v á l i l a  
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objednávku poskytování služeb Certifikační autority pro získání certifikátů u České pošty, s. p., nutných k fungování pracoviště Czech Point 
a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í  
oznámení o poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje na akce „Studie proveditelnosti - MŠ Revoluční“ a „Studie 
proveditelnosti – RTN – Terminál Chrastava“  
 
-   p o v ě ř i l a  starostu podpisem souvisejících smluv  

     Dne 18. června 2008 se uskutečnil happening signatářů ankety, na jejichž 
základě bylo koupaliště uvedeno opět do provozu. Měla to být definitivní tečka za 
touto anketou. Nebyla však tak zcela, neboť jsem následující den, 19. června 
2008, spolu s pány místostarostou a tajemníkem obdržel následující e-mail, který 
dávám k otištění v plném znění:  
——————————————————————————————————— 
Vážení kolegové, 
přečetl jsem si na chrastavském webu článek o znovuzprovoznění našeho 
koupaliště. 
Dodatečně omlouvám svoji neúčast na včerejším happeningu signatářů z 
pracovních důvodů. Děkuji. 
 
K tomuto e-mailu mě podnítil zveřejněný seznam signatářů pro zachování 
koupaliště visící na webu města a zveřejněný také v Chrastavských listech.  
Lze souhlasit se zveřejněním jmen, ovšem za předpokladu, že budou zveřejněna 
i jména oněch 32 signatářů, kteří byli pro návrh zavezení koupaliště stavební 
sutí, a de facto pro zrušení koupaliště jednou pro vždy. Věřím, že ona jména také 
zveřejníte.  
Po zveřejnění těchto jmen má chrastavská veřejnost právo vědět i jména oněch 
signatářů s jiným názorem. Nefiltrujme, prosím, informace vzhledem k 
chrastavské veřejnosti. 
Prostě dělá to na mě dojem, že vedení města reaguje tak, jaká je momentální 
potřeba (rozuměj - jak se to právě hodí). 
 
Nerad bych se dožil situace, že po ročním (případně neefektivním) provozu se 
situace otočí proti oněm 202 signatářům s možným odůvodněním, že nebýt jich, 
mohlo to být bez starosti a zvýšených nákladů na provoz. 
 
Věřím, že mojí žádosti vyhovíte, a až budete zveřejňovat fotky ze včerejšího 
happeningu, zveřejníte i oněch 32 signatářů z "druhé strany". 
 
Současně také děkuji panu tajemníkovi za zveřejnění nákladů na nezbytné 
úpravy a provoz areálu. 
 
S pozdravem     O. Němec 
——————————————————————————————————— 
Zveřejňuji tudíž seznam těch, kteří hlasovali pro velmi zajímavý záměr pana 
Funka na vybudování kempu, kteří v tomto záměru viděli plusy převažující nad 
minusem zasypání samotné bazénové vany: Canov Michael, Coufal Jiří, 
Coufalová Daniela, Bek Jan, Brodský Tomáš, Doucha Karel, Dymeš Vladimír, 
Fejneš Josef, Futóová Veronika, Hájek Dalibor, Hájková Pavlína, Havlíková 
Petra, Hejcmanová Hana, Hejcman Radim, Kácovský Aleš, Kačenová Helena, 
Karásek Jan, Košlíková Milada, Kučerová Viola, Mařanová Andrea, Navrátil 
Lukáš, Nepimachová Marie, Pilař Miloslav, Průša Josef, Smutná Naděžda, 
Štěpánková Jana, Trpišovský Aleš, Třešňák Jaroslav, Třešňáková Marie, Vávra 
Jaroslav, Vávrová Blanka, Zemánková Jana 
 
    Anketa nebyla o tom, zda bude provoz koupaliště ekonomicky výhodný, to, že 
z čistě ekonomického hlediska bude nevýhodný, bylo určitě jasné všem 
hlasujícím, ať již hlasovali jak hlasovali, předem. Jednoznačně však zvítězil 
názor, že důležitější než ekonomické hledisko je pro občany hledisko samotné 
existence koupaliště. Vyjmenování 202 signatářů, kteří se zasloužili o jeho 
zachování, nebylo nijak namířeno proti nim, naopak bylo to upřímné ocenění 
toho, že jejich aktivita byla úspěšná.  A happening samotný pak veselou a 
přátelskou tečkou za celou kauzou.   
 
   Netajil jsem se a netajím se, že jsem já osobně byl pro záměr pana Funka. 
Myslím si však, že není mnoho měst, kdy představitel města vyhlásí anketu (ač 
nemusí)  ve věci, na kterou má utvořený názor a následný převažující názor 
hlasujících – který je jiný než jeho samotného - nejen že plně respektuje (ač 
nemusí, neboť hlasovalo pouze 5 % obyvatel), ale především realizuje.  
 
     Pro mě osobně je jednoznačně převažující stanovisko z ankety samozřejmě 
závazné i do příštích let a v tomto duchu bude se budu snažit vést i další postup 
města. 

Michael Canov 

   Novelou zákona o dani nemovitostí bylo umožněno 
zavést prostřednictvím obecně závazné vyhlášky tzv. 
místní koeficient daně z nemovitostí, kterým se 
násobí dosavadní daň.  Vzhledem k tomu, že daň 
z nemovitosti nebyla od schválení zákona z roku 1992 
navyšována, členové zastupitelstva města byli 
vesměs názoru, že je třeba tento koeficient zavést.  
Na svém jednání dne 23. 6. 2008 se zastupitelstvo 
rozhodovalo mezi dvěma variantami, a sice 
stanovením místního koeficientu 3 anebo stanovením 
místního koeficientu 5, jehož zavedení by ovšem bylo 
spojeno s kompenzací pro občany - majitele 
nemovitostí, spočívající v osvobození jejich rodin od 
poplatku za odpady. V tajném hlasování se 
zastupitelé rozhodli v poměru 11:7 (omluveně 
nepřítomna paní Romana Krčková)  pro variantu „5 
s osvobozením“. Osobně jsem velice rád, že byla 
zvolena tato varianta,  neboť  tento model přinese 
městu cca 8,5 až 10,5 mil. Kč/rok (10 až 12 mil. 
navýšení příjmu za daň oproti nižšímu výběru 
poplatku za odpady o 1,5 mil.) a přitom osvobození 
rodin majitelů nemovitostí od poplatku za odpady je 
velmi silnou kompenzací (např. u tříčlenné rodiny 
v rodinném domku s dosavadní daní 300 Kč/rok je 
kompenzace 100%, u vícečlenné dokonce ještě 
vyšší). Lze říci, že u občanů - majitelů  nemovitostí, 
budou  v průměru zachovány dosavadní náklady (daň 
z nemovitostí + poplatek za odpady).  Tento malý 
ekonomický zázrak je způsoben tím, že rozhodující 
část příjmu z daně z nemovitostí netvoří  rodinné 
domky, byty či garáže a zahrady občanů, ale daňové 
příjmy především z průmyslových zón. Bližší 
vysvětlení je uvedeno v důvodové zprávě, která je pod 
označením příloha 10b) součástí usnesení 
zastupitelstva a která je v kompletním znění na 
webových stránkách města, resp. bude zveřejněna 
v zářijových Chrastavských listech. Zde čtenář najde i 
vlastní text obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, která 
výše uvedený koeficient „5 s osvobozením“ zavádí.              

 
                               Michael Canov, starosta  

     Počínaje 1. červnem 2008 se proměňuje motel 
Zámeček ležící na „dálnici“ na Penzion pro seniory. 
Vzhledem k tomu, že donedávna bylo v daném 
objektu Casino, jedná se o změnu nevídanou, které 
dosud nemůže řada lidí uvěřit. Vůbec se jim nedivím, 
vždyť dosud byl bohužel v našem státě pohyb spíše 
opačný. Než se pokusím zodpovědět otázku, jak je to 
možné, zkusím se alespoň velmi stručně zmínit o 
jeho historii.     Na  přelomu 80. a  90. let patřil Zámeček Elitexu. 
Od něho budovu ve velmi špatném stavu získalo 
město spolu se společností Hastex s. r. o. Plánovaná 
rekonstrukce však ani nezačala, Hastex neměl zájem 
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a město ekonomickou sílu. Situace se nezměnila ani 
poté, co Hastex s. r. o. prodal svůj podíl společnosti 
Ferex s. r. o.  Změna se udála až poté, co jak Město 
tak Ferex prodalo své podíly společnosti Imstav s. r. o. 
pana Ing. Jana Imlaufa. Zámeček se dočkal 
rekonstrukce, přeměnil se na pěkný a oblíbený motel, 
kde měli turisté nejen možnost se v jedné ze dvou 
restaurací dobře a v prostředí na úrovni najíst, ale i 
ubytovat. Soumrak nastal paradoxně ve chvíli, kdy se 
udála všeobecně velmi vítaná změna s „dálnicí“ 
spočívající v rozšíření dvou pruhů na čtyřpruh. 
Zámeček totiž prakticky ztratil klientelu ze směru od 
Liberce a centra Chrastavy, neboť rozšířením dálnice 
zmizela možnost z protisměru zajet přímo k hotelu. 
Hotel přestal prosperovat a ve snaze jeho ekonomiku 
zachránit pronajal majitel jednu z restaurací (tzv. 
Švejkovu) Casinu.  Po cca dvou letech však majitel 
dospěl s překvapujícímu a nutno říci, že velmi mile 
překvapujícímu řešení. A sice, Casino vyhnal a 
Zámeček rekonstruoval na penzion pro seniory Dům 
pohody (přitom však jedna restaurace pro veřejnost 
zůstala zachována).  Neznám a ani se příliš nechci zabývat ekonomikou  tohoto nově vzniklého zařízení, pro mne jako pro starostu města 
Chrastava je rozhodujícím a velmi příjemným zjištěním, že k dosavadním 76 místům v Domech pečovatelské služby v režii radnice přibylo 
dalších 30 zřízených a financovaných ze soukromých zdrojů. Pokud započítáme i 20 lůžek pro seniory na Charitě, je myslím 
nezpochybnitelné, že se Chrastava stala s koeficientem 1 seniorské lůžko na 48 občanů špičkou na území celé České republiky.       Děkuji i touto cestou panu Ing. Janu Imlaufovi za realizaci fajn záměru a přeji všem budoucím obyvatelům Domu pohody jen a jen 
spokojenost.                                                                                      Ing. Michael Canov 

Představujeme DŮM POHODY a.s. 
   Nově otevřený soukromý penzion Dům Pohody, určený převážně pro aktivní seniory, je zařízení rodinného typu obklopené rozsáhlou 
zahradou s vodní nádrží. Nově zrekonstruované zařízení naleznete v malebném údolí toku říčky Jeřice, v obci Chrastava, cca 8 km od 
Liberce. Dostupnost MHD je cca 10 minut od objektu v obci Chrastava.  

   Příjemné prostředí podtrhuje nedaleký les, ve kterém lze v letních měsících houbařit. Procházky v zahradě i v blízkém okolí jsou 
nenáročné a všem připraví nádherné chvíle v přírodě.  

   Návštěvy rodiny a přátel jsou možné kdykoliv a bez omezení.   

   Objekt je určen pro maximálně 12 dvojic a 6 jednotlivců, kteří se mohou těšit z klidného prostředí okolí ubytovacího zařízení. 
Relativně malý počet klientů zaručuje nejen dostatek soukromí a klidu, ale i pocit rodinné atmosféry, která se promítá v náplni 
celodenního programu včetně spoluvytváření zájmové činnosti apod. K těmto účelům slouží klubovna, která nabízí možnost sledování 
televizních programů nebo příjemné společné posezení u odpoledního čaje. Pro mužskou část osazenstva je k dispozici kulečníkový a 
billiardový klub, pro dámy je v klubovně k dispozici kavárna.  

   V nabídce jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje vybavené: 
� barevným televizorem 
� kuchyňským koutem s elektrickým sporákem, dřezem 
� lednicí 
� pohodlným nábytkem  
� koupelnou se sprchovým koutem nebo vanou a WC  

   Největší rozdíl oproti všem podobným zařízením (domovy důchodců, léčebny apod.) je v tom, že v našem zařízení se jedná o běžný 
pronájem bytové jednotky s volitelnými variantami další péče a služeb (např. denní pečovatelská služba, úklid, lékařské návštěvy, ka-
deřník, pedikúra, manikúra, zajištění a dovoz stravy, praní prádla atd.). Dům pohody není pobytové zařízení s celodenní péčí a nelze 
zde pečovat o osoby, které celodenní péči vyžadují. 

Základní cena ubytování je 170,-Kč na osobu 
a den, paušální platba za energie je 60,-Kč 
za jednolůžkový, 50,-Kč za dvoulůžkový po-
koj na osobu a den. Cena nezahrnuje volitel-
né služby a stravu. Kompletní ceník dopro-
vodných služeb je k dispozici na vyžádání. 

Kontaktní osoby:    
Marek Kuthan – tel.: 724 503 864 
Michaela Imlaufová – tel.: 777 766 824  
 
E-mail: dumpohody@volny.cz 
 
Adresa ubytovacího zařízení:  
Bílokostelecká 128, 463 31 Chrastava 
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Vážení spoluobčané, 
     dovoluji si Vás pozvat na padesátýosmý „Večer se starostou“ 
pořádaný na téma:  
 

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ.  
 

             Odborným  garantem  večera   je  vedoucí  HFO MěÚ 
      paní Lenka Bulířová. 

 
    Setkání se koná v pondělí dne 14. července  2008 od 17:00 
   hodin  ve velké 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 !!!  

     Již deset let od roku  1998 se archivují Chrastavské listy na webových stránkách města.  Dosavadní archivace přes své plusy 
(možnost vyhledání archivních textů)  měla jedno závažné minus. A sice, nejednalo se o dokonalou kopii vydaných papírových 
listů, ale o textové výtahy článků, kde chyběly veškeré obrázky  a fotografie.  Nyní došlo k zásadnímu vylepšení a Chrastavské 
listy byly počínaje číslem 1/2008 dány na web ve formě pdf, která zachovává veškerou grafiku a Chrastavské listy si je možno 
v perfektní barvě nejen prohlížet, ale i stáhnout (je navíc zachována i možnost vyhledávání).  Z důvodu, abychom nedělali sami 
sobě konkurenci, budou další čísla Chrastavských listů v pdf formátu dávána na web vždy s měsíčním zpožděním za klasickým 
papírovým vydáním.  
 
     Děkuji i touto formou pánům Ivanu Vydrovi a Ing. Jaroslavu Smolovi za výše popsané zdokonalení formy vydávání 
Chrastavských listů. 

                            Ing. Michael Canov 

Vážení spoluobčané, 
dostávají se k Vám prostřednictvím Chrastavských listů  anketní otázky týkající se našeho města a spokojenosti života v něm. Budu rád, 
pokud s námi budete spolupracovat a na předložené anketní otázky  dáte odpovědi tak, jak je sami cítíte. 

                                           Michael Canov 
 

DOTAZNÍK JE SAMOSTATNOU VLOŽENOU PŘÍLOHOU TOHOTO VYDÁNÍ CHRASTAVSKÝCH LISTŮ! 

Informace o službě CZECH POINT 
 
Upozorňujeme občany města Chrastava, že služba CZECH POINT zajišťuje pouze výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku a 
ze živnostenského rejstříku. 
Žádosti o kopii katastrální mapy v současné době zajišťuje pouze Katastrální úřad pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště 
Liberec, Rumjancevova 10, 460 65 Liberec. 
Mapové podklady pro tuto službu nejsou na Městském úřadu Chrastava k dispozici. 
 

Odbor výstavby a územní správy MěÚ Chrastava 

Všem čtenářům Chrastavských listů, turistům a cestovatelům přeji úžasně strávené léto, dovolenou podle svých představ a prázdniny plné 
sluníčka a pohody. 
Při výběru vaší dovolené,výletů a cestování Vám mohou pomoci různé webové adresy,které stojí za shlédnutí : 
www.turistickyweb.cz, www.akcevcesku.cz, www.czeot.cz, www.doprirody.com, www.hedvabnastezka.cz, www.turistik.cz, www.
pametihodnosti.cz, www.turistika.cz, www.ceskaturistika.cz, www.cestovani.cz, www.NaKole.cz, www.ceskehory..cz, www.tisicovky.cz, 
www.dokempu.cz, www.ubytovati.cz, www.ticket-art.cz, www.alive.cz, www.e-slovensko.cz, www.severnicechy.info, www.liberecky-kraj.cz, 
www.infolbc.cz, www.mikroregionsever.cz, www.turista.mikroregion.info, www.cesky-raj.info, www.neisse-nisa-nysa.org, www.radwandern-
oberrlausitz.de. 
Naše Infocentrum Vám nabízí řadu publikací, letáků a map pro vaše cestování: 
Zámky Čech,Moravy a Slezska, Hrady Čech,Moravy a Slezska, Tajemná místa severních Čech, Objevování oblastí podstávkových domů 
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   Skončil již 13. ročník Chrastavských slavností, a tak bych ráda 
poděkovala všem, kteří se podíleli na jeho přípravě a realizaci. A i pro 
nezasvěcené je možná zajímavé, kolik lidí se na této akci zúčastní 
tak, aby vše proběhlo bez problémů. 
 
Hlavní organizační tým: 
Karin Cinibulková, Iva Loučková, Jitka Marxová, Alan Grebson, Ing. 
Paleček 
Společenský klub: 
 Libuše Junková, Krystýna Bodnárová, Jiří Riedl, Zdeněk Šulc, 
Stanislava Hanková, PhDr. František Vydra 
Pořadatelé: 
Břetislav Václavík, Lukáš Jaroš, Petr Třešňák, Jan Loučka, Martin 
Perný, Pavel Urban, Ondřej Novák, Jiří Moudrý, Mgr. Jaroslava 
Špaková 
Městský úřad:  
Petr Bezvoda, Eva Hučková, Albína Grundzová, Jaroslava Zdarsová, 
Josef Bystiak, Věra Mihálová, Vladimír Rídl 
Městská policie: 
 Marcel Másílko, Mojmír Boch, Jaroslav Ježek, Alexandr Tichý 
Průvodkyně, překladatelky:  Miloslava Haziová, Ing. Barbara Vítková 
TSS a.s.:  Miroslav Jindrák, Jaroslav Teslík, Pavel Košek, Pavel Kořízek, Zdenek Zoul, Zbyslav Železnov, Michal Hrnko 
Ozvučení:  Luboš Komárek, Jiří Matys, Jan Ritschel 
Dokumentaristi:  Jana Zahurancová, Ing.Vratislav Loučka 
Základní škola Chrastava:  Bc. Mgr. Aleš Trpišovský, RNDr. Irena Lejsková, Renata Hradcová, Ladislava Kollmannová, Marie Hájková 
Základní škola Vítkov:  Marie Pilařová, Vladimíra Kurzová 
 
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CHRASTAVA – všichni členové 
 
Školní jídelna:  
Martin Zoul, Pavla Riedlová, Růžena Riedlová, Jana Šírová, Miloslava Šírová 
TJ Sokol:  
V.Vitíková, M.Nepimachová, Z.Plamínková, G.Boudová, I.Řehořková, J.Hotovcová, R.Portelová, R.Hebláková, J.Šírová, K.Kosová, J.
Lacinová, M.Šírová 
TJ Spartak – kuželky: Fr. Vokoun, Fr. Dostál, J. Jeník + ostatní členové, kteří se aktivně na přípravě podíleli 
TJ Spartak – kopaná: J. Doležal, V. Procházka 
TJ Spartak – sál.cyklistika: L. Celler, T. Brodský 
TJ Spartak – nohejbal:  Ing. J. Řehořek, J. Hoření, M. Hudousek 
Sportovní střelecký klub:  J. Oszlík, P. Klinger, K. Hedbávná, Z. Hedbávná, J. Čech, M. Halama, Voj. Halama, Víťa Halama, V. Polák, P.
Jakovec, J.Rajnoha 
Orientační klub:  S. Vokálová, J. Nový, I. Prokopová, Z. Brozová, E. Kašková, K. Kašková 
ČSCH:  Fr. Peterka, J. Judytka, Zd. Šimůnek, Vl. Kácovský, J. Vrchovský, M. Košina, J. Reichel, D. Stehlík, P. Kroka, L. Gujda, R. Bouška 
Perseus:  P.Košek, M.Košková, A.Pátek, J.Mohr, P.Kopecká, R.Kopecký 
Jednota bratrská Chrastava: členové Jednoty bratrské 
 
Všem ještě jednou děkuji za perfektní práci a těším se na další spolupráci. Přeji vám klidnou a slunečnou dovolenou.  

Zita Václavíková  
hlavní koordinátor Chrastavských slavností 

    Chrastava má nové propagační materiály, které můžete zakoupit 
v informačním centru. Jedná se o klíčenky se znakem Chrastava a 
také partnerských měst Eichstättu a Lwówku Ślaskeho (30,-Kč), 
sadu zápalek s chrastavskými motivy (50,-Kč) a o samolepku s er-
bem Chrastavy (10,-Kč). 

                                                                         - ma - 

Liberecký kraj – mapa turistických zajímavostí, Euroregion Nisa – 
Radwandern, Trojzemí – Dreiländereck 1 : 200 000, Aktivně skrz 
Trojzemí 1 : 100 000, Cyklistické okruhy Trojzemím 1 : 75 000, 
Hrádecko a Chrastavsko 1 : 25 000 – turistická a lyžařská mapa, 
Ještědský hřbet 1 : 25 000 – turistická a cykloturistická mapa, 
CHKO Jizerské hory 1 : 25 000 – turistická a lyžařská mapa, Lužic-
ké hory 1 : 50 000 – turistická a cykloturistická mapa, Lužické hory 
a Českolipsko 1: 60 000 – turistická a cykloturistická mapa 
Turistické mapy Kartografie Praha: 
3 – Jizerské hory a Český Ráj 1 : 100 000                            
4 – České Středohoří a České Švýcarsko 1 : 100 000 
109 – Krkonoše a Podkrkonoší 1 : 70 000                             
108 – Český Ráj a Podkrkonoší 1 : 70 000 
106 – Jizerské hory,Frýdlantsko a Ještěd 1 : 70 000             
Doprodej map Klubu českých turistů: 
1 – Ašsko a Chebsko 1 : 50 000                                            
13 – Českosaské Švýcarsko a Šluknovsko 1 : 50 000 
74 – Novohradské hory 1 : 50 000 
 
    Přijďte si vybrat, ať na svých toulkách nezabloudíte. Mnoho kilo-
metrů bez nehod při poznávání krás naší země, ať už pěšky či na 
kolech přeje Jitka Marxová – Infocentrum. 
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   Ve středu 18. června se na chrastavském koupališti uskutečnilo 
odpolední posezení při hudbě, které bylo určeno zejména pro ty občany, 
kteří v anketě  hlasovali pro zachování koupaliště. 
Ankety se zúčastnilo celkem 234 občanů z toho 202 bylo pro zachování a 
32 pro jeho zrušení. 
   Bylo slunečné odpoledne a posezení pod slunečníky a při hudbě country 
kapely „Odpadlíci“ bylo milé. Ač byla voda po předchozích studených 
dnech chladná, našli se i otužilci, kteří si zaplavali. 
   Koupaliště je čisté, upravené a možnost občerstevní, WC, šaten a sprch 
zajišťuje příjemné chvíle, které zde může každý strávit. 
Pokud se Vám nechce cestovat po okolí a hledat, kde se vykoupat – jděte 
na naše koupaliště. 
   Hezké léto.                                                                         Z.Václavíková 

Chrastavské slavnosti 2008 
 Výherní čísla slosovatelných kupónů: 000241; 000353; 000264 - ceny si výherci mohou vyzvednout v městském info-
centru. 

    V sobotu 21. června 2008 se Chrastava opět zúčastnila projektu euroregionálního významu. Tato akce má vést k poznání Nisy a 
vytvářet pozitivní vztah k řece a jejímu okolí.  
    Motto: „Nisa – řeka, která nás spojuje“ se stalo symbolem přátelství a spolupráce. 
V Chrastavě jsme se s poselstvím setkali u mostu do Andělské Hory – starosta města Ing. Canov přivítal vílu Nisy a připojil chrastavskou 
stuhu k ostatním, jako vyjádření přátelství, a současně podepsal slib, že se o řeku budeme další rok starat. 
Vodáci si odpočinuli, posilnili a za doprovodu hudby „Cimbálovky Miloslava Kotlára“ pokračovali dál po řece. 

Z. Václavíková 
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6. července              15.00    O VÍLE JARMILCE  
                                             - loutkové představení pro nejmenší diváky uvádí  Sváťovo divadlo 
                                              (dětský koutek nebo Experimentální studio)  
 
7. – 11. července                       Týden s cvičením PILATES, i o prázdninách si protáhněte tělo se Zuzkou Švástovou 
                                            Pondělí – pátek  19.00 – 20.30   
                                   
11. července           18.00    zahrada: POSEZENÍ U TÁBORÁKU se skupinou NAMODRO  
 
14. července           21.00    Lidové sady Liberec a Filmový klub Liberec uvádějí Léto s filmy Toma Burtona a Jana Švankmajera –  
                                             KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU 
 
15. července           21.00    Lidové sady Liberec a Filmový klub Liberec uvádějí Léto s filmy Toma Burtona a Jana Švankmajera –  
                                             KRÁKÉ FILMY JANA ŠVANKMAJERA 1. 
 
16. července           21.00    Lidové sady Liberec a Filmový klub Liberec uvádějí Léto s filmy Toma Burtona a Jana Švankmajera –  
                                             MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA 
 
17. července           21.00    Lidové sady Liberec a Filmový klub Liberec uvádějí Léto s filmy Toma Burtona a Jana Švankmajera –  
                                             KRÁKÉ FILMY JANA ŠVANKMAJERA 2. 
 
18. července           18.00    zahrada: POSEZENÍ U TÁBORÁKU se skupinou SPOLK TRIO   
 
18. července           21.00    Lidové sady Liberec a Filmový klub Liberec uvádějí Léto s filmy Toma Burtona a Jana Švankmajera –  
                                             BEETLEJUICE 
 
 
20. července           15.00    Dětský koutek nebo Experimentální studio 
                                             Pohádkové odpoledne: O STATEČNÉ ANDULE, klasický pohádkový příběh hraje Divadlo z Půdy 
 
25. července           18.00    Zahrada: POSEZENÍ U TÁBORÁKU se skupinou PAKÁŽ 

      Rok se sešel s rokem a opět  byly v úterý 17. června 2008 
připraveni žáci a učitelé hudebních oddělení Společenského klubu, 
aby se slavnostním koncertem rozloučili se školním rokem 2007 / 
2008. 
Tréma byla veliká, ale všichni – od těch nejmenších až po zkušené 
bardy – předvedli velmi dobré výkony a také byli za to oceněni 
náležitým potleskem. 
  Ráda bych poděkovala učitelům za jejich celoroční práci: pí Jitce 
Vostré, pí Marii Kuchyňkové, pí Heleně Kačenové, pí Mileně 
Doubravské, p. Františku Boudovi a p. Ondřeji Koutovi. 
   Všem žákům přeji hezké a slunečné prázdniny a v září na 
shledanou. 

Z. Václavíková 
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Páté ohlédnutí do historie Sboru dobrovolných hasičů 
v Chrastavě, který letos slaví 140. výročí svého založení. 

———————————————————————– 
V červnu 1968 se konaly oslavy 100. výročí místního hasičského 
sboru. K této příležitosti byla vydána pamětní publikace, jejímž au-
torem byl tehdejší předseda ZO SPO p. Pavel Pivoňka, s nímž spo-
lupracovali p. Hrubeš ml.a p. J. Bareš. Na slavnostní schůzi konané 
29. 6. 1968 předal předseda ÚV ČSPO p. Šustek chrastavským po-
žárníkům čestný prapor. V tomo roce se podařilo založit družstvo 
žen, které úspěšně reprezentovalo Chrastavu i v celostátním kole.
Byly také navázány družební styky s požárním sborem v obci Nie-
deroderwitz. 
Podrobnější údaje z kroniky o činnosti za dalších deset let: 
1969 – Družstvo mužů obsadilo 3. místo v okresní soutěži v Roz-
stání. 
1970 – Proběhlo velké námětové cvičení, jehož cílem bylo dopravit 
vodu ze studny v závodě Bytex v Nádražní ulici na velkou vzdále-
nost až ke sv. Jánu na Hůrku. Bylo použito tří motorových čerpadel.
Cvičení se zúčastnilo 36 požárníků. 
1971 – Na okresní soutěži ve Stráži nad Nisou se družstvo žen 
umístilo na vítězném 1. místě, družstvo mužů skončilo třetí. 
1972 – Začali nás opouštět dlouholetí členové. V červenci zemřel 
zakládající člen a první předseda sboru po roce 1945 p. Václav Kor-
dík. 
Velkým úspěchem družstva žen bylo 1. místo v krajské soutěži v 
Neštěmicích. Byla uspořádána mezinárodní soutěž mezi požárními 
sbory Chrastavy a Niederoderwitz. 
1973 – V květnu zemřel další ze zakládajících členů p. Václav Hru-
beš st. 
Byl uspořádán zájezd do Brna na 5. mezinárodní soutěž požárních 
družstev. 
1974 – Družstvo žactva obsadilo 3. místo v krajské soutěži.
Družstvo žen opět zvítězilo v okresní soutěži. 

1975 – V říjnu zemřel dlouholetý předseda ZO SPO v Chrastavě p.
Pavel Pivoňka. 
Družstvo žáků zvítězilo v krajském kole Plamen v Úštěku. Byl uspo-
řádán zájezd do Východočeského kraje (Třebechovice, Opočno a 
Nové město nad Metují). 
1976 – V říjnu zemřel obětavý člen a funkcionář ZO SPO p. Josef 
Balcar. 
Družstvo mladých požárníků zvítězilo v okresním kole a umístilo se 
na 2. místě v krajské soutěži Plamen v Holanech u České Lípy. 
1977 – Byl zajištěn výlet do jižních Čech (Tábor, Třeboň, zámek 
Hluboká a Červená Lhota). 
1978 – 23. června se konala oslava 110. výročí trvání požárnické 
organizace v Chrastavě. ZO SPO se stala pořadatelem okresní 
soutěže požárních družstev, v níž chrastavské ženy zvítězily.
Součástí této akce byla výstava staré požární techniky. V červenci 
byl uspořádánstanový tábor pro členy i mládež na Sázavě 
(Chocerady, Český Šternberk, Konopiště). V září se zúčastnila de-
legace ZO SPO oslav 100. výročí požárního sboru v Niederoderwit-
zu v NDR. V říjnu byl uspořádán dvoudenní zájezd na Moravu
(Moravský kras, Buchlov, Strážnice, Hodonín, zámek Lednice). 
1979 – měsíc březen byl celostátně vyhlášen jako Měsíc požární 
prevence. Na podzimním srazu mladých požárníků v Machníně se 
chlapecké i dívčí družstvo umístilo na pěkném 2. místě. 
Požadavky na zajištění požární ochrany města a nejbližšího okolí 
Chrastavy stoupaly, a proto byla v 70. a 80. letech přidělována ZO 
SPO stále novější a modernější technika. V roce 1975 to bylo vozi-
dlo AKV (automaticky kropící vůz), v roce 1976 CAS 25 (cisternová 
automobilová stříkačka), v roce 1982 CAS 32 a o rok později DVS 
12, což je automobil zn. Avia pro dopravu osob. Členové ZO SPO 
převzali tato vozidla do své péče a díky jejich svědomitosti a dob-
rým technickým znalostem byla vozidla neustále akceschopná. 
 

Jitka Marxová 

    Po celý měsíc září se mohou návštěvníci městského muzea v Chrastavě a také příznivci filumenie těšit na výstavu zápalek a zápalko-
vých nálepek. Určitě bude nač se dívat. Obrázky z domova i ze světa s nejrůznějšími náměty – osobností, událostí, přírody a reklamy. Zá-
palky nosili lidé při sobě po mnoho desetiletí. 
    Kdo by neznal tu malou krabičku. Zápalky jsou dnes tvořeny tenkými dřívky ze smrku, osiky, topolu nebo kartonovými tyčinkami, napuš-
těnými parafínem a opatřeny tzv. hlavičkou. Skládá se ze směsi okysličovadla, pojiva a plniva. Jak jednoduché. Škrtne se hlavičkou o stě-
nu krabičky /ta je natřena směsí fosforu, mletého skla a lepidla/ a vyskočí plamínek. Tak jednoduché to ale vždycky nebylo a tak pojďme 
nahlédnout trochu do historie. 
    Zcela náhodně vymyslel zápalku v r. 1826 anglický chemik John Walker. Když pracoval ve své laboratoři a míchal dřívkem směs, chtěl 
se zbavit hrudky a tak škrtl dřívkem o kamennou podlahu. Najednou vyšlehl plamen. Samozřejmě, že vědec tento úkaz každému předvá-
děl, ale patentovat si ho nenechal. 
   Další vědec – Samuel Jones – však hned začal pracovat na komerčním využití této novinky. A po roce přišly na svět první zápalky. Hla-
vičky měly ze směsi chlorečňanu, sirníku, gumy a škrobu. Baleny byly po stovce v jedné krabičce a jmenovaly se Lucifers. A tak zápalky 
vytlačily křesadla, ale bohužel přispěly i k rozšíření kouření. Měly také dvě nevýhody – silně zapáchaly a při zapálení třeskaly jako malý oh-
ňostroj. Proto v roce 1930 francouzský chemik Charles Sauria změnil složení - objevil se tam bílý fosfor. Pach byl odstraněn, ale bylo tady 
jiné nebezpečí. Bílý fosfor je  smrtelně jedovatý a v jedné krabičce ho bylo dostatečné množství. A toho využívali sebevrazi. V roce 1855 
vynalezl Švéd Johan Lundstöm bezpečnostní zápalky. Rozhoří se jen o zvláštní povrch, protože jedna chemikálie, potřebná ke vznícení, je 
obsažena v hlavičce zápalky, druhá ve škrtátku. 
    Balení v podobě malé knížky (desky přidržující řadu zápalek) vymyslel Američan J. Pusey v r. 1892. 
A překvapení pro sběratele a Chrastaváky, také Chrastava je na krabičkách od zápalek a vy si je můžete koupit v městském infocentru. 
Věříme, že výstava jistě přiláká nejen sběratele, ale i turisty a snad i Chrastaváky na nejmenší reklamní plochu na světě – zápalkovou ná-
lepku. 
    Tak na shledanou v září v galerii městského muzea. 

                                                              Jaroslava Špaková, Jiří Riedl 

Základní organizace Českého svazu chovatelů v Chrastavě vás srdečně zve na již 33. ročník místní výstavy drobného zvířectva u příleži-
tosti konání chrastavské pouti ve dnech 9.-10.8.2008 v chovatelském areálu v Pobřežní ulici. 
Výstava je pro veřejnost otevřena v sobotu 9. 8. 2008 - od 8:00 do 18:00 hod. a v neděli 10. 8. 2008 od 8:00 do 16:00 hod. 
 
Možnost nákupu chovných zvířat.Občerstvení a tombola zajištěna. V neděli od 13:00 hod. předvedou mladí chovatelé z okresu  
Zittau – Hörnitz soutěžní ukázku králičího HOPu. K návštěvě této výstavy vás srdečně zvou pořadatelé. 

František PETERKA 
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    Již tradičně, pro pobavení sebe i druhých, uspořádali nadšenci z volejbalového oddílu turnaj v nohejbale trojic, který se uskutečnil v sobotu 
7.6. v rámci konání Chrastavských slavností 2008. Organizační povinnosti na sebe 
vzal pan Řehořek, který obětavě zaskočil za stabilní duši turnaje pana Schránila, 
jenž si nepříjemně zranil kopací levou nohu. Do soutěže se v den konání přihlásilo 
celkem 9 týmů. Jeden tým, a to „Repre – Rupre“ byl díky propagaci z Liberce, 
ostatní týmy jako např. „Důchodci“, „Zouláci“ či „Lacinovi“ byly místní. Družstva byla 
sportovním ředitelem turnaje panem Hořením rozdělena do dvou skupin a přibližně 
v 10 hod. začaly první zápasy. Dva nejlepší z každé skupiny pak byly nasazeni do 
bojů o konečné umístění. Finálové zápasy přinesly velmi kvalitní a dramatické 
sportovní výkony, ze kterých se nejvíce mohl radovat vítězný tým „Junkovců“ (na 
fotografii), na druhém místě se shodně umístili „Šubrťáci“ a „Repre – Rupre“, čtvrtý 
skončil tým Karla Schránila ml. 
   Na závěr je nutné poděkovat pořadatelům a sponzorům Chrastavských slavností, 
kteří nohejbalový turnaj podpořili finančně a umožnili tak všechna zúčastněná 
družstva odměnit hodnotnými cenami. 
 

Autor-jř- 

    Od konce  října do prvního víkendu v březnu se členové sportovního střeleckého klubu Chrastava účastnili dvaceti soutěží ve střelbě ze 
vzduchových zbraní, a to 60 ran stoje muži a senioři, 40 ran stoje dorostenky a dorostenci, 30 ran v leže mládež do 14 let. Celkem se 
zúčastnili jeden senior, tři muži, tři dorostenci, dvě dorostenky a sedm střelců mládeže do 14 let. Tito střelci vybojovali dvě první, čtyři 
druhá, tři třetí, tři čtvrtá a šest pátých míst. Několikrát byl splněn limit druhé a třetí výkonnostní třídy ve střelbě.   
 
    Začátkem dubna jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže o pohár města Görlitz. Střílelo se tam 40 ran ve stoje ze vzduchovky a 60 ran 
z malorážky v leže. Získali jsme tam jedno druhé, páté, sedmé a osmé, dvě třetí a tři čtvrtá místa.   

 MUŽI – VzPu 40                        Petr Hedbávný Ing.              367 b.        4. místo                   
 SENIOŘI – VzPu 40                       Josef Rajnoha                     367 b.         2. místo  
 DOROST do 18 – VzPu 40            Jiří Čech                              319 b.         7. místo 
 DOROST do 16 – VzPu 40            Klára Hedbávná                   262 b.         4. místo                    
                                                         Vojtěch Halama                   297 b.         3. místo 
 MUŽI – LM 60                                Petr Hedbávný Ing.              579 b.         5. místo                   
 SENIOŘI – LM 60                           Josef Rajnoha                     556 b.         4. místo  
 DOROST do 18 – SM 60               Jiří Čech                              543 b.         8. místo 
 DOROST do 16 – SM 60               Vojtěch Halama                   519 b.         3. místo 
 
   Další větší soutěž byla v Teplicích která se koná pravidelně na 1. máje. Tady ukázal své střelecké umění Jakub Hoffmann který nejen že 
vyhrál ve své kategorii, porazil svého trenéra, ale nastřílel si svůj osobní rekord. 
  MUŽI – LM 60                               Ing. Petr Hedbávný              565 b.         5. místo 
                                                         Josef Rajnoha                     561 b.         8. místo                       
                                                        Julius Oszlik                        533 b.         11. místo            
 MUŽI – LM 3x20                            Ing. Petr Hedbávný              518 b.         3. místo 
                                                         Josef Rajnoha                     516 b.         5. místo                       
 DOROST do 18 let – SM 60          Jakub Hoffmann                  573 b.         1. místo 
                                                         Jiří Čech                               554 b.         5. místo 
                                                         Klára Hedbávná                   471 b.         15. místo                      
 
   17. června byla zahájena Liberecká střelecká liga. Tohoto prvního kola jsme se nemohli zúčastnit, neboť v rámci Chrastavských slavností 
jsme zajišťovali dny otevřených dveří pro veřejnost. Zde si mohli příznivci sportovní střelby zastřílet jak ze vzduchové, tak i z malorážkové 
pušky i pistole. Tuto možnost využilo zhruba asi 200 obyvatel. Druhé kolo ligy se uskutečnilo v Jablonci nad Nisou.   
MUŽI – LM 60                                  Ing. Petr Hedbávný              573 b.         5. místo 
                                                         Josef Rajnoha                     564 b.         7. místo                       
                                                         Julius Oszlik                       494 b.         14. místo 
                                                         Martin Halama                     528 b.         13. Místo 
DOROSTENCI – VzPu 40               Vojtěch Halama                   529 b.         17. místo 
                                                         Vojtěch Polák                      422 b.         20. místo 
MUŽI – LM 3x20                             Ing. Petr Hedbávný              534 b.         4. místo 
                                                         Josef Rajnoha                     537 b.         2. místo                       
 
   19. dubna jsme pořádali 3. ročník VC Chrastavy ve střelbě z historických zbraní. VC Chrastavy se zúčastnilo 30 střelců z celé republiky 
v několika disciplínách. V prvním týdnu dubna se začala trénovat střelba z malorážky.  
    Na chrastavské střelnici je povolena střelba i z krátkých zbraní a proto zveme všechny zájemce, kteří jsou držiteli zbraní, ZP a chtějí si 
zastřílet v rámci pravidelného tréninku, který se koná každé úterý a čtvrtek od 15 hodin. Ostatním jsme ochotni v rámci možností zbraň 
zapůjčit.  

Josef RAJNOHA, vedoucí SSK 
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Ve dnech 21. a 22. června 2008 se konalo Mistrovství České re-
publiky a veteraniáda v orientačním běhu na krátké trati a v su-
persprintu. Krátkou trať uspořádali členové oddílu ze Sparty Pra-
ha v krásném prostoru v Černých Voděradech.  Orientační běžci z 
OK Chrastava se mezi tisícovkou nejlepších borců, vč. celé české 
reprezentace a reprezentace Číny (ta zde trénuje na mistrovství 
světa, které se uskuteční v České republice v červenci), neztratili. 
Největší pozornost byla věnována nadějnému orientačnímu běžci 
Pavlovi Hradcovi (kategorie H 20), který si suverénně vyběhl v so-
botu postup do nedělního finále A, z kterého nakonec přivezl 
bronzovou medaili. To ale ještě stačil v sobotu odpoledne na Mis-
trovství České republiky v supersprintu, které probíhalo v areálu 
bohnické léčebny v Praze, urvat medaili ze stejného kovu. 
Z dalších chrastavských závodníků se dokázali medailově prosa-
dit veteráni Zuzana Šaffková – 2. místo v kategorii D 55 a Miroslav 
Balcar v kategorii H 70 (bronz). 

———————————————————————–————— 
- vy - 

   V pořadí již 6. ročník sbírky „Pozvedněte slabé!“, kterou pořádá Nadace EURONISA, si klade za cíl pomáhat zdravotně a 
mentálně postiženým lidem; starým, nemocným a opuštěným lidem; rodinám s dětmi v tísni. Sbírka bude zahájena 5. června 
v Železném Brodě, poté bude putovat celým regionem. Seznam zapojených měst s termíny kdy sbírka proběhne, stejně tak i 
seznam vybraných neziskových organizací, na které se bude vybírat je v příloze dole. Sbírku pomohou uskutečnit studenti a žáci 
místních škol, které budete moci s pokladničkami potkat v ulicích, zakoupit si u nich upomínkový předmět v hodnotě 30 Kč nebo 
50 Kč (viz přiložené foto) a podpořit tak projekt místních neziskových organizací.  
Novinkou v tomto ročníku je další zapojené město - Doksy, kam se sbírku podařilo rozšířit. Celkem tak sbírka bude probíhat již 
v 17-ti městech české části Euroregionu NISA (Liberecký kraj a oblast Šluknovského výběžku). Přispět bude možné také do 
větších na pevno umístěných pokladen v libereckém hobby marketu bauMax, liberecké pobočce UniCredit Bank, dále 
v lékárnách, bankách, u benzínových pump apod. Přispět můžete také bezhotovostně na sbírkový účet 705 705 705/2700. 
V uplynulých pěti ročnících se podařilo vybrat částku převyšující 3,2 milionu korun a podpořeno bylo celkem 140 projektů 97 
neziskových organizací. Nejvyšší výtěžek se zatím podařil vybrat v minulém pátém ročníku, kde celková suma činila 970.000 Kč. 

                                        Jan Pelant - koordinátor projektu „Pozvedněte slabé!“, tel.: 604 473 478, 485 100 218 

- 14. květen 2008 byl pro mě v tomto roce den plný emocí a po ránu 
i nervů. Květinový den jsme s dětmi z turistického oddílu Perseus 
v Chrastavě a Hrádku uskutečnili již podruhé. Ale vloni jsem 
fungovala pouze jako koordinátor. Letos bylo málo starších 
dobrovolníků, a tak los padl i na dospěláky. Kromě dospěláků 
(Míša, Bambas a já), se jako garanti zúčastnil Maládka, Macík a 
Zoubek. Ale co by byli garanti bez báječných žlutých andílků v maxi 
tričkách velikosti „S“. Poděkování patří jak výše zmíněným 
garantům, tak deseti členům oddílu (Eliška, Vojta, Mirko, Pepíno, 
Candát, Maršál, Maruška, Šošon, Pája, Ondra Kuliočko) a jednomu 
externistovi Adamovi. A samozřejmě i psychické podpoře marodů 
Hormona a Gedžity a v přírodě se vzdělávajících páťáků. Jak už 
jsem psala na začátku, ráno bylo moje břicho poměrně nervózní a 
k mému klidu nepřispěl ani zmatený příjezd (průjezd) našeho 
poplety Maládky s děvčaty. První paní, kterou jsme oslovili hned 
před naším domem, řekla „nechci“. Byla sice první, nebyla 
poslední, ale patřila k významné menšině. Většina lidí ráda 
přispěla, někteří nás i hledali, honili a doháněli. Jedna paní za námi 
běžela až do obchodu, kam jsme si šli koupit nanuka. Jiným, pro 
mě zajímavým postřehem, bylo, že si kytičku koupili i lidé, do 
kterých bych to na první pohled neřekla. Ale kluci (já jsem chodila 
s Mirkem a Pepínem) nebyli zatíženi dospěláckými předsudky. 
Klidně oslovili pána, kterého bych já neoslovila, jemu se rozzářili oči 
a byl hrozně rád.  
Prodali jsme 946 ks kytiček, 254 jsme jich museli vrátit. Což bylo 
způsobemo i tím, že jsme nemohli prodávat odpoledne. 

Celkem jsme společnými silami nasbírali 19.806,- Kč a já velice 
děkuji. 

Petra Kopecká, turistický oddíl Perseus 

    Na tento den, čtvrtek 12. června 2008, jsme se s dětmi velmi 
těšily. Pozvali jsme totiž do naší mateřské školy Motýlek kamarády 
z mateřské školy ve městě Lwówek Ślaski. Přes počáteční zdržení 
příjezdu polských dětí byl den opravdu vyvedený. Začali jsme vy-
stoupením kouzelníka a poté následoval karneval v maskách se 
soutěžemi. Děti se vyřádily, paní učitelky si mezitím prohlédly naší 
mateřskou školu, která se jim velmi líbila, byly nadšeny i naší školní 
zahradou. S komunikací nám pomohla tlumočnice Ing. Vítková. Po 
typicky českém obědě - knedlo, vepřo, zelo si děti krátce odpočinu-
ly a následovala prohlídka Hasičského muzea za pěkného výkladu 
pana Dlouhého. Dětem očička zářila při prohlídce starých hasič-
ských strojů, přileb a ostatních pomůcek. Unavené děti nasedaly do 
autobusu a s máváním odjely zpět do Lwówku. Návštěva byla velmi 
příjemná a děti, i přes částečnou jazykovou bariéru, si měly co po-
vídat.  

Bc. Helena Hochmanová - ředitelka 
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   Musím se přiznat, že když jsme se rozhodli založit v Chrastavě oddíl a sháněli jsme klubovnu, chodila jsem okolo domečku městské 
policie a říkala si, že by to byla bezvadná klubovna (jako z doby Rychlých šípů). No a ono uběhlo několik let... a v Chrastavských listech se 
objevil inzerát, že je domeček k mání a přednost mají zájemci, kteří ho použijí na klubovní činnost. Následovala žádost na Městský úřad, 
schůzka s panem starostou, výběrové řízení, jednání s bytovým družstvem, plno telefonátů a slavnostní předání klubovny u pana starosty.   
Klubovnu nám Město Chrastava pronajímá za 1,- Kč za rok, ale je tu i jisté ale. Musíme se o klubovnu starat, domeček musí být nově 
natřený, musíme čistit střechu a tak dále a tak dále, prostě nesmí dělat v Chrastvě ostudu.  
   To, jak si klubovnu zařídíme uvnitř, je jenom na nás. Začali jsme podlahou v přízemí, a horní pokoj už je téměř hotový. (Zbývá pověsit 
záclony.) 
   Práce je plno, ale náš oddíl má mnoho rukou, takže se s tím jistě popereme.  
    Chtěla bych touto cestou poděkovat Městskému úřadu v čele s panem starostou za vstřícné a milé jednání a mamikám Kačky 
Procházkové a Marušky Proboštové za významnou pomoc při rozjezdu oprav na naší nové klubovně. Děkujeme. 

Za vedoucí a děti turistického oddílu Petra Kopecká. 

   V sobotu 21. 6. 2008 patřilo odpoledne v Andělské Hoře 
dětem. Nejenom soutěžní disciplíny, ale i projížďky na koni, 
prohlídka obrněného transportéru a loutkové divadlo, to 
všechno čekalo na ty, kteří na náves zavítali. 
   Nechybělo občerstvení a spousta lákavých cen, za které 
mimo jiné patří dík sponzorovi  - firmě Sport 2000. Letošní „
Dětský den“ se opravdu povedl, což nám potvrdily úsměvy 
na tvařích těch nejmenších... Příští rok se při podobné akci 
opět určitě sejdeme. 

Osadní výbor Andělské Hory 

Proč chceš kandidovat do Senátu ? 
     Vážím si nabídky Strany důstojného života, která mě oslovila 
s tím, zda bych neměl zájem za ní kandidovat jako nezávislý do 
Senátu v senátním volebním obvodě č. 36 – Česká Lípa. 
     Své mnohaleté zkušenosti z práce ve veřejné správě, ať již ze 
státní správy nebo z komunální sféry zastupitele města, ale také 
poslance Parlamentu ČR v minulém volebním období 2002 – 2006, 
bych chtěl a mohl využít v práci v Senátu. 
     Senátní volební obvod Česká Lípa patří do Libereckého kraje, 
který stále ještě není plnohodnotným krajem v oblasti veřejné 
správy. Týká se to Policie ČR, soudů a dalších institucí, kdy např. 
Policie ČR Semily spadá pod krajské ředitelství Hradec Králové, 
zatímco ostatní tři okresy jezdí do Ústí nad Labem. Je třeba změnit 
zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, a několik dalších 
zákonů.  
     Program SDŽ je mi blízký, a i to je jeden z důvodů, proč jsem o 
nabídce velmi vážně uvažoval, a nabídku, která je pro mne 
současně výzvou, nakonec přijal. 
     Budu tedy kandidovat jako nezávislý kandidát na kandidátce 
Strany důstojného života, jejíž činnost podporuje také Miloš Zeman. 
I proto mne nabídka oslovila a přijal jsem ji, protože si Miloše 
Zemana velmi vážím. 

 
Byl jsi mnoho let členem ČSSD. Není to tak trochu tvoje 
odplata Jiřímu Paroubkovi za tvé vyškrtnutí z kandidátky ČSSD 
před parlamentními volbami v roce 2006 ? 
     Na tu nechutnost současného předsedy sociální demokracie 
jsem již dávno zapomněl, a kandidát ČSSD je pro mne jako 
kterýkoliv jiný protikandidát. Nejdu tedy do těchto voleb „natruc“. 
     Jdu však do voleb s vědomím, že je minimálně jeden kandidát, 
který má lepší startovací pozici, a může být vážným soupeřem. 
Nicméně volby jsou volná soutěž a jdu do toho s vědomím, že 
vyhrát může pouze jeden. 
     Jinak v ČSSD mám dodnes spoustu přátel, se kterými si čas od 
času voláme a píšeme. S některými se občas i vídám osobně. Je to 
fajn, když víte, že ne všichni sdílejí názor svého arogantního 
předsedy. 
 
Jaká je tvoje představa o práci v Senátu ? 
     Pokud budu občany zvolen, ve své práci v Senátu, kromě 
rozhodování o zákonech ČR, se chci zaměřit především na oblast 
veřejné správy.  
     Co se týká práce ve výborech, dokáži si představit svoje 
uplatnění ve  Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu nebo 
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ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. 
 
Myslíš si, že Senát za těch dvanáct let svoji existenci obhájil ? 
     Jsem přesvědčen, že Senát svoji existenci obhájil. Senát má 
svoje nezastupitelné místo mezi ústavními institucemi. Je nejen 
pojistkou demokracie, jak se někdy již omšele říká, ale je zejména 
tím druhým subjektem, který má možnost posuzovat a případně 
vracet zákony. 
     Možná by sám Senát a jeho senátoři mohli trochu více přispět 

k prezentaci Senátu jako instituce. I když o mnohých senátorech 
není slyšet právě tak jako o některých poslancích. 
Jaké je tvoje krédo do voleb ? 
     Kde můžeš pomoci, pomož. Kde ne, nepřekážej.  
     Mojí životní filozofií je „Žít tak, aby po mně něco zbylo. Žít tak, 
abych se mohl ostatním podívat do očí.“ 
 
Děkuji za rozhovor. 

(otázky kladl Michal Košina)  

1st Expeditionary Force Chrastava 
 
17. května byl Delta tým vyslán do oblasti hradu Hamrštejn, kde se snažili zbavit oblast smíšených nepřátelských jednotek. Za tuto akci byli 
dva členové vyznamenáni purpurovým srdcem za zranění nepřítelem, ke kterému tam skutečně došlo.  
 
24. května vyrazili seržanti Bekett a O'neill na odvetu k Hamrštejnu, kde oblast vyčistily, ale Bekett byl zraněn a O'neill byl ztracen v akci. 
Celá jednotka dostala volno do 6.června aby si odpočinula. 
 
7. června dva členové Delty tvořili na Chrastavských slavnostech ochranku panu starostovi, narazili na teroristu,který byl zneškodněn. Ni-
kdo nebyl zraněn. 
 
10. června se uskutečnil brífink na záchranu seržanta O'neilla, operace na jeho záchranu nesla název Freedom Eagle. 
 
14. června byl povolán celý Expediční tým na záchranu seržanta O'neilla, operace Freedom Eagle se rozběhla přesně v 9:00. Celá operace 
byla hodnocena kladně. V zajateckém táboře byl spolu se seržantem O'neillem osvobozen vojín John Baxter z 2. pěší divize. Za  operaci 
Freedom Eagle byl sergeant first class Peter L. O'neill vyznamenán Prisoner of War Medal, které je udělováno za uvěznění nepřátelskými 
jednotkami. 
 
21. června se uskutečnilo cvičení pro nováčky z 2. pěší divize na Chrastavské přehradě. Cvičení se mimo druhé pěší divize zúčastnil Delta 
tým a 2. prapor námořnictva. 
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  Dva originály malíře Josefa Führicha (1800 – 1876) dorazily 
do chrastavské galerie v malířově rodném domu 20. května 
2008. 
  Obě rozměrné olejomalby přivezl pan Rudolf Engel ze SRN. 

  Foto: Jana Zahurancová 
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Vážení spoluobčané, 
      dovolte mi, abych Vám představil jako velitel městské policie Chrastava nového strážníka městské 
policie Chrastava  pana  Alexandra Tichého.  
       Ve výběrovém řízení uspěl pan Alexandr Tichý z Liberce, který po osmitýdenním kurzu ve speciálním 
školícím středisku v Mělníku úspěšně vykonal dne 28. 5. 2008 závěrečnou zkoušku před zkušební komisí 
Ministerstva vnitra na Policejní akademii Policie České republiky v Praze. Od tohoto data je již 
plnohodnotnou posilou městské policie Chrastava. 
   

                                              Alan Grebson, velitel MP 

(Obrazovou přílohu najdete v v čísle 9/ 2008)
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SPOLEČENSKÝ KLUB - GALERIE 
Vás zve 

 
ČERVENEC 

Eva VENCOVSKÁ / obrazy Eva VENCOVSKÁ / obrazy Eva VENCOVSKÁ / obrazy Eva VENCOVSKÁ / obrazy     
Václav HAVELKA / plastikyVáclav HAVELKA / plastikyVáclav HAVELKA / plastikyVáclav HAVELKA / plastiky    

----------------------------------------------------------------------- 
SRPEN 

STŘELECKÝ KLUB CHRASTAVA se představuje 
 

Vážení čtenáři ! 
   Jak se mnozí z vás jistě pamatují, jedno z červnových čísel „Libereckého deníku“ bylo věnováno Chrastavě. Do našeho města přijelo 
několik novinářů, kteří se ptali přímo na náměstí mnoha našich občanů, jak se jim v Chrastavě žije, co jim chybí a s čím jsou naopak 
spokojeni. Odpovědi byly doplněny malou fotografií těch, kteří se této ankety zúčastnili. 
   Kromě toho tam bylo otištěno i několik větších  článků a jeden z nich se nazýval „Z historie města“. A o ten právě jde. Dvě třetiny tohoto 
článku se zabývaly minulostí Chrastavy. Pisatel si zjistil různé údaje z historie a proti této části článku nelze mít žádné podstatné námitky. 
Ve druhé části  hodnotil situaci v našem městě v období od konce 2. světové války až po tzv. „sametovou revoluci“ v roce 1989. V této části 
se autor článku nemohl samozřejmě vyhnout vlastnímu pohledu na poválečný vývoj města a hodnotí jej jednoznačně negativně. To se 
pochopitelně mnohým občanům, kteří žijí v Chrastavě desítky let, zdá nepravdivé a velmi zjednodušené. 
  Protože se článek věnuje historii Chrastavy, zdá se mnohým čtenářům téměř samozřejmé, že autorem toho novinového příspěvku jsem 
já – PhDr. František Vydra. Po mnoho let jsem pracoval jako vedoucí městského muzea a jsem autorem několika historických publikací o 
našem městě a okolních obcích. Dějinami Chrastavy se  zabývám již několik desetiletí. 
  Chtěl bych tímto dát na vědomí těm, kdo mne neprávem považují za autora onoho článku „Z historie města“, že jsem jej nepsal. 
Po jeho přečtení (není podepsán jménem) jsem došel k názoru, že pisatelem je zřejmě někdo mnohem mladší, kdo zná dění z poválečných 
desetiletí pouze z vyprávění, ale aktivně v té době svůj život neprožil. Jeho hodnocení je až příliš přímočaré: co bylo před rokem 1989 bylo 
naprosto špatné, teprve po „sametové revoluci“ je  náš život téměř pozemským rájem. 
  Žiji v Chrastavě již bezmála šedesát let. Přišli sem po válce mí rodiče, oba textilní dělníci, s dobrým úmyslem pomoci při obnově  
pohraničí po odsunu německých obyvatel. Tisíce lidí se sem po skončení války vrátilo, protože zde našli svůj domov již za tzv. první 
republiky v nesnadném dvojjazyčném prostředí. Vše bylo tehdy mnohem složitější, než jak to vidí pisatel článku. Až do roku 1953 – tedy 
ještě osm let po válce – byl přídělový systém nejen potravin, ale také obuvi a ošacení. Pomeranče a banány byly tehdy v prodeji jen 
málokdy, do práce se chodilo i v sobotu, ale přesto byli mnozí chrastavští občané ochotni vybudovat ve svém volném čase dobrovolnou 
brigádnickou prací pro město leccos užitečného a prospěšného. Nemohlo se volně cestovat, což mě osobně velmi mrzelo, ale pamatuji se 
jako bývalý učitel ruštiny na ty stovky (to není přehnané!) dětských dopisů psaných azbukou, které putovaly tehdy z Chrastavy nejen do 
Moskvy či tehdejšího Leningradu, ale  až za polární kruh či na Kamčatku. Některé byly svým obsahem poněkud jednoduché, ale většinou 
upřímné. Bylo to praktické využití jazykových znalostí, získaných ve škole.                                                  
                                                                                                    
     Dobře se pamatuji, že po mnoho let na obou chrastavských základních školách pracovaly čtyři dětské pěvecké soubory.                    
   Mnozí starší spoluobčané si jistě vzpomínají na místní ochotnické divadlo, na taneční kurzy konané každoročně v sále SZK, na velké 
množství plesů… A několik dalších vzpomínek, které z paměti nezmizely ani po dlouhých desetiletích: nabitý kinosál při besedě 
s přemožitelem kanálu La Manche Františkem Venclovským, setkání s osvoboditelem Chrastavy majorem I. V. Bělinským, vítání 
kosmonauta V. Remka  u „Zámečku“, pobyt řeckých a vietnamských dětí v našem městě a jejich přátelské soužití s našimi obyvateli.    
   Na sídlišti Střelecký vrch byly vybudovány desítky bytů, které slouží dodnes. Vzpomínáte, jak nádhernou budovou býval „Kovák“? 
Nádherný internát s téměř padesáti pokoji a s personálem, který učně Elitexu vedl k pořádku a slušnosti… 
  Jistěže mělo to období i své velké nedostatky. Ta šeď našich měst – Chrastavu nevyjímaje – byla mimo jiné způsobena tím, že byl trvalý 
nedostatek stavebního materiálu pro soukromé účely. To není omluva, to je fakt. Nechci psát o vážných politických přehmatech, které 
bohužel existovaly a ani sebedelší článek je nemůže omluvit. 
  Chtěl jsem jen ukázat, že nebylo tehdy všechno pouze špatné. Neexistovala však nezaměstnanost, kriminalita byla mnohem nižší,  
majetkové rozdíly nebyly tak nepochopitelně velké jako dnes.  
  Jsem rád, že mohu dnes volně cestovat k moři, ale určitě bych nechtěl být v kůži svých spoluobčanů, kteří již v padesáti letech těžko 
hledají zaměstnání. Tento pocit jsem naštěstí ve svém životě nikdy nezažil. 
     Když chceme hodnotit a srovnávat, měli bychom mít na mysli, že nikdy nebylo všechno úplně špatné a že ani dnes není naopak 
všechno bezchybné. 

                                                                                     PhDr. František VYDRA 
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CENÍK INZERCE
Chrastavské listy

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 odst.2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, výběrové 
řízení na obsazení pracovního místa:  
 

REFERENT STAVEBNÍHO ÚŘADU 
odboru výstavby a územní správy Městského úřadu Chrastava 

 
Místo výkonu práce:  Město Chrastava – Městský úřad Chrastava 

Platové zařazení:  9. platová třída (odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb. a nař. vl. č. 564/2006 Sb.) 
Charakteristika vykonávané činnosti: 

•     agenda stavebního úřadu v rozsahu stavebního zákona  
•     agenda speciálního stavebního úřadu v rozsahu vodního zákona   
Podmínky (požadavky): 
•     min. vyšší odborné vzdělání, případně ÚSO vzdělání, obor stavební nebo technický 
•     znalost práce s výpočetní technikou (Office, Windows, Word, Excel) 
•     praxe ve správních činnostech výhodou 
•     základní znalost příslušných právních předpisů (stavební zákon, vodní zákon, správní řád)     
•     řidičský průkaz sk. „B“ 
Zákonné předpoklady: 
•     předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. 
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 trv. pobytu, jde-li o cizího státního občana 
•     datum a podpis uchazeče 
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: 
•     strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných 

znalostech a dovednostech týkajících se správních činností 
•     osobní dotazník (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:  září 2008   
Lhůta pro podání přihlášky:        8. srpna 2008    
Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu: Ing. Miroslav Chvála, tajemník MěÚ,  
Město Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31  Chrastava 

telefon: 482 363 819, 482 363 858, 482 363 811 (p. Janoušek, pí Grebson)  
internet: ; e-mail: chvala@chrastava.cz;  
Obálku označte textem: Výběrové řízení na místo referent stavebního  úřadu   
 
V Chrastavě dne 11. 6. 2008     

 
        Ing. Miroslav Chvála 

     tajemník MěÚ Chrastava 
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