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Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko (jehož je Chrastava členem) získal v rámci programu 
POV DT 7 z grantového fondu Libereckého kraje dotaci v celkové výši 571,- tis. Kč na 
projekty „Rozšíření infrastruktury mikroregionu – manipulační a parkovací plochy.“ Město 
Chrastava z této dotace získalo podíl ve výši 220,- tis. Kč na (řečeno úřední mluvou) 
manipulační plochu u ZŠ nám. 1. máje, neboli na kompletní úpravu dvorku (jehož 
nevábný současný stav o to více vyniká vedle zrekonstruované školy).  Získaná dotace 
přesahuje 50 % potřebných celkových nákladů akce (zahrnující mj. zavedení  zámkové 
dlažby), které představují celkem 427 tis. Kč. Realizace akce proběhne ještě v letošním 
roce a bude jí provádět firma Precys  s. r. o.  

        Ing. Michael Canov 

—————————————————————————— 

V pondělí dne 29. září 2008  byl učiněn za účasti představitelů KSS LK, SVS, SčVK, Valbek, 
SSŽ, Benteler a města Chrastavy za doprovodu cimbálové kapely Dušana Kotlára „Slavnostní 
výkop“  přeložky II/592.  Pro tuto chvíli tak bylo dovršeno téměř dvacetileté úsilí města o řešení 
dopravní situace, když takto byla definitivně zahájena realizace tohoto největšího 
chrastavského porevolučního dopravního díla (kterému bude bezprostředně předcházet i 
kanalizace),  resp. realizace její 1. etapy.  Děkuji všem, kteří k zahájení akce přispěli a zároveň 
prosím obyvatele o pochopení případných dopravních omezení (kruhový objezd v Nádražní ul. 
bude zhotovován na jaře 2009).  

             Ing. Michael Canov 

 

 

 

   Již v létě jsme podali informaci o první získané dotaci z Evropských strukturálních fondů na 
rekonstrukci Společenského klubu ve výši 16 mil. Kč (zde ohledně samotného zahájení prací 
stále čekáme – stejně jako všichni úspěšní žadatelé - na podpis definitivního znění smlouvy ze 
strany Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se sídlem v Hradci Králové). 
V minulých dnech jsme uspěli, a to hned dvakrát v rámci Regionálního operačního projektu 
NUTS II Severovýchod v oblasti podpory 1.2.  

————————————————————————————————————————— 
Pokračování najdete na str. 3 



Strana 2                                

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:   
-   s c h v á l i l a 
1.     v návaznosti na své usnesení čj. 2008/10/VI, odst. 3 ze dne 28. července 2008 pronájem  p. p. č. 355 o výměře 2243 m2 – trvalý travní 

porost v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy panu Miroslavu Volejníkovi za účelem sekání trávy na dobu neurčitou, vč. návrhu smlouvy 
o nájmu pozemku čj. N/75/2008   

2.   v návaznosti na své usnesení čj. 2008/12/VIII ze dne 15. září 2008 pronájem části p. p. č. 33/1 o výměře cca 30 m2 – ostatní plocha 
v k.ú. Dolní Chrastava panu Václavu Zikmundovi za účelem zřízení zahrady na dobu neurčitou, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemku čj. 
N/76/2008  
3.     3. v návaznosti na své usnesení čj. 2008/12/VII, odst. 1 ze dne 15. září 2008  pronájem části p. p. č. 283/1 o výměře cca 700 m2 – 

zahrada v k. ú. Horní Chrastava panu Pavlu Havrdovi za účelem zřízení dětského koutku a sekání trávy na dobu neurčitou, vč. návrhu 
smlouvy o nájmu pozemku čj. N/79/2008   

4.     v návaznosti na své usnesení čj. 2008/12/VII, odst. 2 ze dne 15. září 2008 pronájem části p. p. č. 1431 o výměře cca 23 m2 – ostatní 
plocha v k. ú. Horní Chrastava panu Václavu Pavlíčkovi za účelem zřízení zahrady na dobu neurčitou, vč. návrhu smlouvy o nájmu 
pozemku čj. N/80/2008  

5.     V návaznosti na své usnesení čj. 2008/10/VI, odst. 4 ze dne 28. července 2008 výpůjčku    p. p. č. 209/1 o výměře 593 m2 – ostatní 
plocha, 783/5 o výměře 217 m2 – ostatní plocha a 792/1 o výměře 688 m2 – ostatní plocha, vše k. ú. Dolní Chrastava společnosti 
Stavby silnic a železnic a.s, závod Liberec za účelem zřízení staveniště, vč. návrhu smlouvy o výpůjčce pozemku čj. RU/38/2008   

6.     výpůjčku p. p. č. 21 o výměře cca 2000 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Dolní Chrastava společnosti Severočeské vodovody a 
kanalizace, závod Liberec za účelem  zřízení staveniště,  vč. návrhu smlouvy o výpůjčce pozemku čj. RU/40/2008  

 
-   s c h v á l i l a  
1.     dodatek č. 1, čj. N/81/2008 ke smlouvě o nájmu pozemku čj. N/07/2006, kterou uzavřelo Město Chrastava s panem Jiřím Kynclem   
2.     dodatek č. 1, čj. N/82/2008 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 16. 9. 1998, kterou uzavřelo Město Chrastava s panem Jaroslavem 

Jaurou    
3.     dodatek č. 1, čj. N/83/2008 ke smlouvě o nájmu pozemku čj. 067/2003/N, kterou uzavřelo Město Chrastava s paní Ilonou Kopeckou  
  
-  s c h v á l i l a  
1.     obnovení smlouvy o nájmu pozemku ze dne 1. 9. 1998, kterou uzavřelo Město Chrastava a pan Bohumil Kopecký 
2.     dodatek č. 1, čj. N/84/2008 ke smlouvě o nájmu pozemku  ze dne 1. 9. 1998 a pověřila starostu jeho podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
1.     záměr vypůjčit místnost (přízemí, část bývalé cukrárny) v objektu č. p. 709 Střelecký vrch, o výměře cca 10,3 m2, na umístění 

datových rozvaděčů pro ukončení optických kabelů a  datových rozvaděčů pro umístění aktivních technologií a klimatizace 
2.     záměr pronajmout místnost (přizemí, část bývalé cukrárny) v objektu č. p. 709 Střelecký vrch, o výměře cca 89,70 m2  
 
-   s c h v á l i l a  
1.     záměr pronajmout p. p. č. 834/2 o výměře 289 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Dolní Chrastava (zřízení pastviny) 
2.     záměr vypůjčit část p. p. č. 21 o výměře cca 2 000 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Dolní Chrastava (zřízení staveniště) 
 
-   z a m í t l a   záměr pronájmu části p. p. č. 282/1 o výměře cca 20 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Chrastava II 
 
-   s c h v á l i l a  
v návaznosti na své usnesení čj. 2008/03/VI ze dne 18. 2. 2008 smlouvu o zřízení věcného břemene čj. VB/10/2008 ve prospěch paní 
Květoslavy Špicarové, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování vodovodní přípojky v délce 4 m, za cenu 100,- Kč a 
náklady spojené se zřízením věcného břemene a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-   s c h v á l i l a  
1.     zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 301 v k. ú. Chrastava I ve prospěch společnosti SČP Net. s. r. o., jímž dojde 

k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  plynárenského zařízení NTL plynovod a přípojky pro 1 RD (investor Jan Bartoš) za 
cenu do 50 bm ve výši 25,- Kč/bm, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/29/2008  a pověřila 
starostu jejím podpisem  

2.     zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 863/2 v k.ú. Dolní Chrastava ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování komunikačního zařízení za cenu výši 500,- Kč, vč. návrhu 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/38/2008 a pověřila starostu jejím podpisem 

3.     zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 291 v k.ú. Chrastava II a p. p. č. 789/1   v k. ú. Dolní Chrastava, které jsou ve 
vlastnictví Libereckého kraje, ve prospěch města Chrastava, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování veřejného 
osvětlení v křižovatce ulic Nádražní a Andělohorská vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. 
SBS/37/2008  a pověřila starostu jejím podpisem  

4.     zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 1496/1 v k. ú. Horní Chrastava ve prospěch Davida Javůrka, 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/39/2008 a pověřila starostu jejím podpisem  

5.     zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 783/3 v k. ú. Dolní Chrastava ve prospěch Jaroslava Starého, jímž dojde k 
zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  kanalizační přípojky za cenu ve výši 25,- Kč/bm, vč. návrhu smlouvy budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/41/2008  a pověřila starostu jejím podpisem 

 
-   s c h v á l i l a  
dodatek č. 2, čj. RU/39/2008 ke smlouvě o zabezpečení provozu veřejných záchodků v restauraci Lidový dům vč. dodatku, kterou uzavřelo 
Město Chrastava s panem Dang van Chuc a pověřila  starostu jeho podpisem  
 
-   s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o umístění zařízení s Koopera SK, občanské sdružení, Azurová 1055, 460 06, Liberec 6, IČ: 270 26 264 pro fotovoltaický 
solární systém na střechu MŠ Luční a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í   
zápis č. 2008/17 z jednání bytové a sociální komise ze dne 22. 9. 2008 a informaci vedoucí OZO o uhrazení pohledávek 
 
-  z a m í t l a  uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Veronice Teichmanové  z důvodu splatných pohledávek 
 
-  r o z h o d l a   o uzavření dodatku č. 4 k mandátní smlouvě č. M/05/2006 ze dne 10. 10. 2006 a pověřila starostu jejím podpisem 
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-  v z a l a   n a   v ě d o m í   přiznání dotace Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko z fondu investic Libereckého kraje, Program obnovy 
venkova, na projekt „Rozšíření infrastruktury mikroregionu – manipulační a parkovací plochy“  
 
-  s c h v á l i l a   návrh na rozdělení dotace z Fondu investic Libereckého kraje, Program obnovy venkova, na projekt „Rozšíření 
infrastruktury mikroregionu – manipulační a parkovací plochy“  
 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í   seznam projektů schválených k podpoře z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - 
projekt RTN – Terminál Chrastava a Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava 
  
-   v z a l a   n a   v ě d o m í   studii „Chrastava – parkovací systém na náměstí 1. máje“ zpracovanou Ing. Zbyňkem Nýdrlem, U Sila 1328, 
Liberec 30, 463 11 
 
-  s c h v á l i l a   termín konání Chrastavských slavností pro rok 2009 ve dnech 5. 6. 2009 – 7. 6. 2009 
 
-  s c h v á l i l a   zplnomocnění paní Zity Václavíkové, k jednání o organizačních a finančních otázkách a uzavíráním smluvních vztahů 
v rámci Chrastavských slavností 2009 a pověřila starostu podpisem plné moci 
 
-   s c h v á l i l a   odpis drobného hmotného majetku  
 
-   s c h v á l i l a 
dodatek č. 2 ke smlouvě o Speciálním kontu pro EU č. 4200163443 ze dne 22. 7. 2008 mezi Volksbank CZ, a.s., Lazarská 8, 120 00 Praha 
2 a Městem Chrastava a pověřila starostu jeho podpisem   
 

-  s c h v á l i l a   dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 
příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského 
sociálního fondu a pověřila starostu jeho podpisem  
  
-   s c h v á l i l a  výjimku z počtu žáků ve třídě v ZŠ nám. 1. máje 
228.  

     Jak již mohl každý z nás zjistit, na železniční trati mezi 
Libercem a Hrádkem nad Nisou probíhá kompletní rekonstrukce 
drážního tělesa z důvodu zvýšení přepravních rychlostí vlakových 
souprav a s tím i spojené nutné opravy a stavební úpravy 
železničních přejezdů. 
        Dne 27. 10. 2008 proběha 1. část rekonstrukce železničního 
přejezdu v Andělské Hoře (od 9 – 16 hodin). Vzhledem k tomu, 
že se jedná o jedinou příjezdovou komunikaci na náves, je tato 
situace o to více nepříjemná. Ve 2. části rekonstrukce, která 
proběhne v termínu od 18.11. – 20. 11. 2008,  se bude jednat o 
úplnou uzávěrku dokonce na 3 dny. 
     V případě zásahu vozidel záchranné služby nebo hasičů bude 
v nutném případě zajištěna průjezdnost stálou službou, a to i 
v nočních hodinách. O termínu prováděných oprav byla veřejnost 
vyrozuměna rozhlasem, formou letáků umístěných jak na návsi 
tak i přímo u železničního přejezdu a v neposlední řadě na 
internetových stránkách města Chrastavy (www.chrastava.cz). 
     Jak již bylo řečeno, věc je to pro všechny místní obyvatele 
jistě nepříjemná, nicméně nutná a hlavně nevyhnutelná. Přesto 
věřím, že všichni občané, kterých se tato uzavírka bezprostředně  
týká, tuto záležitost pochopí. 
                                                                                      Petr Bezvoda 

   „Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území“. 
Vzhledem k tomu, že v rámci Libereckého, Královéhradeckého a 
Pardubického kraje bylo vybráno celkem 19 projektů, lze považovat 
to, že mezi nimi byly oba chrastavské projekty, za mimořádný 
úspěch, za který i na tomto místě děkuji zejména úředníkům MěÚ 
odboru rozvoje a dotací Mgr. Jakubovi Dvořákovi a Ing. Lence 
Míškové.  
 

Rekonstrukce autobusového nádraží   
Celkové náklady činí 5,5 mil. Kč z toho tzv. způsobilé (z kterých se 
poskytuje dotace) 5,2 mil.Kč, výše dotace 4,8 mil. Kč.  
Rekonstrukce zahrnuje nové povrchy vozovek a chodníků, oze-
lenění přilehlých ploch, informační tabule, zařízení na likvidaci 
ropných látek (odvodnění plochy přes odlučovače olejů napojených 
na kanalizační řád), osazení technických prvků pro možnost užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

RTN – terminál Chrastava  
Celkové náklady činí 38,0 mil. Kč, z toho tzv. způsobilé (z kterých 
se poskytuje dotace) 33,9 mil. Kč, výše dotace 31,3 mil. Kč 
(poměrně vysoká část nezpůsobilých výdajů cca 4 mil. Kč je 
způsobena tím, že město není vlastníkem křižovatky ulic Andě-
lohorské a Nádražní a proto, ač je tato křižovatka povinou součástí 
projektu, nemůže na ní město obdržet dotaci).   
Projekt řeší úpravu přednádražních prostor a částečně i přilehlých 
ploch žst. Chrastava pro potřeby kvalitnějšího a vyššího využití  
stávající železniční stanice Chrastava, v celkové koncepci integro-
vaného dopravního systému celého regionu, jako přestupního 
terminálu a nového dopravního uzlu.  Z tohoto důvodu se v blízkosti 
železniční stanice Chrastava zřídí dvě bezbariérové nástupní hrany 
pro autobusovou dopravu, zároveň i dostatečný počet parkovacích 
míst P+R, K+R, B+R a parkovacích míst pro osoby s omezenou 
možností pohybu a orientace. Prostory přednádraží musí být 
rekonstruovány s ohledem na budoucí přesunutí nakládky a 
vykládky vojenské techniky Armády ČR, jejíž přesunutí je 
plánováno z Liberce. Terminál Chrastava tak bude připraven na 
plánované nasazení souprav TramTrain v rámci projektu Regio 
Tram Nisa, kdy na soupravy TramTrain mají být navázány i 
stávající a nově přidané autobusové linky. 
Projekt je zároveň řešením celkové dopravní situace ulice Pohled od vlakového nádraží směrem k městu. 
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Nádražní, od křižovatky s ulicí Andělohorskou, která je v současnosti 
vedena jako obousměrná komunikace směrem k podjezdu pod 
železniční tratí Liberec - Hrádek nad Nisou (větev A) a souběžně jako 
obousměrná komunikace směrem k výpravní budově ČD žst. 
Chrastava (větev B). Obě větve budou vedeny jednosměrně, taková 
změna dopravní situace přispěje k bezpečnosti silničního provozu a 
umožní vytvoření parkovacích míst. 
 

Termíny realizace akcí 
 
Přidělení dotací neznamená vždy automaticky jejich realizaci. Před 
konečným podepsáním smluv je vždy třeba vyřídit ještě řadu 
náležitostí. Především v případě RTN Chrastava se v současnosti 
řeší komplikace spojené s tím, že ne všude v rámci akce je město 
majitelem. Navíc zde realizaci ohrožují i poměrně vysoké potřeby 
vlastních zdrojů ve výši 7 mil. Kč (což každopádně bude vzhledem 
k neuspokojivé výši v současné době zajištěných příjmů města velmi 
nepříjemná překážka).   
V případě, že půjde vše dle plánu, započne realizace obou akcí v létě 
roku 2009.  

      Ing. Michael Canov 

Obr. nahoře: křižovatka u Sipronu – doleva směr Andělská 
Hora, rovně k vlakovému nádraží. 
 
Obr. dole:  plocha u vlakového nádraží. 

-     odchtyt psů – 3x 
-     řešení krádeží v prodejnách – 4x 
-     měření rychlosti motorových vozidel v katastru obce Chrastava – 2x, zjištěno 42 přestupků 
-     rušení nočního klidu – 4x, ul. Luční, Střelecký Vrch 
-     opakované kontroly zaměřené na rušení nočního klidu  
-     pravidelné kontroly na požívání alkoholických nápojů na veřejných místech, kde je to zakázáno vyhláškou města 
-     opakované kontroly ohledně volného pobíhání psů bez vlivu majitele v lokalitě Střelecký Vrch 
-     spolupráce s OO PČR Chrastava, eskorta zadržených osob 
-     spolupráce s OO PČR Chrastava, dopravně-bezpečnostní  akce zaměřená na dodržování bezpečnosti silničního provozu 
-     nález pěti psů v plastovém pytli (z toho 3 štěňata, stáří cca 1 měsíc) v ul. Pobřežní. Po domluvě s MVDr. Tvrzníkovou 
převoz psů do útulku v Krásném Lese. 
-     ohlášení černé skládky v ul. Bílokostelecká, zjišten přestupce, zajištění odklizení, přestupek vyřešen dle zákona 200/1990 
Sb. 
-     řešení dopravní situace v areálu fy Elitex  
-     Stráž nad Nisou – kontrola objektu mateřské školky na základě signálu PCO, negativní výsledek 
-     opakované kontroly ohledně kouření na místech zákonem zakázaných 
-     zajištení odklizení havarovaného motorového vozidla v ul. Žitavská, na místo přivolán SDH Chrastava ohledně odstranění 
oleje na vozovce 
-     nález dokladů – předáno na ztráty a nálezy 
-     volby 2008, bezpečnostní dohled  
-     městská policie mimo vyjmenované činnosti provádí během celého měsíce kontrolu dopravní situace a kompexní dohled 
nad dodržováním veřejného pořádku, dále jsou pravidelně prováděny kontroly všech lokalit obce Chrastava a Stráž nad Nisou   

  Mojmír Boch 
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     Na svém zasedání dne 1. 9. 2008 zastupitelstvo města neschválilo zřízení pamětní desky svému někdejšímu občanu a účastníkovi 
třetího odboje panu Rudolfu Fuksovi,  popravenému ve svých 21 letech dne 9. 8. 1952 v Praze na Pankráci.    Člen zastupitelstva pan Pavel Štekl navrhl dne 5. 9. 2008 opětovně zařazení tohoto bodu na program dalšího zasedání zastupitelstva.     V mezidobí dne 11. září vyšel o Rudolfovi Fuksovi článek v časopise Instinkt a 18. září uvedla Česká televize pořad „Dopisy z cely 
smrti“,  kde se Rudolf Fuksa dostal do společnosti takových symbolů hrdinství jako je Milada Horáková či generál Heliodor Píka. 
V říjnových dnech pak obdrželi členové zastupitelstva města stanoviska Národního archivu, historika Jaroslava Čvančary, Ústavu pro 
studium totalitních režimů a Institutu vzdělávání vězeňské služby, kteří vesměs jednoznačně kladně hodnotili pana Rudolfa Fuksu. Radnice 
obdržela též petici 189 občanů (z toho cca 80 přímo z Chrastavy).  Na druhou stranu se po neschválení na ZM dne 1. 9. 2008 na osobních 
webových stránkách iniciátora zřízení pamětní desky pana Jindřicha Šnýdla objevily básničky a další článek, které napadaly naprosto 
nevhodným a urážlivým způsobem některé členy zastupitelstva. Přestože byly později staženy, hluboce se dotkly cti  nejen napadených 
zastupitelů, ale i zastupitelstva jako celku.       Zastupitelstva města 20. 10. 2008 se zúčastnilo cca 40 občanů, kteří se z drtivé většiny zúčastnili zasedání právě z důvodu projednávání 
zřízení pamětní desky. Zastupitelstvo však neschválilo navrhovaný program (pro schválení pouze pp. Canov, Mlynář, Ramírezová, Severa, 
Šírová, Štekl a Trpišovský), kde byl tento bod zařazen na začátku, ale (po dohadovacím řízení) totožný program, kde byl tento bod 
přeřazen na konec zasedání. Drtivá většina přítomných občanů  na protest demonstrativně opustila zasedací místnost.     Při projednávání návrhu na zřízení pamětní desky přednesl v úvodu člen ZM pan Pavel Štekl důvodovou zprávu. V následné diskusi pak 
vystoupili členové zastupitelstva pp. Němec, Pilař, Rachlický, Zoul, Mlynář a Canov. V následném hlasování návrh na zřízení pamětní 
desky pro Rudolfa Fuksu nebyl přijat (pro přijetí pouze pp. Canov, Mlynář, Severa, Suchomel, Štekl a Trpišovský).   

Stanovisko starosty města 
     Rozhodnutí zastupitelstva města respektuji, nicméně hodnotím ho jako mimořádně nešťastné. 
Já osobně se skláním před všemi oběťmi 50-tých let, skláním se též před Rudolfem Fuksou. Fakt, 
že město, ve kterém žiji a vykonávám funkci starosty města, odmítá prostřednictvím svých 
volených zástupců zřídit svému bývalému spoluobčanovi, jedinému komunisty Gottwaldovy éry 
popravenému chrastavákovi, nejmladšímu Čechoslovákovi, pamětní desku, ve mně způsobuje 
hluboký smutek a rozčarování. Panu Jindřichu Šnýdlovi děkuji za to, že pro nás všechny Rudolfa 
Fuksu z temnot zapomnění objevil a přiblížil nám jeho krátký rukou kata ukončený život. V případě, 
že bude organizovat finanční sbírku na pořízení pamětní desky ze soukromých zdrojů, rád přispěji.                                                           Ing. Michael Canov  

Rudolf Fuksa, hrdina třetího odboje - 1952 x 2008 
 
Chrastavská veřejnost byla v minulých měsících seznámena s osudem jednadvacetiletého Chrastaváka 
Rudolfa Fuksy. Jako příslušník SNB přešel v srpnu 1951 hranice do západního Německa, kde ho získala 
ke spolupráci americká zpravodajská služba Counter Intelligence Corps (CIC). Tato organizace úzce spo-
lupracovala s Czechoslovak Intelligence Office (CIO), kterou založili čs. emigranti z řad armády a předú-
norové politické sféry. Jedním ze zakladatelů byl legendární generál František Moravec (např. duchovní 
otec myšlenky i příprav na odstranění Reinharda Heydricha). Styčnými důstojníky pro výběr agentů CIC 
tak byli Češi. 
Rudolf Fuksa spolu se svým přítelem Jiřím Hejnou vstoupili dobrovolně do řad agentů - chodců, kteří bojo-
vali NE proti Československu, ale proti komunismu. Bohužel díky komunistické propagandě dodnes ně-
kteří lidé tyto hrdiny vnímají následovně agent CIC = hrdlořez z Wall Streetu Pravda je však zcela jiná: 
všichni tito lidé byli policisté, vojáci, skauti či sokolové věrni masarykovské demokracii, kteří se uvědomo-
vali, jakých zločinú se komunistický režim dopouští, a rozhodli se obrovské rudé přesile postavit se zbraní 
v ruce. 
Takovými muži byli i Jiří Hejna a Rudolf Fuksa. Díky udání však byli oba zatčeni. Přestože byli oba ozbro-
jeni, pistole a granáty nepoužili. Zde bych se na chvíli pozastavil: někdo z odpůrců pamětní desky si vymyslel, že Rudolf Fuksa postřílel ně-
kolik lidí Tento výmysl je nestoudná lež. Dokonce to, že se oba agenti vzdali a nepoužili zbraň, bylo vzato jako polehčující okolnost při 
soudním procesu v roce 1952. Přesto tímto tvrzením nějaký lhář pomohl tomu, aby zastupitelstvo města Chrastavy 1. 9. i 20. 10. 2008 pa-
mětní desku nechválilo. PRO v obou případech hlasovali pouze pánové Michael Canov, Aleš Trpišovský, Jiří Mlynář, Václav Severa, Pavel 
Štekl a Martin Suchomel (1.9 2008 hlasovaly PRO též paní Jitka Ramírezová a Ingeborg Henzlová, která 20. 10. 2008 nebyla přítomna). 
Tímto jim velice děkuji. 
Ostatní zastupitelé byli PROTI nebo se ZDRŽELI (Přitom ti, kteří se ZDRŽELI, si byli bezpochyby vědomi, že to pro osud hlasování zname-
ná to samé, jako kdyby byli PROTI). Nepomohla doporučení Ústavu pro studium totalitních režimů, Národního archívu, Institutu vzdělávání 
vězeňské služby ČR, Vojenského historického ústavu nebo dopis badatele Jaroslava Čvančary. 
Plus byla ZM předložena petice občanů s 189 podpisy, která vznikla během pěti dnů. Nepřekvapil mne postoj představitelů KSČM a ČSSD, 
ale spíše postoj nezávislé strany Oldřicha Němce Pro změnu v Chrastavě, jejíž členové se v drtivé většině zdrželi. Stejně tak učinila i jediná 
představitelka za KDU-ČSL paní Petra Némethová v zastupitelstvu města. Vzhledem k tomu, že tato strana nejvíce v poslanecké sněmov-
ně prosazuje postavení komunistické strany mimo zákon a uznání třetího odboje – jak by také ne, když mezi oběťmi komunistické zvůle 
byli i katoličtí faráři (Jan Bula, Josef Toufar) - tak v Chrastavě KDU-ČSL v jednání o protiprávnosti komunistického režimu zavírá oči... Je to 
smutné. 
Argumentem odpůrců desky je, že podle tehdejších zákonů byl Rudolf Fuksa zběh a byl tak odsouzen po právu. Jde z toho mráz po zá-
dech, ale někteří občané jmenují zákony té doby. Trošku si je osvětlíme: jednalo se o Zákon 231/48 na ochranu republiky. Na základě toho 
zločinného zákonu bylo odsouzeno k smrti 248 lidí, tisíce jich skončilo v koncentračních táborech. 
Těmto lidem bohužel unikají polistopadové zákony, kdy Zákon o protiprávnosti komunistického režimu z roku 1993 mimo jiné říká: . 
Režim založený na komunistické ideologii, který rozhodovalo řízení státu a osudech občanů v Československu od 25. Února 1948 do 17. 
listopadu 1989, byl zločinný, nelegitimní a je zavrženíhodný. 
Odpor občanů proti tomuto režimu, který ať již jednotlivě či ve skupině na základě demokratického přesvědčení politického, náboženského 
či mravního projevovali odbojem nebo jinou činností nebo vědomě a veřejně vyjadřovali, na území státu i v zahraničí, a to i ve spojení s cizí 
demokratickou mocností (!!!), byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hodný úcty. 

Vyjádření iniciátora zřízení pamětní desky. 
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Odpůrci pamětní desky tak upřednostňují zákon z roku 1948, ale už neznají nebo nechtějí znát zákon z roku 1993. Pokud bychom měli ná-
zor těchto občanů použít univerzálně, tak podle "tehdejších zákonů" si nezaslouží úctu ani čs. legionáři z 1. světové války, naši vojáci na 
obou frontách 2. světové války, kteří byli také "zběhové a vlastizrádci", a např. Jan Kubiš a Josef Gabčík byli "vrahové pana zastupujícího 
říšského protektora a nebezpeční teroristé vyslaní štvavou benešovskou reakcí". 
Všichni tito lidé porušovali tehdejší zákony a nezaslouží si tak úctu, jak tvrdí argumenty pánů odpůrců. I Židé byli díky tehdy platným norim-
berským zákonům likvidováni legitimně, páni odpůrci? A co němečtí vojáci, kteří utekli z řad Wehrmachtu nebo Waffen SS? To byli také 
zrádci? 
Ředitel Vojenského ústavu Praha plk. Aleš Knížek k tomu dodává: "Rudolfu Fuksovi je vytýkána skutečnost, že zběhl z výkonu základní 
vojenské služby. Jednalo se ale o vojenskou službu v armádě nedemokratického státu, bez alternativy a možnosti odmítnout ji vykonat." 
 
Na závěr bych rád uvedl něco k mojí osobě. Narodil jsem se v roce 1982, takže jsem ani "Jiskřičky" nestihl. Mé jméno je přesto spojeno s 
komunistickou historií Chrastavy. Nic s tím nenadělám, ale rád bych zdůraznil, že jsem byl vždy vychováván tak, abych si na vše utvořil 
svůj názor, nikdy mi nebylo nic vnucováno a už vůbec ne komunistická ideologie. Vyrostl jsem na příbězích hrdinů protinacistického odboje, 
kteří pokud nepadli v boji s nacisty, čekal je boj druhý - tentokrát s komunisty. 
Komunistickým režimem hluboce opovrhuji. Žiji narozdíl od svých předků v době, kdy mám možnost rozhledu a v každém knihkupectví si 
mohu koupit fundovanou a objektivní publikaci na jakékoliv téma. V televizi běží každý týden historické dokumenty bez cenzury a politicky 
nezkreslené. To lidé v normalizačních 70. či 80. letech neměli. Tím více jsem rozčarovaný z těch, kteří tu šanci mají, ale jejich uvažováni 
se kdesi zastavilo a odmítají zločiny komunistického režimu a zlehčuji význam hrdinů třetího odboje. Stejnou měrou se nestačím divit li-
dem, kterým je naše nedávná historie ukradená, starají se jen o svůj prospěch a pojmy jako vlastenectví či čest nebo hrdinství jsou jim k 
smíchu. 
Nakonec opět cituji pana plk. Knížka: "Rudolf Fuksa si zasluhuje připomenutí a poctu. Nejen jako účastník odboje za obnovu svobody a de-
mokracie v Československu, ale také jako jedna z obětí zneužívání moci a pošlapávání práva v této zemi." 
 
PS: Pamětní deska v Chrastavě přes nevoli ať již skrytých či otevřených obhájců 50. let bude odhalena a to prostřednictvím veřejné sbírky. 
 

Jindřich Šnýdl 

Dne 31. 10. 2008 byl opět otevřen HYPER ALBERT (původní Hypernova) v nákupním centru Nisa v ulici České mládeže v 
Liberci. 
Nyní probíhají jednání mezi vedením Hyper Albertu a dopravcem ohledně autobusu, který by měl jezdit mezi Chrastavou a 
nákupním střediskem. 
Informace o výsledcích jednání budou podávány v Infocentru a hlášeny městským rozhlasem. 
Děkujeme za pochopení.                                                                                                                                           J. Marxová 

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 7/ 2008 
ze dne 20. října 2008,         

                                                                                                               
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2006 ze dne 4. září 2006  
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 
  Zastupitelstvo města Chrastavy se na svém zasedání dne 20. 10. 2008 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:   

 

Čl. I 
V příloze č. 1 se nahrazuje dosavadní znění odstavce 2 a odstavec 2 nově zní: 

 
„Výpočet sazby poplatku pro rok 2009: 
C = 2,652.068,50 Kč (969.932,50 Kč za období 1. 1. 2007 až 31. 3. 2007; 537.138,50 Kč za    období 1. 4. 2007 až 30. 6. 2007; 
562.269,00 Kč za období 1. 7. 2007 až 30. 9. 2007; 582.728,50 Kč za období 1.10. 2007 až 31.12. 2007; faktury jsou k nahlédnutí na 
HFO MěÚ)  
Fa = 6141 osob (dle matriky MěÚ k 31. 12. 2007) 
Fb = 77 osob (dle HFO MěÚ k 31. 12. 2007) 
S 2 = 2,652.068,50 Kč/ (6141 + 77) = 426,50 Kč = > S2 = 250,-- Kč 
S 1 = 206,--Kč (stanoveno rozhodnutím zastupitelstva) 
S = 206 + 250 = 456,-- Kč“ 

 
Čl. II 

Zrušující ustanovení 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2007 ze dne 22. října 2007.   

 
Čl. III 

Účinnost 
Tato obecně závazná vyhláška města Chrastavy nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.  
 

        Ing. Michael C a n o v, starosta                                             Miloslav P i l a ř, místostarosta 
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Vážení spoluobčané, 
dovoluji si Vás pozvat na šedesátý prvý „Večer se starostou“ pořádaný 

na téma: parkování na náměstí 1. máje.    

     Odbornými garanty večera  jsou tajemník MěÚ Ing. Miroslav 
Chvála, vedoucí ORM MěÚ pan Jakub Dvořák a velitel MP pan Alan 
Grebson. Na tento večer se starostou jsou pozváni též všichni členové 
zastupitelstva města.   

 
     Setkání,  na které speciálně zvu všechny obyvatele a obchodníky 
   z náměstí 1. máje, se koná v pondělí dne 10. listopadu 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 

otevřen 
NOVĚ KAŽDOU SOBOTU !!!  
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GALERIE G Městského muzea

Vstupné: 50,-Kč
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Hvězdné války, jak jste je dosud neviděli... 99 minut. České titulky                                                                        Vstupné: 65 Kč

Americko-kanadsko-britský animovaný film v českém znění.
První člověk ve vesmíru byl Gagarin, šimpanz Ham je zatím poslední... doufejme, že se vrátí!     50 Kč.                                                 

Válečný film. Jeho největším vítězstvím byla láska. Baron Manfred von Richthofen se spolu se svým rudým 
trojplošníkem Fokker Dr. 1 a 80 sestřely stal uctívanou ikonou letecké flotily 1. světové války. České titulky. 120 minut.
                                                                                                  Vstupné: 65,-Kč, zakoupené v MIC Chrastava - 50,-Kč

Americká rodinná komedie v českém znění. Jeho vnitřní svět je nesmírně bohatý. Eddie Murphy se vrací k rodinným 
komediím, tentokrát jen v dvojroli maličkého kapitána a vesmírného plavidla. 91 minut.
                                                                               Vstupné: 65,-Kč, vstupenky zakoupené v MIC Chrastava   – 50 Kč

Pásmo českých pohádek pro malé i velké. 65 minut.                                                                             Vstupné: 25,-Kč

Premiéra slovenské černé komedie. Hrdinou vyprávění o traumatech uspěchané moderní doby je atraktivní 
podnikatel středního věku Viktor, který selhvá v pracovní i soukromé sféře svého života. Jeho největším problémem 
jsou ženy: stavební firmu za něj ve skutečnosti vede mladší společnice a bývalá milenka Lucia, doma zanedbává 
mladou manželku Karlu, která kvůli němu rezignovala na povolání pediatričky a která se trápí svou neplodností a 
potížemi se stárnoucí matkou - kleptomankou a která si nemůže zvyknout na manželovy věčné nevěry. 90 minut
                                                                      Vstupné: 65 Kč, vstupenky zakoupené v MIC Chrastava - 50,-Kč

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

Největší filmová pohoda letošního léta. 109 minut. České titulky. Číslovaná sedadla.              Vstupné: 75 Kč

Britsko - americký muzikál
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3. listopadu / 19:30 

Experimentální studio    MAROKO – lidé a města arabského západu, bájný Atlas, nedozírná Sahara.  
                                       Pestrý kaleidoskop obrázků ulic, trhů, vesniček a hor, pouští i palmových oáz v diashow  Martina Loewa 
 

4. listopadu / 18:30         
Experimentální studio    Klub přátel výtvarného umění: CENTRA V CENTRECH – o architektuře obchod. center s architektem R. Kousalem 
 

9. listopadu / 14:00        HRAJE BIG BAND LIBEREC – odpoledne s největším libereckým tanečním orchestrem 
 
9. listopadu / 15:00        Experimentální studio    Pohádkové odpoledne: PODZÍMNÍ DRAČÍ POHÁDKA, hraje Divadlo Rolnička 
 

10. listopadu / 19:30 

Experimentální studio    PERU – diashow Petra Niesiga: Machu Picchu, Ollantaytambo, Titicaca, Ausangate – Cordillera Vilacanota, 
                                       Huascarán, Cordillera Huayhuash 
 

11. listopadu / 19:30      TOTÁLNÍ NASAZENÍ, DOCTOR PP, DEBILLHEADS – trojkoncert k aktuálním albům spřátelených kapel              
 
11. listopadu / 19:30      Experimentální studio    PAKÁŽ + NON STOP – akusticky i elektricky, každý si přijde na své 
 

12. listopadu / 19:30       
Experimentální studio    Hudební sklepy: LENKA VYCHODILOVÁ  A  DAVID NOLL 
                                       - hérečka divadla Sklep, bavička z pořadu "Na stojáka" televize HBO a pianista, komponista a kapelmajstr  
 

13. listopadu / 19:30      ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA  
                           – dlouho se zdálo, že texty Boba Dylana přebásnit do češtiny tak, aby se daly zpívat, nelze.  
                                       Křesťanovi se to podařilo fantasticky. 
 

14. listopadu / 18:00      Experimentální studio    Cyklus pořadů Doteky: RŮŽE PRO KLAUNA 
                                       - vzpomínkový pořad k nedožitým 90. narozeninám Miroslava Horníčka. 
                                       Hosty autora pořadu Stanislava Kubína budou,Zdeněk Tulis, František Novotný, Karel Tejkal, Vladimír Mareš, Jiří 
                                       Brož, moderuje redaktor ČRo2 Praha Robert Tamchyna 
                                       hudba: Eva a Marta Schäferovy a soubor „Růže mezi  trním“ 
 
17. listopadu / 19:30      Terasa:  Jazznight ve spolupráci s Kalendářem Liberecka: JOSEF VEJVODA TRIO 
                                       Kryštof Marek - piano, Ondřej Štajnochr - kontrabas, Josef Vejvoda - bicí  
 
18. listopadu / 19:30      Experimentální studio    NAMIBIE, JIŽNÍ AFRIKA, VIKTORIINY VODOPÁDY –  promítání fotografií 
 
19. listopadu / 19:30      Experimentální studio    Krátké a úderné divadlo: KDEŽE LOŇSKÉ NĚHY JSOU 
                                       - tři příběhy o šesti obrazech. Intimní nahlédnutí do soužití tří naprosto odlišných párů. 
 
20. listopadu / 19:00      3. abonentní koncert 50. koncertní sezony komorní hudby: PRAŽSKÉ TRIO 
                                       Jiří Klika – housle, Daniel Veis – violoncello, Arnošt Střížek – klavír 
 
20. listopadu / 19:30      Experimentální studio    DISNEYBAND A HM…  hudba doprovázena texty vynikajících básníků 
 

21. listopadu / 19:30      Experimentální studio    LITERÁRNÍ POZDRAVY – Irena Obermannová, Lenka Procházková 
 
21. listopadu / 20.00      taneční skupina Country rytmus: REPREZENTAČNÍ COUNTRY BÁL 
                                       - večer kde Vás čeká předtančení, vyuka country tanců, půlnoční překvapení a především skupina Modrotisk 
 

22. listopadu / 17:00      Experimentální studio    LITERÁRNÍ POZDRAVY: BPM – básníci před mikrofonem (Jonáš Červinka, Pavel Harant) 
 

22. listopadu / 19:30      Experimentální studio    LITERÁRNÍ POZDRAVY – Petra Hůlová, Michal Hvorecký 
 

23. listopadu / 14:00      HRAJE BIG BAND LIBEREC – odpoledne s největším libereckým tanečním orchestrem 
 

23. listopadu / 15:00      Experimentální studio    Pohádkové odpoledne: ČERTOVSKÉ HROMOVÁNÍ, hraje  Divadlo Z půdy 
 

24. listopadu / 19:30      Experimentální studio    c.k. Adventura uvádí: SKANDINÁVIE, přednáší Petr Stříbrný 
 

25. listopadu / 19:30      Experimentální studio    NEZMAŘI – 30 let – koncert u příležitosti životního jubilea 
 

26. listopadu / 19:30      Divadlo bez opony – Ag. Jaroslava Svobodová 

                                       ESTHER VILAROVÁ: ŽÁRLIVOST 

                                       Příběh tří žen, které se nikdy osobně nesetkají, osudovou shodou milují všechny tři jednoho muže a každá z nich¨ 
                                       se s tímto vztahem vyrovnává a je jím na celý život poznamenána. 
                                       Hrají: Hana Maciuchová, Jana Hlaváčová, Lucie Matoušková/Jitka Moučková 

 
26. listopadu / 19:30      Experimentální studio    Ozvěny MFDF Jihlava 2008 – FAMU blok – šest krátkých filmů studentů pražské FAMU 
 
27. listopadu / 19:30 

Experimentální studio    Občasný divadelní soubor SU FJFI ČVUT 
                                       ČTYŘI TVÁŘE PRO VRAHA aneb TO NEROZEZNÁTE PICASSA OD KNÍŽÁKA? 

                                       - původní detektivní komedie s jedním ztraceným Picassem, dvěma Knížáky, třemi výstřely a čtyřmi podezřelými 
                                       z vraždy v pátém patře. 
————————————————————————————————————————————————————————————— 

Výstava ve studiu:  
Peru – fotografie Anny Novákové 
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Bitva na Bílé hoře 

8. listopadu r. 1620 proběhla v Praze bitva na Bílé hoře. Vojska českých stavů 
skýtala asi 20 000 mužů v lepších vojenských pozicích, katolický tábor měl asi 
28 tisíc mužů, kteří museli útočit na opevněné postavení na návrší. Obě armá-
dy se střetly tohoto mlhavého rána. Bitva netrvala dlouho – asi dvě hodiny. 
Stavovská  vojska, špatně placená a unavená, byla poražena. Proslulý odpor 
Moravanů u zdi královské obory byl spíše výjimkou. Důsledky této prohry jsou 
všeobecně známy.Král Fridrich Falcký uprchl s celým dvorem ze země – byl  
nazýván pro své krátké panování ,,zimním králem“. Probíhala rychlá rekatoliza-
ce. Spousta nekatolíků musela ze země uprchnout nebo byla převedena nási-
lím ke katolicismu. 
Největším a nejhrůznějším důsledkem Bílé hory byla poprava 27 příslušníků 
stavu panského, rytířského a měšťanského. Následně probíhala konfiskace 
jejich  majetku. 
Jako příčina porážky českých stavů jsou popisovány neshody uvnitř tábora a 
špatná finanční situace, která neumožnila žoldnéře řádně zaplatit a motivovat 
je tak k většímu bojovnému nasazení. Šťastná nebyla ani volba F. Falckého, 
který zůstal v českém prostředí cizincem. A tak se Bílá hora zapsala černým 

písmem nejen do českých, ale i do  světových dějin 17. století. 
 

 

Smrt Karla IV. 
29. listopadu r. 1378 zemřel v Praze Karel IV., český a římský král a císař. Syn 
Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského se vlastně narodil jako Václav. V mlá-
dí byl poslán na vychování na pařížský dvůr a při biřmování přijal od svého kmotra 
Karla IV. Sličného jméno Karel. Dosáhl rozsáhlého vzdělání – uměl německy, fran-
couzsky, latinský, italsky a česky. 
Nejprve se stal moravským hrabětem, v r. 1346 českým králem. K této příležitosti 
dal zhotovit novou svatováclavskou korunu. 
Sídelním městem Karla VI. se stala Praha, založeno bylo Nové Město pražské, 
postaven byl nový kamenný most přes Vltavu. Pro uložení českých korunovačních 
klenotů postavil hrad Karlštejn. Jeho jméno nesou i další hrady, které založil – Ra-
daně, Karlova Koruna,Kašperk. 
Karel  byl i literárně činný – svá díla psal sice v latině, ale již za jeho života byla 
přeložena do češtiny. 
Je všeobecně známo, že Karel byl 4 krát ženat. První manželka byla Blanka 
z Valois, dále Anna Falcká, Anna Svídnická. Poslední byla Eliška Pomořanská, 
známá svou fyzickou silou a lámáním mečů. 
Za vlády Karla IV. celá země zažívala hospodářský, umělecký a kulturní rozvoj. 
Současníci Karla IV. si toho byli vědomi. V pohřební řeči byl nazván poprvé Otcem vlasti. Zemřel na zápal plic. Je pohřben v královské 
hrobce, kterou sám postavil v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. 

                                                                                Text J.Špaková, ilustrace J.Riedl 

Tentokrát se zaměříme na výstavbu Muzea historické 
hasičské techniky. 
Myšlenka založit muzeum vznikla v hlavách hasičů při 
oslavách 120. výročí vzniku místního sboru dobrovolných 
hasičů v létě roku 1988. V následujícím období se na 
schůzích i mimo ně kolem tohoto nápadu vedly velké 
diskuze. 
Zvažovalo se, zda bude mít sbor sílu takovou velikou akci 
nejen zahájit, ale i úspěšně dokončit. Nakonec zvítězilo 
nadšení a odhodlání se do budování muzea pustit. 
Začalo období hledání vhodného objektu. Až v roce 1990 
padla volba na starý objekt kravína z 18. století, který od 
rušeného místního Státního statku převzal Městský úřad. 
Ten ho následovně převedl SDH. Původní hezká historická 
stavba byla v žalostném technickém stavu. Zničenou 
střechou protékalo, omítky byly opadané, podlahy vytrhané, 
vymlácená okna, celá budova byla zarostlá křovím a trním a 
zavežena nepředstavitelným odpadem. 
První práce započaly 27. 5. 1991 úklidovou brigádou, které 
se zúčastnilo sedm hasičů. Souběžně byly zahájeny práce 
na otloukání omítek a plesnivého zdiva. Aby bylo možno 
v objektu pracovat i na podzim a v zimě, pustili se nadšenci 
do oprav oken a nainstalovali kamna na pevná paliva. K 
první partě se přidávají další dobrovolníci. Úklidové práce pokračovaly, tentokrát v rozsáhlých sklepních prostorech. 
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Http://www.starostoveprolibereckykraj.cz/ 
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem politického hnutí „Starostové pro 
Liberecký kraj“  poděkoval za Vaši velkou podporu v právě proběhlých krajských volbách.  Na 
celokrajské úrovni jsme získali téměř 14 %   a obsadili jen těsně čtvrté místo (za ČSSD, ODS 
a KSČM). S potěšením konstatuji, že v Chrastavě jsme dosáhli ještě lepších výsledků, tj. 
více než 19 % a druhé místo (za ČSSD). Velice děkuji též za osobní podporu, díky níž jsem 
v Chrastavě dosáhl v krajských volbách nejlepšího osobního výsledku ze všech kandidátů 
všech volebních stran.  

     Vážení spoluobčané, v těchto dnech jednají naši zvolení zástupci o vstupu „Starostů pro Liberecký kraj“ do vládnoucí krajské koalice. 
Věřím, že jednání úspěšně dopadnou a zástupci „Starostů“ zásadní měrou přispějí ke zkvalitnění práce na krajské úrovni. Ještě jednou 
děkujeme za podporu.  
 

V Chrastavě dne 23. října 2008                                                                                                                                           Ing. Michael Canov 

V následující velmi tuhé zimě, kdy se nedalo na 
stavbě pracovat, byla ve výboru sboru mnohokrát 
řešena palčivá otázka, týkající se finančních 
prostředků. První rok akci financoval samotný 
chrastavský sbor, např. sběrem starého železa. 
Takto se však nadále nedalo pokračovat. Proto 
velitel p. Pivoňka požádal Městský úřad o 
finanční výpomoc. Jejich žádosti bylo vyhověno. 
Dále prostřednictvím Okresního sdružení hasičů 
v Liberci byly požádány ostatní SDH o finanční 
podporu, což bylo mnohými sbory vyslyšeno. 
Větší finanční dar pro muzeum předali i 
profesionální hasiči z Hasičského záchranného 
sboru okresu Liberec. 
Následující rok se práce rozběhly od počátku 
roku v plném tempu a v přízemí jsou již vidět 
první výsledky mravenčí práce. Zasekávaly se 
traverzy, betonovaly se podlahy, dokončovaly se 
vnitřní omítky, instalovaly se kovové mříže na 
dveře i okna. Začaly se také  provádět vnitřní 
elektrické rozvody. Bohužel střechou zateklo, a 
tak se musela opětovně provést oprava zdiva. 
Tak byla první část stavebně rekonstruována a 
došlo i na její vymalování. Členky sboru umyly 
okna a uklidily. Radost všech, kteří přiložili ruce 

k dílu, byla nesmírná, neboť již bylo vidět konkrétní dílo. Souběžně se stavbou bylo v dílně sboru zkušenými mistry pokračováno na repasi 
získaných exponátů. Zvěst, že v Chrastavě vzniká svépomocí hasičů muzeum, se velmi rychle rozšířila s pozitivním ohlasem po celém 
regionu. Předměty do muzea byly darovány, o čemž byl sepsán zápis a nebo byl exponát zapůjčen s tím, že na informativní tabulce bude 
uveden jeho majitel. Ve třetím roce bylo pokračováno na vnitřních opravách v objektu. Odbornou firmou byla provedena instalace 
plynového vytápění. Do hlavního sálu muzea, který již byl téměř hotov, byly převezeny a provizorně umístěny první renovované exponáty.
Informace o instalaci exponátů se velmi rychle rozšířila a začali již chodit první netrpěliví zájemci o hasičskou techniku. Viděli nádherně 
opravené historické exponáty a hlavně ocenili obrovský kus práce chrastavských dobrovolných hasičů. 
Příště se dozvíte, jak práce na výstavbě muzea pokračovaly.                                                                                                         Marxová J. 
 

 
Vážení spoluobčané, 
děkuji všem, kteří se zúčastnili letošních voleb. Děkuji také těm, kteří odevzdali svůj hlas 
kandidátům do krajského zastupitelstva za SDŽ-Strana důstojného života. 
Současně také děkuji všem těm, kteří mi odevzdali svůj hlas jako kandidátovi do Senátu. Va-
šich hlasů si velmi vážím, a to i přesto, že jsem zůstal v oné sedmičce kandidátů jako po-
slední. 
I z prohraných bitev si však vždy snažím odnést to pozitivní. Tou dobrou zprávou pro mne je 
fakt, že ve své domovské Chrastavě jsem obdržel v prvním kole nejvíce hlasů ze všech se-
nátních kandidátů. Je to pro mě velmi dobrý signál, že snad v zastupitelstvu města nepracuji 
nejhůře, a je to pro mě i závazek a současně výzva pro komunální volby v roce 2010, kdy se 
po vyhraných komunálních volbách v roce 2006 budu znovu ucházet o hlasy chrastavských 
občanů. 
Touto cestou chci poděkovat také předsedkyni SDŽ – Strany důstojného života Janě Volfo-
vé, která dokázala téměř nemožné. Postavila plné kandidátky ve volebních krajích a podařilo 
se jí v 15 senátních obvodech postavit kandidáty v letošních volbách do Senátu. 
Nově zvolenému senátorovi přeji mnoho úspěchů v práci v Senátu pro blaho nejen všech ob-
čanů České republiky, ale také pro spokojenost občanů českolipského senátního obvodu. 

Mgr. Oldřich Němec 
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Všichni jsme se moc těšili. Rolf obnovil skoro zapomenutou tradici 
našeho oddílu – noční výstup na Ještěd. Na tuto akci jsou přizvaní 
pouze starší členové oddílu, protože to není „žádná měkkárna.“  
Sraz byl za deset minut půlnoc na vlakovém nádraží v Chrastavě. 
Jenom tato skutečnost znamenala pro mnohé velké přemlouvání - 
vylézt z vyhřátého pelíšku. Dokonce byli i tací, kteří se nepřemluvili. 
Sešlo se nás deset včetně jednoho tatínka, který si chtěl výstup 
také vyzkoušet. Vlak nás přepravil do Machnína. No, on to vlastně 
nebyl vlak, jelikož zrovna probíhala výluka, takže to byl vytopený 
autobus, ve kterém by se velice dobře spalo. V Machníně byla 
úplně stejná tma jako v Chrastavě. Čekali jsme zde asi čtvrt hodiny 
na autobus od Liberce, kterým dorazilo dalších devět odvážlivců. 
Bylo asi třičtvrtě na jednu v noci a devatenáct „sluncechtivých 
odhodlanců“ se vydalo na pochod tmou. Šli jsme 
po silnici do Kryštofova Údolí, celou vesnicí až 
nahoru do sedla. Na dětském hřišti u orloje jsme 
dopnili cukry a tekutiny a opět jsme si potvrdili, že „
Kryštofák“ je zatraceně dlouhá vesnice a to nejen, 
když se jede na kole. Na cestu nám docela dobře 
svítil měsíc a obloha byla plná hvězdiček. Vypadá 
to dobře, mohlo by to vyjít – honilo se nám hlavou.  
V sedle jsme si dali další svačinku, tělíčka už byla 
znavená a hlavičky zmatené. Naráželi jsme do 
sebe jako kuželky a každou chvíli někdo vybočil ze 
zpevněné cesty na trávu. I moje tělo neustále 
zatáčelo doprava. Ještě nám zbývalo šest 
kilometrů k našemu vytouženému cíli. Po turistické 
značce jsme zatočili doleva a šplhali stále výš a 
výš. Povrch cesty se změnil, už jsme nešli po 
asfaltu, ale po udusaných kamínkách, které občas 
vystřídala velká či malá kaluž. V pět hodin ráno 
jsme založili první výškový tábor, rozdělali oheň a 
opekli buřtíky. Následující cesta byla nekonečná, 
očekávali jsme asi jeden kilometr na Výpřež, ale 
naše odhady byly mylné nebo těla unavená. 
Vypadalo to, že cesta neskončí, ale skončila. 
Otevřel se před námi výhled, který by bylo lepší 
nevidět. Ještěd zářil, prosvětloval mlhu a mraky, 
které se okolo něho honily. Zbývaly nám dva 

kilometry po silnici a čím jsme byli výš, tím byla mlha hustější. Po 
jednom kilometru nás v zatáčce u chaty Ještědky překvapilo UFO. 
Obrovská červená záře v průměru asi šest metrů. Byl to semafor, 
prosvětlující hustou mlhu, kterou se nedalo dohlédnout dál jak na 
dva metry. My jsme stoupali a mlha houstla. Od stanice lanovky je 
špička Ještědu většinou vidět, dnes jsme ji pouze tušili. Bylo šest 
hodin, za čtvrt hodiny vychází slunce. Foukal příšerný vítr, ze 
stříšek skapávala vysrážená mlha. Mirko usnul stulený u taťky pod 
pláštěnkou. Věděli jsme, kde má sluníčko vyjít, ale ono dneska 
nevyšlo. Prostě bylo najednou světlo a my jsme šli domů. Za rok 
mu dáme šanci znovu.  

—————————————— 
Petra Kopecká 

SLAVNOST JABLEK 
Jablek se nám letos zase urodilo dostatek, a to bylo podnětem 
k uskutečnění druhého ročníku Slavnosti jablek. Co se skrývá za tímto 
názvem mohlo zjistit všech 73 účastníků, kteří se sešli v neděli 5. října 
v městském kině. 
Jablka se malovala, zpívalo se o nich, tancovalo, s jablky se soutěžilo i 
tvořilo a na jablkách v mnoha úpravách jsme si také pochutnali. 
Podnětem k vděčnosti byla pantomima,kterou byl připomenut Den 
díkůvzdání za úrodu, jenž připadl na tento den. 
Součástí byla také soutěž o nejlepší jablečný závin. Tříčlenná porota 
měla nesnadný úkol, protože jenom tři nejlépe hodnocené kuchařky byly 
odměněny věcnými cenami. Skutečnou raritou soutěže však byl jablečný 
závin z bramborového těsta. 
 

DRACI NAD CHRASTAVOU 
V neděli 19. října bylo další krásné podzimní odpoledne, větřík pofukoval 
a ten, kdo se nechal pozvat a přišel pouštět draka, tak nelitoval. Asi 130 
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RRRREMAEMAEMAEMA    –––– TŘÍDÍME ODPAD TŘÍDÍME ODPAD TŘÍDÍME ODPAD TŘÍDÍME ODPAD 
 

Vážení občané, 
      
     od měsíce srpna je  ve vestibulu  radnice umístěn sběrný box  společnosti REMA  
Systém, a. s. na drobný elektroodpad  Zde můžete bezplatně odevzdat drobná vyřazená 
elektrozařízení – baterie, feny, el. hračky, fotoaparáty, klávesnice, myš, mobil, 
walkmany, MP3 přehrávače . 

dětí a dospělých se sešlo na Ovčí hoře a vyzkoušelo, jestli ten jejich drak bude létat. Většině draků se to skutečně podařilo, děti si trochu 
zasoutěžily a rodiče zavzpomínali na dětství. Příjemnou tečkou pro všechny bylo opékání buřtíků a brambory pečené v popelu. 
 
Fotografie z obou akcí je možné si prohlédnout na vývěsce v ateliéru paní Zahurancové. 

LISTOPADOVÉ POZVÁNÍ 
-     do Klubu kavárna, každou středu od 17:00 do 19:30 hodin v 1. patře městského 
kina. 
Klub kavárna – relax pro všechny generace, příjemné posezení při kávě a čaji 
   v pěkném nekuřáckém prostředí. Součástí je hrací koutek pro malé děti. 

V rámci kavárny proběhne v měsíci listopadu další „Cestománie“. Sledujte aktuální plakáty! 
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   V odborné literatuře jsem četl, že  jedním ze spolehlivých indikátorů toho, jak funguje město, je počet lidí, kteří si v podvečer vyjdou jen 
tak na procházku do ulic.  
  Vůbec nekomentuji, kolik lidí si vyjde na procházku v podvečer v Chrastavě, ani nekomentuji důvody, proč tomu tak je. Každý si  jistě 
pohotově odpoví sám… 
  Viděl jsem však liduprázdný střed náměstí v Chrastavě v pondělí v 10 hodin dopoledne ! 
  Ptáte se proč tomu tak bylo?  Odpověď je banálně jednoduchá - uprotřed náměstí totiž stál docela rozlehlý stánek a na něm velký nápis : 
                                                                 !!      DÁME VÁM PRÁCI      !! 
  Chápu.  Velkou skupinu našich „ spoluobčanů „ tato věta  děsí víc než příčiny výstavby morového sloupu o kousek vedle… 

                                                                                             L. Medřický 
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ –––– elektronova elektronova elektronova elektronova 
 
Poruchy veřejného osvětlení můžete hlásit na tel.: 482 363 862, případně na e-mail: 
elektronova@volny.cz. 
Poruchy celých úseků odstraňujeme do 24 hodin od nahlášení, poruchy jednotlivých 
lamp při větším nahlášeném počtu. 

Udělejte radost sobě nebo svým známým!

Prodejní místo:
- Informační centrum 
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Toto je studie pro připravované úpravy autobusového nádraží v 
Chrastavě, o kterém pojednává článek na titulní straně a na straně 
3 tohoto vydání Chrastavských listů. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu starostovi a celému 
zastupitelstvu za poskytnutí grantu naší chrastavské skupině Sin 
the Eighth na nahrání promo CD v nahrávacím studiu v Karlových 
Varech. CD se i vaším přičiněním podařilo nahrát a je skutečně 
na světě. Děkujeme a doufáme i nadále ve vaší podporu a pod-
poru našich fanoušků. 
Více o naší skupině a koncertech najdete na internetu: http://
bandzone.cz/sintheeighth. 
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Koupím chalupu, nebo domek. Stav ani cena 
nerozhoduje. Případně je možno nabídnout i hezký 
pozemek. Rychlé jednání! Tel: 737 544 461 
—————————————————————————— 
Urgentně hledán domeček nebo chalupu, vhodnou k 
trvalému bydlení, nebo i rekreaci. Možné i zbořeniště. 
Možno nabídnout i větší pozemky. Preferuji platbu v 
hotovosti. Tel.: 775 311 505 
—————————————————————————— 
SHÁNÍM jakékoliv materiály, týkající se motoristického 
sportu v Chrastavě, Frýdlantu, Hrádku nad Nisou, 
Liberce – programy, startovní listiny, výsledky, fotografie 

ze závodů rally, vrchů, autokrosů, motokrosů, motokár, 
okruhů, dále jakékoliv materiály o chrastavských 
automobilových nebo motocyklových závodnících. Prosím 
o zapůjčení nebo věnování. Nabídněte na tel.: 604 278 
459. 
—————————————————————————— 
PRODÁM venkovní parapety (tmavě hnědé). Informace 
na telefonním čísle: 721 765 989 
————————————————————————— 
PRONAJMU MÍSTNOST PO REKONSTRUKCI se samo-
statným vchodem a sociálním zařízením (WC,sprcha) - 
20 m2. Vhodné jako kancelář, malá dílna apod. 
100 metrů od náměstí. Možnost parkování na uzamče-
ném dvoře.  
Výše nájmu: 2.500,-Kč měsíčně + energie. 

CENÍK INZERCE
Chrastavské listy

Informace o možnosti inzerovat v 
Chrastavských listech vám podají 
pracovníci sekretariátu Městské-
ho úřadu v Chrastavě nebo fa RE-
Co design s.r.o.  
(tel.: 482 720 945). 

STAVEBNÍ SPOŘENÍ 
————————–     

Využijte AKCE 
pro děti do 1 roku zdarma! 

 do 31.12.2008 
 

 úrokový výnos  až 6,94% ročně 

————————– 
 kontakt : 724 242 048 
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až Kč50 000 

na dobu 

až do domu

podmínky v regionu

splátky

7 až 12 měsíců

hotovost 

nejvýhodnější 

měsíční 

www.smartpujcka.cz

INFO: 720 180 287

Petr JÍNA
Spojovací 370
Mníšek u Liberce
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prodat  část podílu města v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností vztahujících se k  

Výše nabízený družstevní byt se  kupujícímu předá ve stavu,  jak se nachází ke dni převodu, jenž  proběhne dle „Podmínek  pro prodej části podílu 
města Chrastava v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu“. 

VOLNÉMU BYTU č. 2, o velikosti 1+2, o výměře 56,50 m (přízemí)

VOLNÉMU BYTU  č. 5, o velikosti 1+3, o výměře 69,2 m (2. poschodí, podkroví)

č. 20, o velikosti 1+1, o výměře 35,1 m (6. poschodí)

VOLNÉMU BYTU č. 4, o velikosti 1+2, o výměře 55,6 m (l. poschodí)

2 

2 

2 

2 

v  domě čp. 100,  Frýdlantská ul.,  k.ú.  Horní Chrastava, obec Chrastava

nejvyšší nabídce nejméně  319.752,- Kč

požadovaná jistota  64.000,- Kč

Prohlídka  bytu:         d l e    d o h o d y

prodat část podílu města v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností vztahujících se k 

Výše nabízený družstevní byt se  kupujícímu předá ve stavu,  jak se nachází ke dni převodu, jenž  proběhne dle „Podmínek  pro prodej části podílu 
města Chrastava v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu“. 

prodat  část podílu města v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností vztahujících se k bytu 
s 

Výše nabízený družstevní byt se  kupujícímu předá ve stavu,  jak se nachází ke dni převodu, jenž proběhne dle „Podmínek  pro prodej části podílu 
města Chrastava v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu“.

prodat část podílu města v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností vztahujících se k

Výše nabízený družstevní byt se  kupujícímu předá ve stavu,  jak se nachází ke dni převodu, jenž  proběhne dle „Podmínek  pro prodej části podílu 
města Chrastava v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu“. 

 

v  domě čp. 100,  Frýdlantská ul.,  k.ú.  Horní Chrastava, obec Chrastava

nejvyšší nabídce nejméně 282.648,- Kč

požadovaná jistota  57.000,- Kč

PROHLÍDKA bytu:         d l e    d o h o d y

fyzickou osobou, s platnou výpovědí a s podanou žalobou o vyklizení u soudu:

v  domě čp. 203,  Andělohorská ul.,  k.ú.  Dolní Chrastava, obec Chrastava

nejvyšší nabídce nejméně 243.583,- Kč

požadovaná jistota  49.000,- Kč

v  domě čp.  248,  Loudátova  ul.,  k.ú.  Chrastava I, obec Chrastava

nejvyšší nabídce nejméně 363.782,- Kč

požadovaná jistota  73.000,- Kč

Prohlídka  bytu:         d l e    d o h o d y
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