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  Volby parlamentní rozhodují o tom, kdo bude tvoøit mantinely, tj. o zákony a další právní 
normy. Volby krajské a pro nás pøedevším volby komunální rozhodují o tom, kdo dostane 
možnost dokázat, že se v tìchto vytyèených mantinelech dokáže pohybovat a naplnit tak 
vize dalšího rozvoje. 

  Ta výše uvedená vìta je klíèová. Vytyèené mantinely jsou pomìrnì úzké, mìsto si napø. 
nemùže stvoøit  vyhlášku, která by byla nad rámec zákona (viz již zrušené vyhlášky jiných 
mìst o zákazu pití alkoholu na veøejnosti), ale pøedevším mìsto nemùže  rozhodovat o 
urèení daní, které jdou z kapes jejich obèanù. Mìsto dostává ze státního rozpoètu ze 
zákona jen urèitý pøídìl penìz, pøídìl malý a pro potøebný rozvoj mìsta nedostaèující. 
Pøitom na 90% toho, co by bylo potøebné v našem mìstì udìlat, se urèitì shodnou všichni – 
opravit silnice, dobudovat infrastrukturu, zlepšit vzhled mìsta, podmínky pro bydlení a 
volný èas, udìlat  nìco pro zvýšení bezpeènosti atd., atd. 

O èem rozhodují komunální volby?

  Komunální volby nerozhodují pouze o tom, jestli ti, kteøí budou zvoleni, dokážou využít co nejefektivnìji (i nejspravedlivìji) 
to, na co staèí bìžný rozpoèet, ale též o tom, jestli budou schopni získat i nìco navíc, a to jednak pøímo ve formì dotací, 
jednak i nepøímo, tj. se domluví se s jiným subjektem na realizaci jeho akcí (viz v uplynulém období napø. rekonstrukce 
nádraží ÈD).     

  Právì z výše uvedených dùvodù pøistupovala chrastavská buòka Obèanské demokratické strany velmi zodpovìdnì pøi 
výbìru kandidátù, kteøí se budou ucházet o zvolení v nadcházejích volbách. Snažila se vytvoøit kandidátku složenou z  
kandidátù, kteøí jako osobnosti, ale i jako kolektiv, budou schopni v pøípadì svého zvolení øešit problémy, pøed které jsou 
zastupitelé pøi své práci stavìni a zároveò pøicházet i s novými neotøelými nápady. 

  Jsem pøesvìdèen, že se nám to podaøilo, že jsme dokázali postavit kandidátní listinu, kterou tvoøí 19 výrazných osobností 
(a další dvì jsou pøipraveny jako náhradníci), kteøí vynikají: 
a)  znalostí místního prostøedí (témìø všichni jsou dlouholetými obèany Chrastavy),
b)  zkušenostmi (8 souèasných nebo bývalých èlenù zastupitelstva, 3 souèasní nebo bývalí èlenové rady mìsta, 
     kandidatura øeditelù organizací i podnikatelù) i dravým mládím (3 mladší 30 let, 7 do 35 let) 
c)  vzdìláním (8 vysokoškolákù, ale pøitom vyvážená vzdìlanostní a profesní struktura)
d)  respektem k tzv. okrajovým èástem (5 zástupcù z Andìlské Hory a z Vítkova)
e)  chutí a schopností pracovat i na úkor svého volného èasu ve prospìch zájmù mìsta     

  Vážení spoluobèané,
  kandidáti Obèanské demokratické strany  pøed Vás pøedstupují se svým programem do komunálních voleb 2006 a uchází 
se o Vaše hlasy. Jménem všech kandidátù mohu slíbit, že zastupitelé zvolení za naši volební stranu  budou po celé volební 
období 2006 – 2010  usilovat o další rozvoj našeho mìsta.   
                                                                                                                                                 Ing. Michael   Canov, starosta 

Vydalo Místní sdružení ODS Chrastava u pøíležitosti komunálních voleb 2006.
Vyšlo v srpnu 2006                       Sazba a tisk: RECo design s.r.o. Chrastava

NEZAPOMEÒTE!!!

20. - 21. øíjna 2006
Komunální volby 2006 se konají:
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Rozvoj mìsta - cesta k øešení souèasných problémù

Naši kandidáti - nìco málo o sobì:

Nìkolik vìt pøed volbami do zastupitelstva mìsta

  V tomto volebním období bychom rádi aktualizovali Program rozvoje mìsta Chrastavy tak, 
aby odpovídal souèasným podmínkám pro rozvoj mìsta. Cíle tohoto programu by mìly být 
využívany a respektovány pøi plánování budoucích projektù a pøi rozhodování orgánù 
samosprávy. Základními cíli Programu rozvoje mìsta Chrastavy by mìly být:
 
- Vytvoøení takových podmínek pro podnikatele, aby zde mohla vzniknout nová pracovní 
místa pro lidi s rùzným stupnìm vzdìlání a kvalifikací, která nejsou úzce vázana pouze na 
automobilový prùmysl. Budeme podporovat projekty z oblastí lehkého prùmyslu, 
nevýrobních odvìtví a služeb.
 
- Hledání øešení situace spojené s nepøíznivými zmìnami sociální struktury èásti obyvatel 
mìsta. Budeme aktivnì bojovat proti vzniku nežádoucích ubytoven typu "Kovák", které 
èasto pøináší obyvatelùm mìsta zvýšené bezpeènostní riziko a také napø. postupný úpadek 
služeb. Chceme, aby se Chrastava stala atraktivním místem pro pøípadné nové obyvatele, 
kteøí budou pro mìsto skuteèným pøínosem.
 
- Cestovní ruch vidíme jako jeden z nejdùležitìjších faktorù pro budoucí rozvoj mìsta, proto 
budeme podporovat vznik dostateèných ubytovacích kapacit v rámci mìsta i v okrajových 
èástech. 

- Dùležitou podmínkou pro úspìšný rozvoj mìsta je dostateèný pøíliv finanèních zdrojù. Možnosti pro financování dalších 
projektù v budoucích letech pøímo z rozpoètu mìsta jsou výraznì omezeny kvùli závazkùm mìsta z minulých let. Naší 
snahou tedy bude spolupráce se soukromými investory a v neposlední øadì zajištìní financování rùzných projektù ze 
státních dotací a ze strukturálních fondù Evropské unie

               Ing.  Pavel Štekl, èlen rady mìsta

  Již témìø ètyøi roky sleduji dìní v Chrastavì takøíkajíc zvenèí, mimo radnici, z pohledu 
obèana mìsta. Takový pohled je èasto kritiètìjší. Musím øíci, že ani já jsem našeho pana 
starostu neušetøil názorù na vývoj mìsta ani dobøe mínìných, ale pøesto polemických 
poznámek k èinnosti zastupitelstva, mìstského úøadu, mìstských organizací èi dokonce k 
jeho vlastním aktivitám v úøadu prvního zástupce mìsta.

  Michal Canov pøed posledními volbami prohlásil, že chce z postu starosty pokraèovat v 
klidném a soustavném rozvoji mìsta, pøitom ale pøinést do øízení mìsta i své pohledy a tøeba i 
nová a lepší øešení starých problémù. A jak se mu toto obecné, ale pøesto jasné prohlášení 
podaøilo naplnit? 
  Pøednì je nutno pøiznat, že Michal mìl složitìjší pozici – koalice ODS a US v roce 2002 
zvítìzila „pouze“ se ziskem 43,2% hlasù. Protože však politická kultura a spolupráce na 
úrovni zastupitelstva je v Chrastavì tradiènì na vysoké úrovni, mám za to, že se nejednalo o 
handicap pøíliš významný.
  Rozvoj a obnova mìsta pokraèovaly dle mého názoru více než uspokojivì – dokonèení 
stavby nového domu s peèovatelskou službou, úspìšné završení rozsáhlé rekonstrukce 
radnice, realizace dlouho pøipravované výstavby školní jídelny, opravy øady místních 
komunikací, zahájení zásadní obnovy základní školy na námìstí, dílèí úspìchy v oblasti 

 veøejné dopravy, kultury, významný rozvoj spolupráce s partnerským mìstem Eichstätt, zejména ve prospìch dìtí atd.
Musím také pøiznat, že vedení mìsta v èele s panem starostou dokázalo navázat øadu užiteèných kontaktù, což napomohlo 
mimo jiné k zajištìní financování již uvedených významných investic. Osobnì bych panu starostovi chtìl podìkovat za 
úspìšné doøešení finanèní kontroly dotace na výstavbu 10 bytù na Bílokostelecké ulici, tady problému, který jsem musel 
pøedat na závìr „svého“ volebního období. Velmi mne také potìšilo podstatné zlepšení kvality internetových stránek mìsta a 
rozsah tam dostupných informací. 

  Jsem  pøesvìdèen, že kandidátka ODS do komunálních voleb i Ing. Michael Canov jako uchazeè o køeslo starosty si 
zaslouží vaši podporu a že budou moci dále pokraèovat v práci pro mìsto a jeho obyvatele.
   Pokud bych mohl, pøedal bych jim do dalšího období tìchto nìkolik doporuèení:
-  pøi plánování všech aktivit dùslednì respektovat platnou koncepci rozvoje mìsta (pøipomínám Program rozvoje mìsta z 
roku 1997, Program rozvoje cestovního ruchu z roku 2000, územní plán by mìl být mìnìn až po skuteènì dùkladném 
posouzení souladu navrhovaných zmìn se zájmy vìtšiny obèanù)

 -  pøestože jsem zarytý nepøítel pøerozdìlování prostøedkù pøes jakékoli veøejné rozpoèty formou dotací apod., pøikláním se k 
pøípravì nìjakého významného projektu s cílem zajistit jeho financování z prostøedkù Evropské unie (programové období 
2007 – 2013); takovým projektem by dle mého názoru mohla být napø. zásadní pøestavba sportovního areálu v Turpišovì ulici 
pro potøeby obyvatel mìsta i pro úèely rozvoje cestovního ruchu ve spolupráci s TJ Spartak
-  soustøedit se více na otázky bìžného fungování mìsta – stále máme rezervy v péèi o èistotu a vzhled mìsta, potøebujeme 
øešit bezpeènostní rizika vèetnì nepøíznivých jevù souvisejících s existencí podivnì pøežívajících ubytoven, dopravní 
problémy, stav základní technické infrastruktury atd. (Øíkali jsme: možná nebudeme schopni zajistit prostøedky na velký 
poèet investièních akcí, ale poøádek v širokém slova smyslu a základní služby na patøièné úrovni bychom v 21.století mìli 
zajistit vždy; myslím, že to platí stále).

Petr Medøický,
èlen ODS 

starosta v letech 1994 - 2002 

1. Ing. Michael CANOV   
45 let – starosta
Èlen Obèanské demokratické strany

"Po osmi letech, kdy jsem v tandemu s Mgr. Petrem Medøickým 
pracoval na zdejší radnici jako místostarosta, jsem byl v roce 2002 
zvolen všemi novì zvolenými èleny zastupitelstva mìsta (s 
výjimkou jednoho) starostou našeho mìsta. Ve své funkci jsem se 
snažil ve spolupráci se èleny rady mìsta, se èleny zastupitelstva, se 
svými spolupracovníky na chrastavské radnici, ale i v rámci 
mikroregionu, euroregionu, jednáním s krajskými radními a 
hejtmanem, poslanci i senátory, s krajskými a s ministerskými 
úøedníky, ale též s podnikatelskými subjekty se zasadit o rozvoj 
našeho mìsta.

Je na Vás, obèanech a volièích, zhodnotit nejen co a jak se podaøilo, 
ale též rozhodnout, zda je i ve Vašem zájmu pokraèovat v dosavadní 
linii rozvoje našeho mìsta. V pøípadì, že vaše odpovìï bude kladná, 
vìøím, že Vaši dùvìru dostanu nejen já jako kandidát Obèanské 
demokratické strany na starostu, ale i další èlenové naší kandidátky. 
V pøípadì získané dùvìry jsme pøipraveni pracovat na dalším a 
soustavném rozvoji našeho mìsta, naší Chrastavy.“ 

2. Ing. Jiøí MLYNÁØ 
56 let – výzkumný pracovník
bez politické pøíslušnosti

„Narodil jsem se v roce 1950  a  od  té doby žiji v Chrastavì. V roce 1973 jsem 
absolvoval VŠST  Liberec. Jsem ženatý, mám dvì dospìlé dìti a pracuji u firmy VÚTS 
a.s. v Liberci.
Po odmlce jednoho volebního období se chci jako zastupitel za ODS vrátit do 
zastupitelstva mìsta, kde bych se rád s ostatními zastupiteli podílel na dalších 
pozitivních zmìnách  v  Chrastavì. Jako nestraník bych se též rád zasadil o to, aby 
rozhodování zastupitelstva mìsta nebylo zatíženo zbyteènými pseudostranickými 
rozepøemi, ale vždy rezultovalo pouze z jasných a konkrétních argumentù.”



3. Ing. Pavel  ŠTEKL
32 let -  informatik, èlen rady mìsta 
bez politické pøíslušnosti

„Vážení spoluobèané, díky Vašim hlasùm, které jste dali naší kandidátce v minulých volbách, 
jsem mìl možnost stát se již podruhé èlenem zastupitelstva a také rady mìsta. Získal jsem tak 
cenné zkušenosti a dobrý pøehled v problematice samosprávy a øízení mìsta, které chci ve 
spojení se svými profesními znalostmi (informatik a projektový manažer) dále prohlubovat a 
aktivnì využívat i v dalším volebním období. Pøitom mou osobní prioritou je zamìøení se na 
nastartování skuteènì dynamického rozvoje území mìsta, které je jedním z pilíøù našeho 
volebního programu. Nechci zùstat stranou ani pøi øešení tak složitých úkolù, jako jsou napø. 
hledání možných úèinných zpùsobù regulace živelného pøílivu nových neproduktivních 
obyvatel, který je vážným rizikem pro sociální a bezpeènostní situaci ve mìstì èi vytváøení 
vhodných podmínek pro rozvoj zamìstnanosti a cestovního ruchu. Pøedem dìkuji za Vaše hlasy 
kandidátùm ODS!“
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4. Mgr. Aleš TRPIŠOVSKÝ   
43 let -  øeditel základní školy
èlen zastupitelstva mìsta, 
pøedseda finanèního výboru mìsta 
bez politické pøíslušnosti

„Vzdìlání je nejlepší investice do budoucnosti. Jednou ze zákonných povinností obce je 
zabezpeèit podmínky plnìní povinné školní docházky a obec tak má za dìti svých obèanù 
významnou odpovìdnost. Jednou z mých priorit je vytvoøení fungující vazby obce, školy a 
rodièovské veøejnosti – ideálu smìøujícího k moderní škole v moderním prosperujícím mìstì.“

5. Miloslava  ŠÍROVÁ 
53 let -  øeditelka školní jídelny
èlenka zastupitelstva mìsta 
bez politické pøíslušnosti 

„Mùj velký sen nová jídelna se již naplnil, ale to vùbec neznamená, že se nechci dle svých sil 
podílet na dalším rozvoji mìsta. Naopak, chci pracovat pro mìsto tak, jak bude potøeba. A také 
chci spojit pøíjemné s užiteèným neboli pokud budu opìtovnì zvolena èlenkou zastupitelstva, 
ráda bych i nadále pùsobila na svatbách jako oddávající.“ 

6. Martin  TROJAN  
26 let – obchodní zástupce
Èlen Obèanské demokratické strany

„Narodil jsem se v Liberci, ale i pøes to jsem zde u nás v Chrastavì našel pøed ètyømi lety svùj 
nový domov. Chrastava mi nebyla cizí ani pøed tím. Díky pøièinìní souèasného starosty (tehdy 
místostarosty) a mého profesora chemie na gymnáziu Ing. Michaela Canova jsem od roku 1996 
zaèal pùsobit jako vedoucí kroužku výpoèetní techniky na Základní škole ve Školní ulici. 
Podaøilo se mi prosadit a zrealizovat výstavbu nové poèítaèové uèebny a též jsem byl u zrodu 
rychlého pøipojení Chrastavy na internet. Pøed pìti lety jsem se vrhnul do zdravotnictví, a to jak 
studiem, tak i prací. Nyní pùsobím v oblasti zdravotnického zásobování. Rád bych se v Chrastavì 
podílel na zlepšení služeb pro obèany, kulturního a sportovního vyžití a též otázce sociálních 
vìcí, které jsou mi velmi blízké. Myslím si, že "chrastaváci" mají mít možnost využití rùzných 
služeb tøeba i o víkendu a nemají být závislí na dojíždìní do Liberce. Chci zde vybudovat kvalitní 
zázemí pro svoji budoucí rodinu, protože Chrastava je naše spoleèné místo pro život.“

7. Josef  ZITKO
61 let – vychovatel
èlen zastupitelstva mìsta
Èlen Obèanské demokratické strany

"V Chrastavì žiji od roku 1945. Velmi rád pracuji s mládeží, ale zajímám se také o sociální 
problematiku v širších souvislostech. Právì to mì pøivedlo k aktivnímu se zapojení do práce v 
zastupitelstvu, kde pracuji s pøestávkou 1998-2002 již od roku 1990 a mám chu• a zájem se na 
práci zastupitelstva i nadále podílet.“ 

8. Kateøina  ROŽCOVÁ 
32 let – mateøská dovolená
bez politické pøíslušnosti

„Jsem vdaná, mám dvì dìti a v souèasné dobì jsem na mateøské dovolené. V Chrastavì žiji 22 let 
a není mi lhostejné, co se kolem mì dìje. Proto také kandiduji, abych i já mohla svými nápady, 
postøehy a pøipomínkami pøispìt na její rozkvìt.“  

9. Mgr. Václav SEVERA 
31 let – uèitel
bez politické pøíslušnosti

„Svojí kandidaturou chci podpoøit dokonèení rekonstrukce budovy školy na námìstí a pøípadnou 
realizaci dalších projektù spojených se školou i mimo ni. Jsem š•astnì ženatý a bydlím v Andìlské 
Hoøe. “ 

10. Petr PAPRSKÁØ 
20 let – student
velitel dobrovolných hasièù
bez politické pøíslušnosti

„Jsem student a nyní bych chtìl studovat na VŠ. I když jsem pomìrnì mladý, mám šanci pomáhat 
svému okolí a též dobrovolným hasièùm Vítkov, jejichž jsem velitelem.“ 
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13. Alena Štìchová 
51 let -  zdravotní sestra 
bez politické pøíslušnosti 

„Již nìkolik let jsem èlenem bytové a sociální komise, protože mì baví práce s lidmi a pro lidi. 
Také se zajímám o sport a pøírodu. Myslím, že je správné podporovat èinnost malých sportovních 
oddílù i zájmových klubù, ale i výstavbu veøejných sportoviš• a parkù v našem mìstì.“ 

14. Danuše HUSÁKOVÁ
51 let – manažer, pøedsedkynì TJ Spartak Chrastava
bez politické pøíslušnosti

„V roce 1955 jsem odstartovala životní dráhu jako dívenka, poté vdaná žena a maminka, v 
souèasné dobì již babièka dvou vnouèat. Od svých  8 let bydlím v Andìlské Hoøe. Již od základní 
škody pravidelnì sportuji. Cílem mého snažení je podpora organizovaného a rekreaèního sportu  
ve všech jeho podobách. Pro tento cíl vytváøet pøíznivé ekonomické a materiální podmínky. 
Jak získávat pro myšlenku pravidelného sportování mládež a ostatní obèany je již na nás všech.
Mé vzdìlání je úplné støední odborné s maturitou ekonomického smìru a pracuji jako øeditelka 
menší  firmy.“ 

15. Stanislav   WOLF   
35 let -  vedoucí výroby 
bez politické pøíslušnosti

„Jsem rodilý "Chrastavák" a žiji zde tedy již 35 let. Pracuji jako technik v soukromé firmì, jsem 
ženatý a mám 3 dìti. Právì z tìchto dùvodù bych se chtìl zasloužit ve mìstì Chrastava jak o 
podporu soukromého podnikání, tak i o co možná nejlepší využití volného èasu mládeže.“  

16. Pavel  HUDEC  
55 let -  živnostník
èlen  finanèního  výboru  mìsta 
bez  politické  pøíslušnosti

„Jako živnostníkovi podnikajícímu v pohostinství a cestovním ruchu mi záleží na tom, aby se v 
Chrastavì úspìšnì rozvíjel cestovní ruch. Zajímá mì však i hospodaøení mìsta jako celku, proto 
jsem v uplynulém období byl èlenem finanèního výboru a budu rád, když i v následujícím období 
budu moci být nápomocen dalšímu rozvoji našeho mìsta.“

17. Mgr. Jana  BEZVODOVÁ
61 let -  dùchodkynì
èlenka pøedstavenstva MBD 
bez politické pøíslušnosti

„Narodila jsem se roku 1945. V Chrastavì žiji 59 let. Po ukonèení studií na Pedagogické fakultì v 
Liberci jsem 39 let pracovala s dìtmi jako uèitelka na základní škole. Nyní jsem dùchodkynì, mám 
dvì dospìlé dìti a tøi vnouèata. Mám ráda hezké prostøedí. K mým koníèkùm patøí práce na 
zahradì, houbaøení a rekreaèní cyklistika. Èasto navštìvuji divadla a koncerty. Sympatiètí jsou mi 
lidé bez falše a pøetváøek, kteøí dokáží udìlat mnoho nejen pro sebe, ale i pro druhé. Zamítám 
názor: „Nic nedìlej, alespoò nic nezkazíš.“ Pokud to bude možné, pøispìji svou iniciativou k 
rozvoji a potøebám našeho mìsta.“

18.  Bc. Milan  NOVÁK  
45 let -  uèitel uèòovského školství 
bez politické pøíslušnosti

11. MVDr.  Karin TVRZNÍKOVÁ  
40 let – veterinární lékaøka
bez politické pøíslušnosti

„V Chrastavì bydlím od roku 1969, kdy jsem se sem pøistìhovala s rodièi z  Hrádku nad Nisou. 
Od roku 1996 zde provozuji soukromou veterinární praxi. Úspìšnost mého povolání je založena 
samozøejmì na správné léèbì zvíøat v mé ordinaci, ale nedílnou souèástí tohoto úspìchu je 
hlavnì komunikace s majiteli. Tato komunikace s lidmi zahrnuje nejen jejich problémy se 
zvíøecím pøítelem, ale i spoustu dalších vìcí týkajících se života v našem mìstì. Doufám, že budu 
moci díky tìmto informacím, pokud mi to bude umožnìno, prospìt i veøejnému životu v našem 
mìstì.“

12. Vratislav PROCHÁZKA
29 let – úèetní
bez politické pøíslušnosti

„V tìchto volbách poprvé kandiduji do mìstského zastupitelstva, doposud jsem byl jen voliè. 
Chtìl bych prezentovat názory mladších lidi a mladých rodin. Rád bych se zasadil o vybudování 
odpovídajícího zázemí jak pro maminky s dìtmi, tak i sportovního zázemí a dìní v Chrastavì, 
jelikož i sám aktivnì sportuji.“
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19. Jiøí FLEMING   
60 let -  technik  
bez politické pøíslušnosti

„Jsem vyuèený elektromontér rozvodných zaøízení a absolvent gymnázia v Jablonci nad Nisou. 
Od roku 1971 jsem byl zamìstnán jako státní zamìstnanec u Policie ÈR Liberec, a to až do doby 
odchodu do starobního dùchodu. V souèasné dobì pracuji jako provozní technik u spoleènosti 
Technické a stavební služby a.s., Chrastava.
V mládí jsem se vìnoval sportu, zejména kopané, lehké atletice, horolezectví, vèetnì 
vysokohorské turistiky. V souèasné dobì se vìnuji pøedevším aktivnímu odpoèinku pøi 
zvelebování domu, jízdì na motorce po pøírodì, vnouèatùm a rodinì, dále jsem velkým patriotem 
Slovanu Liberec, kde nevynechám žádný zápas v kopané.
Strana za kterou kandiduji, nabízí možnost pomáhat lidem øešit problémy na místní úrovni cestou 
komunální politiky v oblasti infrastruktury, dopravní obslužnosti a zásobování venkova.“ 

N 1  Mgr.  Jaroslava  TROJANOVÁ  
55 let – manažer
Èlen Obèanské demokratické strany

„V Chrastavì jsem našla pøed ètyømi lety svùj nový domov pro sebe a svoji rodinu. Pracuji jako 
manažer správy nemovitostí a ráda bych využila svých vìdomostí a zkušeností k dalšímu rozvoji 
našeho mìsta.“

N 2  Martin JERSÁK  
25 let – programátor
Èlen Obèanské demokratické strany

„Mezi moje záliby patøí moderní technologie a spoleèenský život. V souèasné dobì pracuji jako 
programátor a studuji vysokou školu v oboru aplikovaná informatika. Víkendy rád trávím se svojí 
pøítelkyní na spoleèenských akcích. Rád bych se zasadil o modernìjší tváø a fungování mìsta 
Chrastavy, vèetnì spoleèenských událostí.  Mým  mottem  je: "Práce, chléb a hry".“

ODSODS ChrastavaChrastavaKomunální volby 2006

Volební program Obèanské demokratické strany - 2006

Naše cíle a úkoly

Vážení spoluobèané, pøedkládáme Vám volební program Obèanské demokratické strany pro komunální volby v roce 2006. 

1)  Zajistíme kompletní dokonèení rekonstrukce budovy školy na námìstí. Budeme usilovat o zajištìní doplòkové dotace k již 
získané s cílem minimalizovat dopady této akce na mìstský rozpoèet. 

2)  Budeme usilovat o rekonstrukci kulturního zaøízení v Turpišovì ulici (bývalé školní jídelny), tzn. vyvineme maximální 
snahu o získání státní dotace potøebné k realizaci  této akce. 

3)  Vyvineme úsilí k celkovému zlepšení dopravní infrastruktury. Pøes komplikace v uplynulém období chceme ve spolupráci 
s Libereckým krajem dosáhnout realizace pøeložky silnice II. tøídy (z trasy Žitavská, námìstí 1. máje, Frýdlantská na trasu 
Pobøežní ul.), významnì tak odlehèit centru mìsta a zlepšit spojení na Frýdlant. 

4)  Budeme intenzivnì jednat s potencionálními investory s cílem dosáhnout vzniku nové obytné zóny v Chrastavì „60 
rodinných domù“  v oblasti Polní ulice. 

5)  Jsme si vìdomi, že pøes snahu a urèité výsledky v uplynulém volebním období se nám ne vždy daøí vìnovat dostatek 
finanèních prostøedkù na obnovu a prùbìžné opravy místních komunikací. Pøi vìdomí omezených mìstských prostøedkù se 
chceme  této problematice vìnovat ve zvýšené míøe.  

6)  Pokusíme se zajistit financování na komplexnìjší rekonstrukci pøíjezdu do prùmyslového areálu za vlakovým nádražím a 
rekonstrukci autobusového nádraží.  

7)  Víme o dùležitosti a významu veøejné dopravy, pøedevším pak do krajského mìsta Liberce. Na jednu stranu vítáme 
plánované zkvalitnìní vlakové dopravy zásluhou projektu Regiotram Nisa. Na druhou stranu, a to pøedevším, hodláme 
vyvíjet i nadále maximální úsilí k zachování kvalitního autobusového spojení, které do Liberce nemùže pro znaènou èást 
mìsta vlakové spojení Regiotramem  adekvátnì nahradit.  

8)  Budeme nadále usilovat o koordinované energetické øízení mìsta s dùrazem na provedení opatøení vedoucích ke snížení 
energetických nároèností objektù a zvýšení efektivity zdrojù a tepelných rozvodù (napø. na základì energetických auditù). 

9)  Budeme usilovat prostøednictvím investora SVS a.s. o realizaci  úpravy kanalizaèní sítì v Nádražní a Luèní ulici.

10)  Budeme spolupracovat se školami všech typù (základní, mateøské a malotøídní) na jejich dalším rozvoji.  Nepoèítáme a 
nebudeme podporovat redukci èi zásadní organizaèní zmìnu proti souèasnému stavu.  

11)  Zachováme a budeme nadále rozvíjet významnou kulturní instituci v našem mìstì – Spoleèenský klub a jeho souèásti  - 
muzeum, knihovnu, internetový klub, informaèní centrum.  Úkolem Spoleèenského klubu bude nadále i rozvoj mimoškolní 
èinnosti v zájmových (napø. hudebních èi jazykových kurzech) a samozøejmì i nadále organizace jak nejvýznamnìjší kulturní 
akce roku - Chrastavských slavností, tak  letos  zahájených každoroèních mìstských plesù.   

12)  Budeme podporovat sportovní èinnost. Zachováme dotace pro sportovní a spolkovou èinnost. V pøípadì již avizovaného 
zájmu sportovních oddílù budeme pøipraveni jednat  o pøípadné transformaci  majetkových vztahù k jednotlivým 
sportovištím. Nadále chceme podporovat  i neorganizovanou sportovní èinnost ve mìstì a podporovat veøejná sportovištì.  

13)  Mìstské byty budeme pøidìlovat v souladu s pravidly pro pøidìlování bytù zejména kvalifikovaným odborníkùm pro 
mìsto (napø. pedagogùm).  Zároveò však budeme z dùvodu podstatného poklesu poètu tìchto bytù hledat i jiné zpùsoby 
zajištìní bydlení pro odborníky a profese, o které bude mít mìsto zájem.

14)  V zájmu rozvoje okrajových èástí mìsta chceme zachovat existenci osadních výborù v Andìlské Hoøe a Vítkovì s 
finanèní podporou mìsta. 

15)  Budeme nadále rozvíjet  spolupráci s partnerským mìstem Eichstätt v Bavorsku. Chceme, aby nadále trvala spolupráce 
škol a mladých fotbalistù našich mìst.  

16)  Budeme se pravidelnì zabývat bezpeènostní situací ve mìstì. Budeme nadále za úèasti Policie ÈR a mìstské policie 
vyhodnocovat bezpeènostní situaci ve mìstì a hledat øešení vzniklých problémù. Pøedevším pak budeme prostøednictvím 
výše uvedených policejních složek  usilovat o bezpeènost našich obèanù a snažit se  chránit jejich soukromý majetek a 
majetek mìsta pøed projevy vandalismu.

17)  Cítíme nutnost nadále podporovat rozvoj chrastavského sboru dobrovolných hasièù, a to jak ve smìru provozu 
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Hospodaøení mìsta

     2002 2003   2004    2005
Pøíjmy celkem           89 936    109 319    137 240    85 412    
Bìžné pøíjmy celkem           62 563      92 136    101 346    76 237    
Podíly na daních           31 737      34 667      38 472    43 098    
Místní a správní poplatky               3 974        4 336        4 981      5 291    
Místní hospodáøství               5 997        7 324        7 618      7 247    
Ostatní               4 648        3 148        3 640      3 096    
Bìžné dotace           16 207      42 661      46 635    17 505    
Kapitálové pøíjmy celkem            27 373      17 183      35 894      9 175    
Prodej akcií                     362               -               -                10    
Prodej majetku               3 849        4 160        5 289      3 402    
Prodej majetkových podílù               2 000        5 001        5 605      5 763    
Kapitálové dotace           21 162        8 022      25 000             -    
Výdaje celkem                   100 605    115 453      146 493    95 007    
Bìžné výdaje celkem           57 075      84 608       89 859    70 755    
Kapitálové výdaje celkem            43 530      30 845       56 634        24 252    
Saldo               -  10 669     -  6 134      -  9 253      -  9 595    
Financování            10 669        6 134         9 253      9 595    
dluhová služba v %        13,42 %     14,73 %        3,35 %     6,49 %

Uvádíme nìkteré údaje o vývoji pøíjmù a výdajù za uplynulé 4 roky (v tis. Kè):

Informace o sjednaných závazcích mìsta (v tis. Kè):

   závazek                                   
          (pøi podpisu        2006   umoøení 

vìøitel    smlouvy)   závazku
           roèní splátka 
           vèetnì úrokù  rok   mìs.

OSBD Liberec 
   (kotelna Andìlohorská)       800  117 2009      8
SFŽP (kanalizace Liberecká)    3 304 579 2007    12
ÈMHB a.s. (DPS)             12 357         1 379      2018  
22 b.j. – obèané (byt. dùm Turpišova)    1 854 338 2008      4
VB CZ, a.s. (radnice + refinancování)      42 887         4 805 2018      9

Celkem 61 202       7 218   
FRB  - obèané    2 700   - 2009    12

  Naším ideálem je hospodaøit tak, abychom byli vždy v plusu, abychom nemuseli používat pojmy úvìr èi zadlužení. 
Skuteènost však èasto bývá složitìjší. A tak byly v minulosti úvìrové prostøedky použity mimo jiné na výstavbu domu s 
peèovatelskou službou a též na dostavbu bytù v Turpišovì ulici. Ve volebním období 2002 až 2006  pak byl použit úvìr na  
dokonèení rekonstrukce radnice. Varianta pøijetí úvìru v nastávajícím volebním období by pøišla v úvahu jen v pøípadì 
mimoøádné naléhavosti a dùležitosti.  Je ovšem na místì konstatovat, že možnosti mìstského rozpoètu pøedevším v roce 
2007 budou do znaèné míry ovlivnìny tím, zda bude získána na rekonstrukci školy ještì dodatková dotace. Je zøejmé a platilo 
to již v minulém období (školní jídelna, škola), že realizace velkých, ale i støedních investièních akcí, bude závislá na zajištìní 
spolufinancování, jinak øeèeno bude závislá na zajištìní dotace. To se v nadcházejícím volebním období týká nejen 
rekonstrukce budovy  Spoleèenského klubu, ale i tøeba rekonstrukce autobusového nádraží.  
  Pro mìsto ale existuje ještì jedna  možnost realizace dùležitých investièních akcí. A sice náležitì spolupracovat a 
kvalifikovanì pøedkládat požadavky jiným investorùm na území mìsta. V minulém období tak po mnoha letech došlo k 
rekonstrukci nádražní budovy. V období následujícím touto cestou budeme usilovat ve spolupráci s Libereckým krajem o 
realizaci pøeložky II/592, která by velmi zásadním zpùsobem zlepšila dopravu v centru mìsta, ale též ve spolupráci s SVS a.s. 
o realizaci úpravy kanalizaèní sítì v ulicích Nádražní a Luèní. 

  Na závìr této kapitoly doplòujeme informaci o finanèním plánu pro následující období (v tis. Kè):

 zásahové jednotky, tak i ve smìru další èinnosti hasièského muzea.

18)  Chceme  úèinnì bránit zájmy a pozici mìsta i v pøípadných sporech se státními orgány  a jejich úøedníky  (viz. spor s 
finanèním úøadem ohlednì vrácení dotace a penále ve vìci Bílokostelecká 50). 

19)  Budeme dùraznì usilovat o zrušení a zabránìní existence ubytoven typu „Kovák“, pokud by mìly pøedstavovat riziko pro 
bezpeènost a rozvoj mìsta.   

20)  Chceme v dlouhodobém horizontu pøistoupit za pomoci Evropských strukturálních fondù k zásadní rekonstrukci a 
rozšíøení budovy školy ve Školní ulici (která by zároveò znamenala uvolnìní budovy  školy v Revoluèní ulici). Vzhledem k 
pøedpokládané nároènosti pøepokládáme v následujícím volebním období do roku 2010 pøípravu projektu.  

21)  V pøípadì volebního úspìchu chceme i nadále poøádat pravidelné diskuse s obèany aneb "veèery se starostou", 
zamìøené vždy na konkrétní oblasti života v našem mìstì.

Naše filosofie

Stavíme stále na stejných základech. Našimi základními principy jsou: 

l mìsto  je tu pro obèany, ne naopak; obèan je naším nejdùležitìjším zákazníkem

l problémy je tøeba øešit tak, jak požaduje vìtšina obyvatel, pøi zachování práv menšinových
      skupin

l základní životní podmínky je nutno zajiš•ovat pro všechny obèany mìsta

l cílem je trvalé zlepšování životní úrovnì a prostøedí pro život ve mìstì a jeho okolí

Základní programové teze

Prostøedky, které využíváme a nadále chceme využívat k naplnìní spoleèných cílù: 

l iniciovat a podporovat využití území mìsta a pøilehlých obcí pro podnikatelskou èinnost v souladu s 
programem rozvoje mìsta (který ovšem již vyžaduje dílèí aktualizaci), bydlení i rekreaci v rámci platné územnì 
plánovací dokumentace 
l napomáhat zvyšování pøíjmù jednotlivcù i organizací a zpìtnì tak získávat prostøedky na realizaci zámìrù 
mìsta 
l zdokonalovat a podporovat systém vzdìlávání a osobního rozvoje obèanù
l pøispívat ke zdokonalování dopravních vazeb pøedevším ve veøejné dopravì
l rozvíjet aktivity v oblasti cestovního ruchu
l vytváøet a respektovat podmínky pro ochranu životù, zdraví a majetku 

Chrastavu navštívil prezident ÈR pan Václav Klaus a hejtman Libereckého kraje Petr Skokan.
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  2006 2007 2008
Pøíjmy celkem 81 593 86 902 84 760
Bìžné pøíjmy celkem 77 493 81 402 83 660
Daòové pøíjmy 48 126 50 052 52 010
Nedaòové pøíjmy 10 650 11 300 11 400
Pøijaté bìžné dotace 18 717 20 050 20 250
Kapitálové pøíjmy celkem   4 100   5 500   1 100
Kapitálové - vlastní pøíjmy   4 100   5 500   1 100
Kapitálové - pøijaté dotace - - -
Výdaje celkem 84 827 88 100 80 744
Bìžné výdaje celkem 73 517 72 100 73 100
Kapitálové výdaje celkem 11 310 16 000   7 644
Saldo - 3 234 - 1 198   4 016
Financování    3 234    1 198 - 4 016

dluhová služba    9,35 %    8,83 %    7,57 %

Co slibujeme pro další ètyøi roky?

  Øada plánovaných aktivit je pochopitelnì závislá na zajištìní finanèních prostøedkù v øadì pøípadù z 
dotaèních zdrojù.
 
  Pøesto jsou kroky, èiny a aktivity, jejichž realizaci mùžeme obèanùm Chrastavy za pøedpokladu dobrého 
volebního výsledku již dnes slíbit. Rádi Vás s nimi seznámíme:

l dokonèíme rekonstrukci budovy školy na námìstí 1.  máje
l na obnovu a výstavbu místních komunikací vìnujeme alespoò tolik prostøedkù, 

  kolik jich bylo vynaloženo v minulém volebním období
l nepøipustíme zrušení èi omezení autobusové dopravy do Liberce v souvislosti 

  s realizací Regiotramu Nisa
l zachováme finanèní podporu mìsta spolkové a sportovní èinnosti, zejména pro dìti 

  a mládež
l mìstské byty budeme pøidìlovat zejména kvalifikovaným odborníkùm potøebným 

  pro mìsto 
l zachováme osadní výbory v Andìlské Hoøe a Vítkovì a budeme podporovat jejich

   èinnost
l budeme nadále rozvíjet kulturní èinnost ve mìstì vèetnì zachování tradice

  Chrastavských slavností a rozvíjení nové tradice mìstských plesù 
l budeme poøádat pravidelné veèery se starostou

  Nejen výše uvedené kroky, èinnosti a aktivity, které slibujeme, ale i další záležitosti, o které budeme 
usilovat, jsou rozvedeny v našem volebním programu.  

Jak se nám daøilo v minulém volebním období?

  V roce 2002 kandidovala ODS v koalici ODS – US, která volby vyhrála ziskem osmi z devatenácti mandátù a 
získala místo starosty a dalšího radního. Proto se hlásíme k dosaženým úspìchùm i k odpovìdnosti za to, co se 
nezdaøilo. 
  Tím však na druhou stranu nechceme nikterak snižovat práci zastupitelù zvolených za jiné volební strany a 
považujeme výsledky uplynulého volebního období za spoleèné dílo. Vìøíme, že tomu tak bude i v následujícím 
volebním období.

Porovnání volebního programu z r. 2002 se skuteèností v r. 2006

  V roce 2002 vyšly  naše volební noviny a v nich pak jako souèást volebního programu kapitola „Naše cíle a úkoly“ (viz též.: 
http://sweb.cz/Canovm/program.htm).  Myslíme si, že není tvrdší a pøitom férovìjší zpùsob, než pøímo porovnat, nakolik jsme 
schopni plnit své pøedvolební sliby.

1)   Rok 2002: Jsme si vìdomi, že je nezbytné vynaložit veškeré úsilí na dokonèení již zapoèatých významných investic v 
našem mìstì - výstavby domu s peèovatelskou službou v Turpišovì ulici a  rekonstrukci areálu radnice.

Rok 2006: Výstavba domu s peèovatelskou službou byla dokonèena roce 2003 a od té doby již plnì slouží našim 
seniorùm, rekonstrukce radnice byla dokonèena a radnice se po letech stala skuteènì reprezentativní budovou mìsta.  

2)   Rok 2002: Nevyhovující stav školního stravování je již dlouholetým problémem. Budeme maximálnì usilovat o zajištìní 
financování a realizaci výstavby nové školní jídelny.

Rok 2006:  V nìkolika èástech se podaøilo zajistit financování pøidìlením státní dotace v celkové výši 33 mil. (z celkových 
nákladù 40 mil.). Výstavba velmi moderní jídelny byla realizována v letech 2003 až 2004 a slavnostnì otevøena v lednu 
2005.  

3)   Rok 2002: Chceme napomoci vybudovat novou èást Chrastavy - projekènì pøipravit a zainvestovat zónu "60 rodinných 
domkù" v oblasti Polní ulice. 

Rok 2006: Do souèasné doby probìhlo již nìkolik jednání s potencionálními investory.  

4)   Rok 2002: Jsme si vìdomi, že pøes snahu a urèité výsledky v uplynulém volebním období se nám ne vždy podaøilo 
vìnovat dostatek finanèních prostøedkù na obnovu a prùbìžné opravy místních komunikací. Chceme se jim vìnovat ve 
zvýšené míøe a zejména se soustøedit na k.ú. Chrastava II, tedy ulice Ještìdskou, Tovární, Na Hùrce, Nový Domov (ale nejen

 Dokonèení rekonstrukce radnice.                                                                 DPS II.

Nová školní jídelna.                                                           Rekonstrukce komunikací.
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 na nì). Víme, že kromì zlepšení stavu komunikací tak dojde i ke zlepšení vzhledu mìsta.
Rok 2006:  Všechny komunikace uvedené ve volebním programu byly obnoveny a opraveny. Dále byla opraven úsek v  
Nádražní ul., cesta v Andìlské Hoøe k èp. 125 a Høbitovní ul.  a  v létì 2006. 

5)   Rok 2002: Vyvineme úsilí k celkovému zlepšení dopravní infrastruktury. Chceme dosáhnout realizace pøeložky silnice II. 
tøídy (z trasy Žitavská, námìstí 1. máje, Frýdlantská); tato stavba je v souèasnosti ve stádiu projektových pøíprav a je vyvíjena 
snaha k zajištìní financování. Pøedpokládáme ukonèení realizace do roku 2007.

Rok 2006: U pøeložky silnice se nám podaøilo dosáhnout zásadní dohody s Libereckým krajem ohlednì financování celé 
akce. V souèasnosti je na celou akci vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Akce je rozdìlena do tøí etap a v 
souèasnosti probíhá stavební øízení na 1. etapu. Mìsto se snaží být aktivnì nápomocno kraji pøi jednání s dotèenými 
vlastníky i s drobnými výkupy.  V této souvislosti je realitou, že akce byla zásadnì zbrzdìna (a Libereckému kraji propadlo 
cca 40 mil. na 1. etapu této akce)  protesty  èásti obyvatel v Pobøežní ulici.   

6)   Rok 2002: Víme o dùležitosti a významu i veøejné dopravy, pøedevším pak do krajského mìsta Liberce. Proto hodláme 
udržet a nadále zkvalitòovat autobusovou dopravu. Chceme též nadále spolupracovat s tvùrci projektu Regiotram Nisa (pøi 
jeho realizaci dojde k výraznému posílení a zkvalitnìní vlakové dopravy v našem mìstì).

Rok 2006: Podaøilo se nám nejen udržet  velmi kvalitní autobusovou dopravu  z Chrastavy do Liberce a zpìt, ale i 
prostøednictvím ÈSAD a.s. dosáhnout jejího dalšího zkvalitnìní dle podnìtù obèanù a základní školy. Ohlednì 
Regiotramu jsme se však dostali do sporu s jeho plánovanou koncepcí, která poèítala se zrušením autobusových spojù 
do Liberce. Podaøilo se nám dosáhnout toho, že koncepce Regiotramu upustila od plánu na zrušení èi omezení 
autobusového spojení Chrastavy s Libercem.    

7)   Rok 2002: Budeme nadále usilovat o koordinované energetické øízení mìsta  s dùrazem na provedení opatøení vedoucí 
ke snížení energetických nároèností objektù a zvýšení efektivity zdrojù a tepelných rozvodù (napø. na základì energetických 
auditù). Máme zájem optimalizovat energetiku ve mìstì jako celku.

Rok 2006: V energetické koncepci jsou provedeny energetické audity. Øada nových objektù (3 budovy nové DPS a školní 
jídelna) je napojena na kotelnu z TJ Spartak. Jednání  ohlednì pøevedení kotelny na mìsto zatím nedospìla  k  výsledku.  

8)   Rok 2002: Plánujeme pokraèování ve výstavbì mìstské kanalizace,  a to v Mostní ulici a v oblasti Tovární ulice. Jelikož se 
ovšem chceme obecnì soustøedit na komplexní obnovu ulic (souèasná výstavba inženýrských sítí a obnova povrchù), mùže 
to v dùsledku zpùsobit postup v kratších úsecích èi rozhodování se mezi variantami.

Rok 2006: Podali jsme žádost na poskytnutí  dotace z evropských strukturálních fondù na výstavbu mìstské kanalizace 
ve výše uvedených ulicích.  Bohužel  žádost o  tuto dotaci  nebyla  úspìšná. 

9)   Rok 2002: Budeme pøipravovat a podle finanèních možností realizovat výstavbu kulturního zaøízení v budovì stávající 
školní jídelny (jsme si ovšem vìdomi, že uskuteènìní je podmínìno realizací výstavby nové školní jídelny a radnice), pøíp. v 
budovì kina. 

Rok 2006: V souèasné dobì je budova tehdejší školní jídelny již uvolnìna a Spoleèenský klub již zaèal v pøedmìtných 
prostorech fungovat. Byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci budovy Spoleèenského klubu.  

10)     Rok 2002: Považujeme za vhodné a prospìšné docílit rozšíøení chrastavské poboèky Základní umìlecké školy Liberec 
o tøídy hudebního oddìlení.  

Rok 2006: Ve spolupráci s mìstem Libercem a po intenzivní komunikaci s ministerstvem školství se nám sice podaøilo 
dosáhnout vzniku poboèky leè s nulovou kapacitou, takže v praxi fungovat nemùže.  Žádost o navýšení kapacity byla 
neúspìšná i v roce 2006.  Hudební kurzy jsou však  i  tak vyuèovány pøi Spoleèenském klubu v jeho nových prostorách.  

 11)   Rok 2002: Jsme pro zachování dosavadních kulturních 
institucí v našem mìstì: Spoleèenského klubu (a jeho souèástí - 
muzea, knihovna, internetového klubu apod.) a mìstského kina 
(možná však v jiné formì). Chceme pokraèovat v nejvýznamnìjší 
kulturní akci roku - Chrastavských slavnostech. 

Rok 2006: Všechny kulturní instituce ve mìstì fungují, jimi 
disponovaný prostor se dokonce rozšíøil o budovu bývalé školní 
jídelny. Chrastavské slavnosti každoroènì pokraèují, je snaha 
jejich program  každoroènì zkvalitòovat. V roce 2006 jsme 
navíc premiérovì uspoøádali „Ples  mìsta  Chrastavy“. 

12)   Rok 2002: Budeme podporovat sportovní èinnost (vèetnì 
neorganizované). Zachováme dotace pro sportovní a spolkovou 
èinnost. Naším cílem je ve spolupráci s TJ Spartak dosáhnout 
intenzivnìjšího využívání areálu v Turpišovì ulici pro rùzné 
sportovní a rekreaèní aktivity (napø. vybudování plochy pro 
koleèková prkna vèetnì tzv. "U" rampy). 

Rok 2006: V rámci omezených finanèních prostøedkù byla zachována podpora èinnosti  prostøednictvím grantu, navíc byla 
zavedena i další podpora pøi spolupráci na Chrastavských slavnostech a podpora pøi spolupráci s Eichstättem. V areálu TJ 

Spartak bylo odkoupeno asfaltové høištì a vybudován skatepark. V souvislosti s výstavbou skateparku nutno poznamenat, 
že jsme sice získali finanèní podporu místních firem ve výši 690,- tis. Kè, ale zároveò i museli vynaložit navíc 638,- tis. Kè 
vlivem podvodu firmy Asacen. Rozhodnutí soudu nám tyto finanèní prostøedky pøiznalo (+úroky atd.) a v souèasné dobì je 
vymáháme exekuènì.      

13)  Rok 2002: Jako velmi dùležitou investici 
pravdìpodobnì ve vzdálenìjším horizontu vidíme 
výstavbu "Sportovního a spoleèenského centra" v 
areálu TJ Spartak. V následujícím volebním období 
chceme spolupracovat se Spartakem ve vìci 
dokonèení projektové pøípravy. Realizace ovšem bude 
možná pouze v pøípadì zajištìní státních nebo jiných 
dotací.

Rok 2006: Od výstavby „Sportovního a 
spoleèenského centra“ v pùvodní pøedpokládané 
podobì se upustilo.   

14)  Rok 2002: Mìstské byty budeme pøidìlovat 
zejména kvalifikovaným pedagogùm; zároveò však 
budeme z dùvodu podstatného poklesu poètu tìchto 
bytù hledat i jiné zpùsoby zajištìní bydlení pro 
odborníky  a  profese, o které bude mít mìsto zájem.

Rok 2006: I pøes velmi omezený poèet bytù ve 
vlastnictví mìsta se nám podaøilo zajistit nìkolik 
bytù pro odborníky a profese, o které mìlo mìsto 

bytù pro odborníky a profese, o které mìlo mìsto zájem. 

15)    Rok 2002:  V zájmu rozvoje okrajových èástí mìsta chceme zachovat existenci nedávno založených osadních výborù v 
Andìlské Hoøe a Vítkovì s finanèní podporou minimálnì ve výši roku 2002 (150 000,-- Kè/osadní výbor).

Rok 2006: Existence osadních výborù byla ve mìstì zachována a jejich èinnost se dále rozvíjela. Finanèní podpora však 
byla nižší než výše uvedená èástka. 

16)    Rok 2002:  Máme zájem o další rozvoj spolupráce s partnerským mìstem Eichstätt v Bavorsku, pøedevším pak ve 
prospìch dìtí školou povinných. 

Rok 2006: Spolupráce s partnerským mìstem se utìšenì dále rozvíjí. Dìti z naší školy navštìvují Eichstätt již 
každoroènì a též každoroènì nìmecké dìti pøijíždí k nám. Novì byla zavedena spolupráce mezi mladými fotbalisty, kteøí 
se zúèastòili již 2x mezinárodního turnaje v Eichstättu.  Léto roku 2006  je termínem premiéry takovéhoto turnaje v 
Chrastavì. Chrastavu navštívila i dechová hudba z partnerského mìsta. Vedení obou mìst je ve vzájemném èastém 
kontaktu. 

17)   Rok 2002: Zachováme mìstskou policii. Budeme nadále za úèasti Policie ÈR a mìstské policie vyhodnocovat 
bezpeènostní situaci ve mìstì a hledat øešení vzniklých problémù.

Rok 2006: Mìstská policie byla zachována, spolupráce se státní policií je pravidelná. V minulém období se ve mìstì 
objevily problémy se sociálnì nepøizpùsobivými obèany, a to jednak ve Frýdlanské ul. èp.55, kde jsme problém vyøešili a 
pak pøedevším na ubytovnì „Kovák“. Uèinili jsme øadu krokù, abychom donutili soukromého majitele vylepšit dané 

prostøedí. Naše snaha mìla sice èásteèný 
úspìch, když se podstatnì snížil poèet 
ubytovaných, nicménì situace zdaleka 
ještì vyøešena není.    

18)   Rok 2002: Cítíme nutnost nadále 
podporovat rozvoj chrastavského sboru 
dobrovolných hasièù, a to jak ve smìru 
provozu zásahové jednotky, tak i ve smìru 
další èinnosti hasièského muzea.

R o k  2 0 0 6 :  S p o l u p r á c e  s  
chrastavským sborem se nadále 
rozvíjela. Hasièùm bylo zakoupeno 
nové výjezdové vozidlo.  Pracovníci 
m ì s t a  p o m á h a j í  s b o r u  s e  
zpracováváním a podáváním žádostí 
ohlednì muzea. 

19)   Rok 2002: V pøípadì volebního 
úspìchu chceme poøádat pravidelné 
diskuse s obèany aneb "veèery se 
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starostou", zamìøené vždy na konkrétní oblasti života v našem mìstì.
Rok 2006: „Veèery se starostou“ se konají pravidelnì jednou mìsíènì po celé volební období.  

Podpora kultury a sportu v Chrastavì...

Co se dále podaøilo?

Kromì záležitostí výše uvedených se v uplynulých letech ve mìstì napø.podaøilo:

l   získat dotaci na rekonstrukci budovy školy na nám. ve výši 15 mil. Kè a zahájit kompletní rekonstrukci budovy
l   získat dotaci na vybudování chodníku v ulici Liberecká ul. 
l   iniciovat s pøíslušnou firmou pevné pøipojení na internet pro obèany mìsta
l   podniknout podstatné kroky k realizaci výstavby nákupního centra u silnice I/13
l   po marných žádostech ze strany mìsta vùèi ÈD  v minulých obdobích došlo ze strany ÈD k realizaci opravy vlakového 

Èásteèné dovybavení TSaS Chrastava.                             Spojovací cesta u podchodu Støelecký vrch.

              nádraží, a to v rozsahu podstatnì vìtším než bylo kdysi uvažováno
l   mìsto zainvestovalo vybudování nové moderní poèítaèové uèebny ve škole 
l   do Technických a stavebních služeb a.s. vstoupil nový akcionáø .A.S.A. 
l   èlenùm mìstského bytového družstva byl umožnìn pøevod bytu do osobního vlastnictví
l   Chrastavu navštívila poprvé v dìjinách hlava našeho státu – prezident republiky 
l   Chrastavu navštívil poprvé v dìjinách velvyslanec cizího státu – velvyslanec Slovinska
l   Chrastavu navštívil poprvé v dìjinách ústavní èinitel è. 2 – pøedseda horní komory PÈR  Senátu 

Proè já a Chrastava? ... oèima Martina Trojana

Vývoj v Chrastavì jsem zaèal sledovat zhruba pøed 10 lety, kdy jsem poprvé 
pøijel do zcela neznámého mìsta, mezi nové lidi, do nové životní situace. Byl jsem 
tehdy studentem Gymnázia v Jeronýmovì ulici v Liberci, kde jedním z mých 
profesorù byl i souèasný starosta (tehdy místostarosta) Ing. Michael Canov. Protože 
vìdìl, že se pøi studiu aktivnì zabývám prací s poèítaèi, požádal mì, zdali bych 
nemohl vést pøipravovaný kroužek výpoèetní techniky. Napoprvé jsem tuto nabídku 
odmítl, ale jsem rád, že jsem svùj názor zmìnil. Toto rozhodnutí totiž obrátilo celý mùj 
život naruby. Tehdy jsem na celé dìní v Chrastavì koukal odkudsi zvenèí. Vidìl jsem 
ale jednoznaènou podporu tehdejšího starosty Medøického a místostarosty Canova 
v budování kvalitního zázemí pro rozvoj výuky informatiky ve škole. Tito lidé mi 
ukázali, že když je nìco rozumného, tak by se to mìlo podporovat. Rád jsem jim pak 
pomohl pøi budování pøipojení mìsta na rychlý internet, a to nejen úøadu, školy, ale i 
domácností.
Do aktivní politiky jsem vstoupil pøed 5 lety, tehdy ještì v Liberci, kde jsem od svého 
narození bydlel 22 let.  Nebylo to z dùvodu honby za nìjakými požitky, ale z toho, že 
jsem chtìl uplatnit své názory a své podhledy na dìní kolem sebe. Pøed 4 lety mi 

Chrastava opìt vstoupila do života. Rodièe se rozhodli zmìnit styl bydlení a v krátkém èase jsme se pøestìhovali 
právì do Chrastavy. Tak jak jsem se zaèal pohybovat po mìstì, zaèal se zapojovat do obèanského života kolem 
sebe, poznával jsem, že mìsto se stále vyvíjí kupøedu. I pøesto mi zde spousta vìcí, na které jsem byl zvyklý z 
Liberce, chybìlo. Nìkteré služby zde zcela chybí dodnes nebo jsou zde pouze ve velmi omezených možnostech. 
Tyto záležitosti mají ale širší souvislosti a nedají se vyøešit pouze mávnutím kouzelného proutku.
Moje práce obchodního zástupce pro zdravotnické materiály mì nutí pravidelnì cestovat po celé Èeské 
republice. Leckdy ale vidím problém s cestou pouze pøes naše mìsto. Jsem rád, že ve mìstì po recesi z poèátku 
90. let, se opìt daøí støedním a velkým prùmyslovým podnikùm, které tak významnì pøispívají ke snížení 
nezamìstnanosti. Vedení mìsta se již spoustu let snaží pøizpùsobit infrastrukturu ke zvýšení efektivnosti dopravy 
a ke spokojenosti obèanù i firem. Týká se to i autobusového nádraží èi odklonu nákladní dopravy z centra mìsta. 
Bohužel zde dochází k øešením pouze èásteèným. Jak se má ale napøíklad opravit autobusové nádraží èi pøilehlý 
most, když by i pak kvùli absenci pøeložky silnice vedoucí do prùmyslové zóny mìly nákladní automobily jezdit 
pøes tyto opravené èasti? Jak mají dìti cestující do všech pøilehlých èástí Chrastavy být v bezpeèí pøi cestì ze 
školy na autobus, když se musejí proplétat mezi nákladními automobily? Jsou to otázky zcela zásadní a doufám, 
že se brzy vyøeší, a to nejen èásteènou záplatou v podobì zalepení dìr v silnici.
V rámci své práce, ale i svého okolí, se pohybuji v oblasti zdravotní a sociální. Velice vítám, že mìsto v minulých 
letech vybudovalo domy s peèovatelskou službou. Bohužel zde chybí další stupeò sociálního zázemí pro starší 
obèany, kteøí se již nemohou postarat sami o sebe, a tím mám na mysli domov dùchodcù. Není to otázka jen 
mìsta, ale spíše kraje. I pøes to by mìlo mìsto být tím iniciátorem a tøeba i koordinátorem tìchto aktivit. V 
souèasné dobì sice ve mìstì funguje soukromá charitativní organizace poskytující péèi o staré lidi, ale nemá 
dostateènou kapacitu a budoucnost v rámci evropských kriterií poskytování sociální péèe není zcela jistá.
Velice jsem pøivítal, že se mìsto rozhodlo k rekonstrukci základní školy na námìstí 1.máje. Investice, které se do 
rekonstrukce vloží, se vrátí nejen na úsporách energií, na zvýšení hygienického komfortu žákù,  ale zejména na 
zkvalitnìní výuky, které povede ke zvýšení možnosti uplatnìní žákù na støedních školách . Též mì na celém 
projektu zaujalo vybudování výtahu pro bezbariérový pøístup do všech pater školy a umožnìní vzdìlávání žákù 
se sníženou pohybovou schopností i „doma“ v Chrastavì bez nutnosti dojíždìní do Liberce.
Dùležitým prvkem ve školství jsou též mateøské školy. Prioritou je podpoøit kreativitu a poznávání dìtí již v 
pøedškolním vìku. Existuje spousta možností, jak získat finance na vybavení a výuku, a to nejen z mìstských, ale 
též ze soukromých fondù. Nìkolik soukromých organizací podporujících tyto aktivity pùsobí i v oblasti Liberce. 
Rád bych jako zastupitel pomohl se zajištìním podpory z tìchto fondù tak, aby dìti mìly vše, co potøebují.
Jednou z nejtíživìjších otázek sociálních, ale i bezpeènostních, zùstává ve mìstì soukromý objekt bývalého 
„Kováku“. Snaha mìsta o vyøešení celého problému je patrná a myslím si, že nebude marná. I když to bude stát 
ještì spoustu úsilí poèínaje starostou a konèe úøedníky sociálního odboru.
Jsem èlovìk, který vidí svùj cíl a jde za ním. Mým cílem je zde u nás v Chrastavì vybudovat zázemí pro svoji 
budoucí rodinu, pro své dìti tak, abychom nebyli závislí na dojíždìní do Liberce kvùli každé drobnosti. Protože 
nejsem sobecký, chci, aby toto právo a tyto možnosti mìl každý obèan našeho mìsta. Velmi rád od Vás pøivítám i 
další námìty a chtìl bych s Vámi diskutovat nad problémy, napøíklad na našich pøedvolebních setkáních.

------------------------------------------------------------------------------
Martin Trojan, 

obèan Chrastavy a èlen ODS



Jinýma oèima...

Oèima Mgr. Aleny Páchymové,  bývalé øeditelky školy:
Pøestože už na chrastavské základní škole nepùsobím, i nadále se samozøejmì zajímám, jak se mým bývalým žákùm, 
kolegyním a kolegùm ve škole daøí a pracuje.
Kandidátka ODS do mìstského zastupitelstva, v jejímž èele stojí souèasný starosta Chrastavy Ing. Michael Canov, má dle 
mého názoru ve svém volebním programu školství jako skuteènou prioritu. Svìdèí o tom nová budova školní jídelny i 
zapoèatá rozsáhlá rekonstrukce budovy základní školy. Myslím si, že chrastavská veøejnost a pøedevším chrastavské dìti si 
zaslouží školní budovu s modernizovanými uèebnami a kvalitním vybavením.
Souèasnì je tøeba ocenit, že volební program myslí i na starší spoluobèany, seniory. Výstavba domù s peèovatelskou službou, 
dokonèená v tomto  volebním období,  je toho dùkazem a je to vìc jistì záslužná a potøebná.
Nejen tyto zmínìné akce mì pøesvìdèily, že program  této volební kandidátky pøináší mnoho prospìšného pro obèany 
Chrastavy a že je ve vìtšinì bodù splnìn.

Oèima pana Zdenka Šulce a PhDr. Františka Vydry, pracovníkù  muzea
Celostátní parlamentní volby máme za sebou. Pøinesly spoustu emocí, výsledky dvou nejsilnìjších politických stran nebyly 
nikterak pøesvìdèivé, rozdíl v procentech byl relativnì velmi malý. 
Mnozí obèané vyjadøují své pochybnosti o tom, jak bude nový parlament fungovat, zda se neobjeví èasté a zbyteèné prùtahy 
pøi hlasování o nových zákonech. Nastanou zøejmì situace, kdy o pøijetí èi nepøijetí zákona bude rozhodovat jediný hlas. To 
by vedlo k rùzným machinacím, jak potøebný hlas získat. Nebyl by to jistì vždy èestný zpùsob øešení…
Velká èást obèanù však klade vìtší dùraz na výsledky komunálních voleb, které se budou konat v prùbìhu mìsíce øíjna. Proè? 
Zastávají vcelku rozumný názor, že o spokojenosti obyvatel mìst a vesnic rozhodne složení zastupitelstev obecních a 
mìstských úøadù. Lidé se lépe znají a budou volit své zástupce podle jejich povìsti v místì, podle jejich ochoty pomáhat 
spoleèné vìci. Stranická pøíslušnost budoucích zastupitelù nebude tím hlavním kritériem. 
Prohlíželi jsme si kandidátku chrastavské ODS. Proèítali jsme pozornì jména navržených kandidátù. Až na dvì èi tøi výjimky 
navržené spoluobèany známe. 
Na první pohled je až nápadný jeden sympatický jev - z dvaceti navržených kandidátù je naprostá vìtšina (16) bez politické 
pøíslušnosti. Nemohou tedy “tìžit“ z nìjakých výhod  své stranické legitimace. Navrženi byli proto, že již vykonali kus 
poctivé práce, napø. pøi práci s mládeží, ve sportovních organizacích  èi jinde. Je tedy velká nadìje, že svùj aktivní vztah ke 
spoleèenským problémùm ve mìstì projeví i pøi výkonu své funkce zastupitelù. 
Èasto se volá po tak zvané vládì odborníkù. Také na komunální úrovni by mìlo být v zastupitelstvech co nejvíce lidí, kteøí 
rozumìjí své práci a jsou ochotni pøispìt svými znalostmi k prospìchu všech. Tito poctiví a pracovití lidé nespoléhají na své 
èlenství v nìkteré z politických stran. Vìdí, že je spoluobèané budou posuzovat bìhem jejich ètyøletého volebního období 
pøedevším podle výsledkù jejich práce pro obec èi mìsto. 
Kandidátní listina chrastavské organizace ODS svìdèí o tom, že byla sestavena právì s pøihlédnutím k této okolnosti. Vždy• 
za úspìchy v rozvoji mìsta se skrývá obìtavá práce všech zastupitelù, tedy i tìch bezpartijních. 

Oèima Mgr. Jany Konrádové,  zástupkynì øeditele školy
--------------------------------------------------------------------------------
Do Chrastavy jsem se pøistìhovala pøed  více než 10 lety. Od té doby zde žiji a uèím dìti na chrastavské základní škole. 
Bìhem této doby se mi Chrastava doslova „mìnila“ pøed oèima, dokladem toho je nová tváø námìstí 1. máje – 
zrekonstruované muzeum a radnice, nové byty v Turpišovì ulici a na Støeleckém vrchu, DPS v Turpišovì a na 
Bílkokostelecké ulici, ojedinìlé hasièské muzeum. Nejsou to jen stavby viditelné na první pohled,  ale i takové, které šetøí 
naše životní prostøedí – èistièka odpadních vod, nová kanalizace, plynofikace atd.
Pøiznám se, že jako uèitelka mám nejvìtší radost z nové školní jídelny a ze zahájené rekonstrukce školní budovy na námìstí 1. 
máje. 
Myslím si, že kandidáti ODS do podzimních komunálních voleb, jsou podle mého názoru zárukou toho, že v pøípadì jejich 
zvolení bude rozvoj Chrastavy pokraèovat.

Oèima  pana Jana Adámka, majitele firmy ADMAL
--------------------------------------------------------------------------------
Chci podìkovat touto cestou za plnìní volebního programu podpory živnostníkù v Chrastavì. Já si osobnì zejména cením 
situace, kdy mé malíøské firmì firma jiná, která si nás najala, neuhradila za provedené služby a jak se dnes bohužel stává, tak 
si z nás dìlala „dobrý den“ až do té doby, než jsme požádali o pomoc radnici, která situaci zaèala ihned øešit a sdìlila jim, že do 
té doby než ona firma uhradí pohledávky za provedené práce místním živnostníkùm (kromì mé firmy se tato záležitost týkala 
dalších 4 zdejších firem),  jim zastavuje platby. Druhý den bylo vyøešeno! 
Proto, ale nejen proto podporuji místní kandidátku ODS a starostu zvláš• !
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Obèanská demokratická strana - 
místní sdružení Chrastava

Komunální volby 2006

pøedvolební mítinky

Navštivte nìkterý z našich pøedvolebních mítinkù

Restaurace U Komína

Restaurace U Maruškù

Restaurace U Plaváèka

Restaurace Koruna

Fišerova hospoda ve Vítkovì

úterý 10. øíjna 2006 / 18:00 hodin

støeda 11. øíjna 2006 / 18:00 hodin

ètvrtek 12. øíjna 2006 / 18:00 hodin

pátek 13. øíjna 2006 / 18:00 hodin

sobota 14. øíjna 2006 / 18:00 hodin

Velká zasedací místnost na radnici 
- støeda 18. øíjna 2006 / 18:00 hodin

DALŠÍ INFORMACE O NÁS
A O VOLEBNÍM PROGRAMU ODS:

www.ods-chrastava.cz

H L AV N Í   P Ø E D V O L E B N Í   M Í T I N K
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Rozvoj mìsta - cesta k øešení souèasných problémù

Nìkolik vìt pøed volbami do zastupitelstva mìsta

  V tomto volebním období bychom rádi aktualizovali Program rozvoje mìsta Chrastavy tak, 
aby odpovídal souèasným podmínkám pro rozvoj mìsta. Cíle tohoto programu by mìly být 
využívany a respektovány pøi plánování budoucích projektù a pøi rozhodování orgánù 
samosprávy. Základními cíli Programu rozvoje mìsta Chrastavy by mìly být:
 
- Vytvoøení takových podmínek pro podnikatele, aby zde mohla vzniknout nová pracovní 
místa pro lidi s rùzným stupnìm vzdìlání a kvalifikací, která nejsou úzce vázana pouze na 
automobilový prùmysl. Budeme podporovat projekty z oblastí lehkého prùmyslu, 
nevýrobních odvìtví a služeb.
 
- Hledání øešení situace spojené s nepøíznivými zmìnami sociální struktury èásti obyvatel 
mìsta. Budeme aktivnì bojovat proti vzniku nežádoucích ubytoven typu "Kovák", které 
èasto pøináší obyvatelùm mìsta zvýšené bezpeènostní riziko a také napø. postupný úpadek 
služeb. Chceme, aby se Chrastava stala atraktivním místem pro pøípadné nové obyvatele, 
kteøí budou pro mìsto skuteèným pøínosem.
 
- Cestovní ruch vidíme jako jeden z nejdùležitìjších faktorù pro budoucí rozvoj mìsta, proto 
budeme podporovat vznik dostateèných ubytovacích kapacit v rámci mìsta i v okrajových 
èástech. 

- Dùležitou podmínkou pro úspìšný rozvoj mìsta je dostateèný pøíliv finanèních zdrojù. Možnosti pro financování dalších 
projektù v budoucích letech pøímo z rozpoètu mìsta jsou výraznì omezeny kvùli závazkùm mìsta z minulých let. Naší 
snahou tedy bude spolupráce se soukromými investory a v neposlední øadì zajištìní financování rùzných projektù ze 
státních dotací a ze strukturálních fondù Evropské unie

               Ing.  Pavel Štekl, èlen rady mìsta

  Již témìø ètyøi roky sleduji dìní v Chrastavì takøíkajíc zvenèí, mimo radnici, z pohledu 
obèana mìsta. Takový pohled je èasto kritiètìjší. Musím øíci, že ani já jsem našeho pana 
starostu neušetøil názorù na vývoj mìsta ani dobøe mínìných, ale pøesto polemických 
poznámek k èinnosti zastupitelstva, mìstského úøadu, mìstských organizací èi dokonce k 
jeho vlastním aktivitám v úøadu prvního zástupce mìsta.

  Michal Canov pøed posledními volbami prohlásil, že chce z postu starosty pokraèovat v 
klidném a soustavném rozvoji mìsta, pøitom ale pøinést do øízení mìsta i své pohledy a tøeba i 
nová a lepší øešení starých problémù. A jak se mu toto obecné, ale pøesto jasné prohlášení 
podaøilo naplnit? 
  Pøednì je nutno pøiznat, že Michal mìl složitìjší pozici – koalice ODS a US v roce 2002 
zvítìzila „pouze“ se ziskem 43,2% hlasù. Protože však politická kultura a spolupráce na 
úrovni zastupitelstva je v Chrastavì tradiènì na vysoké úrovni, mám za to, že se nejednalo o 
handicap pøíliš významný.
  Rozvoj a obnova mìsta pokraèovaly dle mého názoru více než uspokojivì – dokonèení 
stavby nového domu s peèovatelskou službou, úspìšné završení rozsáhlé rekonstrukce 
radnice, realizace dlouho pøipravované výstavby školní jídelny, opravy øady místních 
komunikací, zahájení zásadní obnovy základní školy na námìstí, dílèí úspìchy v oblasti 

 veøejné dopravy, kultury, významný rozvoj spolupráce s partnerským mìstem Eichstätt, zejména ve prospìch dìtí atd.
Musím také pøiznat, že vedení mìsta v èele s panem starostou dokázalo navázat øadu užiteèných kontaktù, což napomohlo 
mimo jiné k zajištìní financování již uvedených významných investic. Osobnì bych panu starostovi chtìl podìkovat za 
úspìšné doøešení finanèní kontroly dotace na výstavbu 10 bytù na Bílokostelecké ulici, tady problému, který jsem musel 
pøedat na závìr „svého“ volebního období. Velmi mne také potìšilo podstatné zlepšení kvality internetových stránek mìsta a 
rozsah tam dostupných informací. 

  Jsem  pøesvìdèen, že kandidáti ODS do komunálních voleb i Ing. Michael Canov jako uchazeè o køeslo starosty si zaslouží 
vaši podporu a že budou moci dále pokraèovat v práci pro mìsto a jeho obyvatele.
   Pokud bych mohl, pøedal bych jim do dalšího období tìchto nìkolik doporuèení:
-  pøi plánování všech aktivit dùslednì respektovat platnou koncepci rozvoje mìsta (pøipomínám Program rozvoje mìsta z 
roku 1997, Program rozvoje cestovního ruchu z roku 2000, územní plán by mìl být mìnìn až po skuteènì dùkladném 
posouzení souladu navrhovaných zmìn se zájmy vìtšiny obèanù)
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Naši kandidáti - nìco málo o sobì:

 -  pøestože jsem zarytý nepøítel pøerozdìlování prostøedkù pøes jakékoli veøejné rozpoèty formou dotací apod., pøikláním se k 
pøípravì nìjakého významného projektu s cílem zajistit jeho financování z prostøedkù Evropské unie (programové období 
2007 – 2013); takovým projektem by dle mého názoru mohla být napø. zásadní pøestavba sportovního areálu v Turpišovì ulici 
pro potøeby obyvatel mìsta i pro úèely rozvoje cestovního ruchu ve spolupráci s TJ Spartak
-  soustøedit se více na otázky bìžného fungování mìsta – stále máme rezervy v péèi o èistotu a vzhled mìsta, potøebujeme 
øešit bezpeènostní rizika vèetnì nepøíznivých jevù souvisejících s existencí podivnì pøežívajících ubytoven, dopravní 
problémy, stav základní technické infrastruktury atd. (Øíkali jsme: možná nebudeme schopni zajistit prostøedky na velký 
poèet investièních akcí, ale poøádek v širokém slova smyslu a základní služby na patøièné úrovni bychom v 21.století mìli 
zajistit vždy; myslím, že to platí stále).

Petr Medøický,
èlen ODS 

starosta v letech 1994 - 2002 

1. Ing. Michael CANOV   
45 let – starosta
Èlen Obèanské demokratické strany

"Po osmi letech, kdy jsem v tandemu s Mgr. Petrem Medøickým 
pracoval na zdejší radnici jako místostarosta, jsem byl v roce 2002 
zvolen všemi novì zvolenými èleny zastupitelstva mìsta (s 
výjimkou jednoho) starostou našeho mìsta. Ve své funkci jsem se 
snažil ve spolupráci se èleny rady mìsta, se èleny zastupitelstva, se 
svými spolupracovníky na chrastavské radnici, ale i v rámci 
mikroregionu, euroregionu, jednáním s krajskými radními a 
hejtmanem, poslanci i senátory, s krajskými a s ministerskými 
úøedníky, ale též s podnikatelskými subjekty se zasadit o rozvoj 
našeho mìsta.

Je na Vás, obèanech a volièích, zhodnotit nejen co a jak se podaøilo, 
ale též rozhodnout, zda je i ve Vašem zájmu pokraèovat v dosavadní 
linii rozvoje našeho mìsta. V pøípadì, že vaše odpovìï bude kladná, 
vìøím, že Vaši dùvìru dostanu nejen já jako kandidát Obèanské 
demokratické strany na starostu, ale i další èlenové naší kandidátky. 
V pøípadì získané dùvìry jsme pøipraveni pracovat na dalším a 
soustavném rozvoji našeho mìsta, naší Chrastavy.“ 

2. Ing. Jiøí MLYNÁØ 
56 let – výzkumný pracovník
bez politické pøíslušnosti

„Narodil jsem se v roce 1950  a  od  té doby žiji v Chrastavì. V roce 1973 jsem 
absolvoval VŠST  Liberec. Jsem ženatý, mám dvì dospìlé dìti a pracuji u firmy VÚTS 
a.s. v Liberci.
Po odmlce jednoho volebního období se chci jako zastupitel za ODS vrátit do 
zastupitelstva mìsta, kde bych se rád s ostatními zastupiteli podílel na dalších 
pozitivních zmìnách  v  Chrastavì. Jako nestraník bych se též rád zasadil o to, aby 
rozhodování zastupitelstva mìsta nebylo zatíženo zbyteènými pseudostranickými 
rozepøemi, ale vždy rezultovalo pouze z jasných a konkrétních argumentù.”

Jinýma oèima...

Oèima Mgr. Aleny Páchymové,  bývalé øeditelky školy:
Pøestože už na chrastavské základní škole nepùsobím, i nadále se samozøejmì zajímám, jak se mým bývalým žákùm, 
kolegyním a kolegùm ve škole daøí a pracuje.
Kandidátka ODS do mìstského zastupitelstva, v jejímž èele stojí souèasný starosta Chrastavy Ing. Michael Canov, má dle 
mého názoru ve svém volebním programu školství jako skuteènou prioritu. Svìdèí o tom nová budova školní jídelny i 
zapoèatá rozsáhlá rekonstrukce budovy základní školy. Myslím si, že chrastavská veøejnost a pøedevším chrastavské dìti si 
zaslouží školní budovu s modernizovanými uèebnami a kvalitním vybavením.
Souèasnì je tøeba ocenit, že volební program myslí i na starší spoluobèany, seniory. Výstavba domù s peèovatelskou službou, 
dokonèená v tomto  volebním období,  je toho dùkazem a je to vìc jistì záslužná a potøebná.
Nejen tyto zmínìné akce mì pøesvìdèily, že program  této volební kandidátky pøináší mnoho prospìšného pro obèany 
Chrastavy a že je ve vìtšinì bodù splnìn.

Oèima pana Zdenka Šulce a PhDr. Františka Vydry, pracovníkù  muzea
Celostátní parlamentní volby máme za sebou. Pøinesly spoustu emocí, výsledky dvou nejsilnìjších politických stran nebyly 
nikterak pøesvìdèivé, rozdíl v procentech byl relativnì velmi malý. 
Mnozí obèané vyjadøují své pochybnosti o tom, jak bude nový parlament fungovat, zda se neobjeví èasté a zbyteèné prùtahy 
pøi hlasování o nových zákonech. Nastanou zøejmì situace, kdy o pøijetí èi nepøijetí zákona bude rozhodovat jediný hlas. To 
by vedlo k rùzným machinacím, jak potøebný hlas získat. Nebyl by to jistì vždy èestný zpùsob øešení…
Velká èást obèanù však klade vìtší dùraz na výsledky komunálních voleb, které se budou konat v prùbìhu mìsíce øíjna. Proè? 
Zastávají vcelku rozumný názor, že o spokojenosti obyvatel mìst a vesnic rozhodne složení zastupitelstev obecních a 
mìstských úøadù. Lidé se lépe znají a budou volit své zástupce podle jejich povìsti v místì, podle jejich ochoty pomáhat 
spoleèné vìci. Stranická pøíslušnost budoucích zastupitelù nebude tím hlavním kritériem. 
Prohlíželi jsme si kandidátku chrastavské ODS. Proèítali jsme pozornì jména navržených kandidátù. Až na dvì èi tøi výjimky 
navržené spoluobèany známe. 
Na první pohled je až nápadný jeden sympatický jev - z dvaceti navržených kandidátù je naprostá vìtšina (16) bez politické 
pøíslušnosti. Nemohou tedy “tìžit“ z nìjakých výhod  své stranické legitimace. Navrženi byli proto, že již vykonali kus 
poctivé práce, napø. pøi práci s mládeží, ve sportovních organizacích  èi jinde. Je tedy velká nadìje, že svùj aktivní vztah ke 
spoleèenským problémùm ve mìstì projeví i pøi výkonu své funkce zastupitelù. 
Èasto se volá po tak zvané vládì odborníkù. Také na komunální úrovni by mìlo být v zastupitelstvech co nejvíce lidí, kteøí 
rozumìjí své práci a jsou ochotni pøispìt svými znalostmi k prospìchu všech. Tito poctiví a pracovití lidé nespoléhají na své 
èlenství v nìkteré z politických stran. Vìdí, že je spoluobèané budou posuzovat bìhem jejich ètyøletého volebního období 
pøedevším podle výsledkù jejich práce pro obec èi mìsto. 
Kandidátní listina chrastavské organizace ODS svìdèí o tom, že byla sestavena právì s pøihlédnutím k této okolnosti. Vždy• 
za úspìchy v rozvoji mìsta se skrývá obìtavá práce všech zastupitelù, tedy i tìch bezpartijních. 

Oèima Mgr. Jany Konrádové,  zástupkynì øeditele školy
--------------------------------------------------------------------------------
Do Chrastavy jsem se pøistìhovala pøed  více než 10 lety. Od té doby zde žiji a uèím dìti na chrastavské základní škole. 
Bìhem této doby se mi Chrastava doslova „mìnila“ pøed oèima, dokladem toho je nová tváø námìstí 1. máje – 
zrekonstruované muzeum a radnice, nové byty v Turpišovì ulici a na Støeleckém vrchu, DPS v Turpišovì a na 
Bílkokostelecké ulici, ojedinìlé hasièské muzeum. Nejsou to jen stavby viditelné na první pohled,  ale i takové, které šetøí 
naše životní prostøedí – èistièka odpadních vod, nová kanalizace, plynofikace atd.
Pøiznám se, že jako uèitelka mám nejvìtší radost z nové školní jídelny a ze zahájené rekonstrukce školní budovy na námìstí 1. 
máje. 
Myslím si, že kandidáti ODS do podzimních komunálních voleb, jsou podle mého názoru zárukou toho, že v pøípadì jejich 
zvolení bude rozvoj Chrastavy pokraèovat.

Oèima  pana Jana Adámka, majitele firmy ADMAL
--------------------------------------------------------------------------------
Chci podìkovat touto cestou za plnìní volebního programu podpory živnostníkù v Chrastavì. Já si osobnì zejména cením 
situace, kdy mé malíøské firmì firma jiná, která si nás najala, neuhradila za provedené služby a jak se dnes bohužel stává, tak 
si z nás dìlala „dobrý den“ až do té doby, než jsme požádali o pomoc radnici, která situaci zaèala ihned øešit a sdìlila jim, že do 
té doby než ona firma uhradí pohledávky za provedené práce místním živnostníkùm (kromì mé firmy se tato záležitost týkala 
dalších 4 zdejších firem),  jim zastavuje platby. Druhý den bylo vyøešeno! 
Proto, ale nejen proto podporuji místní kandidátku ODS a starostu zvláš• !
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7. Josef  ZITKO
61 let – vychovatel
èlen zastupitelstva mìsta
Èlen Obèanské demokratické strany

"V Chrastavì žiji od roku 1945. Velmi rád pracuji s mládeží, ale zajímám se také o sociální 
problematiku v širších souvislostech. Právì to mì pøivedlo k aktivnímu se zapojení do práce v 
zastupitelstvu, kde pracuji s pøestávkou 1998-2002 již od roku 1990 a mám chu• a zájem se na 
práci zastupitelstva i nadále podílet.“ 

8. Kateøina  ROŽCOVÁ 
32 let – mateøská dovolená
bez politické pøíslušnosti

„Jsem vdaná, mám dvì dìti a v souèasné dobì jsem na mateøské dovolené. V Chrastavì žiji 22 let 
a není mi lhostejné, co se kolem mì dìje. Proto také kandiduji, abych i já mohla svými nápady, 
postøehy a pøipomínkami pøispìt na její rozkvìt.“  

9. Mgr. Václav SEVERA 
31 let – uèitel
bez politické pøíslušnosti

„Svojí kandidaturou chci podpoøit dokonèení rekonstrukce budovy školy na námìstí a pøípadnou 
realizaci dalších projektù spojených se školou i mimo ni. Jsem š•astnì ženatý a bydlím v Andìlské 
Hoøe. “ 

10. Petr PAPRSKÁØ 
20 let – student
velitel dobrovolných hasièù
bez politické pøíslušnosti

„Jsem student a nyní bych chtìl studovat na VŠ. I když jsem pomìrnì mladý, mám šanci pomáhat 
svému okolí a též dobrovolným hasièùm Vítkov, jejichž jsem velitelem.“ 
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starostou", zamìøené vždy na konkrétní oblasti života v našem mìstì.
Rok 2006: „Veèery se starostou“ se konají pravidelnì jednou mìsíènì po celé volební období.  

Podpora kultury a sportu v Chrastavì...

Co se dále podaøilo?

Kromì záležitostí výše uvedených se v uplynulých letech ve mìstì napø.podaøilo:

l   získat dotaci na rekonstrukci budovy školy na nám. ve výši 15 mil. Kè a zahájit kompletní rekonstrukci budovy
l   získat dotaci na vybudování chodníku v ulici Liberecká ul. 
l   iniciovat s pøíslušnou firmou pevné pøipojení na internet pro obèany mìsta
l   podniknout podstatné kroky k realizaci výstavby nákupního centra u silnice I/13
l   po marných žádostech ze strany mìsta vùèi ÈD  v minulých obdobích došlo ze strany ÈD k realizaci opravy vlakového 

Èásteèné dovybavení TSaS Chrastava.                             Spojovací cesta u podchodu Støelecký vrch.

              nádraží, a to v rozsahu podstatnì vìtším než bylo kdysi uvažováno
l   mìsto zainvestovalo vybudování nové moderní poèítaèové uèebny ve škole 
l   do Technických a stavebních služeb a.s. vstoupil nový akcionáø .A.S.A. 
l   èlenùm mìstského bytového družstva byl umožnìn pøevod bytu do osobního vlastnictví
l   Chrastavu navštívila poprvé v dìjinách hlava našeho státu – prezident republiky 
l   Chrastavu navštívil poprvé v dìjinách velvyslanec cizího státu – velvyslanec Slovinska
l   Chrastavu navštívil poprvé v dìjinách ústavní èinitel è. 2 – pøedseda horní komory PÈR  Senátu 
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15. Stanislav   WOLF   
35 let -  vedoucí výroby 
bez politické pøíslušnosti

„Jsem rodilý "Chrastavák" a žiji zde tedy již 35 let. Pracuji jako technik v soukromé firmì, jsem 
ženatý a mám 3 dìti. Právì z tìchto dùvodù bych se chtìl zasloužit ve mìstì Chrastava jak o 
podporu soukromého podnikání, tak i o co možná nejlepší využití volného èasu mládeže.“  

16. Pavel  HUDEC  
55 let -  živnostník
èlen  finanèního  výboru  mìsta 
bez  politické  pøíslušnosti

„Jako živnostníkovi podnikajícímu v pohostinství a cestovním ruchu mi záleží na tom, aby se v 
Chrastavì úspìšnì rozvíjel cestovní ruch. Zajímá mì však i hospodaøení mìsta jako celku, proto 
jsem v uplynulém období byl èlenem finanèního výboru a budu rád, když i v následujícím období 
budu moci být nápomocen dalšímu rozvoji našeho mìsta.“

17. Mgr. Jana  BEZVODOVÁ
61 let -  dùchodkynì
èlenka pøedstavenstva MBD 
bez politické pøíslušnosti

„Narodila jsem se roku 1945. V Chrastavì žiji 59 let. Po ukonèení studií na Pedagogické fakultì v 
Liberci jsem 39 let pracovala s dìtmi jako uèitelka na základní škole. Nyní jsem dùchodkynì, mám 
dvì dospìlé dìti a tøi vnouèata. Mám ráda hezké prostøedí. K mým koníèkùm patøí práce na 
zahradì, houbaøení a rekreaèní cyklistika. Èasto navštìvuji divadla a koncerty. Sympatiètí jsou mi 
lidé bez falše a pøetváøek, kteøí dokáží udìlat mnoho nejen pro sebe, ale i pro druhé. Zamítám 
názor: „Nic nedìlej, alespoò nic nezkazíš.“ Pokud to bude možné, pøispìji svou iniciativou k 
rozvoji a potøebám našeho mìsta.“

18.  Bc. Milan  NOVÁK  
45 let -  uèitel uèòovského školství 
bez politické pøíslušnosti
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 na nì). Víme, že kromì zlepšení stavu komunikací tak dojde i ke zlepšení vzhledu mìsta.
Rok 2006:  Všechny komunikace uvedené ve volebním programu byly obnoveny a opraveny. Dále byla opraven úsek v  
Nádražní ul., cesta v Andìlské Hoøe k èp. 125 a Høbitovní ul.  a  v létì 2006. 

5)   Rok 2002: Vyvineme úsilí k celkovému zlepšení dopravní infrastruktury. Chceme dosáhnout realizace pøeložky silnice II. 
tøídy (z trasy Žitavská, námìstí 1. máje, Frýdlantská); tato stavba je v souèasnosti ve stádiu projektových pøíprav a je vyvíjena 
snaha k zajištìní financování. Pøedpokládáme ukonèení realizace do roku 2007.

Rok 2006: U pøeložky silnice se nám podaøilo dosáhnout zásadní dohody s Libereckým krajem ohlednì financování celé 
akce. V souèasnosti je na celou akci vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Akce je rozdìlena do tøí etap a v 
souèasnosti probíhá stavební øízení na 1. etapu. Mìsto se snaží být aktivnì nápomocno kraji pøi jednání s dotèenými 
vlastníky i s drobnými výkupy.  V této souvislosti je realitou, že akce byla zásadnì zbrzdìna (a Libereckému kraji propadlo 
cca 40 mil. na 1. etapu této akce)  protesty  èásti obyvatel v Pobøežní ulici.   

6)   Rok 2002: Víme o dùležitosti a významu i veøejné dopravy, pøedevším pak do krajského mìsta Liberce. Proto hodláme 
udržet a nadále zkvalitòovat autobusovou dopravu. Chceme též nadále spolupracovat s tvùrci projektu Regiotram Nisa (pøi 
jeho realizaci dojde k výraznému posílení a zkvalitnìní vlakové dopravy v našem mìstì).

Rok 2006: Podaøilo se nám nejen udržet  velmi kvalitní autobusovou dopravu  z Chrastavy do Liberce a zpìt, ale i 
prostøednictvím ÈSAD a.s. dosáhnout jejího dalšího zkvalitnìní dle podnìtù obèanù a základní školy. Ohlednì 
Regiotramu jsme se však dostali do sporu s jeho plánovanou koncepcí, která poèítala se zrušením autobusových spojù 
do Liberce. Podaøilo se nám dosáhnout toho, že koncepce Regiotramu upustila od plánu na zrušení èi omezení 
autobusového spojení Chrastavy s Libercem.    

7)   Rok 2002: Budeme nadále usilovat o koordinované energetické øízení mìsta  s dùrazem na provedení opatøení vedoucí 
ke snížení energetických nároèností objektù a zvýšení efektivity zdrojù a tepelných rozvodù (napø. na základì energetických 
auditù). Máme zájem optimalizovat energetiku ve mìstì jako celku.

Rok 2006: V energetické koncepci jsou provedeny energetické audity. Øada nových objektù (3 budovy nové DPS a školní 
jídelna) je napojena na kotelnu z TJ Spartak. Jednání  ohlednì pøevedení kotelny na mìsto zatím nedospìla  k  výsledku.  

8)   Rok 2002: Plánujeme pokraèování ve výstavbì mìstské kanalizace,  a to v Mostní ulici a v oblasti Tovární ulice. Jelikož se 
ovšem chceme obecnì soustøedit na komplexní obnovu ulic (souèasná výstavba inženýrských sítí a obnova povrchù), mùže 
to v dùsledku zpùsobit postup v kratších úsecích èi rozhodování se mezi variantami.

Rok 2006: Podali jsme žádost na poskytnutí  dotace z evropských strukturálních fondù na výstavbu mìstské kanalizace 
ve výše uvedených ulicích.  Bohužel  žádost o  tuto dotaci  nebyla  úspìšná. 

9)   Rok 2002: Budeme pøipravovat a podle finanèních možností realizovat výstavbu kulturního zaøízení v budovì stávající 
školní jídelny (jsme si ovšem vìdomi, že uskuteènìní je podmínìno realizací výstavby nové školní jídelny a radnice), pøíp. v 
budovì kina. 

Rok 2006: V souèasné dobì je budova tehdejší školní jídelny již uvolnìna a Spoleèenský klub již zaèal v pøedmìtných 
prostorech fungovat. Byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci budovy Spoleèenského klubu.  

10)     Rok 2002: Považujeme za vhodné a prospìšné docílit rozšíøení chrastavské poboèky Základní umìlecké školy Liberec 
o tøídy hudebního oddìlení.  

Rok 2006: Ve spolupráci s mìstem Libercem a po intenzivní komunikaci s ministerstvem školství se nám sice podaøilo 
dosáhnout vzniku poboèky leè s nulovou kapacitou, takže v praxi fungovat nemùže.  Žádost o navýšení kapacity byla 
neúspìšná i v roce 2006.  Hudební kurzy jsou však  i  tak vyuèovány pøi Spoleèenském klubu v jeho nových prostorách.  

 11)   Rok 2002: Jsme pro zachování dosavadních kulturních 
institucí v našem mìstì: Spoleèenského klubu (a jeho souèástí - 
muzea, knihovna, internetového klubu apod.) a mìstského kina 
(možná však v jiné formì). Chceme pokraèovat v nejvýznamnìjší 
kulturní akci roku - Chrastavských slavnostech. 

Rok 2006: Všechny kulturní instituce ve mìstì fungují, jimi 
disponovaný prostor se dokonce rozšíøil o budovu bývalé školní 
jídelny. Chrastavské slavnosti každoroènì pokraèují, je snaha 
jejich program  každoroènì zkvalitòovat. V roce 2006 jsme 
navíc premiérovì uspoøádali „Ples  mìsta  Chrastavy“. 

12)   Rok 2002: Budeme podporovat sportovní èinnost (vèetnì 
neorganizované). Zachováme dotace pro sportovní a spolkovou 
èinnost. Naším cílem je ve spolupráci s TJ Spartak dosáhnout 
intenzivnìjšího využívání areálu v Turpišovì ulici pro rùzné 
sportovní a rekreaèní aktivity (napø. vybudování plochy pro 
koleèková prkna vèetnì tzv. "U" rampy). 

Rok 2006: V rámci omezených finanèních prostøedkù byla zachována podpora èinnosti  prostøednictvím grantu, navíc byla 
zavedena i další podpora pøi spolupráci na Chrastavských slavnostech a podpora pøi spolupráci s Eichstättem. V areálu TJ 



VOLEBNÍ NOVINY ODS

Strana 12

  2006 2007 2008
Pøíjmy celkem 81 593 86 902 84 760
Bìžné pøíjmy celkem 77 493 81 402 83 660
Daòové pøíjmy 48 126 50 052 52 010
Nedaòové pøíjmy 10 650 11 300 11 400
Pøijaté bìžné dotace 18 717 20 050 20 250
Kapitálové pøíjmy celkem   4 100   5 500   1 100
Kapitálové - vlastní pøíjmy   4 100   5 500   1 100
Kapitálové - pøijaté dotace - - -
Výdaje celkem 84 827 88 100 80 744
Bìžné výdaje celkem 73 517 72 100 73 100
Kapitálové výdaje celkem 11 310 16 000   7 644
Saldo - 3 234 - 1 198   4 016
Financování    3 234    1 198 - 4 016

dluhová služba    9,35 %    8,83 %    7,57 %

Co slibujeme pro další ètyøi roky?

  Øada plánovaných aktivit je pochopitelnì závislá na zajištìní finanèních prostøedkù v øadì pøípadù z 
dotaèních zdrojù.
 
  Pøesto jsou kroky, èiny a aktivity, jejichž realizaci mùžeme obèanùm Chrastavy za pøedpokladu dobrého 
volebního výsledku již dnes slíbit. Rádi Vás s nimi seznámíme:

l dokonèíme rekonstrukci budovy školy na námìstí 1.  máje
l na obnovu a výstavbu místních komunikací vìnujeme alespoò tolik prostøedkù, 

  kolik jich bylo vynaloženo v minulém volebním období
l nepøipustíme zrušení èi omezení autobusové dopravy do Liberce v souvislosti 

  s realizací Regiotramu Nisa
l zachováme finanèní podporu mìsta spolkové a sportovní èinnosti, zejména pro dìti 

  a mládež
l mìstské byty budeme pøidìlovat zejména kvalifikovaným odborníkùm potøebným 

  pro mìsto 
l zachováme osadní výbory v Andìlské Hoøe a Vítkovì a budeme podporovat jejich

   èinnost
l budeme nadále rozvíjet kulturní èinnost ve mìstì vèetnì zachování tradice

  Chrastavských slavností a rozvíjení nové tradice mìstských plesù 
l budeme poøádat pravidelné veèery se starostou

  Nejen výše uvedené kroky, èinnosti a aktivity, které slibujeme, ale i další záležitosti, o které budeme 
usilovat, jsou rozvedeny v našem volebním programu.  

Jak se nám daøilo v minulém volebním období?

  V roce 2002 kandidovala ODS v koalici ODS – US, která volby vyhrála ziskem osmi z devatenácti mandátù a 
získala místo starosty a dalšího radního. Proto se hlásíme k dosaženým úspìchùm i k odpovìdnosti za to, co se 
nezdaøilo. 
  Tím však na druhou stranu nechceme nikterak snižovat práci zastupitelù zvolených za jiné volební strany a 
považujeme výsledky uplynulého volebního období za spoleèné dílo. Vìøíme, že tomu tak bude i v následujícím 
volebním období.
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Volební program Obèanské demokratické strany - 2006

Naše cíle a úkoly

Vážení spoluobèané, pøedkládáme Vám volební program Obèanské demokratické strany pro komunální volby v roce 2006. 

1)  Zajistíme kompletní dokonèení rekonstrukce budovy školy na námìstí. Budeme usilovat o zajištìní doplòkové dotace k již 
získané s cílem minimalizovat dopady této akce na mìstský rozpoèet. 

2)  Budeme usilovat o rekonstrukci kulturního zaøízení v Turpišovì ulici (bývalé školní jídelny), tzn. vyvineme maximální 
snahu o získání státní dotace potøebné k realizaci  této akce. 

3)  Vyvineme úsilí k celkovému zlepšení dopravní infrastruktury. Pøes komplikace v uplynulém období chceme ve spolupráci 
s Libereckým krajem dosáhnout realizace pøeložky silnice II. tøídy (z trasy Žitavská, námìstí 1. máje, Frýdlantská na trasu 
Pobøežní ul.), významnì tak odlehèit centru mìsta a zlepšit spojení na Frýdlant. 

4)  Budeme intenzivnì jednat s potencionálními investory s cílem dosáhnout vzniku nové obytné zóny v Chrastavì „60 
rodinných domù“  v oblasti Polní ulice. 

5)  Jsme si vìdomi, že pøes snahu a urèité výsledky v uplynulém volebním období se nám ne vždy daøí vìnovat dostatek 
finanèních prostøedkù na obnovu a prùbìžné opravy místních komunikací. Pøi vìdomí omezených mìstských prostøedkù se 
chceme  této problematice vìnovat ve zvýšené míøe.  

6)  Pokusíme se zajistit financování na komplexnìjší rekonstrukci pøíjezdu do prùmyslového areálu za vlakovým nádražím a 
rekonstrukci autobusového nádraží.  

7)  Víme o dùležitosti a významu veøejné dopravy, pøedevším pak do krajského mìsta Liberce. Na jednu stranu vítáme 
plánované zkvalitnìní vlakové dopravy zásluhou projektu Regiotram Nisa. Na druhou stranu, a to pøedevším, hodláme 
vyvíjet i nadále maximální úsilí k zachování kvalitního autobusového spojení, které do Liberce nemùže pro znaènou èást 
mìsta vlakové spojení Regiotramem  adekvátnì nahradit.  

8)  Budeme nadále usilovat o koordinované energetické øízení mìsta s dùrazem na provedení opatøení vedoucích ke snížení 
energetických nároèností objektù a zvýšení efektivity zdrojù a tepelných rozvodù (napø. na základì energetických auditù). 

9)  Budeme usilovat prostøednictvím investora SVS a.s. o realizaci  úpravy kanalizaèní sítì v Nádražní a Luèní ulici.

10)  Budeme spolupracovat se školami všech typù (základní, mateøské a malotøídní) na jejich dalším rozvoji.  Nepoèítáme a 
nebudeme podporovat redukci èi zásadní organizaèní zmìnu proti souèasnému stavu.  

11)  Zachováme a budeme nadále rozvíjet významnou kulturní instituci v našem mìstì – Spoleèenský klub a jeho souèásti  - 
muzeum, knihovnu, internetový klub, informaèní centrum.  Úkolem Spoleèenského klubu bude nadále i rozvoj mimoškolní 
èinnosti v zájmových (napø. hudebních èi jazykových kurzech) a samozøejmì i nadále organizace jak nejvýznamnìjší kulturní 
akce roku - Chrastavských slavností, tak  letos  zahájených každoroèních mìstských plesù.   

12)  Budeme podporovat sportovní èinnost. Zachováme dotace pro sportovní a spolkovou èinnost. V pøípadì již avizovaného 
zájmu sportovních oddílù budeme pøipraveni jednat  o pøípadné transformaci  majetkových vztahù k jednotlivým 
sportovištím. Nadále chceme podporovat  i neorganizovanou sportovní èinnost ve mìstì a podporovat veøejná sportovištì.  

13)  Mìstské byty budeme pøidìlovat v souladu s pravidly pro pøidìlování bytù zejména kvalifikovaným odborníkùm pro 
mìsto (napø. pedagogùm).  Zároveò však budeme z dùvodu podstatného poklesu poètu tìchto bytù hledat i jiné zpùsoby 
zajištìní bydlení pro odborníky a profese, o které bude mít mìsto zájem.

14)  V zájmu rozvoje okrajových èástí mìsta chceme zachovat existenci osadních výborù v Andìlské Hoøe a Vítkovì s 
finanèní podporou mìsta. 

15)  Budeme nadále rozvíjet  spolupráci s partnerským mìstem Eichstätt v Bavorsku. Chceme, aby nadále trvala spolupráce 
škol a mladých fotbalistù našich mìst.  

16)  Budeme se pravidelnì zabývat bezpeènostní situací ve mìstì. Budeme nadále za úèasti Policie ÈR a mìstské policie 
vyhodnocovat bezpeènostní situaci ve mìstì a hledat øešení vzniklých problémù. Pøedevším pak budeme prostøednictvím 
výše uvedených policejních složek  usilovat o bezpeènost našich obèanù a snažit se  chránit jejich soukromý majetek a 
majetek mìsta pøed projevy vandalismu.

17)  Cítíme nutnost nadále podporovat rozvoj chrastavského sboru dobrovolných hasièù, a to jak ve smìru provozu 
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13. Alena Štìchová 
51 let -  zdravotní sestra 
bez politické pøíslušnosti 

„Již nìkolik let jsem èlenem bytové a sociální komise, protože mì baví práce s lidmi a pro lidi. 
Také se zajímám o sport a pøírodu. Myslím, že je správné podporovat èinnost malých sportovních 
oddílù i zájmových klubù, ale i výstavbu veøejných sportoviš• a parkù v našem mìstì.“ 

14. Danuše HUSÁKOVÁ
51 let – manažer, pøedsedkynì TJ Spartak Chrastava
bez politické pøíslušnosti

„V roce 1955 jsem odstartovala životní dráhu jako dívenka, poté vdaná žena a maminka, v 
souèasné dobì již babièka dvou vnouèat. Od svých  8 let bydlím v Andìlské Hoøe. Již od základní 
škody pravidelnì sportuji. Cílem mého snažení je podpora organizovaného a rekreaèního sportu  
ve všech jeho podobách. Pro tento cíl vytváøet pøíznivé ekonomické a materiální podmínky. 
Jak získávat pro myšlenku pravidelného sportování mládež a ostatní obèany je již na nás všech.
Mé vzdìlání je úplné støední odborné s maturitou ekonomického smìru a pracuji jako øeditelka 
menší  firmy.“ 

11. MVDr.  Karin TVRZNÍKOVÁ  
40 let – veterinární lékaøka
bez politické pøíslušnosti

„V Chrastavì bydlím od roku 1969, kdy jsem se sem pøistìhovala s rodièi z  Hrádku nad Nisou. 
Od roku 1996 zde provozuji soukromou veterinární praxi. Úspìšnost mého povolání je založena 
samozøejmì na správné léèbì zvíøat v mé ordinaci, ale nedílnou souèástí tohoto úspìchu je 
hlavnì komunikace s majiteli. Tato komunikace s lidmi zahrnuje nejen jejich problémy se 
zvíøecím pøítelem, ale i spoustu dalších vìcí týkajících se života v našem mìstì. Doufám, že budu 
moci díky tìmto informacím, pokud mi to bude umožnìno, prospìt i veøejnému životu v našem 
mìstì.“

12. Vratislav PROCHÁZKA
29 let – úèetní
bez politické pøíslušnosti

„V tìchto volbách poprvé kandiduji do mìstského zastupitelstva, doposud jsem byl jen voliè. 
Chtìl bych prezentovat názory mladších lidi a mladých rodin. Rád bych se zasadil o vybudování 
odpovídajícího zázemí jak pro maminky s dìtmi, tak i sportovního zázemí a dìní v Chrastavì, 
jelikož i sám aktivnì sportuji.“
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Spartak bylo odkoupeno asfaltové høištì a vybudován skatepark. V souvislosti s výstavbou skateparku nutno poznamenat, 
že jsme sice získali finanèní podporu místních firem ve výši 690,- tis. Kè, ale zároveò i museli vynaložit navíc 638,- tis. Kè 
vlivem podvodu firmy Asacen. Rozhodnutí soudu nám tyto finanèní prostøedky pøiznalo (+úroky atd.) a v souèasné dobì je 
vymáháme exekuènì.      

13)  Rok 2002: Jako velmi dùležitou investici 
pravdìpodobnì ve vzdálenìjším horizontu vidíme 
výstavbu "Sportovního a spoleèenského centra" v 
areálu TJ Spartak. V následujícím volebním období 
chceme spolupracovat se Spartakem ve vìci 
dokonèení projektové pøípravy. Realizace ovšem bude 
možná pouze v pøípadì zajištìní státních nebo jiných 
dotací.

Rok 2006: Od výstavby „Sportovního a 
spoleèenského centra“ v pùvodní pøedpokládané 
podobì se upustilo.   

14)  Rok 2002: Mìstské byty budeme pøidìlovat 
zejména kvalifikovaným pedagogùm; zároveò však 
budeme z dùvodu podstatného poklesu poètu tìchto 
bytù hledat i jiné zpùsoby zajištìní bydlení pro 
odborníky  a  profese, o které bude mít mìsto zájem.

Rok 2006: I pøes velmi omezený poèet bytù ve 
vlastnictví mìsta se nám podaøilo zajistit nìkolik 
bytù pro odborníky a profese, o které mìlo mìsto 

bytù pro odborníky a profese, o které mìlo mìsto zájem. 

15)    Rok 2002:  V zájmu rozvoje okrajových èástí mìsta chceme zachovat existenci nedávno založených osadních výborù v 
Andìlské Hoøe a Vítkovì s finanèní podporou minimálnì ve výši roku 2002 (150 000,-- Kè/osadní výbor).

Rok 2006: Existence osadních výborù byla ve mìstì zachována a jejich èinnost se dále rozvíjela. Finanèní podpora však 
byla nižší než výše uvedená èástka. 

16)    Rok 2002:  Máme zájem o další rozvoj spolupráce s partnerským mìstem Eichstätt v Bavorsku, pøedevším pak ve 
prospìch dìtí školou povinných. 

Rok 2006: Spolupráce s partnerským mìstem se utìšenì dále rozvíjí. Dìti z naší školy navštìvují Eichstätt již 
každoroènì a též každoroènì nìmecké dìti pøijíždí k nám. Novì byla zavedena spolupráce mezi mladými fotbalisty, kteøí 
se zúèastòili již 2x mezinárodního turnaje v Eichstättu.  Léto roku 2006  je termínem premiéry takovéhoto turnaje v 
Chrastavì. Chrastavu navštívila i dechová hudba z partnerského mìsta. Vedení obou mìst je ve vzájemném èastém 
kontaktu. 

17)   Rok 2002: Zachováme mìstskou policii. Budeme nadále za úèasti Policie ÈR a mìstské policie vyhodnocovat 
bezpeènostní situaci ve mìstì a hledat øešení vzniklých problémù.

Rok 2006: Mìstská policie byla zachována, spolupráce se státní policií je pravidelná. V minulém období se ve mìstì 
objevily problémy se sociálnì nepøizpùsobivými obèany, a to jednak ve Frýdlanské ul. èp.55, kde jsme problém vyøešili a 
pak pøedevším na ubytovnì „Kovák“. Uèinili jsme øadu krokù, abychom donutili soukromého majitele vylepšit dané 

prostøedí. Naše snaha mìla sice èásteèný 
úspìch, když se podstatnì snížil poèet 
ubytovaných, nicménì situace zdaleka 
ještì vyøešena není.    

18)   Rok 2002: Cítíme nutnost nadále 
podporovat rozvoj chrastavského sboru 
dobrovolných hasièù, a to jak ve smìru 
provozu zásahové jednotky, tak i ve smìru 
další èinnosti hasièského muzea.

R o k  2 0 0 6 :  S p o l u p r á c e  s  
chrastavským sborem se nadále 
rozvíjela. Hasièùm bylo zakoupeno 
nové výjezdové vozidlo.  Pracovníci 
m ì s t a  p o m á h a j í  s b o r u  s e  
zpracováváním a podáváním žádostí 
ohlednì muzea. 

19)   Rok 2002: V pøípadì volebního 
úspìchu chceme poøádat pravidelné 
diskuse s obèany aneb "veèery se 



3. Ing. Pavel  ŠTEKL
32 let -  informatik, èlen rady mìsta 
bez politické pøíslušnosti

„Vážení spoluobèané, díky Vašim hlasùm, které jste dali naší kandidátce v minulých volbách, 
jsem mìl možnost stát se již podruhé èlenem zastupitelstva a také rady mìsta. Získal jsem tak 
cenné zkušenosti a dobrý pøehled v problematice samosprávy a øízení mìsta, které chci ve 
spojení se svými profesními znalostmi (informatik a projektový manažer) dále prohlubovat a 
aktivnì využívat i v dalším volebním období. Pøitom mou osobní prioritou je zamìøení se na 
nastartování skuteènì dynamického rozvoje území mìsta, které je jedním z pilíøù našeho 
volebního programu. Nechci zùstat stranou ani pøi øešení tak složitých úkolù, jako jsou napø. 
hledání možných úèinných zpùsobù regulace živelného pøílivu nových neproduktivních 
obyvatel, který je vážným rizikem pro sociální a bezpeènostní situaci ve mìstì èi vytváøení 
vhodných podmínek pro rozvoj zamìstnanosti a cestovního ruchu. Pøedem dìkuji za Vaše hlasy 
kandidátùm ODS!“
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4. Mgr. Aleš TRPIŠOVSKÝ   
43 let -  øeditel základní školy
èlen zastupitelstva mìsta, 
pøedseda finanèního výboru mìsta 
bez politické pøíslušnosti

„Vzdìlání je nejlepší investice do budoucnosti. Jednou ze zákonných povinností obce je 
zabezpeèit podmínky plnìní povinné školní docházky a obec tak má za dìti svých obèanù 
významnou odpovìdnost. Jednou z mých priorit je vytvoøení fungující vazby obce, školy a 
rodièovské veøejnosti – ideálu smìøujícího k moderní škole v moderním prosperujícím mìstì.“

5. Miloslava  ŠÍROVÁ 
53 let -  øeditelka školní jídelny
èlenka zastupitelstva mìsta 
bez politické pøíslušnosti 

„Mùj velký sen nová jídelna se již naplnil, ale to vùbec neznamená, že se nechci dle svých sil 
podílet na dalším rozvoji mìsta. Naopak, chci pracovat pro mìsto tak, jak bude potøeba. A také 
chci spojit pøíjemné s užiteèným neboli pokud budu opìtovnì zvolena èlenkou zastupitelstva, 
ráda bych i nadále pùsobila na svatbách jako oddávající.“ 

6. Martin  TROJAN  
26 let – obchodní zástupce
Èlen Obèanské demokratické strany

„Narodil jsem se v Liberci, ale i pøes to jsem zde u nás v Chrastavì našel pøed ètyømi lety svùj 
nový domov. Chrastava mi nebyla cizí ani pøed tím. Díky pøièinìní souèasného starosty (tehdy 
místostarosty) a mého profesora chemie na gymnáziu Ing. Michaela Canova jsem od roku 1996 
zaèal pùsobit jako vedoucí kroužku výpoèetní techniky na Základní škole ve Školní ulici. 
Podaøilo se mi prosadit a zrealizovat výstavbu nové poèítaèové uèebny a též jsem byl u zrodu 
rychlého pøipojení Chrastavy na internet. Pøed pìti lety jsem se vrhnul do zdravotnictví, a to jak 
studiem, tak i prací. Nyní pùsobím v oblasti zdravotnického zásobování. Rád bych se v Chrastavì 
podílel na zlepšení služeb pro obèany, kulturního a sportovního vyžití a též otázce sociálních 
vìcí, které jsou mi velmi blízké. Myslím si, že "chrastaváci" mají mít možnost využití rùzných 
služeb tøeba i o víkendu a nemají být závislí na dojíždìní do Liberce. Chci zde vybudovat kvalitní 
zázemí pro svoji budoucí rodinu, protože Chrastava je naše spoleèné místo pro život.“
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Proè já a Chrastava? ... oèima Martina Trojana

Vývoj v Chrastavì jsem zaèal sledovat zhruba pøed 10 lety, kdy jsem poprvé 
pøijel do zcela neznámého mìsta, mezi nové lidi, do nové životní situace. Byl jsem 
tehdy studentem Gymnázia v Jeronýmovì ulici v Liberci, kde jedním z mých 
profesorù byl i souèasný starosta (tehdy místostarosta) Ing. Michael Canov. Protože 
vìdìl, že se pøi studiu aktivnì zabývám prací s poèítaèi, požádal mì, zdali bych 
nemohl vést pøipravovaný kroužek výpoèetní techniky. Napoprvé jsem tuto nabídku 
odmítl, ale jsem rád, že jsem svùj názor zmìnil. Toto rozhodnutí totiž obrátilo celý mùj 
život naruby. Tehdy jsem na celé dìní v Chrastavì koukal odkudsi zvenèí. Vidìl jsem 
ale jednoznaènou podporu tehdejšího starosty Medøického a místostarosty Canova 
v budování kvalitního zázemí pro rozvoj výuky informatiky ve škole. Tito lidé mi 
ukázali, že když je nìco rozumného, tak by se to mìlo podporovat. Rád jsem jim pak 
pomohl pøi budování pøipojení mìsta na rychlý internet, a to nejen úøadu, školy, ale i 
domácností.
Do aktivní politiky jsem vstoupil pøed 5 lety, tehdy ještì v Liberci, kde jsem od svého 
narození bydlel 22 let.  Nebylo to z dùvodu honby za nìjakými požitky, ale z toho, že 
jsem chtìl uplatnit své názory a své podhledy na dìní kolem sebe. Pøed 4 lety mi 

Chrastava opìt vstoupila do života. Rodièe se rozhodli zmìnit styl bydlení a v krátkém èase jsme se pøestìhovali 
právì do Chrastavy. Tak jak jsem se zaèal pohybovat po mìstì, zaèal se zapojovat do obèanského života kolem 
sebe, poznával jsem, že mìsto se stále vyvíjí kupøedu. I pøesto mi zde spousta vìcí, na které jsem byl zvyklý z 
Liberce, chybìlo. Nìkteré služby zde zcela chybí dodnes nebo jsou zde pouze ve velmi omezených možnostech. 
Tyto záležitosti mají ale širší souvislosti a nedají se vyøešit pouze mávnutím kouzelného proutku.
Moje práce obchodního zástupce pro zdravotnické materiály mì nutí pravidelnì cestovat po celé Èeské 
republice. Leckdy ale vidím problém s cestou pouze pøes naše mìsto. Jsem rád, že ve mìstì po recesi z poèátku 
90. let, se opìt daøí støedním a velkým prùmyslovým podnikùm, které tak významnì pøispívají ke snížení 
nezamìstnanosti. Vedení mìsta se již spoustu let snaží pøizpùsobit infrastrukturu ke zvýšení efektivnosti dopravy 
a ke spokojenosti obèanù i firem. Týká se to i autobusového nádraží èi odklonu nákladní dopravy z centra mìsta. 
Bohužel zde dochází k øešením pouze èásteèným. Jak se má ale napøíklad opravit autobusové nádraží èi pøilehlý 
most, když by i pak kvùli absenci pøeložky silnice vedoucí do prùmyslové zóny mìly nákladní automobily jezdit 
pøes tyto opravené èasti? Jak mají dìti cestující do všech pøilehlých èástí Chrastavy být v bezpeèí pøi cestì ze 
školy na autobus, když se musejí proplétat mezi nákladními automobily? Jsou to otázky zcela zásadní a doufám, 
že se brzy vyøeší, a to nejen èásteènou záplatou v podobì zalepení dìr v silnici.
V rámci své práce, ale i svého okolí, se pohybuji v oblasti zdravotní a sociální. Velice vítám, že mìsto v minulých 
letech vybudovalo domy s peèovatelskou službou. Bohužel zde chybí další stupeò sociálního zázemí pro starší 
obèany, kteøí se již nemohou postarat sami o sebe, a tím mám na mysli domov dùchodcù. Není to otázka jen 
mìsta, ale spíše kraje. I pøes to by mìlo mìsto být tím iniciátorem a tøeba i koordinátorem tìchto aktivit. V 
souèasné dobì sice ve mìstì funguje soukromá charitativní organizace poskytující péèi o staré lidi, ale nemá 
dostateènou kapacitu a budoucnost v rámci evropských kriterií poskytování sociální péèe není zcela jistá.
Velice jsem pøivítal, že se mìsto rozhodlo k rekonstrukci základní školy na námìstí 1. máje. Investice, které se do 
rekonstrukce vloží, se vrátí nejen na úsporách energií, na zvýšení hygienického komfortu žákù,  ale zejména na 
zkvalitnìní výuky, které povede ke zvýšení možnosti uplatnìní žákù na støedních školách. Též mì na celém 
projektu zaujalo vybudování výtahu pro bezbariérový pøístup do všech pater školy a umožnìní vzdìlávání žákù 
se sníženou pohybovou schopností i „doma“ v Chrastavì bez nutnosti dojíždìní do Liberce.
Dùležitým prvkem ve školství jsou též mateøské školy. Prioritou je podpoøit kreativitu a poznávání dìtí již v 
pøedškolním vìku. Existuje spousta možností, jak získat finance na vybavení a výuku, a to nejen z mìstských, ale 
též ze soukromých fondù. Nìkolik soukromých organizací podporujících tyto aktivity pùsobí i v oblasti Liberce. 
Rád bych jako zastupitel pomohl se zajištìním podpory z tìchto fondù tak, aby dìti mìly vše, co potøebují.
Jednou z nejtíživìjších otázek sociálních, ale i bezpeènostních, zùstává ve mìstì soukromý objekt bývalého 
„Kováku“. Snaha mìsta o vyøešení celého problému je patrná a myslím si, že nebude marná. I když to bude stát 
ještì spoustu úsilí poèínaje starostou a konèe úøedníky sociálního odboru.
Jsem èlovìk, který vidí svùj cíl a jde za ním. Mým cílem je zde u nás v Chrastavì vybudovat zázemí pro svoji 
budoucí rodinu, pro své dìti tak, abychom nebyli závislí na dojíždìní do Liberce kvùli každé drobnosti. Protože 
nejsem sobecký, chci, aby toto právo a tyto možnosti mìl každý obèan našeho mìsta. Velmi rád od Vás pøivítám i 
další námìty a chtìl bych s Vámi diskutovat nad problémy, napøíklad na našich pøedvolebních setkáních.

------------------------------------------------------------------------------
Martin Trojan, 

obèan Chrastavy a èlen ODS
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  Volby parlamentní rozhodují o tom, kdo bude tvoøit mantinely, tj. o zákony a další právní 
normy. Volby krajské a pro nás pøedevším volby komunální rozhodují o tom, kdo dostane 
možnost dokázat, že se v tìchto vytyèených mantinelech dokáže pohybovat a naplnit tak 
vize dalšího rozvoje. 

  Ta výše uvedená vìta je klíèová. Vytyèené mantinely jsou pomìrnì úzké, mìsto si napø. 
nemùže stvoøit  vyhlášku, která by byla nad rámec zákona (viz již zrušené vyhlášky jiných 
mìst o zákazu pití alkoholu na veøejnosti), ale pøedevším mìsto nemùže  rozhodovat o 
urèení daní, které jdou z kapes jejich obèanù. Mìsto dostává ze státního rozpoètu ze 
zákona jen urèitý pøídìl penìz, pøídìl malý a pro potøebný rozvoj mìsta nedostaèující. 
Pøitom na 90% toho, co by bylo potøebné v našem mìstì udìlat, se urèitì shodnou všichni – 
opravit silnice, dobudovat infrastrukturu, zlepšit vzhled mìsta, podmínky pro bydlení a 
volný èas, udìlat  nìco pro zvýšení bezpeènosti atd., atd. 

O èem rozhodují komunální volby?

  Komunální volby nerozhodují pouze o tom, jestli ti, kteøí budou zvoleni, dokážou využít co nejefektivnìji (i nejspravedlivìji) 
to, na co staèí bìžný rozpoèet, ale též o tom, jestli budou schopni získat i nìco navíc, a to jednak pøímo ve formì dotací, 
jednak i nepøímo, tj. se domluví se s jiným subjektem na realizaci jeho akcí (viz v uplynulém období napø. rekonstrukce 
nádraží ÈD).     

  Právì z výše uvedených dùvodù pøistupovala chrastavská buòka Obèanské demokratické strany velmi zodpovìdnì pøi 
výbìru kandidátù, kteøí se budou ucházet o zvolení v nadcházejích volbách. Snažila se vytvoøit kandidátku složenou z  
kandidátù, kteøí jako osobnosti, ale i jako kolektiv, budou schopni v pøípadì svého zvolení øešit problémy, pøed které jsou 
zastupitelé pøi své práci stavìni a zároveò pøicházet i s novými neotøelými nápady. 

  Jsem pøesvìdèen, že se nám to podaøilo, že jsme dokázali postavit kandidátní listinu, kterou tvoøí 19 výrazných osobností 
(a další dvì jsou pøipraveny jako náhradníci), kteøí vynikají: 
a)  znalostí místního prostøedí (témìø všichni jsou dlouholetými obèany Chrastavy),
b)  zkušenostmi (8 souèasných nebo bývalých èlenù zastupitelstva, 3 souèasní nebo bývalí èlenové rady mìsta, 
     kandidatura øeditelù organizací i podnikatelù) i dravým mládím (3 mladší 30 let, 7 do 35 let) 
c)  vzdìláním (8 vysokoškolákù, ale pøitom vyvážená vzdìlanostní a profesní struktura)
d)  respektem k tzv. okrajovým èástem (5 zástupcù z Andìlské Hory a z Vítkova)
e)  chutí a schopností pracovat i na úkor svého volného èasu ve prospìch zájmù mìsta     

  Vážení spoluobèané,
  kandidáti Obèanské demokratické strany  pøed Vás pøedstupují se svým programem do komunálních voleb 2006 a uchází 
se o Vaše hlasy. Jménem všech kandidátù mohu slíbit, že zastupitelé zvolení za naši volební stranu  budou po celé volební 
období 2006 – 2010  usilovat o další rozvoj našeho mìsta.   
                                                                                                                                                 Ing. Michael   Canov, starosta 

Vydalo Místní sdružení ODS Chrastava u pøíležitosti komunálních voleb 2006.
Vyšlo v srpnu 2006                       Sazba a tisk: RECo design s.r.o. Chrastava
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19. Jiøí FLEMING   
60 let -  technik  
bez politické pøíslušnosti

„Jsem vyuèený elektromontér rozvodných zaøízení a absolvent gymnázia v Jablonci nad Nisou. 
Od roku 1971 jsem byl zamìstnán jako státní zamìstnanec u Policie ÈR Liberec, a to až do doby 
odchodu do starobního dùchodu. V souèasné dobì pracuji jako provozní technik u spoleènosti 
Technické a stavební služby a.s., Chrastava.
V mládí jsem se vìnoval sportu, zejména kopané, lehké atletice, horolezectví, vèetnì 
vysokohorské turistiky. V souèasné dobì se vìnuji pøedevším aktivnímu odpoèinku pøi 
zvelebování domu, jízdì na motorce po pøírodì, vnouèatùm a rodinì, dále jsem velkým patriotem 
Slovanu Liberec, kde nevynechám žádný zápas v kopané.
Strana za kterou kandiduji, nabízí možnost pomáhat lidem øešit problémy na místní úrovni cestou 
komunální politiky v oblasti infrastruktury, dopravní obslužnosti a zásobování venkova.“ 

N 1  Mgr.  Jaroslava  TROJANOVÁ  
55 let – manažer
Èlen Obèanské demokratické strany

„V Chrastavì jsem našla pøed ètyømi lety svùj nový domov pro sebe a svoji rodinu. Pracuji jako 
manažer správy nemovitostí a ráda bych využila svých vìdomostí a zkušeností k dalšímu rozvoji 
našeho mìsta.“

N 2  Martin JERSÁK  
25 let – programátor
Èlen Obèanské demokratické strany

„Mezi moje záliby patøí moderní technologie a spoleèenský život. V souèasné dobì pracuji jako 
programátor a studuji vysokou školu v oboru aplikovaná informatika. Víkendy rád trávím se svojí 
pøítelkyní na spoleèenských akcích. Rád bych se zasadil o modernìjší tváø a fungování mìsta 
Chrastavy, vèetnì spoleèenských událostí.  Mým  mottem  je: "Práce, chléb a hry".“

ODSODS ChrastavaChrastavaKomunální volby 2006
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Porovnání volebního programu z r. 2002 se skuteèností v r. 2006

  V roce 2002 vyšly  naše volební noviny a v nich pak jako souèást volebního programu kapitola „Naše cíle a úkoly“ (viz též.: 
http://sweb.cz/Canovm/program.htm).  Myslíme si, že není tvrdší a pøitom férovìjší zpùsob, než pøímo porovnat, nakolik jsme 
schopni plnit své pøedvolební sliby.

1)   Rok 2002: Jsme si vìdomi, že je nezbytné vynaložit veškeré úsilí na dokonèení již zapoèatých významných investic v 
našem mìstì - výstavby domu s peèovatelskou službou v Turpišovì ulici a  rekonstrukci areálu radnice.

Rok 2006: Výstavba domu s peèovatelskou službou byla dokonèena roce 2003 a od té doby již plnì slouží našim 
seniorùm, rekonstrukce radnice byla dokonèena a radnice se po letech stala skuteènì reprezentativní budovou mìsta.  

2)   Rok 2002: Nevyhovující stav školního stravování je již dlouholetým problémem. Budeme maximálnì usilovat o zajištìní 
financování a realizaci výstavby nové školní jídelny.

Rok 2006:  V nìkolika èástech se podaøilo zajistit financování pøidìlením státní dotace v celkové výši 33 mil. (z celkových 
nákladù 40 mil.). Výstavba velmi moderní jídelny byla realizována v letech 2003 až 2004 a slavnostnì otevøena v lednu 
2005.  

3)   Rok 2002: Chceme napomoci vybudovat novou èást Chrastavy - projekènì pøipravit a zainvestovat zónu "60 rodinných 
domkù" v oblasti Polní ulice. 

Rok 2006: Do souèasné doby probìhlo již nìkolik jednání s potencionálními investory.  

4)   Rok 2002: Jsme si vìdomi, že pøes snahu a urèité výsledky v uplynulém volebním období se nám ne vždy podaøilo 
vìnovat dostatek finanèních prostøedkù na obnovu a prùbìžné opravy místních komunikací. Chceme se jim vìnovat ve 
zvýšené míøe a zejména se soustøedit na k.ú. Chrastava II, tedy ulice Ještìdskou, Tovární, Na Hùrce, Nový Domov (ale nejen

 Dokonèení rekonstrukce radnice.                                                                 DPS II.

Nová školní jídelna.                                                           Rekonstrukce komunikací.
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