
    Ve středu dne 14. září 2011 navštívil v dopoledních hodinách naše město pan Trevor 
Wysong, který pracuje na velvyslanectví USA v Praze jako tajemník pro politické záležitosti. 
Spolu s ním přijela i politická analytička velvyslanectví USA Jana Kernerová. 
Cílem setkání bylo seznámení se s regionální a místní politickou a ekonomickou situací a s 
aktuálními tématy. Hlavním cílem cesty byla pak návštěva míst, která byla před rokem 
postižena ničivými záplavami. V rozhovoru se starostou Ing. Michaelem Canovem a 
místostarostkou Zitou Václavíkovou si popovídali nejen o loňských povodních, ale i o 
současné situaci. Poděkování si zasloužil i finanční dar od amerického velvyslanectví, který 
byl během povodní odeslán na konto společnosti ADRA. 

     Po předání vzájemných darů navštívili místo dříve stojícího secesního mostu, Pobřežní 
ulici a transborder v Andělské Hoře. 
Na závěr návštěvy se pan starosta rozloučil s 
delegací u nově vybudovaného mostu u školy 
ve Vítkově. Oba hosté pak pokračovali do 
Frýdlantu v Čechách, Hrádku nad Nisou a na 
Krajský úřad v Liberci. 
 
                        Pavel Urban, vedoucí S-klubu 

    Ve středu 21. 9. 2011 se na náměstí Jana  Palacha  sešlo téměř tisíc starostů obcí celé 
České republiky, aby společnými silami podpořili návrh ministerstva financí na novelu zákona, 
která má zvýšit podíl z daní pro města a menší obce o 13,5 miliard korun. Novela by měla snížit 
poměr příjmu financí mezi Prahou a jinými menšími městy ze čtyř a půl na trojnásobek.  

    Demonstrace měla oficiální začátek v 10 hodin na již zmiňovaném náměstí. Zde podepsali 
starostové nejen prezenční listinu, ale také transparent, který později předali premiérovi Petru 
Nečasovi.  Své názory vyjádřili nejen starostové obcí, ale také například i Jan Veleba – 
prezident Agrární komory Josef Bartoněk – předseda Sdružení místních samospráv. Později se  
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starostové přesunuli před úřad vlády České republiky, kde se setkali s premiérem Petrem Nečasem a dali najevo nespokojenost 
s nešetrným hospodařením hlavního města a stávajícím RUD. Po projevu premiér přislíbil, že udělá vše proto, aby se RUD snížilo na 
poměr 3:1. Na závěr byly předány symbolické klíče od obcí a podepsaný transparent.  

   Pro Město Chrastava by to znamenalo zvýšení příjmu na jednoho občana ze stávajících 7 tisíc na 9,2 tisíc, a tudíž navýšení rozpočtu 
téměř o 14 milionů korun. 

                                                                                                      Pavel Urban, vedoucí S-klubu 

Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a usneslo se takto: 
- schválilo 
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 2 v domě č. p. 
224, nám. 1. máje, v k. ú. Chrastava I, manželům Věře a Bronislavu Gistrovým  

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:  
 
RM  s c h v á l i l a  
1. pronájem části st. p. č. 50 o výměře cca 149 m2 v k. ú. 
Chrastava I od  manželů Simony a Václava Keyřových, za účelem 
stavby „Chrastava, dopravní řešení v centru města – přeložka 
silnice II/592“ – III. etapa, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. 
N/51/2011 a pověřila starostu jejím podpisem 
2. pronájem části st.p.č. 56 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Chrastava I 
od paní Věry Holčapkové a pana Ivana Martenka, za účelem 
stavby „Chrastava, dopravní řešení v centru města – přeložka 
silnice II/592“ – III. etapa, vč. návrhu nájemní smlouvy  čj. 
N/52/2011 a pověřila starostu jejím podpisem 
3. pronájem části p.p.č. 128 o výměře cca 31 m2 v k.ú. Chrastava I 
od manželů  Heleny a Josefa Kolouchových, za účelem stavby „
Chrastava, dopravní řešení v centru města – přeložka silnice 
II/592“ – III. etapa, vč. návrhu nájemní smlouvy  čj. N/53/2011 a 
pověřila starostu jejím podpisem  
4. pronájem části p.p.č. 169/1 o výměře cca 142 m2 v k.ú. 
Chrastava I od manželů Bc. Jitky a Luďka Zlesákových, za účelem 
stavby „Chrastava, dopravní řešení v centru města – přeložka 
silnice II/592“ – III. etapa, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. 
N/54/2011 a pověřila starostu jejím podpisem  
5. pronájem části p.p.č. 164/1 o výměře cca 21 m2 v k.ú. Chrastava 
I od pana Milana Vika, za účelem stavby „Chrastava, dopravní 
řešení v centru města – přeložka silnice II/592“ – III. etapa, vč. 
návrhu nájemní smlouvy  čj. N/55/2011 a pověřila starostu jejím 
podpisem  
6. pronájem části p.p.č. 1477 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Chrastava I 
od manželů Zdeňky a Petra Zahradníkových, za účelem stavby „
Chrastava, dopravní řešení v centru města – přeložka silnice 
II/592“ – III. etapa, vč. návrhu nájemní smlouvy  čj. N/56/2011 a 
pověřila starostu jejím podpisem 
7. výpůjčku části  p.p.č. 1478 v k.ú. Chrastava I od Povodí Labe, s.
p., za účelem stavby „Chrastava, dopravní řešení v centru města – 
přeložka silnice II/592“ – III. etapa, vč. návrhu smlouvy o výpůjčce 
pozemku čj. RU/33/2011 a pověřila starostu jejím podpisem 
 
RM  s c h v á l i l a  
vypůjčit části  
st.p.č. 52/2  o výměře cca 42 m2  
st.p.č. 54/3  o výměře cca 109 m2 
p.p.č. 35     o výměře cca 29 m2 
p.p.č. 102   o výměře cca 67 m2 
p.p.č. 106   o výměře cca 487 m2 
p.p.č. 109   o výměře cca 25 m2 
p.p.č. 113/1      o výměře cca 22m2 
p.p.č. 114   o výměře cca 133 m2 
p.p.č. 120   o výměře cca 60 m2 
p.p.č. 133/3      o výměře cca 134 m2 
p.p.č. 147   o výměře cca 118 m2 

p.p.č. 148   o výměře cca 81 m2 
p.p.č. 157   o výměře cca 304 m2  
p.p.č. 1482/1     o výměře cca 16  m2  
p.p.č. 1385/1     o výměře cca 601 m2 
p.p.č. 1385/3     o výměře cca 12 m2 
p.p.č. 1385/4     o výměře cca 11 m2 
p.p.č. 1386/1     o výměře cca 66 m2 
p.p.č. 1386/2     o výměře cca 338 m2 
p.p.č. 1386/3     o výměře cca 422 m2 
p.p.č. 1388  o výměře cca 396 m2 
p.p.č. 1391/7     o výměře cca 80  m2 
p.p.č. 1490  o výměře cca 132 m2 
p.p.č. 1505/7     o výměře cca 20 m2 
p.p.č. 1505/8     o výměře cca 105 m2 
p.p.č. 1505/9     o výměře cca 20 m2 
poz.p.č. 1533    o výměře cca 163 m2 , 
vše k.ú. Chrastava I, Krajské správě silnic Libereckého kraje, p.o, 
za účelem stavby „Chrastava, dopravní řešení v centru města – 
přeložka silnice II/592“ – III. etapa, vč. návrhu smlouvy o výpůjčce 
pozemku čj. RU/34/2011 a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  s c h v á l i l a  
smlouvu o zajištění závodního stravování Rů/35/2011 a pověřila 
starostu jejím podpisem  
 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í  
odstoupení firmy Baltom, s. r. o. od realizace akce „Oprava 
povodňových škod v Chrastavě – L5, lávka Mlýnská ul.“ 
 
-  s c h v á l i l a  
hodnocení a zadání akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – 
L5, lávka Mlýnská ul.“ na základě Protokolu o posouzení a 
hodnocení nabídek, v souladu s § 6 a § 12 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a přidělila 
zakázku firmě SaM silnice a mosty a. s., Máchova 1129, 470 01 
Česká Lípa, IČ 25018094 
 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem SaM silnice a mosty a.s., 
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ 25018094 na realizaci 
akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – L5, lávka Mlýnská 
ul.“  
 
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1 k mandátní smlouvě s Technicko-inženýrská 
kancelář, Ing. Vladimír Wünsch, W-Invest, Ruprechtická 387/49, 
460 01 Liberec 1, IČ 15167861 na výkon technického dozoru 
investora v rámci akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – 
L5, lávka Mlýnská ul.“  
 
-  s c h v á l i l a 
dohodu o napojení objektu na pult centralizované ochrany s KŘ 
PČR LK  
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- schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2011/06/XVII ze dne 27. června 2011 prodej pozemkové parcely č. 264/6 o výměře 129 m2 – zahrada, v 
k.ú. Chrastava I, za podmínky koupě domu č. p. 182 žadateli, do podílového vlastnictví Jany Zoubkové a Jiřího Janků, za cenu 12.900,- Kč 
a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/29/0011  
- schválilo 
koupě a směnu nemovitostí z důvodu probíhajícího úsilí o realizaci veřejně prospěšné stavby Libereckého kraje: „Chrastava, dopravní 
řešení v centru města – přeložka silnice II/592“ – III. etapa. Bez realizace těchto smluv by nemohlo dojít k realizaci této veřejně prospěšné 
stavby. 
1. koupi pozemkové parcely č. 119 o výměře 219 m2 – zahrada, části kolny na stavební parcele č. 56, části stavební parcely č. 56 o 
výměře cca 8 m2, vč. porostů, součástí a příslušenství, vše k.ú. Chrastava I, které jsou ve vlastnictví paní Věry Holčapkové a pana Ivana 
Martenka, vč návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní čj. SBS/06/2011  
2. koupi části pozemkové parcely č. 128 o výměře cca 51 m2 – zahrada, vč. porostů, součástí a příslušenství, vše k.ú. Chrastava I, která je 
ve vlastnictví manželů Heleny a Josefa Kolouchových, vč návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní čj. SBS/07/2011  
3. koupi rodinného domu čp. 330 se stavební parcelou č. 60 o výměře 224 m2, vč. porostů, součástí a příslušenství, vše k.ú. Chrastava I, 
která je ve vlastnictví pana Zdeňka Faltina, vč návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní čj. SBS/09/2011  
4. koupi části pozemkové parcely č. 1478 – vodní plocha v k.ú. Chrastava I, od Povodí Labe, s.p., které má právo hospodařit s majetkem 
státu, vč návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní čj. SBS/25/2011  
5. směnu, kterou město Chrastava převede nezastavěné části pozemkových parcel č. 147, č. 148 a č. 157, vč. porostů, součástí a 
příslušenství, vše k.ú. Chrastava I, do SJM Bc. Jitky a Luďka Zlesákových, naopak výměnou zato manželé Bc. Jitka a Luděk Zlesákovi 
převedou část pozemkové parcely č. 169/1 o výměře cca 448 m2 vč. porostů, součástí a příslušenství, v k.ú. Chrastava I, do vlastnictví 
města Chrastava, vč návrhu smlouvy o budoucí smlouvě směnné čj. SBS/22/2011  
- schválilo 
v souladu s doporučením RM ze dne 15.8.2011 čj. 2011/14/VI žádost TJ Spartak Chrastava, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 
46744657 o mimořádnou dotaci včetně smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace čj. HFO/BL/Sp/3/2011 tuto skutečnost zahrnující a 
pověřilo starostu města podpisem této smlouvy  
- vzalo na vědomí 
v souladu s § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet 
Mikroregionu Hrádecko–Chrastavsko za rok 2010 schválený členskou schůzí Mikroregionu Hrádecko–Chrastavsko dne 28.6.2011, čj. 
2011/III/MHCH-11  
- zřídilo  podle § 84 odst. 2, písm. c zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účelový fond oprav obecních bytů a domů  
- schválilo  pravidla tvorby a čerpání účelového fondu oprav obecních bytů a bytových domů a pověřilo starostu města jeho podpisem 
- rozhodlo 
o uzavření dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření společného předškolního obvodu mateřské školy č. D/12/2010 a pověřila starostu města jeho 
podpisem 
- zamítlo 
návrh Ministerstva vnitra České republiky na zrušení obecně závazné vyhlášky č.7/2010, o stanovení podmínek v rozsahu nezbytném k 
zajištění veřejného pořádku pro průběh veřejnosti přístupných sportovních podniků o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2010   
- schválilo  komisi pro vyhodnocení Sportovce Chrastavy pro rok 2011 ve složení:  
předseda komise: Mgr. Oldřich Němec; členové: Mgr. Eva Kašková, Kateřina Rožcová, Danuše Husáková, Bc. Ondřej Kout 
- schválilo 
1. zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města za 1. pololetí 2011 a návrh plánu činnosti kontrolního výboru zastupitelstva 
města na 2. pololetí 2011  
2. návrh předsedy kontrolního výboru na peněžitá plnění členům výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva města za 1. pololetí r. 2011  
- uložilo 
HFO na základě projednání a vzetí na vědomí zprávy pracovní komise zabývající se "Problémem s pitnou vodou ve Vítkově" na ZM dne 27. 
června 2011 předložit návrh na zřízení fondu a pravidel "Pro řešení problematiky pitné vody ve Vítkově pro oblast, kde není veřejný 
vodovod" v termínu do konce roku 2011 
- schválilo 
podání žádosti na Liberecký kraj o poskytnutí dotace na akci "Stavební objekt SO 105 Místní komunikace včetně chodníků a terénních 
úprav" na které se Město Chrastava a firma Benteler bude podílet v částce po 1 milionu Kč 
 
Neschválený bod: 
2011/07/XV 
ZM schválilo zařadit návrh 200.000 Kč pro rozpočet města na rok 2012 – zlepšení informačního systému pro občany „SMS do kapsy“ 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:  
-  s c h v á l i l a 
pronajmout část poz. p. č. 312 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Chrastava I, paní Janě Kolářové, za účelem zřízení zahrady, vč. smlouvy o 
nájmu pozemku čj. N/58/2011  
-  s c h v á l i l a  
1. v návaznosti na své usnesení 2009/12/XIII ze dne 14. září 2009 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/11/2011 ve prospěch  
společnosti RWE GasNet, s.r.o. k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby prodloužení NTL plynovodu vč. přípojky na poz.p.
č. 729 a 733 v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, za cenu 3.630,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene  
 2. v návaznosti na své usnesení 2010/17/V odst. 1 ze dne 29. září 2010 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/12/2011 ve 
prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby rekonstrukce NTL plynovodu 
Chrastava, ul. Víta Nejedlého na poz.p.č. 247/2, 1391/7 a 1391/8 v k. ú. Chrastava I, za cenu 26.520,- Kč vč. DPH a náklady spojené se 
zřízením věcného břemene  
 3. v návaznosti na své usnesení 2010/17/V odst. 2 ze dne 29. září 2010 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/13/2011 ve 
prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby rekonstrukce NTL přípojek ul. Nádražní 
200 a 201 na poz. p. č. 301 a 1391/8 v k. ú. Chrastava I, za cenu 61.440,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene  
4. v návaznosti na své usnesení 2010/17/V odst. 5 ze dne 29. září 2010 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/14/2011 ve 
prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby rekonstrukce STL, NTL plynovodu 
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   V pondělí dne 5. září 2011 za účasti náměstka pro dopravu Libereckého kraje pana Martina Seppa byla otevřena 
jednosměrně pro veškerou dopravu  Pobřežní ulice. Provizorní most je nyní dle rozhodnutí příslušného silničního 
správního úřadu magistrátu Statutárního města Liberce jednosměrný (ve směru z centrální Chrastavy na Vítkov, Vy-
sokou a Václavice) pro dopravu vozidel do 7,5 tuny. Těžší doprava včetně kamionů do průmyslové zóny Benteleru a 
WMA Glass je odkloněna v tomto směru nadále přes Václavice. 
  Na 1. 11. 2011 je naplánováno obousměrné otevření ulice Pobřežní a zároveň obousměrné otevření provizorního 
mostu pro osobní vozidla. Tím bude dokončena realizace 2. etapy přeložky II/592. Cílem je následně (snad v příštím 

Chrastava, Pobřežní ul. na poz.p.č. 21 a 38/3 v k.ú. Chrastava I, za cenu 12.000,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného 
břemene  
 5. v návaznosti na své usnesení 2007/12/I odst. 1 ze dne 1. října 2007 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/15/2011 ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby elektrizační soustavy vedeni NN na 
poz. p. č. 1288/3 a 1496/1 v k. ú. Horní Chrastava, za cenu 600,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene  
 6. v návaznosti na své usnesení 2009/12/XV ze dne 14. září 2009 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/16/2011 ve prospěch  
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby elektrizační soustavy vedeni NN na poz.p.č. 
720/1 a 728 v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, za cenu 600,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene  
7. návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/17/2011 ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a.s., k zajištění strpění umístění, 
zřízení a provozování stavby elektrizační soustavy vedeni NN na poz.p.č. 1403/3 v k.ú. Chrastava I, za cenu 600,- Kč vč. DPH a náklady 
spojené se zřízením věcného břemene  
-  s c h v á l i l a  
1. zřízení věcného břemene na st.p.č. 52/2, 54/3, 65  a 404,  na poz.p.č. 1386/1, 1386/2, 1475, 1387, 1408/1, 1448/2, 1386/3, 1180/2, 
1533, 106, 109, 54/2, 113/1, 1388, 35, 114, 120 a 1181/1, vše k.ú. Chrastava I a na poz. p. č. 1345/1 v k. ú. Horní Chrastava, ve prospěch 
společnosti SVS a.s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Rekonstrukce stávající kanalizace vč. nových 
stok a rekonstrukce vodovodu“, za cenu ve výši 1000,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí o smlouvě o zřízení věcného břemene čj. 
SBS/26/2011   
2. zřízení věcného břemene na poz.p.č. 761/46, 761/47, 761/49 a 761/50 v k.ú. Chrastava I ve prospěch OSBD Liberec, a.s., jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Odvodnění sklepních prostor BD čp. 702, Střelecký vrch“ za cenu ve výši do 100 
bm 10.000- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/27/2011   
-  s c h v á l i l a     
záměr pronajmout část poz.p.č. 580 o výměře cca 15 m2 – ostatní plocha v k. ú. Chrastava I (na zřízení manipulační plochy)  
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec, Londýnská 
564, 460 11 Liberec 11, IČ: 4527492 na realizaci akce „Rekonstrukce komunikace Chrastava – Nová Víska“  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í  zápis č. 2011/11 z jednání bytové a sociální komise ze dne 5. září 2011  
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou paní Jindřišce Chlumové   
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu panu Jaroslavu Princovi  
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu panu Jiřímu Augustovi   
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu paní Emílii Berkyové  
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Karlu Kubínovi  
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu panu Josefu Červenému  
-  r o z h o d l a   snížit nájemné u bytu č. 19, Turpišova č.p. 240, Chrastava o 50 % do doby odstranění závad v souladu se zákonem č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, dle § 698  
-  r o z h o d l a   snížit nájemné u bytu č. 31, Střelecký Vrch č.p. 715, Chrastava o 50 % do doby odstranění závad v souladu se zákonem 
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, dle § 698, a to od 1. července 2011 do 31. srpna 2011, kdy byly závady odstraněny.  
-  r o z h o d l a   snížit nájemné u bytu č. 2, Nádražní č. p. 104, Chrastava o 50 % do doby odstranění závad v souladu se zákonem č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, dle § 698  
-  r o z h o d l a   snížit nájemné u bytu č. 1, Nádražní č.p. 104, Chrastava o 50 % do doby odstranění závad v souladu se zákonem č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, dle § 698  
-  r o z h o d l a   snížit nájemné u bytu č. 4, Nádražní č.p. 104, Chrastava o 50 % do doby odstranění závad v souladu se zákonem č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, dle § 698  
-  r o z h o d l a   snížit nájemné u bytu č. 3, Nádražní č.p. 104, Chrastava o 75 % do doby odstranění závad v souladu se zákonem č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, dle § 698 
-  u l o ž i l a  tajemníkovi MěÚ podat na RM dne 14. prosince 2011  informaci o stavu prací na bytech se sníženým nájemným  
-  u l o ž i l a  
v souladu s § 102 odst. 2 písm. m, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a změn, odboru pro záležitosti občanů 
MěÚ Chrastava zajistit uzavření příslušných smluv (dohod o změně smlouvy) k naplnění unesení rady města č. 2011/13/XVII/3, ze dne 8. 
srpna 2011 a pověřila vedoucí odboru pro záležitosti občanů jejich podpisem   
-  j m e n o v a l a 
s účinností od 21. září 2011 vedoucím organizační složky města Společenského klubu na základě návrhu konkurzní komise Bc. Pavla 
Urbana a určila jeho práva a povinnosti s tím, že jmenování je na dobu (určitou) výkonu uvolněné funkce stávající vedoucí Společenského 
klubu  
-  p o v ě ř i l a  
starostu města, na základě požadavků stavebních a autorských dozorů, podpisem dodatků smluv k jednotlivým dotačním akcím na 
nápravu povodňových škod podpořených Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, za podmínky zachování všech parametrů uvedených 
v Rozhodnutí jednotlivých akcí, včetně ceny  
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roce) realizovat i etapu 3., která by navazovala 
na etapu druhou a ústila do ulice Frýdlantské 
(před restaurací U Jeřice). Tím by bylo dokonče-
no nové propojení na Frýdlant, o které usiluje 
naše město od roku 1985. 
 

V Chrastavě dne 6. 9.  2011                                                                                              
                   Ing. Michael Canov,  starosta 

Vážení spoluobčané,

 dovoluji si Vás pozvat na osmdesátý devátý „Večer se 
starostou“ na téma  .

 Setkání se koná 
.

     Těším se na Vaši účast.                       Ing. Michael Canov

„Veøejná autobusová a vlaková doprava“

Pozvání přijali zaměstnanci společnosti KORID LK s.r.o.
v čele s panem ředitelem Ing. Jiřím Hruboněm.

v pondìlí 3. øíjna  2011 od 17:00 hod.
v malé zasedací místnosti na radnici

     

 Odborným garantem večera je vedoucí kanceláře starosty
paní Ivana Loučková.

Reakce MěÚ Chrastava, OVÚS na článek “Z pera čtenářů” autora Lamberta Medřického, 
zveřejněný v Chrastavských listech č. 9/11 

 
    MěÚ Chrastava, odbor výstavby a územní správy, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm f) zák.č. 183/2006 Sb., o územní 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ( stavební zákon ) provádí  prověřování staveb podél vodních toků provedených 
bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadované stavebním zákonem. Zjištěné „černé stavby“ budou předmětem řízení o 
odstranění stavby dle ust. § 129 stavebního zákona. Stavební úřad v Chrastavě si dovoluje upozornit stavebníky tzv. „černých staveb“ na 
výši sankcí dle stavebního zákona a to např. za provedení  stavby vyžadující ohlášení dle § 178 odst. 1 písm a) stavebního zákona sankce 
do 200 000,- Kč.                                                                                                                                                                           M. Janoušek 

    Město Chrastava obdrželo dotace na realizaci škod po povodni 2010. Dochází k uvolňování finančních prostředků během celého roku,  
tudíž realizace jednotlivých akcí je v různých postupových fázích. Některé akce jsou již dokončeny, některé se realizují a jiné čekají na 
uvolnění prostředků z MMR a budou teprve zahájeny. 
 
Přehled akcí: 
M1, most Malá Nádražní – stavba v současné době prošla schvalovacím procesem na MMR a v letošním roce bude probíhat přeložení 
inženýrských sítí a práce budou pokračovat v r. 2012 
M2, most u autobusového nádraží - práce probíhají, celkem realizováno 70% z celého objemu 
M4, most Družstevní ulice – práce provedeny na 100%  
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M5, most u č.p. 15 – práce probíhají, zrealizováno 48% z celého objemu prací 
M6, most Dolní Vítkov – práce před dokončením a předáním hotovo 98% 
M7, most Dolní Vítkov za hřištěm – práce probíhají, zrealizováno  40 % z celého objemu prací 
M11, most Horní Vítkov u školy – práce provedeny 100%  
L1, lávka u ČOV – práce probíhají, zrealizováno 90% z celého objemu prací 
L2, lávka Malá Nádražní – práce probíhají, zrealizováno 80% z celého objemu prací 
L4, lávka Malá Kostelní – práce probíhají, zrealizováno 90% z celého objemu prací 
O3, Most Vítkov u č.p. 95 – práce probíhají, zrealizováno 35%  z objemu prací 
K1, Bílokostelecká ulice – práce provedeny, zrealizováno 90% z celého objemu  
K2, Pobřežní ulice – práce probíhají, zrealizováno 15% z objemu prací 
K3, ulice Malá Nádražní – práce probíhají, zrealizováno 65% z celého objemu prací 
K4, Komunikace u autobusového nádraží – práce probíhají, zrealizováno 10% z objemu prací 
K5, ulice U Nisy – práce probíhají, zrealizováno 95% z celého objemu prací 
K6, Mostní ulice – práce probíhají zrealizováno, 50% z celého objemu prací 
K7, Alšova ulice – práce probíhají, zrealizováno 20% z celého objemu prací 
K12, Turpišova ulice – práce probíhají, zrealizováno 70% z celého objemu prací 
K16, Družstevní ulice – práce probíhají, zrealizováno 40% z celého objemu prací 
K18, ulice Malá Frýdlantská – proběhlo vytyčení stavby a práce budou pokračovat v návaznosti na založení a probíhající práce mostu M5 
K19, komunikace 023c – práce probíhají, zrealizováno 75% z celého objemu prací 
K20, komunikace 024c – práce probíhají, zrealizováno 75% z celého objemu prací 
K21, Pobřežní ulice , část C – práce probíhají, zrealizováno 85% z celého objemu prací 
K22, komunikace 080c – čekáme na uvolnění finančních prostředků z MMR 
K23, komunikace Dolní Vítkov – stavba předána zhotoviteli, budou zahájeny práce 
K24, chodníky Žitavská ulice – práce probíhají, zrealizováno 30% z celého objemu prací 
K25, chodníky Nádražní ulice – práce probíhají, zrealizováno 30% z celého objemu prací 
K26, chodníky Bílokostelecká ulice – stavba předána a budou započaty práce 
Povodňové škody, místní rozhlas – čekáme na uvolnění finančních prostředků z MMR 
Povodňové škody, veřejné osvětlení – čekáme na uvolnění finančních prostředků z MMR 
Povodňové škody, vodní nádrž – čekáme na uvolnění finančních prostředků z MMR 

                                                                                  Zuzana Halmová  ORM - investice 

Chrastava (5. 9. 2011) -  Pouhé dva měsíce trvala  firmě Skanska stavba nového mostu přes Vítkovský potok v Chrastavě, který 
byl loni stržen povodněmi. Původní dobu výstavby tak stavbaři díky vyššímu nasazení zkrátili o polovinu. To vše kvůli přání 
starosty: zprovoznit most před začátkem nového školního roku, protože s mostem sousedí základní a mateřská škola. Dobrá věc 
se nakonec podařila a od pondělí 5. září již mohou děti přecházet bezpečně přes nový most. 
 

„Pracujeme v Chrastavě na pěti mostech, které byly loni poškozeny 

povodněmi. Pan starosta nás oslovil, zda bychom přednostně mohli zrealizovat 
tento most přes letní prázdniny z důvodu bezpečnosti dětí. Nasadili jsme sem 
proto dvojnásobek pracovníků. Protože i letos v srpnu zde hrozily povodně, 
museli jsme na týden zastavit práce. Jsem ale rád, že zkrácený termín předání 
mostu, který jsme slíbili, jsme přesto dodrželi,“ řekl Tomáš Šulc, vedoucí 
střediska Liberec společnosti Skanska. 
 
„Jsem velice rád, že začátek školního roku v naší školičce ve Vítkově mohl být 
opravdu slavnostní a děti se mohly při jeho zahájení po zbrusu novém mostě  
projít do školy jako ti úplně první. Zároveň musím velmi ocenit zhotovitelskou 
firmu. Přestože v žádném případě nemusela, přestože jí k tomu nemohly tlačit 
žádné termíny, dokázala ve výborné kvalitě zhotovit most doslova v šibeniční 
lhůtě a udělat tak radost nejen dětem, ale i všem dospělým zaměstnancům ZŠ 
a MŠ Chrastava-Vítkov,“  řekl p. Canov,  starosta Chrastavy. 
 
    Původní most byl během loňských povodní kompletně stržen. Povodeň 
zničila obě opěry včetně předpolí. Nosná konstrukce byla povodní odnesena zhruba 50 metrů po proudu. Vzhledem k celkovému stavu 
konstrukce bylo rozhodnuto, že nejvhodnějším řešením je celková rekonstrukce. 
 

    Stavba nového mostu byla zahájena letos 7. července a původní termín dokončení byl 31. října. Most byl však předán již v pátek 2. září 
s tím, že se budou ještě dokončovat práce, které nebrání provozu. Po dobu rekonstrukce byl potok v blízkosti budoucího nového mostu 
zatrubněn, potrubí byla zasypáno a byl zde vybudován provizorní přejezd. Ten bude v nejbližších týdnech odstraněn.  
 

    Nový most je jednopolový, konstrukce je tvořena otevřeným železobetonovým plošně založeným rámem. Most převádí místní 
komunikaci šířky 5,5 m Délka mostu je 3,34 m, šířka nového mostu byla rozšířena na 6,6 metru, výška nad hladinou cca 2,5 metru. Římsy 
jsou osazeny zábradlím a povrch mostu je asfaltový. Svahy podél potoka jsou zpevněny kamennou dlažbou uloženou do betonového lože. 
 

    Most bude opatřen letopočtem doby opravy a na mostě budou osazeny nové tabulky s evidenčním číslem mostu a názvem vodoteče. 
 

UPOZORNĚNÍ 
Po celý měsíc říjen 2011 je z technických důvodů zavřeno 

Muzeum historické hasičské techniky. 
Děkujeme za pochopení. 
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Činnost městské policie v měsíci září 
                    - odchyt psů – 1x (útulek Chrastava) 

        -    opakované kontroly zaměřené na rušení nočního klidu v katastru obce 
     -      pravidelné kontroly na požívání alkoholických nápojů na veřejných místech, kde je to zakázáno 

          vyhláškou města 
  -   opakované kontroly ohledně volného pobíhání psů bez vlivu majitele v katastru obce 
  -     usměrňování dopravy v lokalitě Horní Vítkov (otevírání  mostu) 
  -   spolupráce s OO PČR Chrastava, dopravně – bezpečnostní akce zaměřená na dodržování  
        bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 
  -   kontrola stavu vodních toků 
  -   opakované kontroly okolí kostela Sv. Vařince (veřejný pořádek) 
  -   kontrola veřejného pořádku a dopravní situace  ve Stráži nad Nisou 

  -    pravidelné kontroly azylového domu 
  -   předvedení osoby (veřejný pořádek, rušení nočního klidu) 

     -      kontrola dopravní situace v ul. Spojovací  
          -  kontrola počtu hracích automatů v katastru obce 

                    - opakované kontroly trasbordéru v osadě Kolonka 
-      opakované kontroly ohledně kouření na místech zákonem zakázaných 
-      řešení veřejného pořádku v lokalitě Střelecký Vrch 
-      městská policie mimo vyjmenované činnosti provádí během celého měsíce kontrolu  dopravní situace a  kompexní dohled nad 
dodržování veřejného pořádku, dále jsou pravidelně prováděny kontroly všech lokalit obce Chrastava a  Stráž nad Nisou.   

Vypracoval:  str. Mojmír Boch  

   Od dubna letošního roku je zaveden nový systém svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu. V průběhu soboty a neděle bude 
projíždět městem souprava kontejnerů s obsluhou,  která bude odpad od občanů vybírat a ukládat přímo na vůz. Rozpis míst i časů 
je uveden dále.  
 
   Další možností, jak zlikvidovat objemný a nebezpečný odpad, který nelze uložit do sběrné nádoby určené pro směsný odpad, je 
využití  služeb sběrného dvora. Do 200 kg / osobu / rok je tato služba pro fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu 
v Chrastavě a jsou poplatníky místního poplatku za odpady zdarma.  
   Děkujeme Vám, že využíváte nabízených služeb a odpad nekončí na černých skládkách v okolí města.         Z. Vojtíšková, referent ORM 

 

Nebezpečné odpady

Výrobky pro zpětný odběr 

Velkoobjemové odpady 

 – AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a oleje,vyjeté oleje, olověné akumu-
látory, olejové a vzduchové filtry, brzdové kapaliny

- lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory,elektronické nářadí, 
hračky, sporáky, svítidla apod.

– matrace, nábytek, koberce, pneumatiky, podlahové krytiny, umyvadla, bedny, lyže 
apod.

Uvedený odpad můžete BEZPLATNĚ předat pracovníkům firmy AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., kteří přijedou do Vašeho 
města se speciální svozovou  technikou.

PODZIMNÍ SBÌROVÉ DNY
SBÌR NEBEZPEÈNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Dolní Vítkov
Horní Vítkov 
Richtrův Vrch
Frýdlantská
Liberecká
Turpišova

        
       
       

   
    

pod bytovkami naproti č.p. 59    

křižovatka pod ZŠ u č.p. 109

křižovatka

          u mostu k Družstevní

            u sběrného dvora

                   parkoviště u TJ Spartak

9 - 10  hod.
10 - 11 hod.
11  - 12   hod.
12 - 12   hod.
12 - 13 hod.
13 - 14 hod.

00  00

10   10  

15 00

05  45

50  30  

40  15  
 

Střelecký Vrch
Bílokostelecká
Nádražní 
Andělská Hora
Andělohorská
Na Hůrce
Lipová

      
    

            
     

      
              

                 

před vjezdem do sídliště    

u DPS

parkoviště u BREMI

náves

zastávka ČSAD u mostu        

Vzduchotechnik

u nádob na tříděný odpad

9   - 10  hod.
10 - 11 hod.
11   - 11  hod.
12  - 12  hod.
12 - 13 hod.
13 - 14 hod.
14 - 15 hod.

00 00

15    15  

20 50

00 40

45   15  

20   00  

10   00 
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    Stalo se již tradicí, že představitelé města Chrastava jsou účastni 
různých akcí pořádaných partnerskými městy. V tomto případě šlo o 
Volksfest v bavorském Eichstättu. Konal se ve dnech 10. a 11. září 
2011. Tentokrát se návštěvy účastnili i někteří členové Společnosti 
přátel historie města Chrastava. Volksfest všechny upoutal svou 
klasickou okázalostí. Součástí oslav je velmi zajímavý a organizačně 
velmi náročný průvod skrz celé město. V Bavorsku jsou velmi rozšířené 
různé spolky a právě ony spolky tvoří celý průvod a je skutečně na co 
koukat. V čele vždy kráčí mnohočetná dechová kapela, která udává 
celému průvodu rytmus. V těsném závěsu za kapelou jedou kočáry 
tažené koňmi, ve kterých seděli významní představitelé města Eichstätt, 
vážené osoby a v neposlední řadě zástupci partnerských měst 
Chrastava a Bolca Vestenanova (Itálie). Dalšími účastníky průvodu jsou 
pak členové desítek různorodých spolků a sdružení. Někteří jdou pěšky, 
jiní jedou na kolech, někdo jede traktorem nebo na jiném stroji. Je to 
skutečně zajímavá a často úsměvná a velmi vtipná podívaná. Každý 
spolek má své specifické zaměření a v průvodu jsou jeho členové 
oblečeni i vybaveni tak, aby bylo jasné, čím se spolek zabývá. Večer se 
pak lidé sesednou v obrovském stanu, kde hrají dechové kapely z 
celého Bavorska, podává se pivo v tzv. "tuplácích" a k pivu patří 
samozřejmě dobré jídlo, kterého je vždy dostatek a veliký výběr.  
    V areálu Volkfestu je i tradiční pouť. Všichni si tedy určitě přijdou na 
své, a proto se vždy u této příležitosti sejde mnoho lidí. V neděli se celá 
výprava z Chrastavy účastnila oslav a v pondělí celou skupinu ještě 
přijal na radnici pan primátor Arnulf Neumeyer.  Vzhledem k tomu, že se 
v Eichstättu konají příští rok volby, do kterých již pan primátor 
nekandiduje, byla to i příležitost se oficiálně rozloučit. Právě členové 
Společnosti přátel historie města Chrastava byli tenkrát u zrodu 
partnerství mezi oběma městy, bylo tedy velmi milé, když pan primátor 
vzpomínal a děkoval všem za to, co následovalo po nesmělém začátku 
v roce 1991. Přátelství se rozvinulo v partnerství, které zasahuje do 
různých složek obou měst. Funguje výborně výměna žáků základních 
škol, každý rok se koná fotbalový turnaj a v jednání je i možná 
spolupráce mezi sbory dobrovolných hasičů obou měst. Je tedy patrno, 
že ani vzdálenost ani jazyková rozdílnost není bariérou pro přátelství. 

Kateřina Pokorná 

    Během návštěvy našeho partnerského města Eichstätt u příležitosti jejich lidových slavností v září 2011, jsme  se setkali i s panem 
Erwinem Pohlem, významným sklářským výtvarníkem, který se narodil  2. 9.1914 v Chrastavě. Jmenovaný známý výtvarník získal odborné  
vzdělání v oblasti  rytí skla a sklářského designu v Kamenickém Šenově a v Jablonci nad Nisou. Působil v řadě firem ve východním 

Bavorsku a později se zaměřil na malbu 
na skle. V této profesi použil řadu 
nových technologii, které jsou chráněné 
i patentem.  
 
    Pan Erwin Pohl v doprovodu svých  
opatrovníků manželů Karin a Karla-
Ernsta Soukupa a Dr. Hanse Heimerla 
nám představil část svého díla  a byl 
potěšen naší nabídkou  vystavit  jeho 
dílo v Chrastavě. Starosta města Ing. 
Michael Canov a místostarostka Zita 
Václavíková informovali p. Pohla, že na 
jaře roku 2012 by mohla být 
v prostorách Führichova domu 
uspořádána výstava jeho děl a pozvali 
výtvarníka k návštěvě jeho rodného 
města. Pan Pohl souhlasil s tím, že  
představitelé Chrastavy si ihned 
odvezou dva skleněné obrazy a další 
díla budou převezena do Chrastavy na 
jaře příštího roku. 
 
    Protože pan Pohl již nemá žádné 
příbuzné ani dědice je jeho velkým 
přáním, aby v jeho rodném městě byla 
zanechána skleněná stopa v podobě 
jeho díla. 
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- Oznamujeme, že do konce měsíce října je možno zahájit KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA. Přihlášky můžete vyzvednout v kanceláři Spole-
čenského klubu.                                                                                                                                                                            Pavel Urban 
————————————————————————————————————————————————————————————— 

Informace z informačního centra 
   V průběhu letošního léta, přesněji od 18. července do 31. srpna 2011, vyhlásil Deník.cz anketu „Volba nejlepšího informačního centra 
regionů České republiky roku 2010“.  
   Stačilo si vybrat IC, kde jste byli spokojeni s obsluhou, informacemi a nabídkou, kliknout na příslušný kraj a dát hlas vybranému IC. 
   Toto hlasování se samozřejmě týkalo i chrastavského infocentra. Hlasovalo se na webové stránce a rozhodně jsme se v této anketě 
neztratili. 
   V České republice můžete celkem navštívit 601 informačních center. V samotném Libereckém kraji se jich nachází 47. 
   A výsledky hlasování? 
   Ze všech informačních center z celé ČR vyhrálo TIC Žatec se 466 hlasy, na druhém místě se umístilo MIC Louny s počtem 430 hlasů a 
na třetím MIC Uherské Hradiště se 313 hlasy. Ale v této anketě byste také našli i infocentra, která nedostala ani jeden hlas. Těch bylo 126. 
INFORMAČNÍ CENTRUM CHRASTAVA se v celorepublikovém pořadí dostalo na 52. – 54.místo společně s Jindřichovým Hradcem a 
Bystřicí pod Perštýnem. Z celkového počtu 601 IC v České republice je to určitě pěkné umístění. 
   V Libereckém kraji naše „íčko“ stálo na pomyslných stupních vítězů. Obsadili jsme třetí místo s počtem 50 hlasů, za KIC Jablonec nad 
Nisou, který obdržel 67 hlasů a nejlepší infocentrum v Libereckém regionu je IC Malá Skála se 144 hlasy. 
   Věděli jste, že informační centra mají svoji profesní organizaci A.T.I.C. ČR (Asociace turistických informačních center ČR), která jich 
sdružuje již 175 IC z celé ČR? 
   Věděli jste, že informační centra mají zkratky TIC (Turistické informační centrum), KIC (Kulturní informační centrum), MIC (Městské 
informační centrum) a že jsou i soukromá IC?  
   Věděli jste, že pracovníka informačního centra najdete zařazeného v katalogu prací teprve od konce loňského roku? 
   Věděli jste, že veřejný internet nabízí téměř 70 % IC? 
   Věděli jste, že každé druhé IC nabízí turistům průvodcovské služby? 
   Věděli jste, že dotazovaných 185 IC v roce 2008 obsloužilo 4 394 706 turistů a návštěvníků? A to už je úctyhodné číslo, nemyslíte? 

           J. Marxová  

Srdečně vás zveme do Městské galerie na říjnovou výstavu, kterou pro vás připravil Společenský klub Chrastava, a to od 
1. – 31. 10. 2011. Výstava má název „OZNAMUJE  SE  LÁSKÁM  VAŠÍM“. 
Jedná se o svatební fotografie 19. a 20. století a vše co souvisí se svatbami. Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 3. 10. 
2011 od 16:00 hod. v infocentru. 
Těšíme se na vaši návštěvu.  
Otevřeno máme od pondělí do neděle 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hodin. 
Všem, kteří nám zapůjčili své fotky, velmi děkujeme. 

Společenský klub Vás srdečně na  představení hry  
 

POTICHU TO NEUMÍM, JSEM VÁŠNIVEJ 
aneb 

FAMÍLIE 
 

Napsal: Joe DiPietro 
Účinkuje: divadelní soubor VOJAN z  Hrádku nad Nisou 

 
dne 4. listopadu 2011 

od 19:00 hodin v městském kině. 
 

Vstupné: 50,-Kč 
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VÍCE INFORMACÍ NA WWW.CHRASTAVA.CZ sponzorsky vytiskla fa

... výslava svatebních fotografií minulého století
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POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKU FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ
Změna programu vyhrazena

Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz

Pátek 7. října v  hodin
Americká sci-fi v českém znění

 - USA – české znění – 122 minut – sci fi 
Když se skupinka teenagerů rozhodne na kameru „Super osmičku“ natočit zombie horor, ani ve snu by nikoho z nich nenapadlo, že vý-
sledný film bude ještě děsivější, než zamýšleli. Jeden z nejoriginálnějších tvůrců současnosti J. J. Abrams (série Ztracení, Mission: 
Impossible 4) spojil síly s největším hollywoodským expertem na mimozemšťany Stevenem Spielbergem a společně natočili film, při jehož 
sledování si nutně vzpomenete na E. T. Mimozemšťana nebo na Blízká setkání třetího druhu.
                                                                                 

Pátek 14. října ve 20:00 hodin

 (Rise of the Planet of the Apes)  – USA – 105 minut – české titulky – akční scifi
Chtěli jsme zdokonalit lidskou rasu, místo toho jsme přišli o pozici pánů tvorstva. Zrození planety opic barvitě a napínavě líčí revoluci, 
která vedla k tomu, že nás na piedestalu civilizace vystřídali nižší primáti. Remake kultovní klasiky.

                                                                                

Pátek 21. října ve 20:00 hodin

– ČR – komedie – 115 minut
Může být nevěra základem šťastného manželství?  Šarmantní bonviván Rudolf je o tom přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že o chlapa 
musí bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. A hlavně, ženská se nesmí nudit …!!!” 

19:00

Místo evoluce … revoluce.

Česká komedie scenáristy, režiséra a producenta Jiří Vejdělek

SUPER 8

ZROZENÍ PLANETY OPIC

MUŽI V NADÌJI 

Vstupné: 75 Kč, v IC Chrastava – 60,-Kč

Vstupné: 75 Kč, v IC Chrastava – 60,-Kč

                                                                                 Vstupné: 75 Kč, v IC Chrastava – 60,-Kč 

18. 10. 2011 | MADAMA BUTTERFLY   (Informace a předprodej v Informačním centru Chrastava) 

Japonská tragédie na jevišti Šaldova divadla 

    Obnovená premiéra jedné z nejslavnějších oper Giacoma Pucciniho se konala v Divadle F.X.Šaldy v pátek 23. září.  
    Na tragický námět z japonského prostředí upozornil Pucciniho ředitel londýnské opery Covent Garden Frank Nielson. Ujistil ho, že hra 
amerického divadelníka Davida Belasca Madama Butterfly, jež je dramatizací stejnojmenného příběhu Johna Luthera Longa, plní v New 
Yorku divadelní domy. Skladatel se ke kompozici připravoval dlouho. Jeho neustálé hledání nových, neotřelých skladatelských postupů jej 
přivedlo při této opeře ke stu-
diu principů japonské hudby, 
které mu byly inspirací. Puc-
ciniho Madama Butterfly je z 
rodu lyričtějších veristických 
oper. Je to příběh japonské 
dívky, kterou si vzal a záhy 
opustil nezodpovědný a lehko-
vážný Pinkerton, důstojník 
amerického námořnictva. 
Křehkou a důvěřivou Čo- čo- 
san zanechal se synkem upro-
střed světa svázaného tradice-
mi, které ona porušila a bezvý-
chodnou situaci řeší sebevraž-
dou. Premiéra 17. 2. 1904 v 
Miláně propadla, přesto dojímá 
a okouzluje milovníky Puccini-
ho oper po celém světě. 
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     Ano je to tak, skutečně se podařilo do roka a do dne dokončit opravu a vlastně kompletní rekonstrukci kuželny. Označení kompletní  
rekonstrukce je skutečně na místě. Budova a vybavení od svého otevření před padesáti lety byly sice postupně modernizovány, ovšem 
nyní po poškození loňskou povodní bylo celé vybavení poškozeno a zničeno. O budování a postupu rekonstrukce bylo asi napsáno již 
všechno a není třeba se k tomu vracet.  
     Pochval a děkování není nikdy dost a tak je nutné ještě jednou poděkovat sponzorům i dobrovolníkům, kteří ihned po povodni pomohli 
z nejhoršího, členům krizového štábu v době povodní, starostovi Canovovi za odvahu navrhnout použití peněžitého daru k obnově kuželny, 
členům zastupitelstva, řemeslníkům podílejícím se na odborných pracích a v neposlední řadě aktivním členům oddílu kuželek Spartaku 
Chrastava. Všem patří skutečně veliké poděkování. 
     Sportovní sezona na kuželně již začala a byly odehrány první zápasy KP1 a KP2. V sobotu 24. 9. 2011 si kuželnu vyzkoušeli při utkání i 
kuželkáři ze Zwickau. Mohu konstatovat, že se jim kuželna moc líbila, a to i přesto, že docela vysoko prohráli. Zařízení začíná poslouchat a 
bude možné tedy postupně uspokojit zájemce o pronájem z řad veřejnosti. Musíme ještě  jen doladit organizaci odborného dozoru. Interiér 
je nutné udržovat v čistotě, celé sportoviště je nekuřácké a na hraní je nutné použít čistou sálovou sportovní obuv s podrážkou, která 
nemaluje čáry na zem. Bez bot není možné hrát, je tu velké nebezpečí úrazu. 
     Než budou v provozu stránky na internetu, je možné objednat pronájem kuželny na telefonu 602 266 455 nebo e-mailu fafo@quick.cz. 
Termíny budeme volit tak, aby se nekřížily se sportovní akcí. Podle zájmu veřejnosti se postupně vytvoří případná pravidelnost otevření pro 
širokou veřejnost.  
                                                                                                                                                                   Za oddíl kuželek František Vokoun 

Zářijová  výstava v galerii 
  V pátek 2. září 2011 byla v chrastavské galerii slavnostně zahájena výstava „150 let Sokola“. 
Přítomné přivítal starosta Michael Canov, několik slov na úvod řekla starostka Liberecké župy Vlasta Landová, která také poděkovala za 
dlouholetou a usilovnou práci bratru Josefu Máchovi. Pan Mácha byl zakladatelem a mnoho let starostou Sokola Chrastava, nyní je 
jednatelem. Vyzdvihnul aktivity Sokola v historii, nutnost cvičení a zaměřil se na přítomnost i budoucnost. Poděkoval cvičitelkám, bez 
kterých by cvičení a nácviky sletů nemohly existovat. 
   O instalaci výstavy se postarala sestra Míla Šírová a sestra Iva Lešková.  
   S chrastavským Sokolem si můžete zacvičit v  ZŠ na náměstí 1. máje v kategoriích: rodiče s dětmi, nejmladší žactvo, mladší žákyně, 
starší žákyně, ženy I., ženy II. a ženy III. Zajděte si protáhnout své tělo do tělocvičny. 
    Přihlášky do Sokola si lze vyzvednout i v infocentru.                                                                                                                  J. Marxová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 let SOKOLa 
    Chrastavské muzeum mělo již hodně výstav, ale právě probíhající 
výstava 150 let Sokola, je nejpůsobivější. 
Vystavené fotografie a zapůjčené dokumenty společně s materiály 
výrazně obohatily tuto výstavu. Sokolský kroj je toho důkazem. 
Zásluhu má kolektiv lidí, kterému patří obrovské poděkování a 
uznání. 
  Pan Josef Mácha, paní Miloslava Šírová, paní Jitka Marxová, paní 
Iva Lešková. 
   O rozvoj Sokola v Chrastavě se zasloužil starosta Sokola, bratr 
Josef Mácha, který od počátku cvičení v Sokole propagoval, a je 
tomu i dodnes. Dnes pracuje jako jednatel.  
   Na slavnostním zahájení výstavy starostka Sokolské župy 
Ještědské sestra Vlasta Landová poděkovala za dlouholetou a 
usilovnou práci bratru Josefu Máchovi.  
    Sokol vždy podporoval všestrannost ve cvičení, houževnatost, 
pevnou vůli ke cvičení a to se přenáší na naši mládež, která 
navštěvuje naše cvičební hodiny. S chrastavským Sokolem si můžete 
zacvičit v  ZŠ na náměstí 1. máje v kategoriích: rodiče s dětmi, 
nejmladší žactvo, mladší žákyně, starší žákyně, ženy I., ženy II. a 
ženy III. 

                                              Iva Řehořková, cvičitelka 
        

Cvičební hodiny jsou rozvrženy do kategorií dle níže uvedeného seznamu
A POZOR!!!, všechny kategorie cvičí v tělocvičně ZŠ na náměstí 1. máje!

Pojďte s námi do SOKOLa!

RODIÈE A DÌTI

NEJMLADŠÍ ŽACTVO

MLADŠÍ ŽÁKYNÌ

STARŠÍ ŽÁKYNÌ

ŽENY I.

ŽENY II.

ŽENY III.

- rodiče, přijďte s dětmi, co už sami chodí
- čtvrtek  17 - 18 hodin
- cvičitelka Ulrichová Pavlína

- pro děti od 4 do 7 let
- středa  17 - 18 hodin
- cvičitelka Portelová Radka

- pro dívky od 2. do 5. třídy
- pondělí 17 - 18 hodin
- cvičitelka Hebláková Renata

- pro dívky od 6. do 9. třídy
- pondělí 18 - 19 hodin
- cvičitelka Kosová Katka

- rytmická gymnastika s posilováním
- pondělí  a čtvrtek 19 - 20 hodin
- cvičitelka Cellerová Miloslava

- cvičení Pilates
- úterý 18:30 - 19:30 hodin
- cvičitelka Lešková Iva

- kondiční a zdravotní civčení
- středa 18 - 19 hodin
- cvičitelka Řehořková Iva
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Vážení přátelé, abychom mohli po roční odmlce uskutečnit tradiční výstavy, které jsou chovatel-
ským svátkem, a pokračovat nadále v naší zájmové činnosti, zaviněné loňskou povodní v našem 
městě. Jak je vám jistě známo, i nám způsobila povodeň značné škody v chovatelském areálu. 
Proto museli naši členové vynaložit mnoho úsilí a ve svém volném čase odstraňovali škody a za-
jišťovali materiál jak pro výstavní plochu, tak i pro přízemí v chovatelském domě. Opravné práce 
budou pokračovat i v příštím roce. 
Chtěl bych tímto vyjmenovat naše členy a poděkovat jim, kteří odpracovali nejvíce brigádnických 
hodin – Kostka Jaroslav, Vašina Miroslav, Šimůnek Zdeněk, Judytka Jiří, Kácovský Vlastimil a 
Stehlík Dušan. Poděkovaání patří za finanční a materiální pomoc Městskému úřadu Chrastava, 
ZO ČSCH Moravské Bránice (Brno Venkov), ZO ČSCH Troubky u Přerova, ZO ČSCH Český 
Dub a ZO ČSCH Česká Lípa.  
Naším cílem bylo opět uskutečnit propagační výstavu bez posuzování králíků a drůbeže v rámci 

Chrastavských slavností, která s uskutečnila už po sedmé dne 4. 6. 2011. Bylo na ní vystaveno 48 králíků dvanácti plemen a rázů. Do této 
expozice nám z velké části přispěli i chovatelé z Hrádku nad Nisou. Díle bylo vystaveno šest volier drůbeže se šesti plemeny a rázy a dvě 
voliéry s holuby. Díky slunečnému počasí byla návštěvnost velmi pěkná a pro naší propagaci splnila svůj účel.  
Vyvrcholením výstavní činnosti bylo uspořádání v pořadí již 35. místní výstavy drobného zvířectva ve dnech 13. – 14. srpna 2011, na které 
bylo vystaveno 104 kusů králíků z 25 plemen a rázů, 42 kusů drůbeže z 16 plemen a rázů, nechyběly ani tradiční ukázkové expozice holu-
bů a okrasnho ptactva. Na nejlépe oceněná zvířata nebo na jejich kolekce čekaly ceny – poháry a ocenění. 
Králíci – kolekce čtyřčlenné: Petržílka Josef (ZO Hrádek nad Nisou) - velký světlý stříbřitý – 375,5 bodu, Šebela Vladimír (ZO Frýdlant) - 
vídeňský modrý – 3755 bodu, Součková Sidonie (ZO Raspenava) - český červený – 374,0 bodu, Honys Josef (ZO Višňová) - ruský mod-
rý – 373,5 bodu. Kolekce tříčlenné: Kostka Jaroslav (ZO Chrastava) - malý beran žel. – 382,5 bodu, Sedláček Emil (ZO Hrádek nad Ni-
sou) - tříslový černý – 282,5 bodu. Jednotlivci: Ječný Oldřich (ZO Raspenava) - kuní velký hnědý – 95,0 bodu, kalifornský černý – 94,0 bo-
du, Zástěra Václav (ZO Višňová) - stříbřitý žlutý – 95,0 bodu, Šebera Vladimír (ZO Frýdlant) - tříslový černý – 95 bodu, Simandl Pavel (ZO 
Hrádek nad Nisou) - hermelín modrooký – 95,0 bodu. Zvláštní cenu na nejlépe oceňovanou kolekci domácího chovatele získal Jaroslav 
Kostka za malého berana žel. – 282,5 bodu. Posouzení provedli Jaroslav Kvapil a Ing. Aleš Studnický. 
V expozici drůbeže získali čestné ceny – poháry – Vladimír Jiránek (ZO Český Dub) na českou zlatou kropenku a na zdrobnělou velsumku, 
František Strnad (ZO Liberec) na šumavanku a na českou krůtu. Posouzení provedl Josef Škoda. 
Přestože návštěvníci měli obtížnější cestu do našeho areálu z důvodu stavby nového mostu, výstavu navštívilo i za účelem nákupu chov-
ných zvířat 310 dospělých a 85 dětí. Velký dík patří všem členům a pomocníkům, kteří se podíleli na zdárném průběhu výstavy. Poděková-
ní patří i sponzorům, bez kterých dnes výstavy nelze pořádat.                                     Dle podkladů ZO zpracoval jednatel František Peterka 

    Na chrastavském koupališti „Sluníčko“ proběhla v úterý 6. září 2011 akce „Loučení 
s létem“, kterou připravil Společenský klub. 
    Naštěstí počasí přálo, a tak se již před šestnáctou hodinou začaly scházet děti. 
Vzaly sebou rodiče i prarodiče, takže na koupališti bylo plno. Někteří Chrastaváci si 
přišli jen tak posedět a poslechnout si country kapelu „ Paroháči“, která svým zpěvem 
odpoledne zpestřila. Děti absolvovaly devět disciplín, sbíraly body a na konci získaly 
odměnu a sladkosti. Nejprve házely kroužky, vrtěly se v obručích a skákaly přes 
švihadlo. Je zajímavé, že některá děcka měla v rukou obruč a švihadlo poprvé. Na 
druhém stanovišti je čekala chůze na malých chůdách na provázku, dále pokračovaly 
v házení větších kroužků na cíl, strefování míčem do koše, slalom s ping-pongovým 
míčkem na lžíci, skákání v pytlích a na posledním stanovišti se pokusily o chůzi na 
velkých chůdách. Dětem se všech devět atrakcí líbilo natolik, že většina z nich si je 
zopakovala ještě jednou. 
    Pár dospěláků si chůzi na chůdách také zkusilo a dokonce i skákání přes švihadlo. 
Našlo se i pár odvážlivců, kteří oběhli tři kolečka s plným soudkem. Opékaly se vuřty 
a i jiné občerstvení bylo zajištěno. I když voda byla studená, několik dětí se koupalo. Rodiče si se svými dětmi zahráli ruské kuželky, kluci 
si dali přehazovanou a došlo i na beach volejbal. Odpoledne jsme si všichni  užili a s létem jsme se, ač neradi, rozloučili vesele. Za pomoc 
děkujeme panu Laksarovi, správci koupaliště, pracovníkům Města Chrastavy a Společenského klubu. 

            J. Marxová    

Vážená redakce, má vnučka Nelly ztratila o letních prázdninách v Chrastavě na autobusovém nádraží mobilní telefon, který dostala k 
dvanáctým narozeninám. Měli jsme jen pramalou naději, že ho najde poctivý nálezce a ona svůj vytoužený dárek dostane zpět. A světe div 
se, poctivý nálezce ho skutečně našel a ještě ten den ho má vnučka měla zpátky. 
Měla obrovskou radost a celá naše velká rodina s ní. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Pinkasové z Lipové ulice, která je onou poctivou nálezkyní. Díky ní neměla Nelly zkažené prázd-
niny a naše rodina neztratila víru v to, že slušní lidé ještě žijí. 
Bude-li mezi námi více takových lidí, jako je paní Pinkasová, lépe se nám bude na tomto světě žít. 
Vašim prostřednictvím bychom jí chtěli srdečně poděkovat a popřát pevné zdraví, štěstí a vše, jen dobré. 
S úctou Věra Fořtová z Machnína 
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    Tak jako se slaví Mezinárodní den dětí, Den matek či Den otců, tak i senioři mají svůj den. Všichni senioři mají svůj svátek 1. října, kdy 
se slaví Mezinárodní den seniorů. Letos k tomuto svátku proběhne rozsáhlá celorepubliková akce, aby se zavedla tradice slavení tohoto 
svátku. 
    Jednou z možností, jak tento den strávit, je také návštěva muzeí, galerií a kulturních akcí, připravených pro tuto příležitost. 
Do této akce se zapojilo i Městské muzeum, Městská galerie a Führichův dům, kdy poskytujeme návštěvu těchto zařízení pro seniory 
v sobotu 1. října zdarma. Jedná se o zvýhodnění osob nad 55 let věku. Přijďte nás navštívit se svými prarodiči, budete u nás vítáni. 
Více o této akci se dozvíte na webu www.svateksenioru.cz. 

                            J. Marxová 

Ještě trochu léta 
Zahradní slavnost pro děti i dospělé s trochou letních sportů, 
s trochou rocku, s trochou divadla a s trochou folku se uskutečnila 
první zářijovou sobotu v Centru dobrého času Bétel v Bezručově 
503. První účastníci přišli na zahájení ve čtyři odpoledne a 
poslední, nejodvážnější, odcházeli hodinu po půlnoci. Slavnosti se 
zúčastnilo dohromady asi 150 lidí. První část tvořily disciplíny pro 
malé děti a různá sportovní klání pro starší děti a dospělé. Velmi 
milým zpestřením bylo vystoupení flašinetáře pana Janečka s „
písničkovou“ pohádkou pro děti. Pak nastoupilo rockové mládí 
v podobě středočeské kapely Czech it! (účastníci festivalu Rock for 
people v HK). Svoji hudbou si získali nejen mladé publikum, ale i 
diváky ostatních generací včetně seniorů, kteří se slavnosti také 
účastnili. Skladby kapely – vlastní tvorba – měly zřetelně rockové 
polohy a zároveň např. skvělá sóla na housle s podkladem 
akustické kytary. Dalšími účinkujícími byli Frýdlantští dramatici, 
kteří v Chrastavě vystupovali asi již po šesté. Svým humorem si 
opět získali publikum a jejich karikatury, např. mužské nerozhodnosti, provokovaly k zamyšlení. Po setmění se centrum dění přesunulo 
z podia k ohýnku, kde vystoupil poslední interpret pan Karel Novotný se svými přáteli. Kdo ho zná jen za pultem lékárny, neřekl by, jak to 
s nimi umí „rozbalit“ na akustickou kytaru a foukací harmoniku. Právě písničky u ohně byly bezvadným závěrem celé zahradní slavnosti. 
Znovu děkujeme všem účinkujícím, děkujeme zvláště i sousedům za trpělivost i všem Vám, kteří jste přišli a za rok snad na podobné akci 
nashledanou!   

Trénování paměti 
Dvacet pět se nás sešlo ve středu 14. 9. v prostorách Bételu na další pokračování trénování paměti. Pod vedením zkušené lektorky M. 
Březinové jsme procvičovali soustředěnost při hledání písmenek i celých slov v textu, vyzkoušeli jsme si naši paměť při určování věcí, které 
jsme mohli chvíli vidět a pak nám byly zakryty. Vzhledem k úspěšnosti akce plánujeme vytvoření skupiny lidí, kteří se budou pravidelně 
scházet a cvičit svou paměť. Poděkování patří Míše Březinové a pracovnicím kavárny, které se staraly o zajištění občerstvení pro účastníky 
setkání. 
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 VVVV    ŘÍŘÍŘÍŘÍJNUJNUJNUJNU    VÁSVÁSVÁSVÁS    SRDESRDESRDESRDEČČČČNNNNĚ Ě Ě Ě ZVEME:ZVEME:ZVEME:ZVEME:     
 

PODZIMNÍ KOKTEJL 
Zveme všechny malé i velké na dvě víkendová odpoledne plná podzimních radovánek. 
 
 

„MĚLA BABKA ČTYŘI JABKA ...“ 
 - sobota 15.10. od 15:30 hod. v Bezručově 503 
- hrátky s jablky pro děti i dospělé – výroba podzimní dekorace – burza vyzkoušených jablečných receptů – 
výroba papírového draka (náklady 60 Kč) – příjemné prostředí Klub kavárny Bétel – soutěž o nejlepší jablečný 
závin (zájemci o účast v soutěži vezměte vzorek s sebou). Vstupné 40 Kč, s sebou přezůvky. 
 
 

POJĎTE S NÁMI TAKY, POUŠTĚT DRAKY ! 
 - neděle 16.10. od 14:30 hod. na Ovčí hoře 
 - společné pouštění draků – opékání buřtů – pečení brambor v popelu – bramborové soutěže pro děti – mobilní 
kavárna. S sebou draky, buřtíky na opékání. V případě výrazně nepříznivého počasí se akce nekoná. 
 
 
ŠÁTKOVÁNÍ – POVÍDÁNÍ O NOŠENÍ DĚTÍ V ŠÁTKU  
- pátek 21.10. od 9:00 hod., Bezručova 503 
Zveme všechny maminky!  Možnost vzít děti s sebou, herna je k dispozici. 
 
 
VÝCHOVA ŠKOLÁKŮ - MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU 
- pátek 21.10. od 19:00 hod., Bezručova 503 
Manželé Madudovi, rodiče tří dětí, přináší pro všechny rodiče, prarodiče a vychovatele jak 
odborné informace, tak řadu praktických rad a postřehů k výchově a vedení dětí. 
 

VÝLET KLUBU EVERGREEN PRO SENIORY 
- sobota 22.10. Kdo rádi cestujete a poznáváte nová místa naší země jste zváni Klubem Evergreen na výlet na 
zámek Loučeň. Program výletu zahrnuje prohlídku expozice zámku s výstavou kostýmů z českých filmů a 
pohádek. Cena je stanovena na 160,- Kč (vstupné, doprava). Přihlášky přijímá do středy 19.10. p. Vokál osobně, 
nebo na tel. 728 977 973. 

 
BURZA OBLEČENÍ V DOMEČKU (dětského i dospělého) 

- otevřena  na zazvonění: Po – Pá  12:00 až 16:00 hod. ( Stř. 12:00 až 17:00 hod.) Máte-li doma přebytečné 
věci, můžete je darovat do burzy v otevírací době (po dohodě i  jindy – tel: 732 335 877). Výtěžek bude použit na 
provoz DMC Domeček. 
 
KONVERZAČNÍ KURZ ANGLIČTINY s Kenem a Lindou, 

rodilými Američany – vždy ve čtvrtek od 19:00 do 20:30 hod., více informací na tel.: 605 268 348, e-mail: 
jbchrastava@jbchrastava.cz 

 
KURZ MANŽELSKÉ VEČERY 

   Zveme na cyklus osmi setkání pro manželské páry, který bude zahájen úvodní párty 17. října. Cyklus „
Manželské večery“ se skládá z osmi setkání, která mohou každému manželskému páru pomoci k prohloubení 
vzájemných vztahů. Každé setkání je koncipováno jako Váš večer, kde sedíte v příjemné atmosféře kavárny u 
stolu pro dva, vyslechnete promluvu zkušených manželů (jsou spolu více než dvacet pět let a vychovali čtyři děti) 
a jen Vy dva si na dané téma povídáte. Úvodní párty bude jakási „ochutnávka“ toho, co se chystá. Přijďte, 
vyzkoušejte a až na úvodní párty se můžete rozhodnout, zda se zúčastníte!  
Pondělí  17. října  2011 v 19:30 hod. v Bezručově 503,  prosíme o ohlášení předem na mail: be-
tel@jbchrastava.cz , nebo tel.: 608 210 623 (stačí sms). 
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Ladislav POLÁK

Pavel MULAČ

Vítkov 118 - 463 31 CHRASTAVA
pavel.mulac@seznam.cz 

776 024 273
e-mail:

tel.: 

automobil TATRA 815 sklápěčka

Hledám pro mou 11 letou dceru doučování 
z anglického jazyka za úplatu zde v 
Chrastavě.  
Vhodné pro VŠ studenty či důchodce. Tel. 
608 335 333 nebo e-mail:prochre@seznam.
cz.  

PPPPRODEJRODEJRODEJRODEJ    

SLEPIČEKSLEPIČEKSLEPIČEKSLEPIČEK     
 

Drůbež Červený Hrádek – firma Dráb 
 

opět prodává slepičky snáškových 
plemen Tetra hnědá, Dominant 
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý.  

Slepičky pouze z našeho chovu!  
Neprodáváme kuřice, 

ale slepičky těsně před snáškou. 
Stáří slepiček: 
18-20 týdnů – cena 138-148 Kč/ks 
starší 20 týdnů – cena155 Kč/ks 
————————————————— 

Prodej se uskuteční 
v sobotu 22. října  2011 

Chrastava – náměstí u jízdních kol 
ve 13 hod. 

—————————————————– 
Případné bližší informace: 

 tel.: 728 605 840, 728 165 166, 
415 740 719 



Strana 22                                

ZAČÍNÁ DEŠTIVÉ 
A ZIMNÍ POČASÍ 

PŘIJĎTE SE ZAHŘÁT 

SAUNA 

SOLÁRIUM 
MALÁ KOSTELNÍ 146, 

CHRASTAVA 
 

VÁS SRDEČNĚ ZVE 
K NÁVŠTĚVĚ 
OTEVŘENO 

DENNĚ OD 10:00 – 20:00 hodin 
SAUNA NA OBJEDNÁNÍ 

tel.: 774 205 700 

kontrola palivového a brzdového potrubí
kontrola brzdových destiček a kotoučů
kontrola přední nápravy
kontrola karosérie
kontrola osvětlení
kontrola náplní
kontrola výfuku
kontrola pneu
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