
    Dne 31. 10. 2011 byla úplně tj. obousměrně otevřena Pobřežní ulice. 
Zároveň byl obousměrně pro osobní dopravu (tj. do 3,5 tuny) zprovoz-
něn provizorní most z Vítkovské do Spojovací ulice (definitivní secesní 
bude vybudován vedle v roce 2012). Bylo změněno též dopravní znače-
ní v Družstevní ulici (též po rekonstrukci) na obousměrný provoz pro 
osobní vozidla. Pro chodce byl též zprovozněn most u autobusového 
nádraží. 
   Omlouvám se všem za téměř rok trvající velké dopravní omezení. 
Speciálně se omlouvám obyvatelům Václavic a chrastavským občanům 
bydlícím ve Vítkovské ulici, kudy vedla po dobu téměř roční rekonstruk-
ce ulice Pobřežní náhradní trasa pro kamiony. Velmi se též omlouvám 

chodcům, kteří museli 
obcházet spojení mezi 
centrem města a např. 
zdravotním střediskem až 
přes kruhový objezd. Sta-
vebním firmám (SYNER 
a PSVS) děkuji za odve-
denou práci a věřím, že plody jejich práce budou sloužit ke spokojenosti všech. 
V Chrastavě dne 31. 10. 2011                                                         Ing. Michael Canov, staros-

     Ve dnech 4. a 5. listopadu 2011 navštívili Chrastavu členové zastupitelstva z polského 
partnerského města Lwówek Śląski. Jednalo se o reciproční návštěvu, naši zastupitelé již ve 
Lwówku Śląski byli v roce 2009. Zastupitelé z partnerského města se podrobně seznámili 
s prací jednotlivých odborů na městském úřadě a se způsobem vedení a jednání zastupitel-
stva. Došlo samozřejmě i k setkání členů obou zastupitelstev města. Zastupitelé z našeho 
partnerského města si během své návštěvy prohlédli objekty, které byly zrekonstruovány ze 
společného česko-polského projektu jako je městské muzeum, Führichův dům a kašna na 
náměstí.  
V Chrastavě dne 10. 11.  2011                                                      Ing. Michael Canov,  starosta 
—————————————————————————————————————————– 

Poděkování 
zastupitelů 

Lwówku Śląski 
 
Szanowny Panie Starosto! 
    W imieniu radnych Rady 
Miejskiej w Lwówku 
Śląskim pragnę bardzo 
serdecznie podziękować za 
wspaniałe przyjęcie oraz 
spotkanie integracyjne 
naszych Rad. 
Pobyt w Chrastavie pozwo-
lił nam poznać specyfikę 
pracy Rady Miejskiej oraz 
jej organów. Szczególnie 
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Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo 
a usneslo se takto: 
- vydalo 
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, o stanovení míst, na kterých 
mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné 
podobné hry  
- schválilo 
podání žádosti Ministerstvu vnitra České republiky o neprodlené 
posouzení této obecně závazné vyhlášky  
- vydalo 
obecně závaznou vyhlášku č. 4/201,1 o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videolo-

terijní terminál a herní místo lokálního herního systému  
- vydalo 
obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011, kterou se mění a doplňuje 
obecně závazná vyhláška č. 1/2009 ze dne 22. června 2009, o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
- vydalo 
obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011, kterou se zrušuje obecně 
závazná vyhláška č. 4/1999 a vyhláška č. 3/2004, o poskytování 
půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu (fond 
rozvoje bydlení)  
- schválilo návrh 3. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2011  

utkwiła nam "sesja Rady", w której uczestniczyliśmy i w ten sposób mogliśmy poznać atmosferę pracy Waszej Rady. Cały nasz pobyt był 
perfekcyjnie zorganizowany i zapadł nam głęboko w pamięci. Chrastavę będziemy pamiętać jako urokliwe miasto, zamieszkałe przez 
bardzo sypatycznych i życzliwych ludzi. Niektóre Wasze rozwiązanie będziemy chcieli wprowadzić do codziennej pracy naszej lwóweckiej 
Rady. Jeszcze raz baardzo za wszystko dziękuję. 
Łącze seredeczne wyrazy szacunku. 

 Justyna Wrzesińska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim 

    V pondělí 7. listopadu 2011 byla za přítomnosti náměstka pro dopravu Libereckého kraje pana Martina Seppa, výkonného ředitele firmy 
Syner pana Roberta Špotta, ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje pana Ing. Jana Bergla, libereckého radního pro ekonomiku 
pana Zdeňka Bursy  a samozřejmě také starosty města Chrastava pana Ing. Michaela Canova slavnostně otevřena Pobřežní ulice (II. 
etapa). Provizorní most byl zprovozněn obousměrně již na konci října pro automobily do 3,5 tun. Díky dokončení této etapy se uleví nejen 
Chrastavákům, ale také občanům Václavic, přes které byla doposud odkláněna nákladní doprava. Nutno také podotknout, že celá stavba 
byla dokončena o 4 měsíce dříve. Stavbu provedla firma Syner. 

Bc. Pavel Urban -  vedoucí Společenského klubu 
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- odložilo 
pořízení změny územního plánu města Chrastava dle žádosti pana 
Jana Kačani, Horní Vítkov o změnu na p.p.č. 1035/2 o výměře 
1.269 m2 a na p.p.č. 1033 o výměře 461 m2 v k. ú. Horní Vítkov, ze 
stávající plochy občanské vybavenosti na plochu pro výstavbu 1 RD 
(plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu) dle 
situace  
- zamítlo 
návrh na pořízení změny územního plánu města Chrastava, dle 
žádosti paní Marty Kašparové, Dolní Vítkov o změnu na p.p.č. 
996/1 o výměře 9.340 m2 v k. ú. Horní Vítkov ze stávající plochy 
luk a pastvin a z části plochy občanské vybavenosti na plochu pro 
výstavbu 3 RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského 
typu) dle situace  
- schválilo 
pořízení změny územního plánu města Chrastava dle žádosti paní 
Marty Kašparové, Dolní Vítkov o změnu na části p.p.č. 603/1 o 
výměře 8350 m2 (celková výměra 40.431 m2) v k. ú. Dolní Vítkov, 
ze stávající plochy luk a pastvin pro výstavbu 4 RD (plocha obytné 
zástavby nízkopodlažní venkovského typu) dle situace  
- schválilo 
pořízení změny územního plánu města Chrastava dle žádosti paní 
Marty Kašparové, Dolní Vítkov 59 o změnu na p.p.č. 538 o výměře 
7.691 m2 v k. ú. Dolní Chrastava, ze stávající plochy sadů a zahrad 
na plochu pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní 
venkovského typu)  dle situace  
- schválilo 
pořízení změny územního plánu města Chrastava dle žádosti 
manželů Aleny a Vladimíra Šimkových, Sportovní ul., 463 31 
Chrastava o změnu na p.p.č. 1266/1 o výměře 678 m2 v k. ú. 
Chrastava I, ze stávající plochy luk a pastvin na plochu pro 
výstavbu 1 RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského 
typu) dle situace  
- zamítlo 
pořízení změny územního plánu města Chrastava  dle žádosti paní 
Věry Čermákové, Andělská Hora 14, 463 31 Chrastava o změnu na 
p.p.č. 412/2 v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, o výměře plochy 
6.843 m2 ze stávající plochy luk a pastvin na plochu pro výstavbu 
RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu) dle 
situace 
- schválilo 
pořízení změny územního plánu města Chrastava  dle žádosti 
manželů Dagmary a Jarolíma Hajslových, Střelecký Vrch 668, 463 
31 Chrastava o změnu na p.p.č. 718/3 v k.ú. Horní Chrastava, obec 
Chrastava, o výměře plochy 817 m2 ze stávající plochy rekreace 
zahrádkářské osady na plochu pro výstavbu RD (plocha obytné 

zástavby nízkopodlažní městského typu) dle situace  
- schválilo 
pořízení změny územního plánu města Chrastava  dle žádosti pana 
Luboše Stříbrného, Na Valech, 460 14 Liberec 14 o změnu na p.p.
č. 812 o výměře 1.572 m2 v k. ú. Horní Vítkov ze stávající plochy 
ochranné a doprovodné zeleně na plochu pro výstavbu 1 RD 
(plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu) dle 
situace  
- zamítlo 
pořízení změny územního plánu města Chrastava dle žádosti 
společnosti Forever company s.r.o., V Předpolí 30, č.p. 1452, 100 
00 Praha  o změnu na p.p.č. 395/3 o výměře 157 m2, p.p.č. 864/11 
o výměře 88.427 m2, 864/12 o výměře 2.978 a na p.p.č. 919/1 o 
výměře 874 m2 vše v k.ú. Chrastava I ze stávající plochy orné půdy 
a lesní zeleně na plochu pro komerční výstavbu RD (plocha obytné 
zástavby nízkopodlažní městského typu) dle situace 
- odložilo 
pořízení změny územního plánu města Chrastava  dle žádosti pana 
Bohuslava Havla, Sedmidomská 123, 463 31 Chrastava o změnu 
na p.p.č. 489/4 v k.ú. Dolní Chrastava, ze stávající plochy orné 
půdy na plochu pro výstavbu dvou RD (plocha obytné zástavby 
nízkopodlažní městského typu ) dle situace  
- rozhodlo 
1. v souladu s ust. § 45 odst. 4. zák.č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o úplné 
úhradě nákladů jednotlivých žadatelů schválených změn, a to 
podílem dle počtu schválených změn 
2. o pořízení změn schváleného územního plánu města Chrastava 
dle usnesení ZM č. 2011/08/VIII – 2010/08/XVIII, ve které dojde k 
uzavření dohody dle odst.1 v termínu do 31. 3. 2012, v souladu s 
pravidly postupu při pořizování změn schváleného územního plánu 
města Chrastava schválené Radou města Chrastava dne 26. 1. 
2009 
- schválilo 
návrh dohody o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořádku mezi Policií České republiky, 
Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, obvodním 
oddělením Chrastava a Městem Chrastava  
- vzalo na vědomí 
informaci ORM o stavu odstraňování škod po povodni - 
rozestavěnost dotačních akcí ke dni 10. října 2011  
- vzalo na vědomí 
situaci s firmou Baltom s.r.o.   
a) dopis insolvenční správkyni  
b) dopis soudkyni Mgr. Vandě Rozsypalové  
c) dopis advokátovi Mgr. Martinovi Vondroušovi 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se takto:  
RM odložila na základě písemného závazku předběžného insolvenčního správce firmy BALTOM s. r. o. o zajištění financování dotačních 
akcí této firmy umožňující jejich zdárné dokončení výkon svého usnesení  č. 2011/18/I z mimořádného zasedání RM ze dne 21. 10. 2011 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:  
-  s c h v á l i l a  
smlouvu o právu provést stavbu čj. RU/41/2011, kterou uzavře město a KSSLK, pro realizaci stavební akce „Obnova silnice II/592 po 
povodních 2010“   
-  s c h v á l i l a  
v návaznosti na své usnesení 2011/01/I odst. 1  ze dne 10. 1. 2011 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/18/2011 ve prospěch 
Markéty Novákové a Davida Hrbka, jimž dojde  k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování vodovodní přípojky za cenu 500,- Kč a 
náklady spojené se zřízením věcného břemene  
-  s c h v á l i l a  
1. zřízení věcného břemene na poz.p.č. 54, 56/1, 318/3, 1343/1, 1369/1 v k.ú. Horní Chrastava a poz.p.č. 156/4 a 789/1 v k.ú. Dolní 
Chrastava ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování energetického 
zařízení distribuční soustavy uložení „kabelu NN a venkovního vedení NN“ za cenu ve výši do 100 bm 10.000- Kč + DPH a nad 100 bm za 
každý další bm 100,- Kč + DPH,  vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/31/2011   
2. zřízení věcného břemene na poz.p.č. 368/3, 369/1, 380/4 a 1403/1 v k.ú. Chrastava I ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
(investor pan Holan), jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování energetického zařízení distribuční soustavy „zemního 
kabelového vedení NN“ za cenu ve výši do 20 bm 500,- Kč + DPH a nad 20 bm za každý další bm 25,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/32/2011   
3. zřízení věcného břemene na poz.p.č. 1467 v k.ú.  Horní Chrastava ve prospěch Vojtěcha Kanáloše, jímž dojde k zajištění strpění 
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umístění, zřízení a provozování vodovodní přípojky za cenu ve výši do 20 bm 500,- Kč, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene čj. SBS/33/2011   
4. zřízení věcného břemene na poz.p.č. 318/6 v k.ú. Horní Chrastava ve prospěch společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování „středotlaký plynovod a 3 přípojky“ za cenu ve výši do 10 bm 4.000,- Kč + DPH, vč. 
návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/35/2011   
5. zřízení věcného břemene na poz.p.č. 761/1 v k.ú. Chrastava I ve prospěch společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování „plynovodní přípojky“ za cenu ve výši do 10 bm 4.000,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/34/2011   
6. zřízení věcného břemene na poz.p.č. 770/1 v k.ú. Dolní Chrastava ve prospěch společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. (investor paní 
Nováková), jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování „plynovodní přípojky pro čp. 40 ul. Bílokostelecká, Chrastava“ za 
cenu ve výši do 20 bm 500,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/36/2011   
7. zřízení věcného břemene na poz.p.č. 703/1, 685/9, 1426/2 v k.ú. Chrastava I a poz. p.č. 224/1, 106/1 v k.ú. Chrastava II ve prospěch 
společnosti SVS a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „AŠ Machnín - VDJ Svatý Ján přívodní řád“, za 
cenu ve výši do 100 bm 10.000- Kč + DPH a nad 100 bm za každý další bm 100,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene čj. SBS/37/2011  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í   
žádost o směnu nemovitostí od společnosti IMSTAV Group s.r.o. a pověřila starostu a právního zástupce města JUDr. Petra Ulmanna 
jednáním o možnostech získání majetkového podílu IMSTAVU Group, s.r.o. na č.p. 50 v ulici Bílokostelecká a č.p. 104 v ulici Nádražní do 
majetku města  
-  s c h v á l i l a  
smlouvu o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému FENIX se společností Asseco Solutions, a.s., Praha a pověřila 
starostu jejím podpisem   
-  s c h v á l i l a 
návrh mandátní smlouvy  s mandatářem IBR Consulting s. r.o., Vaňurova 505/17, Liberec 3, 460 01, IČ: 25023446 na výkon technického 
dozoru investora v rámci projektu „Povodňové škody v Chrastavě - M3, most Vítkovská ul. (secesní)"  
-   s c h v á l i l a  
hodnocení a zadání akce „Hřbitov Chrastava – revitalizace zeleně“ na základě Zápisu z jednání komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek, v souladu s § 6 a §12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a metodikou Státního fondu životního prostředí pro 
Operační program Životní prostředí v aktuálním znění a přidělila zakázku firmě Gabriel, s.r.o., České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice, IČ 
25419455 
-   s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o využití systému zavedeného městem Chrastava pro nakládání s komunálním a separovaným odpadem s Pizzerie 
Gargano, zastoupenou: Eva Ederová, Střelecký Vrch 669, 463 31 Chrastava  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í  zápis č. 2011/12 z jednání bytové a sociální komise ze dne 3. 10. 2011  
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu paní Chotěnovské Petře   
-  r o z h o d l a  o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu paní Röbischové Romaně   
-  v z a l a   n a   v ě d o m í  zápis č. 2011/13 z jednání bytové a sociální komise ze dne 24. 10. 2011  
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu paní Řehořové Evě v domě s pečovatelskou službou   
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu paní Zemanové Miroslavě v domě s pečovatelskou službou   
-   s c h v á l i l a  odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) a dlouhodobého nehmotného majetku (DNM) dle přílohy           
-  s c h v á l i l a 
žádost Klubu českých turistů o pronájem sálu Společenského klubu, Turpišova 407, Chrastava, pro účely uspořádání 39. ročníku „
Chrastavské šlápoty“  
-  s c h v á l i l a 
žádost o uzavření pracoviště Mateřské školy Nádražní ul. na pátek 4. listopadu 2011 z důvodu ohlášené odstávky elektrického proudu od 
8:00 do 16:00 hodin za podmínky, že bude, v případě žádosti rodičů, zajištěno nezbytně nutné umístění dětí na jiná pracoviště  
-  s c h v á l i l a 
žádost na omezení provozu Mateřské školy Chrastava na pátek 18. listopadu 2011 (den po státním svátku) a dále na dobu vánočních 
prázdnin od 27. prosince do 30. prosince 2011 – podmínka otevření jednoho pracoviště  
-  p r o j e d n a l a  
se zástupci dodavatelských firem BALTOM, s.r.o, SYNER, s.r.o., Skanska, a.s., STRABAG, a.s., TSML, a.s., SaM, a.s. Litomyšl, PSVS, a.
s., dokončení dotačních akcí v rámci programu oprav po povodních v roce 2011  

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se takto:  
-   s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1  ke smlouvě o spolupráci s RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27495949  
-   s c h v á l i la  
návrh smlouvy o spolupráci s Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 na zajištění 
financování rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Malá Nádražní  
-  s c h v á l i l a 
podání 2 žádostí o dotaci na obnovu majetku poškozeného živelní pohromou v roce 2011 z podprogramu Obnova obecního a krajského 
majetku po živelních pohromách v roce 2011 Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:  
-  s c h v á l i l a  
1. v návaznosti na své usnesení 2010/08/VI ze dne 31. května 2010 pronajmout část poz. p. č. 69 o výměře cca 40 m2 – zahrada v k. ú. 
Dolní Chrastava, panu Michalovi Demeterovi, za účelem zřízení zahrady   
2. v návaznosti na své usnesení 2011/16/IV ze dne 19. září 2011 pronajmout část poz. p. č. 580 o výměře cca 24 m2 – ostatní plocha v k. 
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ú. Chrastava I, paní Radce Vikové, za účelem zřízení manipulační plochy   
-  s c h v á l i l a  
1. smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku) čj. RU/43/2011, kterou uzavře Město a KSSLK 
pro realizaci stavební akce „Obnova silnice po povodních (III/27252 Vítkov)“ v k. ú. Dolní Vítkov   
2. smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku) čj. RU/44/2011, kterou uzavře Město a KSSLK 
pro realizaci stavební akce „Obnova silnice po povodních (III/27252 Vítkov)“ v k. ú. Horní Vítkov   
3. smlouvu o souhlasu s provedením stavby čj. RU/45/2011, kterou uzavře Město a Povodí Labe, s. p. pro realizaci stavební akce „Lužická 
Nisa, Bílý Kostel n. N., obnova vodního toku, ř. km. 8,70-14,80“   
4. smlouvu o souhlasu s provedením stavby čj. RU/46/2011, kterou uzavře Město a Povodí Labe, s. p. pro realizaci stavební akce „
Vítkovský potok, Chrastava, Dolní Chrastava, Dolní Vítkov, Horní Vítkov, obnova vodního toku, ř. km 0,45 – 5,57“   
-  s c h v á l i l a  
1. v návaznosti na své usnesení 2010/17/V odst. 3 ze dne 29. září 2010 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/19/2011 ve 
prospěch společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení 
včetně příslušenství za cenu   42.720,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene  
2. návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/20/2011 ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., jimž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě, kabel typu TCEPKPFLE za cenu 1.000,- 
Kč + DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene  
-   s c h v á l i l a  
1. zřízení věcného břemene na poz. p. č. 790/33 v k. ú. Chrastava I ve prospěch manželů Ivety a Františka Honzátkových, jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Vodovodní a kanalizační přípojku ke stavbě RD na poz. p. č. 631/11 v k. ú. 
Chrastava I“, každá přípojka za cenu ve výši do 20 bm 500,- Kč +DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
čj. SBS/38/2011   
2. zřízení věcného břemene na poz. p. č. 309/18 v k. ú. Dolní Chrastava ve prospěch paní Markéty Belzové, jímž dojde k zajištění strpění 
umístění, zřízení a provozování stavby „Vodovodní přípojka ke stavbě RD na poz. p. č. 309/18 v k. ú. Chrastava II “, za cenu ve výši do 20 
bm 500,- Kč +DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene   
3. zřízení věcného břemene na poz. p. č. 1467 v k. ú. Horní Chrastava ve prospěch pana Martina Kočího, jímž dojde k zajištění strpění 
umístění, zřízení a provozování stavby „Přeložka zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s. - změna vrchního vedení na vedení 
zemní u domu čp. 33 v k. ú. Horní Chrastava“, za cenu ve výši do 20 bm 500,- Kč, + DPH vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene   
4. zřízení věcného břemene na poz. p. č. 511/3 v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (investor 
pan Mitra), jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování energetického zařízení distribuční soustavy stavby „Lbc., Andělská 
Hora, p. p. č.511/3, 2x kabel AYKY 3x240+120mm“ cenu ve výši do 20 bm 500,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene   
5. zřízení věcného břemene na poz. p. č. 309/18 v k. ú. Dolní Chrastava ve prospěch společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. (investor 
paní Belzová), jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení „STL plynovodní přípojka pro č. 
parc. 309/18, k. ú. Dolní Chrastava“, za cenu ve výši do 20 bm 500,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene   
-  z a m í t l a   
na základě žádosti  záměr pronajmout na dobu 20ti let rybníky na poz. p. č. 1000/2 a 1000/3 v k . ú. Chrastava I z důvodu existující nájemní 
smlouvy s tímto žadatelem na dobu neurčitou  
-  s c h v á l i l a  
na základě usnesení RM č. 2011/20/VII ze dne 31. října 2011 smlouvu s  Gabriel, s.r.o., České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice, IČ 
25419455, na realizaci veřejné zakázky „Hřbitov Chrastava – revitalizace zeleně“  
-  s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o dílo s Ing. Radka Frydrychová, Americká 765/90, 460 10 Liberec 3, IČ 86952722 na výkon autorského dozoru v rámci 
realizace veřejné zakázky „Hřbitov Chrastava – revitalizace zeleně“  
-  s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o dílo s  Homo arboreus - Wachová Renata, Masarykova 19, 46001 Liberec 1, IČ 66647037 na výkon technického dozoru 
investora v rámci realizace veřejné zakázky „Hřbitov Chrastava – revitalizace zeleně“  
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o poskytnutí účelově vázaného finančního příspěvku s Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, Praha 2, 120 00, IČ: 
25755277, na opravu Sportovní ulice v důsledku povodně v roce 2010  
-  s c h v á l i l a 
dodatek č. 5, čj. M/26/2011 k mandátní smlouvě ze dne 1. července 2001 o správě majetku města Chrastavy uzavřené mezi Městem 
Chrastava a Městským bytovým družstvem Chrastava dne 1. července 2001, ve znění následných dodatků a úplného znění schváleného 
radou města 2. října 2006 pod č. M/05/2006, aktualizované a schválené radou města 14. září 2009 pod č. M/06/09  
-  s c h v á l i l a 
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji z rozpočtu 
Libereckého kraje č. OLP/2463/2009   
-  v z a l a   n a   v ě d o m í   zápis č. 2011/14 z jednání bytové a sociální komise ze dne 14. listopadu 2011  

-  r o z h o d l a  o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Marii Šrámkové   

-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu panu Janu Rezmüvešovi   
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu panu Františku Boudovi   
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu Ing. Zdeňku Zbořilovi a Bc. Lucii Mlynářové  
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu paní Martině Brulíkové   
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu paní Ivetě Dlouhé   
-  s c h v á l i l a  
na základě § 27 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení obce č. 
1/2011, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků 
silnic a kterým se stanoví úseky silnic, místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí – Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2011 - 2012  
-  s c h v á l i l a  
1. jmenování za zřizovatele Město Chrastava pana Pavla Pěcha do školské rady Základní školy a Mateřské školy, Chrastava, Vítkov 69 – 
příspěvková organizace, 463 31 Chrastava 
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2. jmenování za zřizovatele Město Chrastava Mgr. Alenu Páchymovou a paní Hanu Urbanovou do školské rady  Základní školy Chrastava, 
náměstí 1. máje 228, okres Liberec - příspěvková organizace 
-  s c h v á l i l a 
realizaci akce Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko na katastru města Chrastava (obnova občanské vybavenosti – Chrastava, zastávka 
Střelecký Vrch) v hodnotě 97.920,-- Kč s tím, že město Chrastava poskytne Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko, nám. 1. máje 1, IČ 
70908222 neinvestiční účelovou dotaci ve výši 43.920,-- Kč  
-   v z a l a   n a   v ě d o m í  informaci starosty ve věci kauzy bytu č. 12 v Turpišově ulici č. p. 242, Chrastava 

Vážení spoluobčané,

     dovoluji si Vás pozvat na devadesátý první „Večer se starostou“ 
na téma  
     Odborným garantem večera  je referent ORM MěÚ pan Petr 
Bezvoda. Pozvání přijal ředitel Technických a stavebních služeb, 
a. s., Ing. Tomáš Paleček.
     Setkání se koná 

     Těším se na Vaši účast.            Ing. Michael   C a n o v, starosta

"ZIMNÍ ÚDRŽBA".

ve středu dne 7. prosince 2011 od 17:00 
hodin v malé zasedací místnosti  budovy radnice. 

Vážení spoluobčané,

přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků 
a hodně štěstí, zdraví a lásky po celý rok 2012.

Michael Canov, starosta              Zita Václavíková, místostarostka

    V pondělí 15. listopadu bylo ve 13:00 hodin slavnostně 
otevřeno několik dalších komunikací realizovaných firmou 
Syner – ulice Družstevní, Turpišova, část ulice Pobřežní a 
most u Malé Frýdlantské. 
    Slavnostní otevření proběhlo v Turpišově ulici (před Školní 
jídelnou, pro kterou je tato komunikace také velice důležitá). 
    Pásku přestřihl starosta města Ing. Michael Canov a 
výkonný ředitel společnosti Syner Robert Špott. 
 

Bc. Pavel Urban -  vedoucí Společenského klubu 
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    Předprodej vstupenek na vystoupení travesti skupiny „HANKY PANKY“, které se bude konat 11. ledna 2012, bude zahájen dne 12.
prosince 2011 v kanceláři informačního centra na náměstí 1. máje. Cena vstupenky je 150 Kč. 

Bc. Pavel Urban – vedoucí Společenského klubu 

Informace občanům – Plán zimní údržby 
 
Dne 21. 11. 2011 byl Radou města Chrastava schválen plán zimní údržby pro rok 2011-2012. 
Letos poprvé bude k dispozici pouze v elektronické podobě, a to na oficiálních stránkách města Chrastavy – www.chrastava.cz v sekci 
Úřední deska, popř. Doprava. Občané, kteří nemají přístup k internetu, si mohou tištěnou formu plánu ZÚ vyzvednout v budově 
informačního centra. 

    Začal advent a vánoce klepou na dveře. Zkuste se v předvánočním ruchu pozastavit a zajít k nám. 
Dovolujeme si vás pozvat do Městské galerie na „Tradiční vánoční výstavu s betlémy“. Letos nám své betlémy zapůjčil  pan 
J. Smolík, pí J. Zahurancová a pí M. Janoušková z Liberce. Překvapení nám nachystal pan V. Janeček. 
    Na výstavě je možnost zakoupení vánočních výrobků klientů Oblastní charity Liberec – Domova pro matky v tísni – 
Domov sv. Anny a sv. Moniky, Domov pokojného stáří sv. Vavřince v Chrastavě a klientů Domova pro mentálně postižené 
v Liberci – Harcově. 
   Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 2. prosince 2011 ve 14:00 hodin s hudebním doprovodem a potrvá do konce 
prosince. 
    Pracovníci infocentra vám všem přejí krásné a spokojené vánoční svátky prožité v klidu v kruhu svých nejbližších. 

J. Marxová 
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VÍCE INFORMACÍ NA WWW.CHRASTAVA.CZ sponzorsky vytiskla fa
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POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKU FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ
Změna programu vyhrazena

Pátek 9. prosince v 18:00 hodin
 v hlavní roli americké akční komedie

– USA – komedie – české titulky – 101 minuta
Nebezpečí je třeba zesměšnit. Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, když agent 007 James Bond zrovna leží u ledu? Jeden muž už před lety 
dokázal, že je na něj spolehnutí a že raději Britské ostrovy zbourá, než by je vydal nepříteli všanc. Jmenuje se Johnny English, nosí tvář Rowana 
Atkinsona, alias Mr. Beana, disponuje mimořádným rejstříkem grimas a silným magnetem na katastrofy všeho druhu. 

Pátek 9.prosince ve 20:00 hodin

 – ČR/Německo – 84 minuty – animovaný/drama
Příběh filmu začíná na podzim roku 1989 na železniční stanici Bílý Potok v Jeseníkách, kde slouží jako výpravčí Alois Nebel ( ). Nebel je 
tichý samotář, kterého čas od času přepadne podivná mlha. Nejčastěji se mu v ní zjevuje Dorothe ( ), oběť násilného odsunu Němců po 
2. světové válce. Šedivé dny na nádraží v Bílém Potoce na sklonku socialismu líně plynou, výhybkář Wachek ( ) společně se svým otcem (

) kšeftují s důstojníky sovětské armády. Poklidnou atmosféru naruší jednoho dne Němý ( ), který překročí hranice se sekyrou v ruce, 
aby pomstil svoji matku.                                                         

Pátek  16.prosince v 18:00 hodin

– ČR – drama – 106 minut
Když vám hoří půda pod nohama, není nad rodinný výlet. Libor ( ), bývalý učitel dějepisu, který dosáhl vysokého manažerského postu ve vý-
znamném finančním ústavu, si řadu let spokojeně žije společně se svou rodinou v luxusní vile na okraji Prahy. Bezstarostný život ale netrvá věčně a na po-
vrch začnou vyplouvat machinace s penězi klientů týkající se celého vedení banky. Libor se následně ocitá pod dohledem policejních vyšetřovatelů, kteří 
mu začnou tvrdě šlapat na paty. Snaží se uniknout před hrozícím vězením a oddálit osvětlení celé situace své nic netušící manželce ( ). 
Rozhodne se tak pro netradiční útěk, kdy pod záminkou společné dovolené odveze celou rodinu na jižní Moravu. Prchání před spravedlností se stane ces-
tou plnou hledání ztracených vztahů nejen mezi „uprchlíky“, ale také s jejich spolužáky z vysoké školy ( ), které náhodou 
potkávají a kteří žijí své „obyčejné“ životy v okresním městě.                  

Pátek 16.prosince ve 20:00 hodin
 v novém česko-slovenském filmu

– ČR/Slovensko – drama – 97 minut
Dům je intimním dramatem otce a dcery, příběhem o lásce, střetu snů různých generací a neutuchající touze po svobodě.        
                                                                                                                                                                                   

Úterý 20.prosince v 19:00 hodin

 v české komedii

 – ČR – komedie – 108 minut.
Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet, když pořád ještě nevím, čím chci být, až vyrostu.“ Existenciální otázku hlavní hrdinky přetavila režisérka Alice 
Nellis v originální komedii, jejíž hlavní hrdinka nestihla dospět.                                                                                 

Čtvrtek 29.prosince v 18:00 hodin – 

– USA – české znění – animovaný - 107 minut
Příběh filmu, inspirovaného po celém světě oblíbenými příhodami knižního a comicsového hrdiny Tintina belgického autora, publikujícího pod pseudo-
nymem Hergé, sleduje osudy výjimečně zvídavého mladého reportéra Tintina a jeho věrného psího společníka Filuty. Ti společně narazí na model lodi, 
který v sobě ukrývá nebezpečné tajemství.                                        

Čtvrtek 29.prosince ve 20:00 hodin
 ve filmu

 – USA – české titulky – 98 minut – komedie
Oscarový Tom Hanks hraje v nové americké komedii LARRY CROWNE chlapíka středního věku, který díky ekonomické krizi ztratí práci. Do té doby pracu-
je jako úspěšný šéf v hypermarketu. Larry zjišťuje, že bez vzdělání dobrou práci nezíská, a proto se rozhodne pro návrat do školních lavic. Chce si rozšířit 
své obzory, ale hlavně získat lepší kvalifikaci pro své budoucí povolání. Ve škole se zapíše do hodin komunikace a nečekaně se zamiluje do své učitelky 
Mercedes (Julia Roberts), která ve svém osobním životě řeší spory s manželem. Obyčejný mužský jako Larry, který má mnoho důvodů se domnívat, že je-
ho život se zastavil, dostane životní lekci: Když si myslíš, že vše co mělo smysl už Tě minulo, objevíš důvod proč žít.

                                                                                                                                                   

Rowan Atkinson

Miroslav Krobot
Tereza Voříšková

Leoš Noha Alois 
Švehlík Karel Roden

Igor Chmela

Eva Vrbková

Jiří Vyorálek, Simona Babčáková

Miroslav Krobot, Taťjana Medvecká, Judit Bárdos a Ester Geislerová

Ivana Chýlková, Zuzana Bydžovská, Zuzana Kronerová, Ondřej Sokol, Vojtěch Kotek, Bohumil Klepl, Jan Vondráček, Igor Chmela a Martha 
Issová

HRAJEME PRO DĚTI

Tom Hanks a Julia Roberts

JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ 

ALOIS NEBEL

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU

DŮM

PERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ

MOJE KRÁSNÁ UČITELKA

 

 

 

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

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

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

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

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

Vstupné: 60 Kč, v IC Chrastava – 50,-Kč

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

Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
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    Na internetové adrese knihovny může vyhledávat každý uživatel internetu, ale zjišťovat údaje ze svého čtenářského konta, rezervovat si 
žádanou publikaci nebo prodlužovat výpůjčky může pouze registrovaný čtenář knihovny.  Při návštěvě knihovny nahlásí u výpůjčního pultu 
jakékoliv čtyřmístné číslo (svůj PIN), které bude znát jen on a pracovníci knihovny. Knihovník jej zadá v počítači a od té doby je tato stránka 
pro konkrétního čtenáře aktivovaná.  

   PIN bude čtenář zadávat společně s číslem čtenářského průkazu vždy při vstupu na své čtenářské konto a při rezervacích přes internet.  
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  Klub českých turistů Chrastava pořádá ve spolupráci se Společenským klubem Chrastava tradiční zimní turistický pochod Chrastavské 
šlápoty 2012, a to v roce 2012 již po 39. Akce se uskuteční v sobotu 7. ledna 2012 a místo startu a cíle bude od 7:30 hodin v Centru volno-
časových aktivit (CVA) - bývalé školní jídelně. 
  Tradiční tratě – 7, 10, 15 a 20 km povedou krásným okolím našeho města. 
  Pochod se koná za každého počasí a každý účastník obdrží v cíli pamětní diplom a malé občerstvení. Nezapomeňte svoje oblečení při-
způsobit lednovému počasí. Pokud budete s sebou brát svého psího miláčka, prosíme, aby jste jej vedli po dobu pochodu na vodítku. 
  Další informace najdete na internetové adrese www.chrastava.cz/sport a obdržíte v informačním centru v Chrastavě.                             kčt 

Večer o vínu 
       Příjemné a zajímavé setkání proběhlo ve středu 23.
listopadu 2011, kdy pozvání do Klub Kavárny Bétel přijal 
biskup Jednoty bratrské a znalec vína pan Petr Krásný, Th.
M. Barvitě a přitom srozumitelně nás seznámil s tím, co 
vše se odehrává s vinnými hrozny při výrobě jednotlivých 
druhů vín a co vše ovlivňuje jeho kvalitu.  Jaké jsou druhy 
vína, jak se zorientovat v široké nabídce na trhu při výběru 
dobrého vína i jak se víno podává. 
       Součástí druhé poloviny večera byla ochutnávka čtyř 
druhů přívlastkových vín. Všichni se na ni těšili, mohli jsme 
si vyzkoušet – ochutnat to, co jsme v první polovině 
přijímali jako informace o tomto nápoji. K spektru dvaceti 
pěti posluchačů patřili ti, co o vínu leccos vědí i naprostí 
laici a všichni ke konci vypadali velmi spokojeně. Odpovědi 
na otázky se dostalo všem zvědavcům, vína byla dobrá a 
tak to byl čas bezesporu dobře využitý. 

 
V PROSINCI 
VÁS SRDEČNĚ ZVEME:  

 

Adventní vyrábění 
- sobota 3. 12. od 15:30 hod. v Bezručově 503 
Výroba vánočních dekorací, něco na zub v kavárničce, 
dětský koutek,... S sebou příspěvek na materiál 40-100 
Kč (podle rozsahu vyrábění), přezůvky. 

——————————————— 
Chrastavská světýlka  
s živým betlémem  

-  pátek 23. 12. sraz v 16:30 hod. na náměstí 1.máje 
Lampionový průvod pro všechny generace zakončený 
živým betlémem v Bételu. Možnost posezení v Klub 
Kavárně. Pojďme společně „vstoupit“ do Vánoc ! 

——————————————————————————————————— 
Evergreen – Veselý Silvestr  
- sobota 31. 12. od 20:00 hod. 
 Silvestrovský večer pro seniory. Přihlášky do 21.12. u pana Vokála, tel.: 728 977 973 

——————————————————————————————————— 
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Město Chrastava nabízí k prodeji5. prosince tohoto roku se dožívá

pan .Jaroslav ŠIMONKA

syn Radek s rodinou
sestra Zdena s rodinou

synovci Josef, Jarda, Lá�a a neteř Alena,

jakož i spousta dalších jeho přátel a známých!

BURZA OBLEČENÍ V DOMEČKU (dětského i dospělého) 
- otevřena  na zazvonění: Po – Pá  12:00 až 16:00 hod. ( Středa 12:00 až 17:00 hod.)  
- od 22. 12. do konce roku bude burza zavřena! 
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. 

—————————————————————————————————————————————————————— 
Radostné a klidné Vánoční svátky a dobrý rok 2012 Vám přeje Bétel – Jednota bratská Chrastava! 

Pojďte si přivonět k Vánocům 
aneb 

POZVÁNKA NA VÝSTAVU BETLÉMŮ Z NAŠICH DOMOVŮ A PŮD 
s podtitulem „Co všechno může sbírat turista“ 

—————————————————————————————– 
Těšíme se na vás v klubovně T.O. PERSEUS (Turpišova 230, červený domeček za ZŠ na náměstí) 

V pátek 9. 12. 2011 od 16:00 – 19:00 hodin a v sobotu 10. 12. 2011 od 15:00 – 18:00 hodin 
 

K vidění budou betlémy z našich domovů, sklepů a půd, turistické známky, štítky na hůl, sbírka Novoročenek .... 
 

Pro potěchu chuťových a čichových buněk budeme podávat čajík a svařené víno. 
—————————————————————————————– 

Vstup zdarma 

-     odchyt psů – 2x (1x útulek Chrastava, 1x převzal majitel) 
-     opakované kontroly zaměřené na rušení nočního klidu v katastru obce 

-     signál narušení objektu školky, provedena kontrola s neg. výsledkem 
-     opakované kontroly v okolí kostela Sv. Vavřince a měst. parku 
-     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 
-     řešení krádeží v prodejně Penny Market a Winner Chrastava (3 x) 
-     spolupráce s OO PČR Chrastava, dopravně-bezpečnostní  akce zaměřená na dodržování 
       bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (3x) 

-      zajištění odstranění vraků motor. vozidel v katastru obce 
-     nález mrtvé osoby (Stráž nad Nisou), zajištění místa a předání události Policii ČR 

     -     pravidelné kontroly azylového domu 
-     opakované kontroly městského hřbitova  

-       opakované kontroly transbordéru v osadě Kolonka 
-       průběžné kontroly lokality Vítkov 
-       průběžné kontroly příjezdové komunikace do osady Kolonka (Andělská Hora) 
-       opakované kontroly hasičské zbrojnice Chrastava 
-       řešení veřejného pořádku a dopravní situace v lokalitě Střelecký Vrch 
        Městská policie mimo vyjmenované činnosti provádí během celého měsíce kontrolu dopravní situace a kompexní ohled 

nad dodržováním veřejného pořádku, dále jsou pravidelně prováděny kontroly všech lokalit obce Chrastava a  Stráž nad 
Nisou.  

Vypracoval:  str. Mojmír Boch  
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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

SVOZOVÉ AUTOBUSY ZDARMA!  
Nová služba pro zákazníky OC FÓRUM v 
Liberci. Počínaje sobotou 5. listopadu 
2011 zahájí provoz svozové autobusy z 
měst celého libereckého regionu.  
Každou sobotu do OC FÓRUM cestujte za 
nákupy ZDARMA!! 
————————————————— 
V centru města byla odchycena modrá an-
dulka, asi samička. Je docela krotká a 
stýská se jí po svém chovateli. 
Info na tel.: 777 337 994 
———————————————————— 
PRODÁM mobilní telefon Nokia 3310, málo 
používaný, s nabíječkou,  ve 100 % stavu, 
jednoduché ovládání, velká písmena ,vhodný 
pro seniory, jen 500 Kč. I na dobírku.  
Tel.: 731 342 476 
———————————————————— 
PRODÁM nový dalekohled, 30 x 60 mm, 
barva černá, s brašnou, Russia, výborný 
stav, cena jen 450 Kč. Mohu zaslat i na 
dobírku. Tel.: 731 342 476 
———————————————————— 
Prodám 2 nepromokavé plachty 3x4 m, 
odolné proti slunci i mrazu, ze silnější plast. 
hmoty, univerz. použití na stavbě, zahradě 
apod., úplně nové v orig. balení,  290 Kč/ks. I 
na dob. Tel.: 731342 476 

Mateřská škola, Chrastava, 
Revoluční 488 - příspěvková 

organizace přijme od 1. 1. 2012 
hospodářku na 0,3 úvazku. 

Velmi vhodné pro důchodkyni. 
Telefon: 485 143 665, 

pí ředitelka Hochmanová 
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OTEVŘENO DENNĚ 10:30 - 22:00 hod

ROZVOZ JÍDEL - objednávky na tel.: 606 481 813 
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