
    Do České republiky zavítala na konci května delegace předních amerických a kanadských odborníků na protipovodňovou tématiku. Členy 
této delegace byli z USA Ray C. Nagin, bývalý starosta New Orleans, Warren Riley, bývalý velitel policie v New Orleans, generál Robert 
Crear, bývalý velitel Mississippské údolní divize a Mississippské říční komise. Ti všichni působili ve svých funkcích v době hurikánu Katrina  
a podíleli se rovněž na obnově města a jeho infrastruktury po této katastrofě. Z Kanady dorazil Don Brennan, bývalý výkonný ředitel 
Maitobské organizace pro krizové řízení. Cílem této cesty bylo podělit se o rozsáhlé zkušenosti v oblasti protipovodňové ochrany. Součástí 
jejich nabitého programu byla i návštěva našeho povodněmi zasaženého regionu. 
    Po přednáškách na Krajském úřadu Libereckého kraje navštívili Mlýnickou přehradu v Nové Vsi a zamířili k návštěvě Chrastavy, kde je na 
krátké besedě v  zasedací místnosti  Městského úřadu přivítalo vedení města. Na závěr návštěvy se delegace podívala na několik 
povodněmi zasažených míst. 

Hana Šmídová, vedoucí Společenského klubu 
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    Ústavní soud dne 14. 6. 2011 explicitně svým výrokem: „návrh na zrušení článku 1 
vyhlášky („o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány interaktivní videoloterijní 
terminály“) se zamítá“   rozhodl, že videoterminály  patří mezi výherní hrací přístroje.  

 
    Znění předmětného článku je:  
Interaktivní videoloterijní systémy (dále jen ILV) spadají dle definice uvedené v loterijním 
zákoně mezi  výherní hrací přístroje a proto se na ně v plném rozsahu vztahuje Obecně 
závazná vyhláška města Chrastavy č. 4/2009 ze dne  31. srpna 2009, o  stanovení míst, na 
kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje. 
   
    To, že nebude moci být v žádném případě a nikým povolen provoz videoterminálu 
tam, kde to vyhláška obce zakazuje, je nyní zcela jednoznačné a zcela bezesporné. 
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I. 
Odůvodnění nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 29/10 

  
Písemné odůvodnění uvádí, že videoterminály patří mezi výherní hrací 
přístroje v širším slova smyslu dle § 2e) loterijního zákona (což ve svém 
důsledku znamená oprávnění obce vyhláškami rozhodovat, kde mohou být 
videoterminály umístěny a kde ne), nikoli však v v užším slova smyslu dle 
§17 (což ve svém důsledku znamená, že povolení pro místa, kde to 
vyhlášky obcí pro výherní hrací přístroje povolují, bude vydávat i nadále 
Ministerstvo financí dle §50 odst. 3.  
 
Citace z nálezu ÚS (odst. 40): „… úzká definice obsažená v § 17 odst. 1 
loterijního zákona je použitelná toliko v rámci ustanovení obsažených v části 
druhé loterijního zákona označené rubrikou „Výherní hrací přístroje“, širší 
vymezení výherních hracích přístrojů podle § 2 písm. e) loterijního zákona je 
aplikovatelné v kontextu oněch obecných a společných částí loterijního 
zákona, tj. části první označené „Úvodní ustanovení“ a části šesté 
nadepsané „Ustanovení společná, přechodná a závěrečná“.“   
 

II. 
Zrušení či změna již vydaných povolení na videoterminály 

 
Z nálezu Ústavního soudu plynou tři důvody proč by mělo Ministerstvo financí zrušit či změnit již vydaná povolení na videoterminály. Pro 
případ, že tak Ministerstvo neučiní z vlastní iniciativy, podáváme v nejbližších dnech podnět dle správního řádu. Pokud neuspějeme, 
obrátíme se na správní soud. 

 
1. Zrušení z důvodu rozporu s vyhláškou 

Ústavní soud zrušil bod 2 druhého článku naší vyhlášky, protože obec není oprávněna ve vyhlášce deklarovat platnost či neplatnost 
udělených povolení ovšem s upozorněním, že správní řád a soudní řád správní znají instituty, jak dosáhnout nápravy vad individuálních 
právních aktů. 
 
Citace z nálezu ÚS (odst. 55): „Nástroje, jak případně dosáhnout zrušení vydaných povolení ministerstva financí, pokud se ocitají v rozporu 
s obecně závaznou vyhláškou, upravuje buď správní řád (zejména ustanovení § 94 a násl. upravující tzv. přezkumné řízení), nebo spíše též 
samotný loterijní zákon, který v ustanovení § 43 odst. 1 stanoví povinnost orgánu, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, zrušit 
povolení, jestliže nastanou nebo dodatečně vyjdou najevo okolnosti, pro které by nebylo možné loterii nebo jinou podobnou hru povolit.“ 
 
A taková situace nastala, videoterminály máme na území, kde to vyhláška (nejen ta napadená 5/2009, ale i ta předcházející o výherních 
hracích přístrojích 4/2009 ze dne 31.8. 2009) nedovoluje. Dle nálezu Ústavního soudu sice bude záležet na Ministerstvu financí (citace 
z odst. 55  „Bude pak na ministerstvu financí, aby v konkrétních případech posoudilo, zda existence obecně závazné vyhlášky, ať už byla 
přijata před vydáním rozhodnutí o povolení či po něm, je důvodem pro zrušení povolení, a to především s ohledem na další ústavně 
vymezené principy.“), ale vzápětí k tomu jasně MF vybízí a odstraňuje nebezpečí arbitráží (citace z odst. 55 „Konkrétní posouzení a vážení 
těchto principů nyní nelze předjímat, avšak v zásadě platí, že provozovatelé těchto zařízení si museli být vědomi existence ustanovení § 43 
loterijního zákona, a tedy skutečnosti, že mohou být v podstatě kdykoliv, nastanou-li v průběhu platnosti povolení okolnosti vylučující 
provoz těchto zařízení, tohoto povolení zbaveni.“). 
 

2. Zrušení z důvodu rozporu s velikostí sázek 
Jeden z neblahých znaků videoterminálů je, že se na nich hraje o sto či tisícinásobné částky, než jsou povoleny pro výherní hrací přístroje v  
§17 odst. 4 a 6. Jenže to právě loterijní zákon ve světle nálezu ústavního soudu  vylučuje.  
 
§ 43, odst. 2 písm c) (tj. v části šesté, tj. v části, kdy se dle nálezu ÚS aplikuje pojem výherní hrací přístroj i na videoterminál) zní: „Orgán, 
který provozování výherního hracího přístroje povolil, zruší povolení na všechny výherní hrací přístroje provozovatele v obci, jestliže 
provozovatel porušuje své povinnosti tím, že výherní hrací přístroj neodpovídá svým technickým provedením ustanovení § 17 odst. 3 až 6; 
přitom nerozhoduje, zda k porušení povinnosti došlo pouze u jediného provozovaného výherního hracího přístroje. Povolující orgán může 
vydat další povolení tomuto provozovateli nejdříve po uplynutí tří let. “.  
 

3. Změna doby povolení z deseti na jeden rok 
Ústavní soud ve svém nálezu např. v odst. 43 až 46, že videoterminály jsou výherním hracím přístrojům v užším slova smyslu  (dle definice 
§17 odst. 1) podobné, zvnějšku nerozlišitelné atd. a zařadil videoterminály mezi výherní hrací přístroje v širším slova smyslu. Tato slova 
v nálezu ÚS velmi zesílila nutnost toho, aby slova uvedená v § 50 odst. 3 loterijního zákona „Ministerstvo použije přitom ustanovení části 
první až čtvrté zákona přiměřeně“  znamenala rovnost příp. maximální podobnost povolovací lhůty, kterou  tvoří u výherních hracích 
přístrojů v užším slova smyslu dle §18 odst. 3  maximálně jeden rok.  Jelikož je proto desetiletá lhůta udělovaná videoterminálům evidentně 
v rozporu se zákonem a jelikož loterijní zákon uvádí v 43, odst. 5), písm. c) „Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, může již 
vydané povolení doplnit nebo změnit, vyžaduje-li to řádné provozování loterie nebo jiné podobné hry nebo veřejný zájem.“    

 
III. 

Závěr 
Jsem velice rád, že Zastupitelstvo města Chrastavy dokázalo obhájit u Ústavního soudu klíčový článek své vyhlášky, což v důsledku 
pomůže nejen nám, ale i dalším obcím a městům v celé České republice. Je to od nás alespoň malá splátka za pomoc všech našemu 
městečku při loňských povodních.      
 
V Chrastavě dne 22. 6. 2011  
 
Post scriptum: V době předání tohoto článku do Chrastavských listů bylo již 8 z původních 21 videoterminálů v Chrastavě odstraněno. 
Jedna z firem provozujících hazard nám odstranění svých videoterminálů z Chrastavy oznámila hned druhý den po rozhodnutí Ústavního 
soudu. Zbývá tak posledních 13 videoterminálů.  

Ing. Michael Canov, starosta města 
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Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:  
-  s c h v á l i l a 
1.     pronajmout část poz. p. č. č. 218 o výměře cca 30 m2 za 

účelem zřízení zahrady a část poz. p. č. 218 výměře cca 200 
m2 – za účelem sekání trávy, v k. ú. Chrastva I, panu 
Jaroslavu Konášovi  

2.     v návaznosti na své usnesení 2010/08/VI ze dne 31. května  
2010 pronajmout část poz. p. č. 69 o výměře cca 70 m2 v k. ú. 
Chrastva II, paní Soně Blažkové, za účelem zřízení zahrady 

-  s c h v á l i l a  
1.     v návaznosti na své usnesení 2009/12/VIII odst. 1 ze dne 14. 

9. 2009 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. 
VB/06/2011 ve prospěch manželů Heleny a Michala Halkových 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování vodovodní 
přípojky na poz. p. č. 48/1 v k. ú. Chrastava II, za cenu 600,- 
Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene 
a pověřila starostu jejím podpisem 

2.     v návaznosti na své usnesení 2009/12/XI ze dne 14. 9. 2009 
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/07/2011 
(příloha č. 2b k originálu usnesení) ve prospěch manželů Ivy a 
Petra Trefášových k zajištění strpění umístění, zřízení a 
provozování zemního kabelového vedení el. přípojky na poz. 
p. č. 729 a  č. 733 v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, za cenu 
4.110,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného 
břemene a pověřila starostu jejím podpisem 

3.     v návaznosti na své usnesení 2009/16/III odst. 3 ze dne 7. 12. 
2009 a 2010/03/V odst. 3 ze dne 22. 2. 2010 návrh smlouvy o 
zřízení věcného břemene čj. VB/08/2011 ve prospěch  
společnosti ADV Computers s.r.o. k zajištění strpění umístění, 
zřízení a provozování optického kabelu, sdělovacího vedení na 
pozemkových parcelách č. 590/2, č. 590/5 č. 590/6, č. 590/15, 
č. 590/16, č. 590/17, č. 590/18, č. 590/19, č. 596/2, č. 761/1, č. 
761/10, č. 761/12, č. 761/14, č. 761/17, č. 761/20, č. 761/43, 
č. 761/44, č. 761/49, č. 761/50, č. 761/62, č. 761/66, č. 
761/70, č. 761/71, č. 761/72, č. 761/73, č. 761/74, č. 766/9, a 
č. 1417/5 č. 761/3, č. 761/4, č. 761/8, č. 761/17, č. 761/20, č. 
761/23, č. 761/28, č. 761/34, č. 761/37, č. 761/43, č. 761/57, 
č. 771/2, č. 790/3 a č. 1428/2, vše k.ú.  Chrastava I, za cenu 
55.320,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného 
břemene a  pověřila starostu jejím podpisem 

4.     v návaznosti na své usnesení 2009/12/XII ze dne 14. 9. 2009 
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/09/2011 ve 
prospěch Severočeské vodárenské společnosti a. s. (investor 
Petr Trefáš) k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování 
prodloužení vodovodního řadu na  poz. p. č. 120/28, č. 729 a 
č. 733 v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, za cenu 4.740,- Kč 
vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene a  
pověřila starostu jejím podpisem 

-  s c h v á l i l a  
1.     zřízení věcného břemene na poz. p. č. 1388, č. 1391/7 a č. 

194/1 v k. ú. Chrastava I ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení 
a provozování energetického zařízení distribuční soustavy „
Chrastava-výměna PB 411, demontáž stávajícího sloupu, 
umístění nového sloupu a výstavba nového vedení NN“ za 
cenu ve výši do 100 bm 10.000- Kč + DPH, vč. návrhu 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. 
SBS/19/2011 a pověřila starostu jejím podpisem  

2.     zřízení věcného břemene na poz. p. č. 695/8 v k. ú. Dolní 
Vítkov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,  jímž 
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování 
energetického zařízení distribuční  soustavy uložení „zemní 
kabel NN“ za cenu ve výši do 100 bm 10.000- Kč + DPH, vč. 
návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene čj. SBS/20/2011 a pověřila starostu jejím podpisem  

-  s c h v á l i l a  záměr pronajmout část poz. p. č. 840/1 o výměře 
cca 60 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Dolní Chrastava  
-  s c h v á l i l a  

návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Sdružení spolumajitelů 
DOMOVNÍK, zastoupené Helenou Kredbovou, se sídlem Střelecký 
Vrch 714, 463 31  Chrastava, IČ 467 46 536 na komplexní údržbu 
zeleně pro rok 2011 na sídlišti Střelecký Vrch na parcelách: 
590/17 – část, 590/6, 590/7, 590/10 – část  
-  s c h v á l i l a   
návrh smlouvy o spolupráci při realizaci díla „Rekonstrukce 
komunikace Chrastava – Nová Víska - rekonstrukce vodovodu“ s 
Severočeská vodárenská společnost a. s., Přítkovská 1689, 415 50 
Teplice, IČ 49099469  
-  s c h v á l i l a   
návrh smlouvy o spolupráci při realizaci staveb „Chrastava, 
Centrum – odstranění výustí LB 39 LB40 LB 41“ a „Oprava 
povodňových škod v Chrastavě – L4, lávka Malá Kostelní“ s 
Severočeská vodárenská společnost a. s., Přítkovská 1689, 415 50 
Teplice, IČ: 49099469   
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo OD/32/2010 se zhotovitelem 
Syner, tř. Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01, Liberec 4, IČ 
00262871 na realizaci akce “Oprava povodňových škod 
v Chrastavě – K16, Družstevní ulice“   
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy s EK-PROJEKT, spol. s r. o., Plzeňská 1270/97, 150 
00  Praha5 – Košíře, IČ 24674532 na výkon technického dozoru 
investora v rámci akce “Oprava povodňových škod v Chrastavě – 
K16, Družstevní ulice“   
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo s Projektová kancelář VANER s.r.o., 
V Horkách 101/1, 460 07  Liberec 9, IČ 25458990 na výkon 
autorského dozoru v rámci oprav povodňových škod v Chrastavě  
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou 
paní Boženě Košťákové a pověřila starostu jejím podpisem, toto 
usnesení navazuje na usnesení RM č. 2011/08 bod 2011/08/X/2 ze 
dne 9. 5. 2011 
-  s c h v á l i l a  

1)     darovací smlouvu mezi Městem Chrastava a firmou 
Marius Pedersen, a.s., Průběžná 1940/3, 500 09  Hradec 
Králové IČ 42194920 – přijetí finančního daru ve výši 
250.000,- Kč na obnovu míst poničených povodní  

2)     předložení rozdělení tohoto mimořádného daru do návrhu 
změny rozpočtu tak, že 130 tis. Kč z něho bude zařazeno 
do rozpočtu ORM (110 tis. Kč na dětské hřiště v Nádražní 
ulici, 20 tis. na pamětní desku na kuželnu za koncert pro 
Chrastavu) a 120 tisíc jako dotace TJ Spartak na 
odstraňování povodňových škod 

-  s c h v á l i l a   dohodu s firmou VE spol. s r. o. o přístupu do 
objektu  
-  s c h v á l i l a  podání žaloby proti rozhodnutím o odvolání 
Krajského úřadu Libereckého kraje ve věci poplatků za 
videoterminály  
-  s c h v á l i l a 
v souladu s § 30, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
převod finančních prostředků příspěvkové organizace Mateřská 
škola, Chrastava, Revoluční 488, 463 31  Chrastava, z rezervního 
fondu do investičního fondu  
-  z a m í t l a 
bezúplatný převod majetku - motorobot z. PF 62 r. výr. 1959, který 
je v majetku příspěvkové organizace Základní škola Chrastava, 
nám. 1. máje 228 na zřizovatele Město Chrastava  
- s c h v á l i l a 
žádost příspěvkové organizace Základní škola Chrastava, nám. 1. 
máje 228 o převedení movitého majetku - motorobot z. PF 62 r. výr. 
1959 - do vlastnictví jiné osoby dle Občanského zákoníku 40/1964 
Sb. - kupní smlouva § 588 a další  
-  z a m í t l a 
žádosti o udělení výjimky pro umístění dítěte do předškolního 
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     V současnosti již běží opravy a rekon-
strukce některých mostů, na které jsme 
obdrželi povodňové dotace ve výši 90 % 
uznatelných nákladů od Ministerstva pro 
místní rozvoj. Jak již to chodí, v průběhu 
realizace přináší spíše problémy (především 
v současnosti neexistující most u autobu-
sového nádraží),  za které se velice omlou-
vám, ale věřím, že výsledek bude stát za to.  

 
    V poslední době jsme obdrželi tzv. limitky i na jedenáct místních 
komunikací (dnes konečně i na ulici Turpišovu) a tak se 
rozeběhnou další rekonstrukce, které by měly být hotovy ještě 
v letošním roce. Čekáme na limitky i na několik posledních 
komunikací, na chodníky a na veřejné osvětlení a  především pak 
na secesní most (jeho oprava by měla býti realizována v roce 

2012).  
 

Z krajských komunikací byla podána žádost na hlavní tepnu 
    Liberecký kraj po mnoha peripetiích nakonec podal žádost o 
povodňovou dotaci na hlavní  chrastavskou tepnu, tj. na komunikaci 
II/592 od Nové Vsi po křižovatku Nádražní s Andělohorskou a 
v Andělské Hoře od přejezdu na Kryštofovo Údolí po Kryštofovo 
Údolí. Ta se snad bude realizovat v roce 2012. Bohužel Liberecký 
kraj vůbec nepodal žádost o dotaci na komunikaci ve Vítkově. 
 

Z dalších akcí Víska a morový sloup 
    Ještě v letošním roce bude realizována rekonstrukce 
komunikace na Novou Vísku a v Nové Vísce samé a taktéž budou 
z obdržené dotace realizovány restaurátorské práce na morovém 
sloupě na náměstí 1. máje.  
 
V Chrastavě dne 22. 6.  2011               Ing. Michael Canov,  starosta

zařízení – příspěvková organizace Mateřská škola Chrastava na 
základě schválených kritérií Mateřské školy Chrastava, Revoluční 
488 ze dne 21. února 2011 č. 2011/03/XVI  

1.             Eva Chlumecká (matka), Nicol Křepelková nar. 2. 4. 
2007 (dcera) – trvalý pobyt: Semčice, okr. Mladá 
Boleslav 

2.             Michaela Hořejší (matka), Miroslav Hořejší (otec), 
Jaroslava Hořejší nar. 16. 9. 2008 (dcera) – tvr. 
pobyt: Husova 387, Hrádek nad Nisou 

3.             Monika Ročková (matka) trv. Pobyt: Jítrava 51, 
Rynoltice; René Roček (otec) trv. pobyt: Na Drážce 
357, Pardubice. Anička Ročková nar. 2006 a Matyáš 
Roček nar. 2008 (děti)  

4.             Petra Hořáková (matka), Daniel Hořák nar. 2005 – 
trv. pobyt: Svojsíkova 1217/27, Liberec  

-  s c h v á l i l a 
žádost ZŠ Chrastava o souhlas s uzavřením dohody o vzájemné 
spolupráci s Institutem pedagogicko-psychologického poradenství 
ČR  
-  s c h v á l i  l a 
žádost ZŠ Chrastava o souhlas se smlouvou o partnerství 
s Technickou univerzitou Liberec  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í  
vyhodnocení systému svozu velkoobjemového odpadu  
zpracovaného referentem správy majetku ORM 
-   v z a l a   n a   v ě d o m í 
informaci o možnostech realizování dostavby vodovodu ve Vítkově 
-   v z a l a   n a   v ě d o m í 
hodnocení výsledků mikrobiologického a biologického nálezu 

vzorků vody odebraných po povodni 2010 z vodních zdrojů ve 
Vítkově Zdravotním ústavem se sídlem v Liberci  
-  d o p o r u č i l a   Z M 
na základě informací uvedených v bodech 1) a 2) vzít na vědomí   
důvodovou zprávu - zhodnocení návrhu na výstavbu prodloužení 
vodovodu z Dolního do Horního Vítkova a realizovat zde uvedené 
návrhy opatření  k  řešení  problematiky pitné vody ve Vítkově  
-  s c h v á l i l a  
provozní řád areálu městského, přírodního koupaliště Chrastava, 
včetně návštěvního řádu a pověřila starostu jeho podpisem  
-   s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého 
kraje – Grantového fondu  s Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 
Liberec 2, IČ 70891508 na poskytnutí účelové dotace na akci „
Odpadový den“  
-   s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého 
kraje – Grantového fondu  s Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 
Liberec 2, IČ 70891508 na poskytnutí účelové dotace na akci „
Výsadba jeřábové aleje Víska“  
-   s c h v á l i l a  
poskytnutí věcného daru, užitkového dřeva z lesů města Chrastavy 
v objemu cca 0,9 m3 v celkové hodnotě 1.300 Kč Jednotě bratrské 
Chrastava-Bétel, na stavbu altánu a pověřila starostu podpisem 
darovací smlouvy   
-  s c h v á l i l a  
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo OD/19/2011 se zhotovitelem 
Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s. odštěpný závod 
2 – mosty a inženýrské konstrukce, Dubečská 3238, 100 00 Praha 

    Tak jako každý rok i letos koupaliště Sluníčko zahajuje sezónu 1. června. 
Tento pravidelný termín se podařilo dodržet i přes škody, které napáchala loňská 
povodeň.  Srpnové neštěstí má na svědomí poškození kompletní napouštěcí 
části koupaliště i hradítek a mnoho dalších. Do začátku letní sezóny se muselo 
stihnout položit nové napouštěcí potrubí v délce padesáti metrů, osadit nové 
napouštěcí šachty, chodník podél bazénu byl v takovém havarijním stavu, že 
bylo nutné zde položit novou zámkovou dlažbu, vyměnila se také prkna u 
skákacího můstku.  Konkrétně 28. 5. 2011 bylo provedeno ve spolupráci 
s dobrovolnými sborem hasičů Chrastava vyčištění dna bazénu. To vše a 
mnohem více se podařilo díky píli a pracovitosti mnoha lidí. Všem, kteří se 
jakkoli na opravě koupaliště podíleli, děkujeme. 
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    V pátek 3. 6. 2011 se naše město již po šestnácté ponořilo do 
tradičních svátků setkávání, zábavy, kultury a sportu. Program byl 
tradičně rozdělen do tří dnů. Slavnosti odstartovaly již v pátečních 
dopoledních hodinách pohádkou v kinosále pro naše nejmenší. Ti 
se pak mohli ještě odpoledne vyřádit při soutěžích, nebo si přijít 
zahrát stolní tenis do tělocvičny. Samotný kulturní program pak 
začal v podvečer v kostele svatého Vavřince, kde se představil 
dětský pěvecký sbor IUVENTUS, GAUDE!. Ve stejný čas také 
odstartoval program na hlavním pódiu na náměstí. Sobotní program 
byl plný hudby, divadel,  sportu a doprovodných programů. Posedět 
a zatančit si u příjemné hudby jste si mohli nejen na náměstí, ale 
také v sále Společenského klubu nebo u hasičské zbrojnice, 
nechyběl ani tradiční táborák u rodného domu malíře Josefa 
Führicha.Vrcholem byl opět krásný ohňostroj ze střechy radnice. 
Nedělní program odstartoval tradičním miniorienťákem. Vidět jste 
také mohli ukázku výcviku služebních psů Městské policie Liberec. 
    Představily se místní dětské soubory a na závěr slavností jste se 
mohli pobavit u komedie divadla Semtamfor Benátky pod sněhem. 
Chrastavské slavnosti se připravují více jak půl roku dopředu a 
proto bych ráda poděkovala všem, kteří se na jejich přípravě a 
realizaci podíleli. 
Děkuji  
Organizačnímu týmu: Karin Cinibulková, Jitka Marxová, Ivana 
Loučková, Libuše Junková, Petr Bezvoda, Jiří Riedl, Zdeněk Šulc, 
PhDr. František Vydra, František Bouda, Mária Koblasová, Daniel 
Martiny, Mgr. Jaroslava Špaková 

Pořadatelům: Tereza Loučková, Jan Loučka, Pavel Urban, Jiří 
Moudrý, Břetislav Václavík, Josef Brulík, Šárka Hanková, Eliška 
Holinská 

Městské policii: Alan Grebson, Marcel Másílko, Mojmír Boch, 
Jaroslav Ježek 

Technickým službám: Ing. Tomáš Paleček, Pavel Košek, Zdenek 
Zoul, Zbyslav Železnov, Pavel Kořízek, Michal Hrnko 

Zvukařům: Luboš Komárek, Jiří Matys, Jan Ritschel 

Moderátorovi: Miroslav Michálek 

Školní jídelně: Míla Šírová, Martin Zoul s kolektivem kuchařek 

Veřejně prospěšné práce: Helena Krejčová, Danuše Hladká, 
Gabriela Kraková, Mirka Gunarová, Ondřej Vokřál, Ivan Badi, 
František Husár, Milan Ferenc, Milan Sajbot 

TJ Sokol: Ivana Řehořková, Marie Nepimachová, Gerda Boudová, 
Hana Matoušová, Jaroslava Hotovcová, Jana Hrdličková, Věra 
Vitíková, Kateřina Kosová, Radka Portelová, Jindra Lacinová, 
Zuzana Plamínková, Eliška Dvořáková, Adéla Marková 

Střelecký klub: Peterka František, Judytka Jiří, Kostka Jaroslav, 
Vašina Miroslav, Šimůnek Zdeněk, Kácovský Vlastimil, Reichl Jiří, 
Stehlík Dušan a Tomko Michal 

Orientační klub: Eva a Ruda Kaškovi, Eva Bartáková, Pavla a Jíří 
Vokálovi 

Oddíl – Kuželky: Vokounovi, Jaroslav Jeník, Vlasta Ládková, Ing. 
Josef Šipula, Milan Fokt, František Dostál 

Oddíl – kolová: Ladislav Celler, Pavel Matuškovič, Tomáš Brodský 

Oddíl – volejbal: Karel Schránil, Danuše Husáková, Jiří Žďárský 

Perseus PS: Maruška Proboštová, Terezka Proboštová, Eliška 
Cesarová a kamarádka Bára, Tomáš Pavelka, Filip Rajn, Pepa 
Kopecký, Matěj Galbavý, Vojta Kopecký, Honza Šefčík, Šimon 
Endrych, Jiřík Bek, Vojta Šorm, Adam a Alex Štěchovi, Robert 

    Zodpovědným správcem areálu koupaliště bude i letos pan Miloš 
Laksar. Koupaliště je možné navštívit denně od 10:00 do 21:00 
hod., bazén do 19:00 hod. Návštěvníci zde mohou využít hřiště na 
beach volejbal, zahrát si ruské kuželky, či stolní tenis, děti si 
zaskotačí na kolotoči. V provozu bude i tradiční bufet, a to každý 
den do 21:00 hodin. 

Hana Šmídová, vedoucí Společenského klubu 
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Kopecký, Pavel Košek, Michaela Košková, Petra Kopecká, Jan 
Hepnar. 

Chovatelé: zaslal seznam pí Cinibulkové 

Foto a video: Jana Zahurancová, Ing. Vratislav Loučka 

Sponzoři: Marius Pedersen, a.s.; BALTOM, a.s.; FRISCHBETON 
s.r.o; Pivovar Hols, Sanex s.r.o.; STRABAG a.s.; SYNER s.r.o.; 
VIRGO s.r.o.; METALMEX s.r.o.; ADMAL-CZ  s.r.o.; BRABEC & 
BRABEC STAVEBNÍ s.r.o.; ERVIDIA s.r.o.; JIPA, spol. s r.o.; 
FITKO LIRA; JIZERSKÉ PEKÁRNY, spol. s r. o.; ZDEŇKA 
ZAHRADNÍKOVÁ 

    Ve středu 22. června patřil sál Společenského klubu Závěrečné 
akademii žáků hudebních kurzů Společenského klubu. V zaplněném 
sále předvedlo více jak třicet žáčků to, co se naučili ve hře na kytaru, 
klavír, saxofon, klarinet a zpěvu za uplynulý školní rok. I přes velkou 
trému všichni předvedli, že jim hudba není cizí a že mají být na co 
pyšní. Přehlídkou provázela děvčata Sára Bezvodová a Viktorie 
Henzelová, která také navštěvují hudební kurzy Společenského 
klubu. Za skvělými výkony žáčků stojí nejen samotná píle, ale hlavně 
naši výborní pedagogové, kterým bych chtěla touto cestou poděkovat 
za jejich práci, konkrétně Jitce Vostré, Mileně Doubravské, Petře 
Machkové, Františku  Boudovi, Ondřeji Koutovi a Miroslavu Kotlárovi 
ze ZUŠ Liberec. 
    Všem žáčkům a pedagogům přeji hezké prázdniny a budeme se 
opět těšit na setkání v novém školním roce na hodinách kytary, 
klavíru, saxofonu, klarinetu a zpěvu ve Společenském klubu. 
 

Hana Šmídová, vedoucí Společenského klubu 

                                                                                                     Činnost městské policie je do značné míry závislá na vzájemné komunikaci mezi strážníky a občany. 
   Ani letní měsíce tak tomu nejsou výjimkou a neznamená to, že se činnost MP Chrastava zastaví. 

Naopak. V letních měsících teplé počasí vybízí k trávení volného času a s tím souvisí nezbytné 
kontroly a právě činnost městské policie. 
    Jednou z hlavních je způsob parkování, dále volné pobíhání psů a jejich následný odchyt, 
kontrola areálu budov mateřských škol. Zde bychom zdůraznili, že v minulých letech docházelo 
ke vniknutí na zahrady těchto objektů a tím jejich narušení. 
    Dále se činnost městské policie zaměří na podávání a prodej alkoholických a tabákových 
výrobků osobám mladších 18 ti let, provozní doby restaurací a s tím spojené dodržování nočního 
klidu a v neposlední řadě na čistotu a pořádek v okolí města. Nezbytnou součástí jsou také kontroly 

veřejných ploch, jako jsou sportoviště a  nově zbudovaný transborder. 
    Výše uvedená činnost přechází také samozřejmě na sousední obec Stráž nad Nisou, se kterou má 

město Chrastava uzavřenu veřejnoprávní smlouvu 
    Městská policie je v době služby v dosahu na mobilních telefonech 603 347 676 a 603 941 561, kterou 

v případě potřeby kontaktujte. 
    Občané si musí uvědomit, že oznámit událost, která se jim přihodila nebo jsou jejím svědkem, by mělo být prvořadým zájmem každého 
z nás. Není ojedinělým jevem, že občané nenahlásí protiprávní jednání a později se pohoršují nad neschopností policie. Včasné podání 
oznámení  nezabere tolik času a může ušetřit mnoho nepříjemností v budoucnu. 
 
    Příjemné a hlavně klidné strávení letních měsíců přeje Městská policie Chrastava. 

   7. srpen 2010 – datum, na které v Chrastavě nikdy nezapomeneme a navždy zůstane zapsáno v historii města. Byla sobota, do 
města se bez smilování vehnala katastrofická povodeň. Ničivá voda si brala vše, co jí přišlo do cesty. Vehnala se i do míst, kde ji 
nikdo nečekal. Zatopila sklepy, domy, mosty, silnice, chodníky…  . V ulicích se namísto automobilů proháněly lodě a těžká 
obojživelná vozidla vojáků. Zkolabovala elektřina i telefonní spojení…. 
    Město Chrastava chystá u příležitosti tohoto smutného výročí akci ROK POTÉ. 
Vzpomínková akce přesně rok po katastrofě, tedy 7.8.2011, začne v 10 hodin dopoledne, kdy se slavnostně otevře kuželna a 
odhalí pamětní deska s poděkováním pražským umělcům za charitativní koncert na obnovu tohoto sportovního stánku. V 11:00 
hodin budou radniční hodiny zároveň s kostelním zvonem bít 5 minut. Přesně v tento čas přišla druhá a nejničivější vlna. Ve 
14:00 hodin se program přesune na náměstí, kde vystoupí volné pěvecké sdružení A MY TAKY, následovat bude projev pana 
starosty Ing. Michaela Canova a litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta. U příležitosti výročí loňských povodní dojde také 
k požehnání novým hasičským vozům postižených obcí na Liberecku, konkrétně jde o hasičské automobily těchto obcí: 
Chrastava, Hrádek nad Nisou, Frýdlant, Raspenava, Lázně Libverda, Višňová, Heřmanice, Dětřichov, Oldřichov v Hájích, Nová Ves 
u Chrastavy, Bílý Kostel. 
   Po tomto slavnostním aktu bude následovat druhé vystoupení volného pěveckého sdružení A MY TAKY. Vzpomínkovou akci 
ROK POTÉ zakončí v 15:00 hodin chrastavská country kapela Paroháči. 
   7. srpna 2010 povodňové vlny městu mnohé vzaly, ale přinesly s sebou i vlny solidarity mezi lidmi, nová přátelství a naději, že 
v těžké chvíli nebudeme sami.  

                                             Hana Šmídová, vedoucí Společenského klubu  
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    Možná jste již zaznamenali, že dvě komunikace v centru města – Mlýnská a Víta Nejedlého, získaly (staro)nový povrch. 
    Oprava obou komunikací souvisí s výstavbou nové splaškové kanalizace, realizovanou Severočeskou vodárenskou společností (SVS), 
která byla zahájena již v roce 2010 a z důvodu povodně dokončena až letos. Vzhledem k charakteru této lokality (Führichův dům) byla 
podmínkou města pro povolení stavebních pracích na pokládce nové kanalizace obnova povrchů v původní podobě, což se podařilo a 
výsledek můžete vidět na přiložených fotografiích.  
    Město se finančně podílelo pouze na doplnění dláždění, kde původně nebylo (spojnice Mlýnské a Víta Nejedlého) a rozšíření počtu 
dešťových vpustí, jinak byla akce plně hrazena z prostředků SVS. 
    Současně byl také namísto zpevněné cesty od Führichova domu směrem k lávce do Družstevní ulice obnoven původní chodník, aby 
došlo ke zklidnění dopravy před touto památkou a park opět plnil svůj smysl jako místo klidu a odpočinku. V návaznosti na provedené 
úpravy zde budou ještě v blízké době instalovány nové lavičky a doplněna zeleň.  
 
    Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat firmě SVS za dobrou spolupráci při realizaci této akce a firmám Syner a Revis za kvalitně 
odvedenou práci.   

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 

    Během posledních dní se naplno rozjely stavební práce na 
obnově města po povodni z minulého roku. Vzhledem k velkému 
počtu stavebních akcí bychom vás chtěli informovat o jejich 
průběhu a předpokládanému harmonogramu jejich realizace. 
    Jako první byly zahájeny práce na mostech a lávkách. Zde jsou 
již práce v plném proudu a očekáváme jejich ukončení na podzim 
letošního roku. Jedná se o tyto mosty: most přes Jeřici u 
autobusového nádraží a v ul. Malé Frýdlantské a oprava mostu 
v Družstevní ulici, čtyři mosty ve Vítkově, dále tři lávky přes Jeřici 
(Malá Kostelní, Malá Nádražní a u čistírny odpadních vod). 
Realizaci mostu v Malé Nádražní zdržela nutná přeložka plynovodu 
a vodovodu, kvůli které se plánovaná realizace posunula až do 
příštího roku. Lávka u Führichova domu čeká na schválení dotace 
na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (MMR) a v případě kladného 
stanoviska by se měla postavit ještě do konce letošního roku. 
    Samostatnou kapitolou je bývalý secesní most přes Jeřici, který 
byl ve vlastnictví Libereckého kraje a město se po dohodě s MMR 
pokouší získat dotaci i na tento most.  
    Co se týká oprav komunikací, již byly předány stavebním firmám 
k realizaci tyto komunikace: část ul. Bílokostelecké a Pobřežní, 
Malá Nádražní, U Nisy (směr Barandov), Mostní, Alšova., Malá 

Frýdlantská, místní komunikace 023c a 024c (odbočka vlevo 
z ul. Frýdlantské, cca 30m za mostem přes Jeřici), místní 
komunikace v Dolním Vítkově (před č.p. 11 – bývalá hospoda). 
Realizace oprav těchto komunikací proběhne v navazujících 
etapách od začátku července do konce listopadu letošního roku. 
V nejbližších dnech proběhne předání staveniště Turpišovy ulice 
s termínem realizace od července do konce roku.  
     Na MMR ještě čekají na přidělení dotace tyto komunikace: část 
ul. Pobřežní (u ČOV), ul. Nádražní (od hasičské zbrojnice k mostu) 
a Družstevní, spolu s chodníky (Žitavská, Nádražní a 
Bílokostelecká). 
    V neposlední řadě čekáme na přiznání dotace na opravu 
veřejného osvětlení a rozhlasu. 
    Vzhledem k rozsáhlosti stavební činnosti způsobené loňskou 
povodní se vám omlouváme za případné komplikace a prosíme o 
trpělivost. Zároveň Vás žádáme o dodržování případných omezení 
vyplývajících z probíhajících stavebních akcí. 
 

Mgr. Jakub Dvořák,  
vedoucí ORM 

    V návaznosti na již proběhlou opravu kašny a okolí na náměstí 1. máje v Chrastavě se městu 
podařilo získat další dotační prostředky, a to na opravu mariánského sousoší (morový sloup). Daří 
se tak v návazných etapách postupně obnovovat jednotlivé historické památky na náměstí včetně 
blízkého okolí.  
    Projekt je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu pro regionální rozvoj Fond mikroprojektů 
Cíl 3 OPPS 2007 – 2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa a město na něj získalo dotaci v rámci 
projektu „Obnova památek v pohraničí – Chrastava, morový sloup“.  
V rámci opravy budou provedeny například tyto práce: ošetření biocidním nátěrem, odstranění 
mechů, lišejníku, omytí celé památky včetně schodů, revize kovových prvků, odrezení, případně 
výměna zkorodovaných kotvících prvků, provedení zlacení na atributech plastik světců.  
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Na závěr akce bude uspořádána výstava fotografií, která bude zachycovat opravu morového sloupu a  proměnu vzhledu celého náměstí 
v Chrastavě. 
    Realizace projektu je naplánována v termínu 8 / 2011 – 5 / 2012. Výše získané dotace činí 85 % uznatelných nákladů (max. 10.187,25 €) 
z ERDF. 
 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM a Ing. Lenka Míšková, referent dotací ORM 

    Od 1. července 2011 začne Městský úřad Chrastava, jako 
obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem vydávat na 
základě zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského 
práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (rybářský 
zákon) rybářské lístky pro občany s trvalým pobytem v jeho 
správním obvodu, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu 
jeho působnosti. 
 
Jedná se o tyto obce: 
Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Mníšek, Oldřichov 
v Hájích a Kryštofovo Údolí 
 
Poplatky: 
vydání rybářského lístku 
1 rok                                                    100,-- Kč 
1 rok pro osoby mladší 15 let 
         nebo studující nebo osoby, 

         které zajišťují rybářství  
         v rámci svého povolání nebo  
         funkce                                           50,-- Kč 
3 roky                                                   200,-- Kč 
3 roky pro osoby mladší 15 let 
           nebo studující nebo osoby, 
           které zajišťují rybářství  
           v rámci svého povolání nebo  
           funkce                                        100,-- Kč 
10 let                                                      500,-- Kč 
10 let pro osoby mladší 15 let 
          nebo studující nebo osoby, 
          které zajišťují rybářství 
          v rámci svého povolání nebo  
          funkce                                          250,-- Kč       
—————————————————————————————— 
    Další bližší informace vám podá Hospodářsko-finanční odbor - 
Ing. Libuše Mítová (tel. č. 482 363 851).  

    ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE VÝSTAV DO MĚSTSKÉ GALE-
RIE CHRASTAVA NA ČERVENCOVOU VÝSTAVU „DŘEVĚNÉ 
HRAČKY“ firmy DETOA ALBRECHTICE s. r. o. 
    Tradiční výrobce dřevěných hraček má 
dlouhou historii a to od roku 1908, kdy 
Johann Schowanek založil továrnu 
v Albrechticích v Jizerských horách. 
V dobách největšího rozmachu 
zaměstnávala jeden tisíc tři sta lidí, dnes 
jich zde pracuje dvě stě. V 50. letech 
minulého století se pod názvem TOFA 
začala také věnovat výrobě pianinových a 
klavírních mechanik. Od roku 1993 je 
společnost v soukromých rukou a podniká 
pod názvem DETOA. K nejstarším a také 
nejoblíbenějším hračkám z Detoy patří 
mačkací figurky, hračky na provázku, 
dřevěné stavebnice a stolní hry. Velmi 
oblíbená je česká figurka Krtečka a jeho 
zvířecích kamarádů, kterých se vyrábí 
někol ik desítek druhů. Dalším 
sortimentem je produkce korálií. Firma se 
rozhodla vytvořit prohlídkovou trasu, na níž se mohou návštěvníci 
seznámit s celkovou výrobou hraček.V areálu továrny je nově 
otevřeno muzeum, můžete navštívit kreativní dílny a odvézt si 
suvenýr z firemní prodejny. 
 
Výstava hraček potěší nejen děti, ale i dospělé. Navštivte nás od 1. 
do 28. července 2011 od 9:00 – 12:00 a od 13:00 – 16:00 hodin po 
celý týden. Těšíme se na vaši návštěvu.  

                                J. Marxová 

MÌSTO CHRASTAVA
U PØÍLEŽITOSTI VÝROÈÍ LOÒSKÝCH POVODNÍ

ZVE OBÈANY NA

SPOJENÉ S ODHALENÍM PAMÌTNÍ DESKY

SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ 

 KUŽELNY

     SLAVNOSTNÍ AKT    

       SE USKUTEÈNÍ

    7. SRPNA 2011 

     V 10:00 H.
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Vzpomínková akce

PROGRAM:

Jste všichni srdeènì zváni!

10:00

11:00

14:00

KUŽELNA

ZVONÌNÍ

NÁMÌSTÍ 1. MÁJE

- projev starosta mìsta Ing. M. Canova
- projev vedoucího oddílu kuželek F. Vokouna
- slavnostní pøestøižení pásky
- odhalení pamìtní desky
- prohlídka zrekonstruované kuželny
  

- možnost zájemcù si kuželnu vyzkoušet

- výklad pana Vokouna
  - první slavnostní hod
  - starosta, místostarostka, sponzoøi

- kostelní zvon a hodiny na radnici bijí 5 minut

- pìvecký sbor A MY TAKY
- pøivítání a pøedstavení pøítomných
- projev starosty mìsta Ing. M. Canova
- projev zástupce Euroregionu
- projev a požehnání biskupa Mons. J.Baxanta
- pìvecký sbor A MY TAKY
- country kapela PAROHÁÈI
   hraje pro poslech a k tanci
   stánek s obèerstvením
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 31.8.

červenec - srpen  2011

Pøijïte si zahrát beach volejbal. stolní tenis a nebo si opéct vuøta èi si poslechnout
kapelu WOKO.

(viz samostatný program)

Výstava fotografií Jany Zahurancové

Městská knihovna oznamuje,  
že v období letních prázdnin bude knihovna uzavřena dne 7. 7. 2011 a dále od 18. 7. do 12. 8. 2011.  

Čtenářům přeji hezkou a slunnou dovolenou.                        
L. Junková, knihovnice 
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POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKU FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ
Změna programu vyhrazena

Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
Pátek 8. července v  hodin

 – ČR – komedie/drama – 98 minut
Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od otloukánka z chudé rodiny alkoholika, ke králi internetových domén. Nemožné je možné, padají normy, 
konvence, pravidla. Už jako kluk pochopí, že spolehnout se musí jedině sám na sebe. „Totáčem“ 80. let kličkuje nepříliš vzorově a přelomový listopad 
prožije rovněž nezvykle - mezi blázny v léčebně. Po revoluci už to jede, ba letí. Nahoru, ale i dolů. Do Německa a zpátky. Na Pankrác a zpátky. Do Číny 
a zpátky. Vše je tak snadné, až je to k smíchu (ale i tzv. „vo hubu“). Může za ten rozlet chytrost nebo vychytralost? Z netušených a nekonečných možností 
internetu vyroste ve finále virtuální blahobyt. Hrdina má všechno, dokonce plánuje hodně netradiční rodinu… Vypadá to na happyend, ten se ovšem stylově 
zvrtne.                                                                                                                                                                        

Úterý 12. července v 18:00 hodin - HRAJEME PRO DĚTI

 -  ČR – animovaný, rodinný – 87 minut.
Celovečerní povídkový animovaný film je  sestaven ze čtyř animovaných epizod a hrané části, která vše spojuje a vytváří rámec příběhu. Každá z pohádek 
bude zpracována jinou technikou a jiným tvůrčím týmem. Sjednocujícím prvkem filmu je osoba vypravěče: Michala Malátného, hudebního doprovodu a 
hraných předělů - CHINASKI.                      

Úterý 12. července ve 20:00 hodin

– ČR – komedie – 96 minut.
S komedií WesternStory se do českého filmu vrací kolty proklatě nízko, stetsony vražené do čela, kankán v zakouřeném saloonu a dokonce i legendární 
Vinnetou a Old Shatterhand. To, že půjde především o zábavu, naznačuje i jedna z hlavních postav filmu v podání Petra Vondráčka. Jeho švihácký kovboj 
a hlavní frajer WesternStory má téměř celý film obě ruce v gypsu. Film se natáčel v nefalšovaném westernovém městě v Boskovicích, kde si v květnu 
odbude i světovou premiéru.                                                                                                                                      

Pátek 5. srpna v  hodin

  (Water for Elephants) – USA – romantický příběh – české titulky -  120 minut.
Výpravná romance z cirkusového prostředí 30. let minulého století o zakázané lásce, která se zrodí na magickém místě plném dobrodružství, zázraků a 
nebezpečí, vznikla podle celosvětového knižního bestselleru Sary Gruenové. Hlavní role ztvárnili držitelka Oscara  a hvězda ságy 
Stmívání                                                      

Úterý 9. srpna v  hodin - 
 – ČR – komedie/hudební/rodinný – 103 minut

Hudební komedie F. A. Brabce. Hudbu k filmu a většinu písní složil René Rypar, dvě skladby složila přímo pro film skupina Kabát, několik let po smrti Karla 
Svobody zazní ve filmu melodie, které pro „Peřinu“ exkluzivně složil. Skladby otextoval scenárista filmu Miroslav Adamec a František Moravec. Velkolepé je 
obsazení filmu, kde téměř na dotek zpívá a tančí kurážná a možná trošku potrhlá Lucie Bílá a Karel Roden se představí tak, jak jste ho ještě neviděli. 
Silnou sestavu tvoří i Jiří Mádl, Anna Stropnická, čerstvá držitelka Českého lva Eliška Balzerová, Bolek Polívka, Nikol Moravcová, Arnošt Goldflam, Nina 
Divíšková, Amélie Pokorná nebo Matěj Převrátil.                                                                                                      

Úterý 9. srpna ve 20:00 hodin

 – ČR – drama – 126 minut.
Opravdu si myslíte, že znáte příběh Lidic?
Příběh Lidic, je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní shodou náhod připletli do cesty dějinám. Podle scénáře Zdeňka Mahlera, oceněného cenou 
Sazky v r. 2007, nabízí pohled na tragický osud Lidic za 2. světové války z neobvyklé perspektivy. Přibližuje osudy obyvatel Lidic skrz mezilidské vztahy, a 
to zejména lásku, která stojí na začátku celého příběhu. Jde o velkofilm plný emocí, který poukazuje na to, jak zdánlivé maličkosti mohou změnit chod dějin 
a způsobit tragédii.                                                                                                                                                    

Úterý 16. srpna v 18:00 hodin – 

USA – animovaný – české znění -  96 minut.
Film Rio je příběhem vzácného papouška jménem Blu, který žije na malém městě se svoji paničkou Lindou, s níž tvoří nerozlučnou dvojku. 

Úterý 16. srpna ve 20:00 hodin
Nedali byste si blízké setkání?

– USA – české titulky – komedie – 104 minuty.
Paul je mimozemšťan z Oblasti 51. Ano, to je to nejstřeženější místo v Americe, kde před šedesáti lety údajně přistálo UFO. Celou tu dobu vládci světových 
mocností Paula informačně vytěžovali. A protože jim už nemá co říct a začíná mít strach, že by se mu vědci mohli podívat nejen na zoubek, jednoduše 
zdrhne a stopne první auto, které by ho mohlo odvézt do bezpečí. Šťastnou náhodou v něm jedou dva týpci, kteří k němu mají nečekaně blízko. Britská 
herecko scenáristická dvojice Nick Frost a Simon Pegg už světu prezentovala svůj specifický pohled na problematiku zombies (Soumrak mrtvých) a 
sériových vražd v malebných maloměstech (Jednotka příliš rychlého nasazení) a teď se s vytříbeným smyslem pro humor pouštějí do rozkrývání Akt X                                                                                                                         

Úterý 23. srpna v  hodin  – 

 – USA – české znění – animovaná komedie – 91 minuta
„V prvním díle jsme zjistili, že hrdinou se může stát každý, bez ohledu na výšku a váhu. Ve druhém se dozvíme, že osud nám přivádí do cesty jak osoby, 
které nám pomáhají, tak i ty, které nám naopak ubližují, vše proto, abychom dokázali naplno využít vlastní potenciál,“ říká režisérka Jennifer Yuh.                   

Úterý 23.srpna ve 20:00 hodin
(Your Highness) –USA–komedie– české titulky–ne 15 let – 102 minuty

Čáry. Máry. Fuck.
Film Princ a pruďas je urážkou všech pohádek a fantasy příběhů. Zatraceně vtipnou a povedenou urážkou. Vypráví příběh dvou královských bratrů, z nichž 
jeden oplývá rytířskými ctnostmi, zatímco tomu druhému zcela chybějí. Přesto utvoří údernou dvojku, která je pro záchranu krásné panny (snad) ochotná 
podstoupit mnohá nebezpečenství, tedy pokud to nebude příliš bolet. V režii Davida Gordona Greena (narkoticky ulítlá krimikomedie Travička zelená) 
dovádějí James Franco, Danny McBride (jinak také spoluautor scénáře) a oscarová Natalie Portman.                  

19:00

CZECH MADE MAN

VODA PRO SLONY

LIDICE

RIO

PAUL 

KUNG FU PANDA 2

 

AUTOPOHÁDKY

WESTERNSTORY  

Od 13. července do 4. srpna 2011 kino nehraje – dovolená

19:00

Reese Witherspoon
Robert Pattinson.

18:00 HRAJEME PRO DĚTI

HRAJEME PRO DĚTI

 – 

                                                                                   

18:00 HRAJEME PRO DĚTI

V PEØINÌ

PRINC A PRUÏAS

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

                  Vstupné: 65 Kč, v IC Chrastava – 50,-Kč

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

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

Vstupné: 65 Kč, v IC Chrastava – 50,-Kč

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

Vstupné: 65 Kč, v IC Chrastava – 50,-Kč

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

                                                                                                                                                                                  Vstupné: 65 Kč, v IC Chrastava – 50,-Kč

Vstupné: 75 Kč, v IC Chrastava – 60,-Kč
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     V infocentru lze opět zakoupit turistickou mapu HRÁDECKO A 
CHRASTAVSKO a CYKLOVÝLETY V MIKOROREGIONU  
HRÁDECKO – CHRASTAVSKO. 
     Dále nabízíme turistickou a lyžařskou mapu KRKONOŠE – 
západ, KRKONOŠE – střed a POMEZÍ KRKONOŠ A  
JIZERSKÝCH  HOR. 
 
     V knihách jsme rozšířili nabídku o tyto tituly: 
Ještěd – malý průvodce návštěvníka hory 
Liberecké podzemí 
Fejetony o Liberci 
Liberecká radnice a Liebiegova vila 
Pohádky pro malé i velké Liberečáky 
Pověsti z Liberce a Liberecka 
Srpen 1968 v Liberci 
Nebezpečné povídky 
Řeči pod věží 
Mohykáni 
Rub a líc mých pohlednic 
Bojovali na všech frontách 
 

Infocentrum je vám k dispozici sedm dní v týdnu. 

    V sobotu 11. června 2011 jsme se opět s dětmi sešli v sále 
Společenského klubu a vydali se společně z pohádky do pohádky. 
Na děti čekaly pohádkové soutěžě a hry, ve kterých děti prokázaly, 
jak dobře znají pohádkový svět. Kromě spousty sladkostí si děti 
odnesly i dva druhy loutek, které si samy vyrobily. Nakonec jsme si 
s novými  loutkami zahráli divadlo a zazpívali písničky.  

    Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově se opět stal 
v sobotu 18. června 2011 koncertním a výstavním sálem. Místní 
nadšenci tentokrát pozvali pražské duo Sousedi – Karel Žďárská – 
violoncello, Martin Peřina – Kytara.  
    Kdo přišel, určitě nelitoval. Tajemná „vybydlená“ budova 
s barokní výzdobou, jedinečným barokním kůrem, uklizená a 
vkusně vyzdobená keramickými plastikami, interiér ozářený 
desítkami svíček, instalovaná výstava fotografií… To vše mohli 
vidět, cítit a prožít návštěvníci této jedinečné akce. 
    Duo Sousedi, hrající alternativní akustickou hudbu, mě svým 
pojetím hudby zcela nadchlo a jsem přesvědčen, že i většinu z více 
než padesáti posluchačů. Je jen škoda, že se koncertu nezúčastni-
lo více místních. 
    Když tóny hodinového koncertu dozněly, většina přítomných 
neodolala pohoštění za dobrovolný příspěvek, opékání buřtíků, 
vínko při přátelských rozhovorech. 
    Přáním všech, z nichž řada navštívila tento „opuštěný“, 
komunistickým režimem zanedbaný a zdevastovaný kostel, bylo, 
aby byl zachován a aby bylo zamezeno jeho dalšímu chátrání.  
Kostel totiž zatím přežívá jen díky bezmezné a nezištné péči 
několika jedinců. Snad budoucnost  tuto skutečnost změní.  
                                                                                        Ivan Vydra 

    Český svaz chovatelů, 
základní organizace Chrastavě 
vás srdečně zve již na 35. 
místní výstavu králíků, 
drůbeže, holubů a okrasného 
p t a c t v a  u  p ř í l ež i t os t i 
chrastavské pouti ve dnech 
13. – 14. srpna 2011 v 
chovatelském areálu v 
Pobřežní ulici. 
    Výstava je pro veřejnost 
otevřena v sobotu 13. 8. 2011 od 8:00 do 18:00 hod a v neděli 14. 8. 2011 
od 8:00 do 16:00 hod. 
    Možnost nákupu chovných zvířat. Občerstvení a bohatá tombola 
zajištěna.  K návštěvě této výstavy srdečně zvou pořadatelé. 

      Za ZO ČSCH Chrastava Peterka František 
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    Koncem května 29. května 2011 se v Sosnové u České Lípy běžel další závod 
ještědského žebříčku, který byl zároveň Oblastním mistrovstvím a veteraniádou 
Ještědské oblasti na klasické trati. Do tohoto prostoru jezdíme rádi kvůli překrásnému, 
mírně zvlněnému terénu s velkým množstvím kamenů a srázků v borových lesích. Do 
první desítky se probojovali: D 12 – 9. M. Pavlíková, D 21K – 2. D. Pachnerová, D 21L 
4. K. Kašková, D 40 – 4. P. Pavlíková, 10. J. Čechovská, D 50 – 3. E. Kadavá, D 55 – 
2. A. Ševčíková, D 65 – 1. E. Kašková, 6. – M. Horčíková, H 16  - 6. S. Nejman, H 
18 – 3. J. Čechovský, H 55 – 5. R. Kaška , 7. – M. Pavlík, 9. M. Ševčík. 
    O víkendu 4. a 5. června 2011 jsme se vydali na celostátní závody A a národní B, 
které se pořádaly tentokrát společně. V sobotu 4. 6. nás přivítala Blata v Prachovských 
skalách. Kvůli ochraně přírody jsme neabsolvovali tratě v centrální části této nádherné 
oblasti, ale v okrajových partiích kolem hradu Pařez. Přesto na nás čekaly skály, 
skalky, kameny a také porostově obtížný les. Výborná sobotní umístění:  D 21A - 12. 
K. Kašková, D 55B – 4. A. Ševčíková, 5. H. Vajcová, D 60B – 6. Z. Šaffková, D 65B 
4. – E. Kašková, H 55B – 9. R. Kaška. 
    V neděli někteří z nás zůstali doma a organizovali náborový miniorienťák s šestnácti 
kontrolami po městě a s osmi kontrolami s elektronickým ražením na náměstí  v rámci 
Chrastavských slavností. Ostatní z našeho klubu v neděli 5. 6. zamířili na „áčkové a 
béčkové“ závody do Lužan u Jičína. Terén byl odlišný od sobotního, přesto i tady jsme 
se v ženách objevili na předních místech. D 21A – 6. K.Kašková, D 55B – 6. H.
Vajcová, 9. A.Ševčíková, D 60B – 1. Z. Šaffková. Další celostátní a národní závody se 
uskuteční koncem června v jižních Čechách. 
    11. a 12. června odjela malá skupina na Mistrovství ČR na krátké trati do Velkého 
Meziříčí u Jihlavy, kde byly pro ně připraveny  fyzicky i orientačně náročné tratě. Za 
zmínku stojí 3. místo K.Kaškové ve finále B kategorie D 21. 
    Prázdniny a dovolené netrpělivě čekají, abychom je mohli využít k účasti na mnoha 
vícedenních OB u nás i v zahraničí. Největší událostí pro „vetoše“ se stane Mistrovství 
světa veteránů v Maďarsku, kterého se zúčastní třináct členů OK Chrastava. Mladí 
prověří své síly na mezinárodním utkání v Polsku. Pak už budou následovat v ČR další 
zajímavé víceetapové  závody: Petit Prix, Bohemia, Pěkné prázdniny atd. 
    Nesmíme zapomenout ani na závody MTBO (OB na horských kolech), kde náš klub 
reprezentují Jarda Polák (muži elita) a Iva Prchalová (ženy B, ale díky svým výborným 
výsledkům přešla do kategorie A, kde si vede také dobře).  
    7. a 8. května 2011 se závodilo v Poustkách mezi obcemi Žihle a Rabštejn. 
Výsledky: J. Polák – 25. a 22., I. Prchalová v „béčkách“ 6. a 4.  
    28. a 29. května 2011 zavítali naši bikeři do Vrbna pod Pradědem, kde se jely „
bajky“ v těžkém terénu Jeseníků. Umístění  J. Polák v elitě 16. a 33., I. Prchalová v „
béčkách“ 1. a v neděli již v „áčkách“ 10.  
    4. a 5. června  se závody odehrály v Maxičkách u Děčína., pořadí J. Poláka 17. a 
disk., Iva  opět  jela těžší kategorii ženy A s tímto umístěním 4. a 5. 
    Další závody Českého poháru MTBO se jedou koncem června (pořadatel Olomouc), v červenci  připraví soutěže Plzeň. 

                                                                                                  E. Kašková 

     V sobotu 28. května 2011 vyrazili chrastavští turisté na svůj 
druhý výlet. Tentokrát jsme směřovali na Semilsko. Nejprve jsme 
navštívili hydroelektrárnu v Podspálově, kde jsme měli na desátou 
hodinu domluvenou exkurzi. 
     Mnohé průmyslové stavby z období 1. republiky jsou dodnes 
funkční. Patří k nim i objekty využívané pro energetické účely. 
Jedním z hmatatelných důkazů je i hydrolelektrárna v Podspálově, 
která byla vybudovaná v letech 1921 až 1926 podle projektu 
architekta Emila Králíčka. Autorem návrhu byl profesor Vysokého 
učení technického v Praze Ing. Antonín Jílek. 
Hydroelektrárna při soutoku Jizery a Kamenice prošla v roce 1998 
náročnou rekonstrukcí. Francisovy spirální horizontální turbíny byly 
nahrazeny vertikálními přímoproudovými turbínami Kaplanovými. 
Náhon k elektrárně je veden od jezu v blízkosti galerie raženou 
štolou dlouhou 1 323 metrů a dále zděným kanálem dlouhým 437 
metrů. Staveniště elektrárny a štoly navštívil 17. 9. 1922 prezident 
T. G. Masaryk. My jsme nejprve venku prošli okolo turbíny 
s generátorem od Františka Křižíka – českého technika, 
průmyslníka a vynálezce, který během svého života postupně 
vybavil 130 českých elektráren svým zařízením. Uvnitř jsme si 
prohlédli dva generátory zn. Škoda a vyslechli zajímavou přednášku 

od průvodce. Poté jsme vystoupili na velín, kde jsme spatřili 
indikační panel, původní manipulační pult a místní raritu -  
elektromobil ( transformátor), který je stále funkční. Dále je zde 
k vidění zařízení dispečinku, jež sloužilo k synchronizaci 
generátorů, stará rozvodna a mnoho různých měřících přístrojů. 
Hydrolelektrárna je majetkem Východočeské energetiky a.s. 
Hradec Králové a dodnes slouží svému účelu. Navíc bývá 
obdivována jako architektonický klenot a je příkladem toho, jak 
může technika existovat v téměř dokonalé symbióze s přírodou. 
Určitě stojí za vaši návštěvu. Vstupné je zdarma. 
     Po prohlídce jsme se občerstvili v místním Hotelu pod Spálovem 
a zaregistrovali jsme se na akci Eurorando 2011 pod názvem „ 
Voda ze střechy Evropy “. Voda jako životodárná tekutina, voda 
jako vzácný a v budoucích letech stále omezenější zdroj, který by 
se lidé měli učit využívat hospodárně a ekologicky. KČT  v rámci 
této celoplošné akce organizuje celkem 176 pochodů a 
doprovodných programů na celém území naší republiky, při kterých 
je z toků řek, studánek a minerálních pramenů odebírána voda. 
Odběrných míst je dohromady 210. Každý účastník obdržel 
účastnický list s razítky a při odběru vody i památeční odznak. A 
pak nám již nic nebránilo, vydat se na Riegrovou stezku, která se 
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     Třetí a zatím poslední výlet turistického oddílu se uskutečnil v sobotu 18. června 2011. Ráno jsme odjížděli za deště, ale náladu nám to 
nezkazilo. 
     Nejprve jsme zastavili v Zahrádkách u České Lípy. První zmínka o této obci je z roku 1376 a celá oblast Zahrádecka byla vyhlášena 
památkovou zónou. Sešli jsme k Novozámeckému rybníku, který byl založen za vlády Karla IV. Roku 1933 byl vyhlášen národní přírodní 
rezervací, od roku 1956 je zapsán v mezinárodním atlasu rezervací a v současné době patří spolu s přilehlými mokřadními ekosystémy 
z ornitologického hlediska k nejzajímavějším územím v České republice. Souvislá plocha tohoto rybníka zaujímá přibližně 40 ha. Na území 
rezervace bylo pozorováno na 220 druhů ptáků a zaznamenáno 800 druhů brouků. Pestrá je rovněž vegetace rezervace. Od roku 1991 je 
rybník zapsán do seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské úmluvy. Díky zachovalému přírodnímu prostředí bylo toto 
území vyhlášeno ptačí oblastí v rámci soustavy evropských významných chráněných území NATURA 2000. Ve 14. století byla ve skále 
vytesána tzv. Novozámecká průrva, odvádějící z rybníka vodu. Je dlouhá 175 m, hluboká 14 m, šířka dosahuje 7 m a je začátkem 
Robečského potoka. Impozantní obtok hráze je technickou památkou. 
      Po zastávce, kde jsme se dozvěděli dost zajímavých informací, jsme pokračovali přes Kravaře okolo Vísecké rychty do městečka 
Úštěku. První historický doklad o městě je z roku 1337 a patřilo tehdy rodu Michalovců. Dnes má Úštěk téměř 2 700 obyvatel a v roce 1980 
byl vyhlášen nejmenší městskou památkovou rezervací České republiky. Mírovému náměstí vévodí barokní kostel sv. Petra a Pavla 
postavený v letech 1764 – 1772. Kdo viděl český hudební film Rebelové, vybaví se mu, že byl natáčen právě zde. Naproti je k vidění 
budova děkanství (fara) z roku 1721, také v barokním slohu. Za kostelem je umístěn Kudlichův pomník s pluhem. Pod celým úštěckým 
náměstím se nachází tří až čtyřpatrová sklepení, která do 17. stol.  sloužila jako únikové cesty. Údajně prý vedly až na hrad Helfenburk. Za 
návštěvu stojí Pikartská věž. Nejsilnější a nejmohutnější věž městského opevnění z roku 1428 sloužila k zesílení obranyschopnosti 
úštěckého hradu. Je postavena z pískovcových kvádrů, zdi jsou téměř dva metry silné a má čtyři podlaží. Dnes slouží jako muzeum, 
čertovská galerie a můžete zde zakoupit vstupenky do Pekelných sklepů, které mnozí z nás navštívili. O něco výše lze spatřit zříceniny 
městského hradu, založeného v poslední třetině 14. století a později upraveného na pivovar. Opomenout byste také neměli Ptačí domky 
v Kamenné ulici z poloviny 19. století postavené italskými dělníky těsně vedle sebe na hraně skalního hřbetu. Za pozornost také stojí 
Židovská synagoga z roku 1774 s dekorativní výmalbou interiéru s maurskými motivy. Měšťanské domy po obvodu náměstí jsou 
jednopatrové, z části se strmými štíty. Některé se i po požáru dochovaly s podloubím, např. Klárův dům. Po prohlídce náměstí můžete zajít 
k Jezuitskému dvoru, ke Kostelíku Nejsvětější Trojice nebo třeba na Židovský hřbitov. K návštěvě také zve Muzeum pohlednic, Galerie U 
brány nebo Úštěcká šatlava. 
Většina z nás této nabídce neodolala. V přízemí šatlavy jsme se seznámili s historií Úštěku, prohlédli si řemeslné stánky, loutkové divadlo, 
vyfotili se v hradu a vyrazili jsme si památeční minci k výročí 650 let založení města. Prošli jsme zbrojnicí, otěžkali katův meč, nevěřícně 
jsem kroutili hlavami nad důmyslnými mučícími nástroji, přes strážnici okolo pranýře jsme sestoupili až do šatlavy  s kobkou. Mnohé z nás 
nemile překvapilo, že místní infocentrum o víkendu nefunguje. Úštěk jsme opouštěli v poledne směrem na hrad Helfenburg. 
     Prošli jsme Hrádecký důl a vystoupili k hradu, který nese souběžně dvě jména – Hrádek a Helfenburk. Byl založen v první polovině 14. 
století, ale v písemných pramenech se objevuje až roku 1375. Tehdy se uvádí jako první známý majitel Hanuš z Helfenburku, ale hrad 
založil jeden z jeho předků. Poté hrad  vystřídal mnoho majitelů, byl budován a rozšiřován. Dnes má objekt v nájmu Občanské sdružení 
Hrádek, který se stará o jeho  údržbu a zpřístupnění. Cílem jeho členů není dostavba zříceniny, ale po provedení archeologického a 
stavebního výzkumu jen konzervace zdiva a udržování celého areálu. Památka je volně přístupná celoročně, vstupné je dobrovolné. 
Vystoupali jsme po úzkém točitém schodišti na věž, která si zachovala cimbuří se střílnami. Skalním koridorem jsme došli ke studni 
hluboké 65 m, z níž se voda čerpala pomocí šlapacího kola. Nad nádvořím se vypíná zachovaná polovina kdysi komfortního obytného 
paláce, původně dostupná padacím mostem v patře.  
     Po okružní červené značce jsme pokračovali do obce Ostrá, která se nachází 2,5 km od Úštěku a je jeho součástí. V okolí jsou 
zachovány hodnotné stavby lidové architektury. Naším cílem bylo návrší Kalvárie se skupinou tří kaplí od Octavia Broggia z let 1704 – 
1707. Na cestě ke kaplím jsou zachovány zbytky schodů křížové cesty s terasami a odpočívadly včetně pískovcových soch. Bohužel 
památka, která je dobře vidět z velké dálky a láká turisty k prohlídce, je ve velmi špatném stavu. Je zde ale úžasný výhled na úštěckou 
kotlinu, Verneřické  a České středohoří. 
     Na našich výletech jsme poznali krásná místa a zákoutí, navštívili jsme několik památek a dozvěděli se něco z historie. Nyní se již 
budeme těšit na společnou dovolenou, který KČT Chrastava připravil pro své členy na září. Pojedeme na týden do Černé v Pošumaví u 
Lipna do hotelu Swing.  
     Všem turistům, ale nejen jim, přejeme léto zalité sluncem, krásné a nezapomenutelné zážitky z cest, příjemný pobyt, ať již budete 
kdekoli, odpočinek a načerpání nových sil. 

                                                J. Marxová 

line údolím Jizery a její celková délka je 5,5 km, z toho nad řekou 
3,5 km. Zčásti je stezka vylámána ve skále. Společným úsilím 
tehdejšího Okrášlovacího spolku v Semilech a KČT byla slavnostně 
otevřena 10. 10. 1909 za obrovského zájmu veřejnosti. 
Pojmenována je po semilském rodáku Františku Ladislavu Riegrovi. 
Od roku 1983 je zde vybudována naučná stezka, která  prozradí 
mnoho zajímavého o místní fauně a floře. 
Míjíme pramen pitné vody, upravený v roce 1925 na studánku 
pojmenované po českém spisovateli Antalovi Staškovi, který 
působil v Semilech v letech 1877 – 1912 jako advokát. Procházíme 
tunelem dlouhým 12 m. V blízkosti tunýlku se v zimním období a 
předjarním tání tvoří pozoruhodný nádherný ledopád široký zhruba 
20 m a vysoký 10 m. Okolo skály s podobou lva ( U Kamenného 
lva) se podél velkých skalních bloků dostáváme k Böhmově 
vyhlídce, kde je od roku 1973 umístěn přístřešek umožňující 
občerstvení v přírodě a který vyzývá k příjemnému posezení 
s výhledem na Krkavčí skálu. Byl  zajímavě nazván Pěšorest. 
Míjíme vodní elektrárnu nad jezem, od něhož teče voda již 
zmiňovaným podzemním tunelem do nedaleké hydroelektrárny. A 
čeká nás nejatraktivnější část celé Riegrovy stezky. Vcházíme na 

úzkou visutou galerii dlouhou 77 m, zakotvenou na skále ve výšce 
5,5 m nad korytem řeky Jizery. Celé údolí Jizery je chráněno od 
roku 1951 jako přírodní rezervace a od roku 2005 je součástí 
Evropského geoparku Unesco Český ráj. Zajímavostí je železniční 
trať na protilehlé straně údolí spojující Liberec a Pardubice, kde 
jsou v úseku 3 km proraženy ve skalním masivu čtyři tunely.  
     My pokračujeme příjemnou cestou přes Bítouchov až do Semil. 
První písemná  zmínka o Semilech je z roku 1352. Dnes má toto 
město něco přes 9 000 obyvatel. Na Ostrově při soutoku řek Jizery 
a Olešky se zrovna konal první ročník Westernového dne. Mnozí 
z nás tuto akci navštívili. Prohlédli jsme si moderně 
zrekonstruované Riegrovo náměstí a přilehlý park, někteří zašli do 
Muzea a Pojizerské galerie a v odpoledních hodinách jsme Semily 
opouštěli. Některé z nás čekala ještě večer návštěva Divadla F. X. 
Šaldy v Liberci. 
     I tentokrát nám vyšlo počasí a výlet se vydařil. Třetí výlet nás 
čeká 18. června. Pojedeme si prohlédnout město Úštěk a vyjdeme 
si na hrad Helfenburk. 

                                                      —————————————— 
za KČT Chrastava  J. Marxová 
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VÝZVA 
————————————————————————– 
    Společenský klub připravuje na podzim výstavu 
v Městské galerii  pod názvem „OZNAMUJE SE 
LÁSKÁM VAŠIM …”  

 
   Jedná se o výstavu svatebních fotografií, 
svatebních oznámení apod. z 19. a 20. století. V této 
souvislosti se obracíme na naše spoluobčany 
s prosbou o zapůjčení Vašich svatebních fotografií 
či dokumentů Vašich rodičů, prarodičů event. 
známých, které bychom rádi na této výstavě 
prezentovali. 
 
    Vaše materiály s uvedením roku vzniku laskavě 
předejte do kanceláře Společenského klubu v budově 
kina – 1. patro nebo do Infocentra na náměstí 1. máje 
nejpozději do 15. září 2011. Na přesný seznam 
předaných dokumentů obdržíte písemné potvrzení a po 
ukončení výstavy Vám zapůjčené materiály ihned 
vrátíme. 
 
    Případné  dotazy či bližší informace poskytne 
Společenský klub – tel. 485 143 348 nebo 
Infocentrum – tel. 485 143 161. 
 

UPOZORNĚNÍ 
—————————————————————————— 

    Čísla slosovatelných kuponů, která byla tažena na 
Chrastavských slavnostech, a dosud si je nikdo nevyzvedl: 
000074, 000299, 000369, 000376, 000640, 000646, 
000648. Zkontrolujte si své kupony, zda jste nevyhráli. Ceny 
si lze vyzvednout po předložení výherního kuponu 
v infocentru.  

   Nyní uplynulo více než pět měsíců od zahájení moderní železniční 
osobní dopravy, kterou zajišťuje společnost Vogtlandbahn-GmbH, organi-
zační složka na trati z Liberce do Rybniště a Seifhennersdorfu svými vla-
ky typu Desiro od německého výrobce Siemens. Ty si oblíbili cestující jak 
z Česka tak i z Německa, a to nejen pro její pohodly a čistotu, ale i pro 
možnost bezproblémové přepravy kol a dětských kočárků.  
    K takové moderní dopravě patří samozřejmě i vysoká úroveň bezpeč-
nosti provozu, na který je u Trilexu kladen nadstandardní důraz. Zaměst-
nanci dopravce, a to zejména strojvedoucí se pravidelně zúčastní školení 
dopravních a dalších předpisů, aby byla zaručena co největší bezpečnost 
vlakové dopravy a tím i bezpečnost cestujících ve vlaků a motoristů na 
železničních přejezdech. I když se to nezdá, ale kromě zaměstnanců ma-
jí na tuto oblast zásadní vliv také právě cestující a motoristé, a to jejich 
chováním na nádražích a železničních přejezdech.  
Ačkoliv slyšíme častěji o nešťastných nehodách na přejezdech, kdy si 
řidiči nevšímají nebo dokonce nerespektují výstražná světla nebo dokon-
ce spuštěné závory, je v uplynulých měsících patrno porušení zásad bez-
pečnosti pravě cestujícími, a to ve stanicích Chrastava a Hrádek nad Ni-
sou tím, že nepovoleně přecházejí přes kolejiště, aby si zkrátili cestu. Někteří v Chrastavě dokonce neváhají přejít přes kolej před vjíždějí-
cím vlakem. Zatím k žádným nehodám nedošlo. Zásluhu na tom mají strojvedoucí, kteří své vozidlo musí umět ovládat za každou situaci.  
    Takový neoprávněný vstup do kolejiště však nemusí skončit vždy šťastně. Cestující si musí uvědomit, že vlak není auto a že ho nelze 
zastavit na podobně krátké vzdálenosti a že následky srážky člověka s vlakem jsou mnohem vážnější. Kromě toho hrozí nebezpečí při sa-
motném přecházení kolejiště i tam, kde zrovna žádný vlak nejede. Tím, že je vstup nepovolaným zakázán zákonem o drahách, bere dotyč-
ný veškerou odpovědnost za případné následky na sebe, což může mít nedozírné následky.  
    Společnost Vogtlandbahn proto žádá své cestující, aby jim bezpečnost u Trilexu a tím i vlastní zdraví nebylo lhostejno a aby použili 
k příchodu a odchodu z nástupiště zásadně dovolené cesty, tzn. podchody případně přechody a respektovali zákaz vstupu do kolejiště.  
 

Jaroslav Šulc, Vedoucí organizační složky             

Poděkování starostovi Chrastavy 
    Rádi bychom prostřednictvím chrastavských listů chtěli vyslovit 
poděkování panu starostovi města Chrastavy za velmi kladný 
přístup rychlému vyřešení problému s havarijním stavem stromu. 
V sobotu 18. 6. 2011 v podvečerních hodinách se zřítila polovina 
stromu (Lípa), který stojí v blízkosti rodinného domu. Rodinný dům 
to sice zasáhlo minimálně, ale auto, které stálo poblíž, je na odpis. 
Protože termín na kácení stromů teď není, požádali jsem o pomoc 
MěÚ. Pan starosta svým jednáním náš problém ještě ten den 
vyřešil. Poděkování patří i panu Bezvodovi, Spáčilovi a 
v neposlední řadě hlavně i chrastavským hasičům. 

S děkovným pozdravem Pavlíčkovi, Šnajdrovi, p. Albl 

    Školní jídelna bude uzavřena ve dnech od 4. 7. 2011 do 8. 7. 2011, od 11. 7. 2011 do 29. 7.2011 bude provoz od 10:45 
do 13:00 hodin pro výdej obědů. V srpnu bude uzavřena ve dnech od 1. 8. 2011 do 19. 8. 2011. Provoz začíná dne 22. 8. 
2011, výdej obědů bude době od 10:45 do 13:00 hodin. Stravné se bude vybírat ve dnech 17. 8. 2011 od 7:30 do 15:00 
hodin, dále 18. 8. 2011 od 6:30 do 12:00 hodin a 19. 8. 2011 od 7:30 do 12:00 hodin. Stravné na školní rok 2011/2012 se 
bude vybírat ve dnech 29. 8. –  31. 8. 2011, hodiny budou upřesněny na nástěnce. Poslední den při vydávání vysvědčení 
budou obědy pro děti vydávány od 10:00 hodin.  

Miloslava Šírová 



Strana 16                                

    I letos Osadní výbor v Andělské Hoře připravil pro děti zábavné 
odpoledne v rámci Dětského dne. 
    Tento rok jsme však uspořádali dětskou diskotéku, kterou 
moderoval DJ a moderátor Honza Bažant. Děti „zahltil“ nejen 
muzikou, ale i spoustou soutěží o ceny. I když panovalo horké a 
dusné počasí, přesto se z dětiček stali úžasní tanečníci. 
Nechybělo jako každý rok divadelní představení a vyjížďky na 
koních. 
    Každý návštěvník dostal tradičně občerstvení a odnesl si 
balíček s dobrotami. 
    I přes to, že Dětský den byl ve stejný den, co v Chrastavě 
probíhaly Chrastavské slavnosti, musíme pochválit hojnou účast, 
sešlo se zde 50 dětí. 
 

M. Hartlová, Osadní výbor Andělská Hora 

Postavili jsme podium, pomohli i američtí studenti 
    V průběhu června jsme v Centru dobrého času Bétel v Bezručově ulici, na zahradě za domem postavili menší podium. Přípravy 
probíhaly již v květnu. Kdo mohl, pomohl: se zaměřením (díky Mílo!), Město Chrastava darovalo ze svých lesů kulatinu na konstrukci 
(děkujeme), parta dobrovolníků se věnovala dřevorubeckým, kopáčským a následně tesařským pracím (díky, jste borci!), sponzoři pomohli 
s nákupem spojovacího materiálu, řeziva a barev (děkujeme Lékárně Chrastava, firmě RECo design pana Ivana Vydry!), přátelé pomohli 
se zapůjčením míchačky, vozíku a s dopravou materiálu (děkujeme p. P. Medřickému, Skálům). Se stavbou nám přijeli pomoci naši přátelé 
z USA, tři studenti se svým učitelem z Pfeiffer University z North Carolina. Podium jsme slavnostně otevřeli vystoupením maminek 
z Dětského a mateřského centra Domeček při příležitosti Dne otců. 

 
Den otců 

    V sobotu 18. června 2011 jsme již potřetí oslavili Den otců 
v Chrastavě. Rodinné odpoledne spojené se slavnostním otevřením 
nového pódia se konalo na zahradě Dětského a mateřského centra 
Domeček. Tatínkové přišli v hojném počtu v doprovodu svých dětí a 
manželek  a měli možnost si společně užít řadu chlapských disciplín 
a soutěží, ale i taneční vystoupení odvážných maminek. Počasí nám 
přálo až do úplného závěru – turnaje v Ultimate frisbee (hra 
s létajícím talířem) dospělých a turnaje mladších žáků. Všichni hráči 
byli odměněni, pro hladové bylo k dispozici drobné občerstvení. Den 
otců jsme si letos zase pěkně užili !  
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Výlet na zámek Ctěnice 

V rámci Klubu Evergreen jsme uskutečnili dne 25. června 
další výlet pro seniory, tentokrát do málo známého, ale velmi 
hezkého areálu zámku Ctěnice blízko Prahy. Sešlo se nás 13, 
v očekávání, kam to vlastně jedeme. Nakonec jsme byli mile 
překvapeni. Prohlédli jsme si zámek s expozicí o rodu 
Habsburků, kočárovnu s krásnými exponáty a na závěr jsme 
se prošli zámeckým parkem. Cestou domů jsme již tradičně 
navštívili cukrárnu, abychom si dali kafíčko a dortík. 
Spokojenost zúčastněných s výletem byla také umocněna 
krásným počasím. 

 

PRÁZDNINY 2011: 
 

V době letních prázdnin se tradiční kluby a setkání  maminek 
s miminky nekonají, ale můžete se zúčastnit středečních 
výletů. Také můžete využít rodinný koutek „Mořský svět“, 
středeční odpolední Klub kavárnu Bétel (od 14:30 do 19:30 
hodin) a burzu oblečení (pouze ve středu od 14:00 do 17:00 
hodin). Přejeme Vám hezké léto a dobrý čas s dětmi. 
                                                                                 DMC Domeček 
 

PRÁZDNINOVÉ VÝLETY DĚTSKÉHO A MATEŘSKÉHO CENTRA DOMEČEK 
7. července - Výlet na Lesanku   
13. července - Do Machnína na transbordér  
20. července - Vláčkem na Oybin – lázeňské městečko v Německu  
27. července - „Miniorienťák“ na zahradě Charity (za kostelem)  
3. srpna - Za zvířátky na ranč Malevil  
10. a 17. srpna se výlet nekoná! 
24. srpna - Na koníčky na Vysokou  
 
V případě deště se výlet nekoná. Více informací na www.jbchrastava.cz  nebo na tel: 732 335 877, 
725 544 243. 
 

     Ano přátelé, jak nadpis napovídá je to tu, v neděli 7. srpna bude slavnostně otevřena nově  zrekonstruovaná kuželna. Bude tomu přesně 
na den rok od tragické události povodně, ale o tom toho bylo již napsáno dost v minulosti. Bohužel, jeden z největších sponzorů Michal 
David a spol se nemůže v tento termín uvolnit a nepřijede. Někteří spoluobčané měli nedávno možnost do objektu kuželny nahlédnout u 
příležitosti dne otevřených dveří o Chrastavských slavnostech. Všichni, kteří toho využili, byli většinou velice nadšeni a uznale se 
vyjadřovali k tomu, co se podařilo realizovat skupině dobrovolníků a nadšenců. Stále je ještě občas slyšet názor o nepřiměřené finanční 
dotaci na tuto akci. Mohu všechny pochybovače ujistit, že v penězích ta síla nebyla a není. Finance sloužily převážně jen na nákup 
materiálu a dle možností a schopností jednotlivců se většina prací vykonávala svépomocí. Chvílemi  to vypadalo, že nebyly dosud zrušeny 
akce Z. 
     Nyní se zvenku na objektu opravuje omítka a upravuje se okolí. Uvnitř jsou již zabudovány funkční dráhy se stavěči, ale bude asi chvilku 
trvat, než se tato nová technologie podaří zkrotit. Je to vlastně podobné, jako když si koupíte nový mobil, tak také chvilku trvá než se s ním 

seznámíte. Nechci předbíhat a slibovat atraktivitu tohoto zařízení, ale 
uvidíte. Dále se pozvolna pracuje na vnitřním vybavení nábytkem 
a¨ostatním nezbytným zařízením. Samozřejmě vše opět za pomoci 
sponzorů.  
     Dovolím si touto cestou oslovit další potenciální sponzory a 
požádat je o spolupráci. Přátelé, nemusejí to být vždy jen finance, ale 
máme vypracovaný seznam věcí, které bychom ještě potřebovali. 
Určitě by nás potěšil LCD monitor k počítači, počítač / W98 nebo 
2000 jsou málo/ případně starší notebook, jednoduchá inkoustová 
tiskárna, botník, věšák, nákup udržovacích prostředků, náhradních 
dílů  a podobně. Témat pro případné zájemce je dost. Nabízíme také 
možnost umístění reklamy v prostorách kuželny.         
     Závěrem si ještě znovu dovolím poděkovat všem dosud 
zainteresovaným a pozvat je s ostatními zájemci na srpnové 
slavnostní otevření kuželny. Pravděpodobně nebude možné,  aby si 
všichni zájemci hned první den zahráli, ale časem se jistě na všechny 
dostane. Organizace provozu kuželny včetně možného využití ze 
strany veřejnosti, bude včas oznámeno. Nebude se asi patrně lišit od 
již v minulosti zaběhnuté praxe pronájmu. 
                                           

Za oddíl kuželek sepsal František Vokoun 
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Dokázali, že umí! 
 
      V chrastavském hasičském sboru aktivně pracují s mladými 
hasiči a také dorostenci. Pod vedením Vladimíra Židlického se 
postupně  jeho svěřenci zlepšují a dosahují dobrých výsledků. 
Na nedávné okresní soutěži Plamenu, což je celostátní hra mla-
dých hasičů, dosáhl výrazného úspěchu v kategorii jednotlivců 
dorostenec Daniel Dymeš a pozadu nezůstali ani další dvě želíz-
ka v ohni - Jan Pipiš a Aleš Stránský. Daniel zvítězil, Jan Pipiš 
byl sedmý a Aleš Stránský třináctý. 
Krajská soutěž proběhla pro kategorii dorostu v Turnově. Daniel 
tady obsadil páté místo z deseti nejlepších závodníků. „Určitě je 
to úspěch“, sděloval. „Pošilhával jsem na lepší umístění, a je to 
pro mě velká zkušenost a motivace. Požárnímu sportu určitě zů-
stanu věrný. Za výsledek musím poděkovat nejen vedoucímu 
Vladimíru Židlickému, ale také kamarádům, se kterými závodím. 
Jsem rád, že jsem mohl Chrastavu dobře reprezentovat“, dodá-
vá. 
 
Foto: nejlepší dorostenci okresu, Dan Dymeš druhý zleva 
 

Přijďte na výstavu 
 

    Zajímavá výstava je k vidění v muzeu hasičské techniky 
v Chrastavě. Je v pořadí šestou tématickou, tentokrát vy-
povídá o modelech hasičských vozidel. 
Zahájení se zúčastnil starosta města Ing. Michael Canov, 
starosta Krajského sdružení hasičů Milan Navrátil, vedoucí 
odborné komise hasičské historie a muzejnictví Karel Bo-
háč. „V muzeu proběhly výstavy hasičských příleb, rukávo-
vých nášivek, hasičských kronik, pohárů a cen nebo výsta-
va s tématem hasiči a sirky“, připomenul Karel Boháč.  
„Dnes nabízíme široké veřejnosti modely hasičských vozi-
del z rozsáhlé sbírky Josefa Kokty z Frýdlantu“, dodal. 
    K vidění jsou skutečně skvostné modely vozidel z růz-
ných zemí od nejmenších po velké, které houkají, couvají, 
vysouvají žebřík, otáčí se, po žebříku vystupuje hasič. Jsou 
z Německa, Francie, Itálie, Ruska, Tchajwanu či USA. Kro-
mě vozidel zásahových jsou k vidění hasičská letadla a vr-
tulníky, velitelská vozidla, sanitní vozy. Co se týká materiá-
lů, převažuje plast, plech nebo dřevo, unikáty jsou však i z 
vosku.  
    „První model jsem dostal od dorostenců, které jsem kdy-
si trénoval. Další jsem do sbírky postupně dokupoval, vy-
měňoval nebo dostával darem. Ještě vloni jsem měl modely vystavěné v hasičské zbrojnici ve Frýdlantě, kde jsem bydlel. Po povodni pro-
běhla její rekonstrukce a já byl nucen se odstěhovat. Takže část sbírky je uložena v krabicích“, sdělil Josef Kokta. 
    Výstava je k vidění každou sobotu od 10 do 16 hodin, v případě zájmu o jiný termín je možná dohoda na telefonu 608 812 044 (pan Pi-
voňka). 

                               Věra Nutilová, foto: Josef Kokta s částí modelů 

    V několika číslech Chrastavských listů jste se mohli dočíst o akcích, které podnikla skupina mladých chrastaváků. Toto seskupení přátel 
by se rádo zabývalo pozvednutím kulturního a společenského  ducha v našem 
městě a přispět tak ke zdejšímu lepšímu životu.  
Za poslední skoro půl rok svého fungování zosnovala několik menších podniků 
zaměřených na zlepšení životního prostření, turistiku a osvětu pomocí článků jako 
je tento. Za krátkou dobu fungování Chasy se v cca 10 – 15 lidech a během tří 
víkendových akcí podařilo vyčistit od naplavených odpadků podstatnou část 
soutoku Jeřice s Nisou. Byl realizován organizovaný výlet zaměřený na poznávání 
důlní historie v našem okolí na Panenskou Hůrku a do Andělské Hory či ještě 
v zimě noční výlet na Wothanburg pro otrlé. V dubnu bylo zachráněno téměř tisíc 
žab na cestě do Bílého Kostela nad Nisou. A počítají se i stovky kilometrů 
strávených společným venčením svých čtyřnohých miláčků. 
    Plány Chasníků jsou smělé. S uklízením odpadků podél Jeřice se bude i nadále 
pokračovat a to až nakonec Frýdlantské ulice. Rozhodně nebude opomenut nějaký 
ten komponovaný výlet okořeněný zábavnou hrou. A předpokládáme, že se zrodí 
ještě více takovýchto i jiných podniků, kterých se může zúčastnit každý, kdo má 
jen trochu chuť přispět rukou i hlavou k udržitelnému životu nejen u nás 
v Chrastavě.  
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Nalaďte si rádio Vašeho 
kraje - Český rozhlas Sever. 
Vysíláme pro Vás od 5 hod. 
DOBRÉ RÁNO a nabídneme 
v ám  pes t r ý  p rog r am 
postavený na regionálních 
událostech ze severu Čech, 
zprávách. Na libereckých 
frekvencích 91.3, 97.4 nebo 
102.3 FM uslyšíte každých 30 
minut aktuální informace z 
Liberecka, samozřejmostí 
jsou regionální reportáže, 
kalendárium, o čem píší 
noviny,počasí na severu, 
kulinářské Chuťovky Petra 
Novotného a další rubriky.  

-      odchyt psů – 3x (2x umístění v útulku Azyl Pes, 1x útulek Chrastava) 
-    opakované kontroly zaměřené na rušení nočního klidu v katastru obce 
-      pravidelné kontroly na požívání alkohol.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 (demontáž mostu ) 
-      spolupráce s OO PČR Chrastava, dopravně-bezpečnostní  akce zaměřená na 
        dodržování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 
-      přivolání RZS Liberec nalezené osobě  
-      kontrola veřejného pořádku a dopravní situace v době konání Chrastavských 
       slavností a slavností ve Stráži nad Nisou 
-     pravidelné kontroly azylového domu 
-      kontrola dopravní situace v ul. Spojovací  
-      opakované kontroly trasbordéru v osadě Kolonka 
-      opakované kontroly ohledně kouření na místech zák. 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  
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Co všichni říkáme: 
–   sportovat má každé dítě (každý 
      člověk) 
–   sport je nejlepší prevence proti 
     drogám 
–   sport zvyšuje fyzickou zdatnost 
–   sport snižuje nemocnost 
–   sport pomáhá získat nové 
      přátele 
–   kdo sportuje, nezlobí atd , … 
 
  Ale uvědomujeme si, že k tomu musíme 
vytvořit podmínky? Celá společnost, ale i každý 
z nás v rámci svých možností. Bohužel mám poslední 
dobou pocit, že ty možnosti jsou velice omezené. Již 
spoustu let se na zajištění činnosti oddílu kopané v 
našem městě podílí parta několika málo „bláznů“, kteří 
se starají o vše – trénování, shánění peněz i klasické „
bafuňaření“ (co je zrovna potřeba). Na úkor svých rodin, 
svého volného času a nezřídka i za svoje peníze. Jak 
dlouho ještě vydrží? 
 
  Když hledáme někoho, kdo by pomohl, slyšíme nemám 
čas, dělám na směny, dejte mi pokoj, já tomu 
nerozumím, mám svých starostí dost. Nechci nikomu 
křivdit, ale kolikrát spíše cítím nezájem. Co si mám 

myslet o tom, že neznám ani všechny rodiče 
dětí, kterým se v našem oddíle věnujeme (v 

současné době zhruba třicet žáčků ve 
věku 8 – 15 let ve dvou družstvech). Proč 
nejsou schopni (někteří) přijít na zápas 

podpořit své ratolesti? Nezajímá je, co 
dělají, jak jim to jde nebo co za lidi se o 
ně stará?  
 

  Ale třeba se mýlím. Možná jsou mezi 
námi rodiče, prarodiče, příbuzní, bývalí 
hráči, fanoušci, kteří mají zájem pomoci. 

Nebojte se, ozvěte se, přihlašte se, rádi vás 
mezi námi uvítáme. Každá hlava, ruka, noha se 

hodí. Jsem pevně přesvědčen, že zachovat kopanou v 
našem městě je ve veřejném zájmu a ne pouze rozmar 
několika málo jedinců.  
 
 
 
  Kontakty: 
————————————————————————– 
  Milan Kneys, mobil 724 518 453  
         – kancelář na náměstí (vedle květinářství u školy) 
 
  Vratislav Procházka, mobil 602 122 621     

S

PARTAK
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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

OD  1.7.2011

 
 è.p. 710

V CHRASTAVÌ
ROZŠIØUJE OTEVÍRACÍ DOBU

OD 10:30 do 14:30
DENNÌ

(od 59,-- Kè)
i v sobotu a v nedìli

ROZVOZ OBÌDÙ 
PO TELEFONICKÉ OBJEDNÁVCE

PØIJÍMÁME  TAKÉ  STRAVENKY
TÌŠÍME  SE NA  VAŠÍ NÁVŠTÌVU

JÍDELNA STØELECKÝ VRCH

POZOR !
HOTOVÁ JÍDLA

606 481 813

Prodám za symbolickou cenu Kč 500 
jídelní kuchyňskou sedací soupravu 

čalouněná s uložným prostorem, prádelní 
skříň (mahagon) pěkné.  

Informace na tel.: 736 148 561 

ERVIDIA

kvalitní èeská okna z profilu REHAU
výrobní provoz CHRASTAVA

s.r.o.



Strana 23                               



Strana 24                                


