
    V neděli 24. června 2012 bylo v Chrastavě slavnostně otevřeno 
opravené fotbalové hřiště, které bylo poničeno povodní v roce 
2010. Hřiště měli fotbalisté k dispozici po celý den, a tak se na 
něm mohly vystřídat všechny generace. 
    První utkání začali v 11:00 hodin elévové ze Stráže nad Nisou, 
Krásné Studánky, Hrádku nad Nisou a Chrastavy. Na konec si 
Stráž nad Nisou vybojovala 1. místo, o druhé a třetí se podělil 
Hrádek nad Nisou s Chrastavou a na posledním místě skončila 
Krásná Studánka. Ve 13:00 hodin nastoupili na hřiště žáci FK 
Baumit Jablonec nad Nisou a TJ Spartaku Chrastava. Zápas byl 
velmi napínavý. V prvním poločase vedli chrastavští 4:0, ovšem 

ve druhém přidali 
žáci Baumitu na 
výkonu a zvítězili 
7:4.  Ve 14:30 se 
na hřiště postavili 
zástupci obou 
pohlaví. Hrály totiž 
ženy TJ Slovanu 
Liberec proti staré 
gardě TJ Spartaku Chrastavy. Krásné ženy 
bojovaly, ale garda byla tvrdá a nakonec vyhrála 
s konečným stavem 4:1.  
    Ještě před zahájením posledního zápasu 
proběhl slavnostní akt – otevření hřiště. Na místě 
byli přítomni: Václav Severýn, předseda 
fotbalového svazu a zástupce pana Miroslava 
Pelty (předseda oddílu FK Baumit Jablonec nad 
Nisou; předseda Fotbalové asociace ČR), Mgr. 
Petr Tulpa, náměstek primátora Jablonce nad 
Nisou; starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta, 
předseda oddílu kopané TJ Spartak Chrastava 
Vratislav Procházka a samozřejmě Ing. Michael 
Canov, starosta města Chrastavy. 
    V 17:00 hodin se utkali muži FK Baumitu 

Jablonec nad Nisou a TJ Spartaku Chrastava. 
Výkop provedl starosta města. Důležitost tohoto 
zápasu potvrdil i velký počet fanoušků, a to 
převážně chrastavských. Nakonec po tvrdé dřině 
prohráli chrastavští kluci 11:0.   
    Nutno podotknout, že celá rekonstrukce hříště 
vyšla na 5 milionů korun. Právě nepřítomný pan 
Miroslav Pelta napomohl získat 3 miliony korun 
přes MŠMT a zbylé finance poskytlo město 
Chrastava z povodňových darů.  
    Po celý den bylo pro fanoušky připraveno 
občerstvení, a nejen k poslechu hrála 
chrastavská kapela WOKO. 

Bc. Pavel Urban, 
 vedoucí Společenského klubu 

Okénko starosty 

Slavnostní otevření secesního 

    mostu 

Za zasedání rady města 

Zkontrolujte si své č.p. 
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    Za 17 let Chrastavských slavností jsme zažili leccos. Ještě nikdy však neprofesionalitu jako v případě populární skupiny READY KIRKEN, 
která byla naplánovaná jako vrchol sedmnáctého ročníku Chrastavských slavností v hlavní den v sobotu 2. 6. 2012. 
    Jedním ze základních atributů skutečného profesionála je, že se dostavuje tam, kde má být, včas, ba plánuje své cesty s časovou rezer-
vou, co kdyby se něco neočekávaného stalo. 
    V případě READY KIRKEN bylo smluvní povinností kapely přijet v 19 hodin na vystoupení, které bylo smluvně stanovené od 20 hodin. V 
den vystoupení v čase cca 15 hodin jsem se dozvěděl, že bylo zcela náhodně zjištěno, že daná skupina vystupuje tentýž den v Jižních 
Čechách v Třeboni a to do 17:30 hodin (později jsem zjistil, že měla dokonce do 18:30 hodin na otevírání lázeňské sezóny). 
    Telefonoval jsem neprodleně členovi kapely, jehož číslo se mi podařilo získat, který mi sděloval, že to do Chrastavy stihnou a kdyby bylo 
nějaké zpoždění, no tak co…. Ubezpečil jsem ho, že žádné „no tak co“, že je jejich profesionální povinností dodržet smlouvu a že na ně bude 
bezpochyby čekat plné náměstí. Vzápětí jsem telefonoval i majitelce agentury, která mi sdělila, že vystoupení v Třeboni šlo mimo agenturu, 
ale že jí říkali, že to určitě stihnou. 
    V zápětí mi telefonoval další člen skupiny, který mi sdělil, že koncert v Třeboni ukončí o půl hodiny dříve v 17 hodin a že to určitě stihnou. 
Když však uplynula nejen 19. hodina (viz smlouva), ale i 20. hodina (začátek samotného vystoupení) a READY KIRKEN nikde, bylo mi po 
telefonickém bombardování sděleno, že v jednom z aut došla nafta, a tak členové skupiny marně stopují jiná auta, zda by jim nějakou nedala. 
V cca 20:40 hodin se objevilo v Chrastavě u podia konečně dodávkové auto READY KIRKEN, v kterém však byl kromě bubnů jen bubeník. 
Ten mi sdělil, že druhé auto s jeho spoluhráči je taženo na tažném laně. 
    Vyslal jsem na pomoc MP se dvěma vozy města, které nakonec zbývající členy kapely dovezly, a vystoupení tak začalo se 111 minutovým 
zpožděním ve 21h. 51 min. 
    Samotné vystoupení, kde kapela dodržela, ba dokonce přesáhla nasmlouvanou délku vystoupení (tak jak jsem předtím opakovaně důrazně 
požadoval), bylo přijato zaplněným náměstím velmi kladně. 
 
ČERT TO VEM a RETROLIVE – velké poděkování 
    V sobotu od 14 hodin vystupovala v CVA revivalová kapela ČERT TO VEM. Tato kapela operativně a velmi vstřícně vyhověla mé prosbě a 
improvizovaně vystupovala od 20 hodin na hlavním pódiu téměř dvě hodiny před netrpělivým davem čekajícím na READY KIRKEN. 
Skupina RETROLIVE vyšla též vstříc naší prosbě a posunula své vystoupení, které mělo původně začínat ve 22 hodin, až na 23:45 a končilo 
namísto o půlnoci až v neděli v 1 hodinu 15 minut. 
    Omlouvám se tak zároveň občanům, bydlícím na náměstí a v bezprostředním okolí, za prodloužení doby hluku. Věřím, že vzhledem k výše 
popsané mimořádné situaci toto vezmou s pochopením. 
V Chrastavě dne 3. 6. 2012                                                                                                        Ing. Michael Canov – starosta města Chrastava  
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   Město Chrastava v loňském roce realizovalo za pomocí dotací z 
Ministerstva pro místní rozvoj třicet popovodňových akcí v hodnotě 
cca 100 milionů Kč. Před několika dny obdrželo město z MMR tzv. 
limitky na posledních pět akcí, kterými jsou Secesní most, most „U 
komína“, navazující komunikace u mostu „U komína“, obnova veře-
jného osvětlení a oprava vodní nádrže (staré koupaliště) v celkové 
hodnotě cca 20 mil. Kč. Rekonstrukce těchto posledních dotačních 
akcí z MMR na městském majetku se tak již rozjely či v nejbližších 
dnech rozjedou. Jednoznačně nejvýznamnější akcí je vybudování 
nového secesního mostu. Jelikož speciálně na znovuvybudování se-
cesního mostu byla v popovodňových dnech uspořádána sbírka v 
našem partnerském městě Eichstätt, konáme vše proto, aby most 
mohl být slavnostně otevřen v den 10. výročí uzavření partnerské 
smlouvy, tj. 28. září 2012. Tento den je navíc velmi významný, neboť 
se jedná o den české státnosti, výročí úmrtí svatého Václava. 
 

Liberecký kraj – stále nic, nic, nic 
    Z dotačních akcí Ministerstva pro místní rozvoj bohužel dosud 
nezačala realizace ani jedné jediné akce Libereckého kraje. Ani 
páteřní komunikace od křižovatky Andělohorská – Nádražní po Novou 
Ves ani komunikace Andělská Hora - Kryštofovo Údolí. O komuni-
kacích Vítkov, Andělohorská a Liberecká ani nemluvě, tam Liberecký 
kraj o dotaci ani nepožádal. 

   Bohužel se zdá, že současná krajská reprezentace na tomto žalost-
ném a katastrofálním výsledku již nic změnit nedokáže. 
 

Povodí 2012 nebo 2013 
Ani Povodí Labe dosud v Chrastavě nerealizovalo plánovanou gene-
rální opravu. Tu má rozvrženu v celé postižené oblasti na období 2012 
až 2013. Zda Chrastava vyjde ještě v letošním roce či až v příštím 
není ještě jasné. 
 

Další městské akce a Evropský fond solidarity 
    Město realizovalo též rekonstrukce komunikací v Kolonce, Vísce, 
Barandově, na Vysoké, v Malé Mostní a dalších cca 230 menších, 
malých a docela malinkatých akcí v celkové hodnotě přes 25 milionů 
Kč. V současné době město usiluje o nenárokovou dotaci na většinu 
těchto již realizovaných akcí z Evropského fondu solidarity. 
 

Pomohl i Člověk v tísni 
    Speciální dotační pomoc dostalo město ve věci rekonstrukce ulice 
Sportovní. A sice dotaci od organizace Člověk v tísni. 
 

Ing. Michael Canov – starosta města Chrastava 
V Chrastavě dne 12. 6. 2012 

    Symbolem Chrastavy byl a bude most přes Jeřici (od Seppu po ul. Spojovací). Zásluhou milovníka historie Ing. Pavla Štekla mohu předložit 
historii mostu, přesněji řečeno historii místa, kde most stál a bude stát. Zároveň předkládám i blízkou budoucnost. 
 
  Obrázek vlevo zobrazuje dřevěný krytý most, který  spojoval náměstí s kostelem přes řeku Jeřici od 16. století do 18. století. 

    
Další zde postave-
ný – již kamenný 
most – v 18. století 
byl zničen povodní 
dne 30. 7. 1897 
(obrázek vpravo). 
   Šipky s datacemi 
na kresbě mostu 
znázorňují výšku 
vody při povodních 
v roce 1858 a 
1897.  
   Ilustrace pochá-
zejí z kroniky Gre-
gora Knescheho. 
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  Na špatně čitelném detailu dobové pohlednice, poslané v roce 1901 je v místě dnešního secesního mostu vidět jeho, zřejmě dočasný před-
chůdce, který byl postaven po povodni v roce 1897 a který zabezpečoval spojení do roku 1907. 

    V roce 1907 byl postaven nový kovový most v secesním stylu tak, jak jsme jej až do  7. srpna 2010 znali, kdy jej strhla katastrofální povodeň 
(obrázek nahoře vpravo a dole vlevo, likvidace poničeného mostu zachycuje foto uprostřed). 
    Na projektové vizualizaci (obrázek vpravo) můžeme vidět budoucnost „secesního mostu“, jehož stavba byla započata v květnu 2012 a měla 
by být dokončena ještě letos. 

V Chrastavě dne 6. 6. 2012     Ing. Michael Canov 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:  
-  s c h v á l i l a  
1.     návaznosti na své usnesení čj. 2012/07/IV odst. 1 ze dne 23. dubna 2012 pronájem části p.p.č. 365/1 o výměře cca 400 m2 – trvalý travní 

porost, v k. ú. Chrastava I, panu Jaroslavu Brzákovi na zřízení zahrady, vč. smlouvy o nájmu pozemku čj. N/29/2012  
2.     návaznosti na své usnesení čj. 2012/06/II ze dne 2. dubna 2012 pronájem části p.p.č. 147 o výměře cca 150 m2 – zahrada, na zřízení 

manipulační plochy a části p.p.č. 147 o výměře cca 188 m2, poz.č. 148 o výměře 524 m2 – zahrada a poz.p.č. 157 o výměře 1356 m2 - 
ostatní plocha, na sekání trávy, vše k. ú. Chrastava I, panu Jaroslavu Kostkovi, vč. smlouvy o nájmu pozemku čj. N/30/2012  

-  s c h v á l i l a   záměr pronajmout část. st. p. č. 62 o výměře cca 150 m2 v k. ú. Chrastava I 
-  s c h v á l i l a  
1.     zřízení věcného břemene na poz. p. č. 361/6 v k.ú. Chrastava I ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k zajištění strpění 

umístění, zřízení a provozování stavby  „Kabelové vedení NN“ (investor manželé Jeřábkovi), za cenu ve výši do 20 bm 500,- Kč + DPH, 
vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/13/2012   

 
2.     zřízení věcného břemene na poz. p. č. 1410 v  k.ú. Horní Chrastava ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění 

strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Zemní kabel  NN“ (investor manželé Šimonovi), za cenu ve výši do 20 bm 500,- Kč + DPH, 
vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/14/2012   

 
3.     zřízení věcného břemene na poz. p. č. 723 a č. 750 v  k.ú. Andělská Hora u Chrastavy ve prospěch společnost ČEZ Distribuce, a.s., jímž 

dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Andělská Hora, ppč. 406/4 – kabelová přípojka NN“ (investor pan Kraus), 
za cenu ve výši do 20 bm 500,- Kč + DPH a za každý další bm nad 20 bm 25,- Kč, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene čj. SBS/15/2012   

 
4.     zřízení věcného břemene na poz.p.č. 1452 v  k. ú. Horní Chrastava ve prospěch paní Lenky Schölerové., jímž dojde k zajištění strpění 

umístění, zřízení a provozování stavby  „Odvodnění pozemků par.č. 965/2  č. 948/3 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 čj. SBS/16/2012   

 
5.     zřízení věcného břemene na poz. p. č. 1452 v  k.ú. Horní Chrastava ve prospěch paní Evy Jonášové, jímž dojde k zajištění strpění 

umístění, zřízení a provozování stavby „Odvodnění pozemků par.č. 965/6 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 čj. SBS/17/2012   

 
6.     zřízení věcného břemene na poz.p.č. 695/7 v  k.ú. Dolní Vítkov ve prospěch pana Raúla Jünglinga, jímž dojde k zajištění strpění umístění, 
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zřízení a provozování stavby  „Kanalizační přípojka pro stavbu RD na st.p.č. 136, poz. p. č. 594 a č. 753 v k. ú. Dolní Vítkov“, za cenu ve výši 
do 20 bm 500,- Kč + DPH , vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/18/2012  

 
-  s c h v á l i l a 
návrh servisní smlouvy s BMT s. r. o., Otakarova 13, 460 15 Liberec 15, IČ: 25481380 na provádění servisních prohlídek a oprav ČOV ve 
Vítkově   
-  s c h v á l i l a  
návrh dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku s Úřad práce ČR, 
Karlovo náměstí č.p. 1359/1, Nové město, 128 00 Praha 28, IČ 72496991 
-  z a m í t l a 
žádost pana Milana Peřiny o udělení souhlasu vlastníka nemovitosti s uvedením místa podnikání na ohlašovně  
-  s c h v á l i l a 
odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM), dlouhodobého hmotného majetku (DHM), majetku vedeného v operativní evidenci a 
zásob dle přílohy  
-  s c h v á l i l a    
hodnocení a zadání veřejné zakázky „Dodávka hasičského vozidla v rámci projektu Chrastava, Skalice a Bertsdorf-Hörnitz – hasiči společně 
proti přírodním živlům“ na základě Protokolu o jednání hodnotící komise, v souladu s § 75 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění a přidělila zakázku uchazeči Ziegler Hasičská Technika s.r.o., Tuřanka 115, 627 00 Brno, IČ 27722309 
-  p o v ě ř i l a  
starostu města podpisem Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti ve veřejné zakázce „Dodávka hasičského vozidla v rámci 
projektu Chrastava, Skalice a Bertsdorf-Hörnitz – hasiči společně proti přírodním živlům“  
-  p o v ě ř i l a  
na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. f) a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostu rozhodováním 
zadavatele veřejné zakázky o podaných námitkách dodavatele podle § 111 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů 

    Stavební úpravy po povodních, rekonstrukce fasád nebo jen 
lajdáctví vedou k tomu, že na mnoha nemovitostech v Chrastavě 
nejsou k vidění cedulky s číslem popisným. Občané by 
přitom měli dbát na to, aby cedulka s číslem domu byla 
řádně viditelná nejen umístěním, ale i celkovou 
úpravou. 
    Odbor výstavby a územní správy Městského úřadu 
Chrastava upozorňuje občany na zákonnou povinnost 
vlastníků nemovitostí označit na svůj náklad budovu 
číslem popisným určeným příslušným obecním úřadem 
a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel 

určuje obecní úřad. Tato povinnost je zakotvena v § 32 zákona 
128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů. Právnické 

osoby či osoby oprávněné k podnikání mají taktéž tuto 
povinnost a její neplnění by mohlo mít za následek 
sankci ve výši až 10 000 Kč. 
Tímto Odbor výstavby a územní správy Městského 
úřadu Chrastava vyzývá občany aby si překontrolovali 
stav a umístění cedulek s číslem popisným na 
nemovitostech ve svém vlastnictví a napravili 
případnou nečitelnost nebo dokonce nepřítomnost 
čísla na domě. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA CHRASTAVA OZNAMUJE,  ŽE OD 16. 7.  DO  17. 8. 2012  BUDE   KNIHOVNA   
 

UZAVŘENA  -  DOVOLENÁ. 
 

Přejeme všem čtenářům krásnou a SLUNEČNOU dovolenou. 

    Před blížící se letní sezónou  infocentrum rozšířilo svoji nabídku. 
Nově nabízíme k prodeji Cyklodeník za 50,-Kč, Auto atlas turistických 
známkových míst za 199,-Kč, Deník sběratele turistických nálepek za 

139,-Kč a k němu dvě turistické 
nálepky s motivy Chrastavy a 
Turistický známkový deník za 
98,-Kč k dřevěným známkám. 
V prodeji zůstává deník na 
vizitky, kterých máme osm 
druhů. Radost můžete udělat 
zakoupením pexesa s motivy 
Rozhledny ČR nebo Hrady a 
zámky ČR za 33,-Kč. Sortiment 
turistických a cyklistických map 
jsme obohatili o dvě nové mapy. 
Jedná se o Lužické hory 
s Českolipskem a o Horní 
Lužici. Sháníte-li originální 
dárek, můžete u nás zakoupit 
mapu Jizerských hor tištěnou na 
šátku za 160,-Kč. 

Lze u nás také získat informace o cyklobusech do Jizerských hor, 
Českého ráje a Krkonoš. 
    Jinak zůstává široká nabídka knih, pohledů, publikací, suvenýrů a 
brožur. Otevřeno máme sedm dní v týdnu od 9:00 – 16:00 hodin.   
Těšíme se na Vaši návštěvu. 
 

Jitka Marxová – referent infocentra  

    Městský úřad Chrastava upozorňuje občany, že v poslední době 
byla zaznamenána telefonická oznámení či nabídky na provádění 
kontroly kvality vody v bytech. 
    Prověřením u společností Severočeské vodovody a kanalizace, 
závod Liberec a Zdravotního ústavu v Liberci bylo zjištěno, že nejde o 
jejich činnost, ale nejspíše o soukromé nabízení služeb, případně o 
pokus o podvod. 

Miroslav Chvála, tajemník MěÚ 
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Výkon služby ve městě Chrastava  
- kontroly okraj.částí města – Vítkov a bývalý statek tzv. pětistovka, Vysoká, Víska, Kolonka, Andělská Hora, Barandov  
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru města  
- dohled nad dopravní situací v centru města a okolí města, kontroly parkování na celém katastru města 
- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích, majetku města, soukromém majetku apod. 
- monitoring nepovolených ( tzv.černých ) skládek v katastru města, monitoring vodních toků při vydatnějších srážkách 
- dohled na přechodech pro chodce v ranních hodinách (děti jdoucí do škol), dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení města  
- kontroly  okrajových  částí města – hřbitov, přehrada, vodojemy, parky, školky, školy, transbordér, kostel, pomníky, koupaliště, sídliště 
Střelecký Vrch, sídliště okálů, okolí rybníků na  Střeleckém Vrchu, podchod pod silnicí 1/13, sídliště v ul. Andělohorská, sv. Ján, namátkové 
kontroly vysílače na Ovčí Hoře, 
- dohled před kostelem sv.Vavřince při pátečních bohoslužbách 
- kontroly  v centru města – tržnice, okolí TJ Spartaku (kotelna, skatepark), bývalá kotelna za Kovákem, bývalá ubytovna Kovák, bývalý 
kulturák, betonka, podloubí na náměstí, autobusové zastávky, autobusové nádraží, vlakové zastávky, vlakové nádraží, náměstí – parkovací 
hodiny, vyhláška o požívání alkoholu, dům azylového typu, Eichstattská cesta, školní jídelna, škola, společenský klub 
- kontroly krytých vlakových i autobusových zastávek zaměřené na dodržování zákazu kouření 
- kontroly na nádraží ČD v ul. Nádražní ohledně stížností na nebezpečné přecházení lidí přes koleje směrem od centra do areálu Elitex, 
kontroly prováděny namátkově, zejména okolo 6 h., 14 h. a 22 h. 
Kontroly jsou prováděny v denních i nočních hodinách – vozidlem, pěšky a za   příznivého počasí na kole.   
 
Výkon služby v obci Stráž nad Nisou   
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru obce  
- dohled nad dopravní situací v centru obce a okolí obce, kontroly parkování na celém katastru obce 
- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích, majetku obce, soukromém majetku apod. 
- monitoring nepovolených ( tzv.černých ) skládek v katastru obce, dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení obce 
- kontroly  okrajových  částí  obce: Svárov, Bělidlo, Zlatý Kopec, kontroly  v centru obce – hřbitov, kostel, škola, školka, dětské hřiště, obecní 
úřad 
- měření rychlosti, prováděné dle dohody s obcí  na vytypovaných komunikacích 
  Kontroly jsou prováděny v denních i nočních hodinách – vozidlem, pěšky a za příznivého počasí na kole.   
 
Další činnost 

-       Stráž nad Nisou – přijato oznámení ohledně narušování občanského soužití hlasitou hudbou zejména v odpoledních hodinách 
v lokalitě Nová Stráž,  provedeno šetření, sepsán zápis o podaném vysvětlení, postoupeno k projednání na MML 

-       prověření oprávněnosti pobytu dvou lotyšských občanů ohledně pobytu, šetření provedeno ve spolupráci s PČR Chrastava a 
cizineckou policií Liberec – pobyt  oprávněný, osoby pátráním neprocházejí 

-       přijaté oznámení ohledně volně pohybující se ovce na trati Chrastava - Bílý Kostel nad Nisou, zvíře zahnáno hlídkou do ohrady, 
ohrada řádně zajištěna majitelem 

-       přijaté oznámení ohledně rušení nočního klidu na sídlišti Střelecký Vrch  v blízkosti terasy pizzerie Sedmé nebe, při kontrole  byla 
lokalita prázdná, k žádnému  rušení nedocházelo (11. 5.) 

-       přijato telefonické oznámení  hlídky PČR ohledně dvojice mužů, kteří v ul.  Turpišova přebíhají přes střechy motorových vozidel, 
hlídka MP dorazila bezprostředně po oznámení na místo, v této ulici, ani v blízkém okolí se  nenacházely žádné osoby, provedena 
důkladná kontrola blízkého okolí s negativním výsledkem, vozidla bez poškození 

-       opakované snahy(4x)  o odchycení volně pobíhajícího psa v okolí školky v Dolním Vítkově, pro svou plachost byl pes odchycen za 
pomoci sedalinu až po opakované snaze dne 17. 5. 2012, pes odvezen do útulku v Krásném Lese 

-       ve spolupráci s vedoucím OVÚS Martinem Janouškem byla provedena kontrola ohledně neoprávněného postavení zdi u domu čp. 
29 v ul. Frýdlantská – nebylo zjištěno žádné porušení zákona 

-       dne 18.5.2012 usměrňování dopravy v Chrastavě ul. Vítkovská, Dolní Vítkov – oprava pozemní komunikace 
-       ve spolupráci s MVDr. Tvrzníkovou byla provedena kontrola psů (23. 5.) na sídlišti Střelecký Vrch v čp. 615, na místě nebylo dle 

slov veterinářky žádné týrání prokázáno 
-       provedena kontrola na přihlášení psů u tří osob na sídlišti Střelecký Vrch – psi řádně přihlášeni, poplatky zaplaceny 
-       Stráž nad Nisou – přijato tel .oznámení ohledně kouře z udírny,  vycházejícího od souseda oznamovatele, tento kouř 

oznamovatele obtěžuje a má ho plný dům, vyřešeno na místě 
-       provedeno šetření ohledně nelegálního pokácení  6ks stromů v ul. Kateřinská, Stráž n. Nisou, pachatel neznámý, žádné svěděctví 
-       Chrastava (25. 5.) okolo 14:00 h. přijato tel. oznámení hlídky PČR Chrastava ohledně pohřešované nezletilé dívenky (2r oky), která 

odešla ze zahrady čp. 78, Andělská Hora, kde ji hlídala její babička,  na místě hlídky PČr, psovod, hlídka MP, cca po 30 minutách 
pátrání, bylo na linku 158 přijato tel. oznámení dvou lesních dělníků ohledně nálezu nezletilé dívky v lese, dívka byla hlídkou MP 
spolu s matkou dívky vyzvednuta cca 2 km od domu v lese. 

-       přijato tel. oznámení ohledně schválností v ul. Andělohorská čp. 206, kdy bývalá přítelkyně oznamovatele mu opakovaně zvoní u 
dveří a dožaduje se návštěvy a kávy, přítelkyně opakovaně vykázána (špatný psychický stav, léčba u psychiatrického lékaře), při 
vykázání okolo 20. 00h. tato žena začala mluvit o smrti, že si ublíží na životě, že skočí z okna svého bytu, žena byla hlídkou 
zajištěna a na místo přivolána RZS Liberec, která si ženu odvezla na psychiatrii do Krajské nemocnice Liberec 

      -     zajištění bezpečnosti majetku – podium na Chrastavské slavnosti 
      -      počet odchycených zvířat v květnu – 7 ks (předány do útulků. 
 
Spolupráce s OOPČR Chrastava – opakované namátkové DBA se zaměřením na dodržování zákazových značek a řidiče jezdící pod 
vlivem alkoholu.                                                                                                                                                                          

str. Mojmír Boch 
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    Ve středu 20. 6. 2012 proběhla v sále Centra volnočasových aktivit 
netradiční akce. Z Brna k nám totiž dorazili přední český „hmyzí“ kuchař 
Petr Ocknecht s kolegou Davidem Švejnohou, kterého si možná 
pamatujete z našeho zimního přednáškového „seriálu“ Videoglobus.  
    Kulinářského večera s názvem Tajemství hmyzích specialit se 
zúčastnilo 35 degustátorů z řad široké veřejnosti. Na připraveném stole 
bylo nachystáno vše potřebné k přípravě pokrmů, od pánviček, koření, 
másla, až po hlavní aktéry večera, tedy červy, cvrčky, sarančata a šváby. 
V průběhu večera se podávalo celkem šest chodů, vždy s podrobným 
výkladem o jednotlivém druhu hmyzu a celá příprava samozřejmě 
probíhala před zraky zúčastněných. První chod byl listový salát 
s restovanými moučnými červy, dále se podávali cvrčci na másle, 
zophobas (velký moučný červ) na chilli, grilované saranče, šváb v těstíčku 
(pro odvážné i bez těstíčka) a na závěr sladká tečka v podobě perníku 
s rybízem a sušenými cvrčky. 
    V průběhu akce se hosté mohli zeptat na cokoliv z tajů hmyzí kuchyně a 
pan Ocknecht velice ochotně všechny dotazy zodpovídal. Myslím, že budu 
mluvit za celé osazenstvo, když povím, že akce byla velmi vydařená, 
ochutnávka opravdu výborná a přednáška a ukázky zajímavé i poučné. 
    Pánům Ocknechtovi a Švejnohovi děkuji za jedinečnou akci a hostům za odvahu zkusit něco nového. 

Bc. Kateřina Králová, referent SK 

Máme pro Vás několik upozornění: 
 
Stále ještě nejsou vyzvednuty všechny výhry z losování 
na Chrastavských slavnostech. Jedná se o čísla – 276, 
340, 471, 673, 710, 806 a 833. Výhry lze vyzvednout po 
předložení kupónu v infocentru do 31. srpna 2012. 
——————————————————————————— 
V pondělí 13. srpna bude v infocentru  zahájen předprodej 
vstupenek na Hanky Panky. Cena vstupenky je 150,- Kč a 
vystoupení se bude konat ve středu 12. září 2012 v kině. 
——————————————————————————— 

Nově lze za-
k o u p i t 
v infocentru 
Knihu o Bí-
lém Kostele 
nad Nisou za 
390,- Kč, kte-
rá byla vydá-
na v červnu k 
660 letům 
vzniku obce. 
 
 
 
Jitka Marxová 

Èeský svaz chovatelù,
základní organizace Chrastava

Vás srdeènì zve na

v chovatelském areálu v Pobøežní ulici.
Výstava je pro veøejnost otevøena
v sobotu 11. srpna od 8 do 18 hodin
a v nedìli 12. srpna od 8 do 16 hodin.

Možnost nákupu chovných zvíøat.
Dobrá pohoda / obèerstvení / tombola

TRADIÈNÍ  36. VÝSTAVU
KRÁLÍKÙ, DRÙBEŽE, HOLUBÙ
A OKRASNÉHO PTACTVA

11. - 12. 8. 2012
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V červenci jste srdečně zváni opět na tři výstavy. 
    První můžete navštívit od 22. 6. – 10. 7. v přízemí Městského úřadu pod názvem „Lužické a Žitavské hory – dva názvy = jedna krajina“. 
Jedná se o výstavu, kterou pro Vás připravila Společnost pro Lužické hory. Výstava je doplněna o pracovní listy, které jsou k vyzvednutí 
v infocentru. Druhá výstava je stále k vidění v Městském muzeu. Jak jsme již informovali, chrastavský rodák, německý umělec Erwin Pohl nám 
zapůjčil svá díla „Malby na skleněném pozadí“. A od 30. 6. – 12. 8. 2012 se můžete v Městské galerii seznámit s výrobky firmy Turistické 
známky s. r. o. z  Rýmařova. Výstava nese název „Turistické 
dřevěné známky“. Během uplynulých čtrnácti let bylo vybráno 
více jak 1.900 objektů, které se staly turistickými známkovými 
místy. K tradičním památkám, jako jsou hrady a zámky, přibývají 
muzea, památníky, technické památky, horské chaty, ZOO, 
rozhledny, pivovary. Tyto známky mají svá čísla. Jsou však ještě 
raženy známky výroční bez čísel, které jsou vydávané pouze 
k určitým akcím. Sběratelé také mohou získat známky putovní, 
prémiové, sluneční, vizitkové, P.F. nebo s kompasem. Raritou je 
povodňová známka, která byla navrhnuta a vyrobena pouze pro 
naše město. Zisk z prodeje této známky byl převeden na 
povodňové konto města Chrastavy. Mimo Českou republiku 
můžete na turistické známky narazit v dalších čtrnácti zemích. Na 
této letní výstavě také uvidíte ostatní sortiment, který firma 
Turistické známky nabízí, např. Turistické nálepky, Magnetky, 

Výletky, Minivýletky, Stampky, dále kompasy, mapy, deníky, nožíky, krabičky, truhlice, 
odznaky, trička a jiné. Výstavu známek doplní svojí sbírkou téměř 900 kusů Jitka 
Marxová. Exponáty potěší nejen sběratele a turisty, ale i ostatní návštevníky a třeba 
někteří z Vás rozšíří řady sběratelů suvenýrů firmy Turistické známky. 
 
O víkendu 20. – 21. 7. můžete zajít na Whotanburg na „Dobývání“. Tento raně 
středověkový festival připravila Curia Vítkov. 
 
Od 10. – 12. 8. nás čeká tradiční Vavřinecká pouť v areálu Spartaku Chrastava. 
 
Na chrastavském koupališti Sluníčko pořádá Společenský klub I. ročník akce „
Chrastava FEST“ v sobotu 18. 8. od 12:00 hodin. Čeká na vás sedm kapel různých 
žánrů – viz plakáty. Vstupné je zdarma, občerstvení je zajištěno, počasí nám snad 
bude přát.  
 
V pátek 31. 8. se také sejdeme na koupališti Sluníčko. Tentokrát jste srdečně zváni na 
rodinnou akci „Loučení s létem“, která vypukne od 15:00 hodin. Čeká na Vás 
zábava, hry, soutěže, sportování, opékání vuřtů, hudba. Občerstvení zajištěno, vstup 
zdarma. 
 
     Všem čtenářům Chrastavských listů přejeme klidné a spokojeně prožité léto, 
slunečnou dovolenou a nezapomenutelné zážitky z prázdninových cest. 
 

                                                    J. Marxová - infocentrum 
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KOUPALIŠTÌ SLUNÍÈKO CHRASTAVA

V areálu je možné si zahrát beach volejbal, stolní tenis a kuželky.

18.8.2012
12:00 hodin

vs
tu
pn
é 
ZD
AR

M
A

DEFCON 1
BULLET OF THE DEATH
SKYWALKER
ATTIC VANITY
WAVE GOODBYE
THIS NIGHT DRAVS THE END
SUFFOCATE WITH YOUR FACE

(crast punk)

(post hardcore-screamo)

(hardcore punkrock)

(post hardcore)

(hardcore)

(death metalcore)

(metalcore)

SPOLEÈENSKÝ KLUB CHRASTAVA VÁS ZVE NA

 V okolí Kytlice se ve dnech 2. – 3. června za pořadatelství OK Nový Bor uskutečnil celostátní a zemský žebříček. Tratě byly po oba dny 
postaveny v členitém terénu s pískovcovými skalkami, kameny a množstvím dalších detailů. Nádherné terény Kytlicka přilákaly na start 
klasické a krátké trati více než 1400 závodníků. Nejúspěšnější chrastavskou běžkyní se stala v obou závodech dvanáctiletá Markétka 
Pavlíková (D 12 B), která ve své bohatě obsazené kategorii zemského žebříčku B získala pokaždé druhé místo. Hned za ní se zařadila 
sobotním prvním místem  Z. Šaffková (D 60B). Škoda, že nestartovala i v neděli. 
   Nedělní program Chrastavských slavností jsme tradičně zpestřili náborovým orientačním závodem 
po městě (celkem 67 účastníků) a  na náměstí malým závodem s využitím elektronického ražení. 
S čipem si zkusilo razit kontroly přes 100 dětí a dospělých. 
   Na Mistrovství ČR na krátké trati, konané dne 9. – 10. 6. v Hostýnských vrších, se nám příliš 
nedařilo, nikdo se neprobojoval do finále A.  
   16. 6. následovaly „orienťáky“ v Ještědské oblasti, které organizoval oddíl z Frýdlantu v Čechách. 
Běželo se v novém terénu nedaleko Bulovky s množstvím různých porostů. Tady na stupně vítězů 
dosáhli: 3. V. Růžičková (D10), 3. A. Ševčíková (D55), 1. S. Nejman (H18), 2. R.Kaška (H55), 1. T. 
Danko (P2) a v HDR 2. A. Danková. 
   Poslední červnovou neděli  jsme si ještě zazávodili ve fyzicky i mapově těžkém terénu v okolí 
rozhledny Bramberk v Jizerských horách.Výsledky - dopoledne lesní sprint: D65 (2. E. Kašková), 
odpoledne krátká trať: HDR (2. M. Říha), H10L (1. M. Husák – na snímku), H18 (3. S.Nejman), D55 (2. 
A.Ševčíková), D60 (2. P. Vokálová), D65 (2. E. Kašková). Tím se pro náš klub uzavřela jarní sezona. 
   V létě už nás čekají vícedenní prázdninové závody. Na začátek července se určitě těší třináct členů 
z OK Chrastava, kteří se budou poměřovat se soupeři z celého světa. Jedou totiž na Mistrovství světa 
veteránů v Německu (pohoří Hartz), kam je přihlášeno přes 4 000 běžců. 

                                                                      Eva Kašková 
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Jak se chovat a nechovat v Jizerských horách? 
 

    V oblasti se zabezpečuje všestranná ochrana vymezeného území, zachování, využívání a obnova přírodního bohatství a krás 
pro jejich význam kulturní, hospodářský, zdravotní a rekreační. Na celém území Jizerských hor, zvláště pak na území chráněné 
krajinné oblasti (CHKO) Jizerské hory, se nedoporučuje nebo zakazuje: 
 
1) Zneškodňovat (spalovat) odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody nebo obce. 
 
2) Tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem or-
gánu ochrany přírody. 
 
3) Kouření v lese. 
 
4) Vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo 
silnice a místní komunikace. 
 
5) Záměrné rozšiřování nepůvodních druhů rostlin a živočichů. 
 
6) Provádět chemický posyp cest. 
 
7) Měnit dochované přírodní prostředí. 
 
8) V první zóně těžit nerosty. 
 
9) Volné pobíhání psů a koček mimo oplocených pozemků majitele. 
 
10) Pořádat některé veřejné nebo hromadné akce mimo sídliště a místa 
k tomu určená, jako např. cyklistické závody v 1. a 2. zóně, bez projed-
nání se Správou CHKO. 
 
11) Provozovat horolezectví a nocování bez stanů (bivakování) v 
národních přírodních rezervacích. 
 
12) Jakýmkoliv způsobem znečišťovat přírodní prostředí. 
 
13) Rušit křikem a jiným hlukem volně žijící živočichy, pronásledovat 
je, ničit hnízda ptactva a v zimě se přibližovat ke krmelcům. 
 
14) Poškozovat a ničit rostlinstvo, vstupovat do přírodních rezervací 
(kromě turistických stezek), lučních a polních kultur a do hájených částí lesa. 
 
15) Provádět průzkumné a výzkumné práce, sběr chráněných rostlin a živočichů bez souhlasu Správy CHKO. 
 
16) Poškozovat kulturní památky. 
 
17) Ničit označení přírodních rezervací, turistických a lyžařských cest, orientačního či výstražného značení. 
 

18) Jezdit na kolech, koních, psích spřeženích 
do lesních porostů. A dále jezdit na kolech, 
sněžných skútrech a ostatních motorových 
vozidlech mimo schválené trasy. 
 
19) Vstupovat do lyžařských běžeckých stop 
jinak než s běžeckými lyžemi. 
 
Kontrolu obecně závazných právních předpisů 
týkajících se ochrany přírody zajišťují orgány 
veřejné správy, veřejné stráže, policie ČR nebo 
obecní. Správa CHKO pak prostřednictvím 
Stráže přírody. 
Seznámit návštěvníky CHKO s těmito pravidly 
chování doporučujeme všem obcím, správcům 
ubytovacích zařízení, informačním centrům, 
školám a podobně. 
 
——————————————————————– 

SNAŽME SE O TO, ABY PO NAŠÍ NÁVŠTĚVĚ 
PŘÍRODA VYPADALA LÉPE NEŽ PŘED NÍ ! 

 
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) 

Štěpánka Desná 
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Jednota bratrská Chrastava 

Údržba a úpravy 
na zahradě Bételu 
V průběhu jara probíhaly v Bételu, jako každý rok, práce na údržbě 
dětského hřiště i na zahradě za domem. V Rodinném koutku Mořský svět 
došlo k dotažení všech spojů, k výměně nahnilých sloupků u několika 
laviček a k jejich zakotvení nově do betonových patek. Dále k výměně 
některých desek u laviček a stolů, k opravě žebříku na věž s klouzačkou 
a ke kompletní opravě nátěrů.  
Na zahradě za domem byly vykopány staré betonové dlaždice, byl 
zarovnán terén a částečně rekultivován trávník. Došlo také k vysazení 
živého plotu a k rozvozu mulčovací kůry. Také jsme natřeli konstrukci 
stříšky podia. Při těchto udržovacích pracích jsme proinvestovali cca 
18 000 Kč, které byly z části hrazeny  z Grantového fondu Libereckého 
Kraje. Děkujeme všem pomocníkům, kteří pomohli v několikadenních 
brigádách. Děkujeme také firmě Zahradník Z. Skála za sponzorskou 
výsadbu keřů a rekultivaci trávníku. 
 

Výlet Klubu Evergreen  
V sobotu 26. května 2012 jsme vyrazili na první jarní výlet v rámci Klubu Evergreen pro seniory. Cílem našeho putování byl zámek Mnichovo 
Hradiště se zachovalým funkčním divadlem. Počasí nám přálo a tak jsme mohli i posedět v krásně upraveném zámeckém parku. Mimo plán 
naší cesty jsme též navštívili zříceninu hradu Zvířetice, z jehož hradní věže bylo možné vidět hřebeny Krkonoš. Poté jsme se přemístili k 
Lomnici nad Popelkou, odkud jsme vyjeli na horu Tábor s rozhlednou. Zde na nás jako bonus čekala pouť, která se zrovna na tomto vršku 
konala. Jak už je zvykem, výlet jsme zakončili v cukrárně, kde jsme si dali kafíčko a poháry. Spokojeni a plni dojmů jsme se ve večerních 
hodinách vrátili domů. 
 
 

Návštěva přátel 
ze Severní Karolíny (USA) 
Ve dnech 4. a 5. června nás opět navštívili manželé Megan a Chris 
Howardovi se synem Hunterem ze Severní Karolíny v USA. Byla to 
celkově jejich čtvrtá návštěva Chrastavy. V minulosti přijížděli jako 
vedoucí se skupinou mládeže z Amerických základen NATO v Evropě, 
která nám v rámci tzv. Service Projectu pomáhala se stavbou dětského 
hřiště. V loňském roce zde byl Chris se svými studenty z Pfieffer 
University, kde v současnosti pracuje jako odborný asistent, a pomáhali 
nám se stavbou podia na zahradě Bételu. Každá jejich návštěva je tedy 
spojena s nějakou praktickou pomocí. Letos navštívili spolu s našimi 
lektory hodiny angličtiny v ZŠ Chrastava a následně pomohli uspořádat 
na zahradě odpoledne pro studenty s baseballem, bednolezením, 
slackline a fotbálkem. Při hře se komunikovalo v angličtině, jako posila posloužily grilované klobásky a jak jinak než coca-cola. Děkujeme za 
vřelé přijetí a spolupráci panu řediteli Mgr. Aleši Trpišovskému a paní učitelce Mgr. Kateřině Kaškové.  

Druhý den, na závěr svého pobytu, manželé Howardovi navštívili ještě výjezd 
maminek a dětí Rodinného centra Domeček v Jítravě.  

 
 

Pobyt maminek s dětmi v přírodě 
Na začátku měsíce června vyjela část maminek a dětí z Rodinného centra 
Domeček na tradiční pobyt do nedaleké Jítravy. Tento čas patří již sedmým 
rokem k vrcholům celoroční činnosti centra. Hned na začátku pobytu 
vstoupily děti tunelem do pohádky O perníkové chaloupce. Když prožily 
všechna dobrodružství, mohly se s pomocí kouzelného klíče po třech dnech 
vrátit zase domů. Děti i maminky měly i tentokrát dostatek času na společné 
hraní, povídání, vyrábění a sportování v krásném prostředí. Přestože jsme 
letos nevyužili plavky, ale pláštěnky a holínky, bylo to zase prima. 
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    Denně mapujeme dění z Libereckého kraje, přinášíme čerstvé zprávy a zajímavé reportáže z celých 
severních Čech. Začínáme již od 5:00 a „Dobrým ránem na Severu“ vás až do 9:00 provází moderátoři 
Tomáš Beneš nebo Petr Beran. Dopolední Expres je zakončený Tandemem Jana Rosáka, který si vždy rád 
pohovoří se zajímavými osobnostmi. Od 13:00 a 16:00 se na vás těší Míra Tartárek, který Vám plní vaše 
písničková přání. 
    Mezi 14:00 a 16:00 uslyšíte z éteru ČRO Sever známý hlas Ivety Kalátové či Davida Hamra a v této 

dvouhodinovce si můžete zasoutěžit o zajímavé ceny či vstupenky na kulturní představení. V podvečerním čase vás mluveným slovem opět 
provede David Hamr. A mimochodem vždy v úterý a ve čtvrtek po 17:30 vysíláme pořad o nezaměstnanosti.  
 
Přejeme Vám pohodový poslech a pěkné letní dny.  
 
Nalaďte si rádio Vašeho kraje na frekvenci 91,3 FM nebo 88,8 FM. 

Páni kluci – zahradní slavnost aneb 
oslava Dne otců 
Dne 16. června 2012 se na zahradě Bételu postupně sešlo u příležitosti 
oslavy Dne otců asi 300 účastníků všech generací. Program byl pestrý a 
nabitý a jeho první část patřila především dětem a rodičům. V průběhu 
odpoledne si mohl každý vyzkoušet osm „chlapských“ disciplín a zhlédnout 
úžasné vystoupení maminek s dětmi z TJ Sokol Chrastava s názvem „Ať žijí 
duchové“. Odpolední část určená především dětem byla zakončena  ukázkou 
z muzikálu  „Lotrando a  Zubejda“ , se kterou hostovaly v Chrastavě děti 
z dětských klubů Amos při Křesťanské ZŠ a MŠ v Liberci, a hned poté 
vystoupila  taneční skupina Mamma Mia. Mezi vystoupeními proběhla soutěž 
v pojídání Hot Dogů, do které se přihlásilo devět odvážlivců.  V 18 hodin 
skončily disciplíny a  dvě družstva dospělých  se pustila do sportovního klání 
s létajícím talířem – Fresbee. 
Asi v půl sedmé přišel, nebo spíše spadl, další host, kterého jsme sice 
nezvali, ale nikdo ho nemohl přehlédnout. Byl to vydatný déšť s kroupami. 

Každý se schoval, kde mohl, a když se vyjasnilo, pokračovala druhá část odpoledne určená pro teenagery a dospělé, během které vystoupila 
pop rockové skupina The Neons. Těsně před začátkem koncertu z podia všechny pozdravil starosta města Chrastavy Ing. Michael Canov. Na 
úplný závěr letošní oslavy Dne otců měli největší vytrvalci šanci sesednout se u ohýnku a zaposlouchat se, ale i se připojit, ke country a 
folkovým písničkám pana lékárníka Novotného.   
Na všech bylo vidět, že si společný čas užili, tátové měli příležitost vrátit se při různých soutěžích do klukovských let, děti si zase mohly 
vyzkoušet některé „chlapské“ disciplíny. 
Díky patří všem, kteří se zapojili a pomohli vytvořit pěkné odpoledne: 
maminkám s dětmi z TJ Sokol Chrastava, klubům Ámos při KZMŠ v Liberci, 
skupině The Neons, panu Novotnému a jeho partě, všem sponzorům i těm, 
kteří se podíleli na organizaci. 
 

Párty Klubů maminek 
Školní rok se již blíží ke konci a tak i kluby maminek z Domečku spolu se 
školkou v Bételu měly svoji závěrečnou párty. Na zahradě v Bezručově ulici 
se nás sešlo asi 100 dospěláků a dětí. Přestože počasí bylo nejisté, 
program proběhl bez omezení. S medvídkem a maňáskem Ťapkou jsme si 
zazpívali, zacvičili a zatočili snad největší Kolo, kolo mlýnské v Chrastavě. 
Po zahradě byly rozmístěné disciplíny – chytání rybek, malování, vyrábění 
kšiltů atd. Maminky napekly a udělaly spoustu dobrot, tak i o bříška bylo 
postaráno. V jedenáct hodin nás vyhnal déšť, ale přesto dobrá nálada 
vydržela až do konce. Poděkování patří všem, kdo přišli a přispěli 
k dobrému průběhu celé akce. 
 

Prázdninový provoz Centra dobrého času Bétel  
 

RODINNÉ CENTRUM DOMEČEK  
V době letních prázdnin se tradiční kluby nekonají, ale můžete se zúčastnit několika prázdninových akcí. 
Více na webových stránkách: www.jbchrastava.cz 

BURZA OBLEČENÍ V DOMEČKU  
Otevřena po celé prázdniny kromě týdne  30.7.-3.8. (na zazvonění): Po – Pá  12.00 až 16.00 hod. ( Stř: 12.00 až 17.00 hod.)  
KLUB KAVÁRNA 
Bude otevřena  4., 18., 25. července a 8., 15., 29. Srpna. 

 

Na září připravujeme 
ZAHRADNÍ SLAVNOST – „JEŠTĚ TROCHU LÉTA…“ 

-      pátek 7. 9.  Adrenalinové Disciplíny pro Mladé: Slackline, Bednolezení, Ultimate Frisbee, Slackline Show, Rock Music Etc. 
-      sobota 8. 9. Zahradní slavnost pro rodiny – disciplíny pro děti, turnaj ve Frisbee 
       

www.jbchrastava.cz 
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aneb po stopách Židovek, které v letech 1944 – 45 
byly pracovně nasazeny v Chrastavě 

 
    V květnu t. r. obdrželo město Chrastava e-mailovou zprávu z USA 
s prosbou, zda bychom nepomohli manželům Karen a Bill Daniel 
z Atlanty - stát Georgia při získání maxima informací o pobytu matky 
paní Karen Daniel, která  byla jako Židovka pracovně nasazena 
v Chrastavě do tehdy známé továrny Spreewerk. 
 
    Paní Karen Daniel nám při této příležitosti sdělila, že její maminka 
se narodila v Rotterdamu  a byla uvězněna v srpnu 1944 a odeslána 
do sběrného tábora ve Westborku a následně transportována do 
Osvětimi, kde strávila „pouze“ 2 měsíce,  a pak následoval transport 
do pracovního tábora v Bílém Kostele a pracovní nasazení do továrny 
Spreewerk v Chrastavě. Toto  pravděpodobně přispělo k tomu, že její 
maminka neskončila v plynové komoře jako její rodiče a bratr v roce 
1942. Paní Daniel o židovském původu své matky nic nevěděla až do 
svých 40 let, protože tato nikdy o své minulosti nemluvila.  
 
    Manželé Danielovi se rozhodli nashromáždit co nejvíce informací o 
životě její matky a tyto materiály pak písemně vydat jako svědectví 
této doby a hlavně s těmito materiály seznámit jejich děti a vnoučata, 
aby se tato situace již nikdy nemohla opakovat.  
 
    Manželé Danielovi navštívili Chrastavu 14. června 2012 . Na radnici 
byli přijati paní místostarostkou Zitou Václavíkovou, kde v přátelském 
rozhovoru za přítomnosti pana PhDr. Františka Vydry,  kronikáře 
města, a paní Karin Cinibulkové došlo k výměně informací  na téma po 
stopách Židovek, které v roce 1944-1945 byly pracovně nasazeny 
v Chrastavě. Manželé Karen a Bill Daniel velice ocenili vstřícný postoj 
města Chrastavy při řešení a plnění jejich přání a za materiál, které pro 
jejich pobyt připravil kronikář města pan František Vydra. Společně 
jsme potom navštívili místo, kde původně v Bílém Kostele stál tábor, 
kde Židovky byly ubytovány,  a dále jsme si prohlédli i v areálu Elitexu  
původní budovy, kde jejich maminka byla pracovně nasazena. 
Manželé Danielovi pak jako hold a vzpomínku na svou maminku 
absolvovali pěšky stejnou trasu z Bílého Kostela do Chrastavy, jak 
denně musely Židovky chodit do práce.  
 
    Další den měli naplánovanou cestu do Osvětimi a pak cestu  do 
Prahy a přes Francii návrat do USA. 
 
    Manželé Danielovi vyslovili na závěr  velký dík našemu městu a 
všem , kteří se jim během jejich pobytu věnovali a vyslovili přání, aby 
se taková historická situace již nikdy a nikde na světě neopakovala.  
 

Karin Cinibulková 

    I přes nepříznivé počasí se na dětském dnu v Andělské 
Hoře sešlo 43 dětí. Pro děti byly připraveny různé hry a 
soutěže, za které dostávaly sladkou odměnu. Na stanovištích 
si vyzkoušely například střelbu ze vzduchovky, chůzi po laně 
nebo hledání ztracených zvířátek v písku. Po absolvování 
okruhu plného zajímavých úkolů čekala na děti opička 
Žofinka, pejsci, prasátko, kozička a cirkusové vystoupení.   

    Nechyběla ani jízda na koníčkovi. Na závěr byla pro každé 
dítě připravena cukrová vata, která nám trochu zlepšila 
náladu v deštivém počasí.  

 Kačenová 

    I letošní školní rok byl náročný, na všech třech pracovištích se pracovalo na plné obrátky, všechny třídy byly zcela zaplněné. Veškeré 
probíhající akce, např. návštěvy naivního divadla, divadelní představení v kině a  kulturní akce v mateřské škole měly vysokou úroveň a dětem 
se moc líbily. Závěrečné výlety na Grabštejn, Lemberk a Valečov byly zdařilé, počasí přálo, sekaná s chlebem pod stromem výborná a my 
všechny jsme byly spokojené. Velmi oblíbenou akcí je výlet do ekologického střediska Střevlik v Oldřichově v Hájích, kde děti získávají tolik 
potřebné poznatky z oblasti ekologie. Jako každý rok, tak i letos jsme podnikly s dětmi výlet do partnerského města v Polsku, kde se o nás 
dobře postarali a děti měly plno zážitků. 
    Od nového školního roku přibude na pracovišti MŠ Sluníčko v Revoluční ulici jedna třída s 12 dětmi, čímž bude kapacita celého zařízení  205 
dětí zcela naplněna.  Přejeme si, aby i při této naplněnosti probíhal výchovně vzdělávací proces ke spokojeností dětí, rodičů a učitelek. 
Všem zaměstnancům mateřské školy děkuji za odvedenou práci a přeji hezkou dovolenou s načerpáním nových sil tolik potřebných pro toto 
náročné povolání. 

Bc. Helena Hochmanová - ředitelka 
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    Další ze zdařilých akcí Dámského klubu bylo ruční pletení košíků. V sále Společenského klubu v CVA 
se ve středu 23. května 2012 od 17 hodin sešlo patnáct žen a dvě děvčata. Pod vedením pí Dany Koldové 
jsme se učily plést košíky z novinového papíru. Jedná se o pletení příbuzné k výrobě z proutí, pedigu nebo 
slámy, ale liší se materiálem a někdy i technikou. Práci s papírem usnadňuje lepidlo. Nejvhodnější jsou 
noviny. Trubičky z nich si můžete připravit ve volném čase. Nastříhané nebo natrhané novinové 7 cm 
proužky namotáváte na špejli nebo na jehlici pod úhlem 45°. Podle úhlu budete mít různou délku a tuhost 
ruliček. Z kartonu si připravíte dno, položíte osnovu a zajistíte kolíčky. A vyplétáte jednu trubičku přes 
druhou. Vypadá to jednoduše, ale přeci jenom nějakou tu zručnost to chce. A hned napoprvé některé ženy 
malý košík upletly. Byly mezi námi i zručné pletařky, které již doma mají mnoho svých výrobků. Přišly se 
přiučit novým metodám a předat své zkušenosti. Plést se nemusí jen košíky různých tvarů a velikostí, ale i 
obaly na květináče, vázy a láhve, misky, tácy, dekorativní předměty např. slamáčky, sluníčka, rámečky. 
K finální povrchové úpravě lze použít lihové mořidlo na dřevo a nitrocelulózový lak. Přesný návod na 
pletení z papíru můžete získat v infocentru. 
    Další setkání Dámského klubu se uskuteční v září. Konkrétní datum bude upřesněn na plakátech, na 
webu a v listech. Budeme pokračovat v ručním tvoření a naše členky přinesou ukázat své výrobky. Zveme i 
ostatní ženy a dívky mezi nás. Členství Vás k ničemu nezavazuje. Ale načerpáte inspiraci na trávení 
volného času, naučíte se novým věcem, poznáte zajímavé lidi, odreagujete se od běžných starostí. Na 
podzim nás čeká výroba pralinek, dekorace z marcipánu, povídání o pečení různých dortů a v prosinci 
vánoční cukroví a zdobení perníčků. Těšíme se na Vás. Přivítáme i tipy na jiné akce. Jakékoli dotazy 
ohledně Dámského klubu Vám zodpovíme na telefonních číslech 485 143 161 nebo 482 363 816.  

Jitka Marxová 

    O víkendu 22.- 24. června 2012 proběhla akce „Slavnosti řeky 
NISA“. 
    Stalo se již tradicí vítat vílu řeky Nisa s jejím doprovodem. 
Vodáci a skauti s vílou Nisou vyplouvali v pátek od pramene řeky 
Nisy z Nové Vsi až do Ostritz v Německu. V Jablonci nad Nisou 
byla akce zahájena průvodem a doprovodným programem, např. „
Bubny na Nise“ nebo „Nebe nad Nisou“. Nezapomnělo se ani na 
čištění řeky. Po převzetí poselství začalo pro vílu  s vodními skauty 

splouvání Nisy. První zastávka byla v Lučanech, druhá ve 
Vratislavicích  a poslední v pátek byla v Liberci. Zde je uvítala 
dudácká kapela a bylo přichystané pohoštění. 
    Sobotní plavba začala ve Stráži nad Nisou a krátce po jedenácté 
hodině jsme přivítali vílu s doprovodem u mostu v Andělské Hoře. 
Starosta našeho města Michael Canov uvázal stuhu a společně 
s místostarostkou Zitou Václavíkovou učinili zápis do pamětní 
knihy. K dobré pohodě hrála cimbálovka Miroslava Kotlára, bylo 
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    Ve 14 hodin ve čtvrtek dne 9. 8. 2012 bude na budově Městského muzea odhalena pamětní deska 
členovi protikomunistického odboje a někdejšímu občanu Chrastavy Rudolfu Fuksovi. Stane se tak 
přesně v den 60. výročí jeho popravy. Občané Chrastavy a nejen Chrastavy, kteří při této příležitosti chtějí 
uctít jeho památku, jsou srdečně zváni.   
 
    O zhotovení pamětní desky rozhodli na svém zasedání dne 25. 6. 2012 členové zastupitelstva města 
Chrastava. Pro pořízení pamětní desky k uctění památky Rudolfa Fuksy hlasovali nejen předkladatelé 
členové politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (8 hlasů) a Občanské demokratické strany (3 hlasy), 
ale i tři další zastupitelé ze Změna pro Chrastavu (2 hlasy) a ČSSD (1 hlas).  Proti pořízení desky byl hlas 
jediný (KSČM), jeden hlas se zdržel (ČSSD) a jeden zastupitel nehlasoval (ČSSD). Dva členové 
zastupitelstva nebyli přítomni (Změna pro Chrastavu a KSČM).  Celkově tedy pro návrh hlasovalo 14 
zastupitelů (z celkového počtu 19).  
    Součástí usnesení byla zároveň revokace rozhodnutí zastupitelů města z roku 2008, když tehdejší 
zastupitelé dvakrát neschválili návrh na pořízení pamětní desky.  

—————————————————————————————————————————————— 
V Chrastavě dne 26. 6. 2012                                                                          Ing. Michael Canov, starosta 

zajištěno občerstvení, počasí přálo, 
přihlížejících z mostu i u vody bylo pár 
desítek, takže víla odplouvala spokojená do 
Bílého Kostela nad Nisou a odtud 
pokračovala do Chotyně. Zde byla na sobotní 
večer připravena taneční zábava. Letos bylo 
v korytu řeky místy opravdu málo vody, ale s 
vykukujícími kameny si vodáci poradili. 
V neděli se konalo z Kristýny v Hrádku nad 
Nisou splutí starostů na Trojzemí, kde se 
konala zdravice  a další plavba pokračovala 
až do Marienthalu v Německu.  
Akce proběhla za finanční podpory měst 
Jablonec nad Nisou, Liberec, Vratislavice nad 
Nisou a Mikroregionu Hrádecko – 
Chrastavsko.                             Jitka Marxová 

    Přiblížil se konec školního a tedy i našeho cvičebního roku, tak jsme pro naši složku Rodiče a děti připravili malý výlet do okolí 
Chrastavy. Vše bylo připraveno na čtvrtek 21. 6. 2012 pro procházku lesem, jednoduché úkoly pro děti, hledání pokladu a na zakončení 
opékání buřtíků. Bohužel v tomto krásném červnu jeden jediný den, který téměř celý propršel, byl právě NÁŠ čtvrtek. Tak se musela zvolit 
varianta "B" a zůstali jsme s dětmi v tělocvičně. Nicméně program byl bohatý a veselý. Vše, co mělo být za úkol plněno venku, děti zvládly 
v tělocvičně a navíc jsme si mohli řádně zatancovat a zařádit u známých písniček pro děti. 
 

 
    Zpívalo se, hrály se hry, překonávaly překážky na nářadí a nechybělo ani hledání pokladu. Na závěr děti obdržely veselý diplom a 
medaili se znakem Sokola.  
 
    Děkuji všem pořádajícím a všem rodičům s dětmi, se kterými chodili cvičit a mně tak připravili po celý rok krásné a pohodové chvíle. 
Těším se v říjnu NAZDAR!  

Pavlína Ulrichová, cvičitelka   
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Chrastava, 25. června 2012  
Popojedete jen o deset kilometrů za Liberec, do Chrastavy, a 
máte pocit, že jste snad v jiné zemi. Nemluvím o podobě města, 
nebo o architektuře či stavu komunikací (v tom má Chrastava po 
povodních ještě nejeden nedodělek). Mluvím o zastupitelstvu a 
jeho průběhu. Ačkoli to červnové bylo na chrastavské poměry 
bouřlivé, probíhalo výrazněji klidněji než ta nekonfliktní 
liberecká.  
   Vypadalo to jako jedno z těch „bouřlivějších“ zastupitelstev, jaké 
v novodobé historii Chrastavy proběhlo. Jediným důvodem pro 
rozjitřenou náladu v sále přitom bylo hlasování o tom, zda Rudolf 
Fuksa, jeden z nejmladších popravených představitelů 
protikomunistického odboje, byl hrdina a jako takový si zaslouží 
pamětní desku na budově chrastavského muzea.  
    Je pravda, že příjemnější než liberecké či jablonecké zastupitelstvo 
je to chrastavské již samotným prostorem, kde se koná. Místnost o 
velikosti do padesáti metrů čtverečných jako by předurčovala, že „tady 
to prostě bude jiné“. Zastupitelé i občané přicházejí chvíli před 
začátkem a rozhodně to nevypadá, jako kdyby byli všichni úhlavní 
nepřátelé na život a na smrt. Jak příjemná změna oproti Liberci! 
Starosta Michael Canov se nejprve pozdraví se všemi zastupiteli 
podáním ruky, s většinou přítomných občanů a také se zástupci médií 
(jak říká nám třem, co jsme tam hrdinně dorazili zajímat se o to, zda 
bojovník proti komunismu byl hrdinou, či padouchem).  
¨   Přítomno je sedmnáct z devatenácti zastupitelů a program má jen 
šest bodů. Zase další příjemná změna oproti takovému Liberci, kde 
není výjimkou program s body čtyřiceti (a délkou trvání i osm hodin). 
Z občanů nikdo vystupovat nechce a tak se jde rovnou „do ostrého“, 
tedy k hlasování o tom, zda Rudolf Fuksa bude či nebude mít svou 
pamětní desku na budově městského muzea. Velkým zastáncem této 
myšlenky je starosta Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj). 
Opozice nejprve žádá o změnu návrhu, který, podle jednoho ze 
zastupitelů, obsahuje faktickou chybu. S tím ale nesouhlasí ani 
starosta Canov, ani obecní úředníci. Jak krásně přitom zní „nezlob se 
na mně, starosto“ v okamžiku, kdy se zastupitelé přou o zásadní věc 
tohoto jednání. Slušnost v politice. Ale to musí člověk vyjet mimo 
velká města tam, kde politici jsou zároveň sousedy. Opět něco, co by 
mohlo být minimálně v Liberci příkladem. Dalším protinávrhem je 
hlasování po bodech o celém návrhu. Ani jeden z protinávrhů ale 
nakonec není přijat.  
    A tak poměrně klidné projednávání lehce „narušil“ jeden z občanů, 
Josef Smolík. Ten svou krátkou řeč k zastupitelům uvedl vzpomínkou 
na popravenou Miladu Horákovou, jejíž smrt si Česká republika 
připomene již za dva dny. „Prosím ty, kdo se dnes zdrží, nebo budou 
hlasovat proti, aby v případě, že návrh projde, nechodili na pietní akt. 
Prosím nechoďte tam, vaše přítomnost by zbytečně znehodnotila onu 
smuteční chvíli,“ uzavírá Josef Smolík svou řeč. 
    Následuje hlasování, chvíle čekání na výsledek (protože 
v Chrastavě mají hlasování bezdrátové a tak chvíli trvá, než se data „
přenesou“). Pro hlasovalo 14 zastupitelů a návrh tak byl přijat. Proti 
byl jen jeden zastupitel, jeden se zdržel. Občané města tleskají, 
starosta vyhlašuje krátkou pauzu. 9. srpna 2012 se tak uskuteční 
slavnostní odhalení pamětní desky. Rudolf Fuksa byl hrdina, rozhodli 
v Chrastavě.  
    Abychom ale byli věcně správní – jednání chrastavských 
zastupitelů pokračuje jednáním také po pauze. A jde docela svižně, i 
u bodů, které se týkají majetkových operací (a které patří mezi 
nejčastější "zdržovače“ zastupitelstva libereckého).  

    A tak zastupitelé v Chrastavě projednali také rozpočet, nebo 
začlenění města do Sdružení místních samospráv České republiky. 
Mimochodem – opět zde došlo k zajímavému momentu, kdy jeden 
z opozičních zastupitelů ukázal detailní znalost nejen samotného 
návrhu, ale také doplňujících informací.  
    A pak je tu ještě jeden mimořádný bod, který ani nebyl v návrhu. 
Když Chrastavu před několika lety postihly ničivé povodně, dostala 
dar ve výši 50 tisíc korun od jedné malé obce v Královehradeckém 
kraji (která má, mimochodem, 213 obyvatel). Teď se situace obrátila. 
Právě tato obec byla v nedávné době poškozena povodní s velkými 
škodami. A její starosta do Chrastavy volal. Ne snad s prosbou o 
peníze, ale jen s prosbou o zaslání darovací smlouvy. A tak 
chrastavští úředníci pátrali a zjistili, co se stalo. Zjistili a zastupitelé 
Chrastavy se tomu postavili čelem – obci poslali velkorysý dar 100 
tisíc korun…  
 
Krátká glosa o krátkém zastupitelstvu  
    Co přinesla návštěva chrastavského zastupitelstva? Možná důkaz 
toho, že ono okřídlené „ono to jde, když se chce“ ještě někde funguje. 
Zastupitelé v Chrastavě nejsou „hlasovací ovce“ jen proto, že stále 
nereptají, nekřičí, nezdržují, neuráží. Jen to mají v hlavě srovnané. 
Řeknou si navzájem názory, případně jak probíhala „kuloární jednání“ 
a pak se jde na hlasování. Žádné zbytečné se přesvědčování, žádné 
osobní útoky, urážky. Opozice a koalice se v Chrastavě prostě snese, 
ačkoli mají na mnohé jiný názor a málokdy se shodnou v hlasování. 
Kdo je vítězem takové dohody, nebo možná spíše politického chování 
na úrovni? Překvapivě občané města, které díky tomu docela dobře 
běží.  
    Moderní je v posledních měsících takzvaná korupční cestovní 
kancelář. Možná by ale nebylo špatné, kdyby se někdo ujal 
zastupitelů (třeba těch libereckých) a hromadně je dovezl do 
Chrastavy. Posadil je do jednacího sálu a nechal sledovat, jak také 
může vypadat komunální politika. Že třeba pracovní výbory a komise 
města jsou právě proto, aby si na nich zastupitelé ujasňovali podstatu 
návrhů a hledali nějaký kompromis. Na zastupitelstvu pak už jen 
upřesňují, dolaďují, hlasují. Nepotřebují hrát divadlo. Možná proto, že 
jim za zády nesedí média, možná proto, že na on-line přenosy si již 
zvykli, možná proto, že občané přichází do sálu nikoli proto, aby dělali 
politiku, ale prostě proto, že se zajímají o to, o čem se jedná.  
    Liberečtí zastupitelé by se od svých chrastavských kolegů mohli 
mnohému naučit. Jistě by se mnohému mohli naučit také chrastavští 

od svých libereckých kolegů. Ale to 
bych asi raději nepřál obyvatelům 
tohoto sympatického města.  

                     Zdeněk Soudný  
 
 

————————————— 
 

O autorovi: Zdeněk Soudný – 
redaktor televize Genus Plus – 
Tv pořad Interview, server 
Týden v Libereckém kraji http://
www.tydenvlk.cz/, zástupce 
m é d i í  n a  l i b e r e c k ý c h 
zastupitelstvech.  
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OBLASTNÍ CHARITA LIBEREC PŘIJME  

SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA / 
PRACOVNICI 

PRO DOMOV PRO SENIORY 
 
Požadujeme:  
-vzdělání v souladu se zákonem. č. 108/2006, Sb. o sociálních 
službách + min. 5 let praxe v oboru 

- znalost Standardů kvality sociálních služeb 
- empatický přístup k seniorům a úcta k životu v jakékoliv podobě 

- dobré komunikační dovednosti 
- znalost práce na PC 
- spolehlivost, trestní bezúhonnost 
- zodpovědnost, ochotu k průběžnému vzdělávání 
- kreativitu, flexibilitu 
- respekt ke křesťanským hodnotám a principům 
- řidičský průkaz sk. B. 
 
Nabízíme: samostatnou, zodpovědnou a kreativní práci, možnost 
profesního a osobního rozvoje, týmovou spolupráci 
 
Náplň práce: provádění dílčích odborných sociálních prací 
včetně zajišťování standardní dokumentace, zajišťování odborné, 
meto-dické a provozní činnosti, provádění sociálního šetření, 
zajišťování sociálně právního poradenství, tvorba a revize 
Standardů kvality sociální služeb 
 
Nástup: říjen nebo listopad 2012 
 
Místo zaměstnání: Domov pokojného stáří – Domov sv. 
Vavřince, Chrastava 

 
Náležitosti písemné přihlášky: Strukturovaný životopis s 
uvedením kontaktních údajů, profesních předpokladů, včetně 
informací o odborných znalostech a dovednostech + Prohlášení 
uchazeče v následujícím znění (součást životopisu): 
"Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro 
přihlášku do výběrového řízení dávám ve smyslu zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich 
zpracování. Motivační dopis. Na uchazeče bez požadovaného 
vzdělání nebudeme brát zřetel!  
 
 Požadované materiály zasílejte na e-mailovou adresu: 
asistentochl@volny.cz, do předmětu uveďte - výběrové řízení.  

SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE 
—————————————————————————————— 

Prodám mobilní telefon Nokia 3310, málo používaný, s nabíječkou,  
ve 100 % stavu, jednoduché ovládání, velká písmena, vhodný pro 
seniory, jen 490 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 nepromok. plachty 3x4m, odolné proti slunci i mrazu, ze 
silnější plast. hmoty, univerz. použití na stavbě, zahradě apod., úplně 
nová v orig. balení,  290 Kč/ks. I na dobírku Tel.: 731 342 476 

PRODEJ SLEPIČEKPRODEJ SLEPIČEKPRODEJ SLEPIČEKPRODEJ SLEPIČEK     
————————————— 
Drůbež Červený Hrádek – firma Dráb – opět prodává 

slepičky snáškových plemen 
Lohman hnědý,Tetra hnědá a Dominant žíhaný, 

kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. 
Slepičky pouze z našeho odchovu!! 

Stáří slepiček -12-17 týdnů - cena 139-170 Kč /ks. 
Ceny jsou konečné a neměnné. 

Prodeje se uskuteční: v neděli 29. července  2012 
Chrastava – na náměstí u jízdních kol – 13:00 hod 

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

Redakce Chrastavských listů

přeje čtenářům
krásné prožití prázdnin

a dovolených,
krásné a slunečné počasí.
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