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Z obsahu dnešního vydání
Škola i hřiště ve Školní ulici 

jsou před dokončením
–

Festival LÉTO 2019
v sobotu 17. srpna 2019

–
Program kina na červenec

–
Sportovní zpravodajství

–
V galerii je nová výstava: Svět z korálků

-------------------------------------------
Přílohy:

ŠKOLNÍK, KRAJ

Chrastavské slavnosti 2019
První celý červnový víkend patří, již tradičně, program byl klidnějšího rázu. Vystoupila ohňostroj. 
Chrastavským slavnostem. Ani letos tomu Chrastavská hudební škola, dechová kapela Pokud jste vhodili slosovatelný kupon do 
nebylo jinak. V termínu od 7. do 9. června Jablonečanka a romská zpěvačka Rita losovací urny před podiem, mohli jste vyhrát 
proběhl již 24. ročník. Beňáková. hodnotné ceny. Čísla kuponů, které vyhrály 
Program byl bohatý a každý si mohl vybrat Program slavností nejsou ale jen kapely na jsou zde: 41 139  165 166 173 192  200  214   
to, co je mu blízké. Na hlavním podiu se hlavním podiu. Bohatý je také doprovodný 255  382  384  398  477  478  520  627  655   
během všech dnů vystřídala řada kapel a program. Připraveny byly pohádky pro děti, 684  753  847  884.  
zpěváků. V pátek písničkář POKÁČ, loutková dílna, soutěže, sportovní aktivity a Ceny si můžete vyzvednout do 12. července 
Argema, AC/DC czech revival a Vaťák. V ukázky a exhibice všeho druhu. Celý v Infocentru. 
sobotu místní pěvecký sbor Jiřičky, country třídenní maraton končí v neděli divadelním Velké dík patří všem, kteří se na akci podíleli.
kapela Nonstop, Barrage, Meredith Hunter, p ředs taven ím v  podán í  mís tn ího   
The RockSet a Joe Satriani. Hlavními Divadelního spolku. Návštěvníci měli také Bc. Pavel Urban, 
hvězdami sobotního programu byly Věra možnost bezplatně navštívit všechna hlavní koordinátor Chrastavských slavností 
Martinová s kapelou a Hana Zagorová a chrastavská muzea a galerie. 2019
Boom Band Jiřího Dvořáka. Nedělní Pomyslným vrcholem slavností je půlnoční 
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Fotogalerie – Chrastavské slavnosti 2019
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Škola ve Školní před dokončením

První etapa Bílokostelecké v běhu

Amper Market s Chrastavou pravomocně prohrál

Nové hřiště u školy ve Školní 

před dokončením

Okénko starosty

V úterý 4. června jsem se byl podívat v rekonstruované budově školy 
ve Školní ulici. Práce jsou již před samotným dokončením a již dnes 
je vidět, že škola bude velmi pěkná a děti se mají se začátkem 
školního roku na co těšit.   

Chrastava dne  04.06.2019               Michael Canov, starosta města 

Zcela nezávisle na rekonstrukci budovy školy ve Školní probíhá výstavba nového hřiště resp. hřišť. Jak jsem se osobně v úterý dne 4. 6. 
přesvědčil, školáci se  mají po prázdninách opravdu na co těšit. 
  
Chrastava 04.06.2019                                                                       Michael Canov 

První etapa Bílokostelecké, což znamená rekonstrukci nejen části 
Bílokostelecké, ale i Polní a Sedmidomské, je, jak jsem se osobně v 
úterý dne 4. června 2019 přesvědčil, v plném běhu.  Obyvatelům 
přináší dočasné omezení, ale věřím, že výsledek bude stát za to. 

Chrastava dne  04.06.2019           Michael Canov, starosta  

Měla to ale smůlu společnost Amper Market a.s. Dělala v roce 2015 dodavatele obchodníku s elektřinou EPK Trade s.r.o. a ten jí přestal 
platit. A tak začal Amper Market  v prosinci 2015 bombardovat stovky obcí a jejich příspěvkových organizací vyhrůžkami, že je jako 
dodavatel odpojí od elektrické energie, pokud se k nim do osmi dnů nepřehlásí. A to včetně těch, kterým obchodníka nedělal EPK Trade 
s.r.o., ale Energie pod kontrolou o.p.s., jako např. Město Chrastava, které za dodané energie Energii pod kontrolou za prosinec 2015 řádně 
zaplatilo.  Mnoho obcí kapitulovalo a raději Amper Marketu zaplatilo podruhé. Jiné se však bránily, mezi nimi i Město Chrastava, které 
veškeré vyhrůžky Amper Marketu odmítlo a ten na ně před dvěma lety podal žalobu.  
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Krajský úřad popáté zrušil rozhodnutí o demolici Kováku
Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu (patrem či traktem), neboť pouze jich se zmíněný paragraf dle 
Libereckého kraje jako odvolací orgán svým  ze dne 3. názoru odvolacího orgánu týká.
června 2019 již popáté zrušil rozhodnutí Odboru pro výstavbu a § 129 (1) Stavební úřad nařídí odstranění stavby a) vlastníku 
územní správu Městského úřadu v Chrastavě o demolici budovy č. stavby, která svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví 
p. 617 v Nádražní ulici tj. Kováku. Přesněji řečeno, potřetí zrušil třetí osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek 
rozhodnutí o demolici, neboť předchozí dvě pravomocná třetích osob, a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve 
rozhodnutí o třetím zrušení demolice zrušilo odvolacímu orgánu na stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby; 
podněty Města Chrastava Ministerstvo pro místní rozvoj. Proti třetímu rozhodnutí odvolacího orgánu KÚ LK o zrušení třetího 
Při tomto zrušení přišel odvolací orgán skutečně s přelomovou rozhodnutí chrastavského stavebního úřadu na demolici Kováku 
myšlenkou, že při možnosti zabití osoby pohybující se poblíž podalo Město Chrastava dne 7. června datovou schránkou opět 
objektu vypadnutím okenní výplně či plynosifikátové vyzdívky o nic (celkově již třetí) podnět na Ministerstvo pro místní rozvoj k 
nejde, jedná se o pouhé konstrukční prvky, na takovou hrozbu se přezkumnému řízení pro nezákonnost vydaného rozhodnutí 
odstavec 1, písmeno a) § 129 stavebního zákona nevztahuje, odvolacího orgánu. 
vadila by pouze možnost zabití celou stavbou či její ucelenou částí Chrastava  7.6.2019        Michael Canov, starosta města Chrastava 

rozhodnutím

Stručná rekapitulace: V polovině srpna 2016 nám oznámila společnost Amper Market a.s., že nás v prosinci 2015 (bez našeho vědomí) 
zachraňovala a energii nám napřímo dodávala a že žádá z titulu nepřikázaného jednatelství dle § 3007 a 3009 občanského zákoníku za toto 
úhradu (asi jako kdyby Vám někdo bez vašeho vědomí natož souhlasu vnikl do bytu, umyl Vám nádobí a žádal za to zaplatit).  To jsme 
odmítli. Amper Market nás zažaloval u soudu, ale okresní soud žalobu odmítl. Amper Market podal odvolání ke krajskému soudu, ale krajský 
soud potvrdil rozhodnutí soudu okresního a žalobu zamítl. Krajský soud zdůraznil, že se Město Chrastava ničeho nedopustilo, řádně za 
prosinec 2015 zaplatilo Energii pod kontrolou o.p.s., a že Amper Market a.s. může své nároky uplatnit u EPK Trade s.r.o., nikoli u Města 
Chrastava. 
Jsem velmi rád, že se Město Chrastava ubránilo agresivním praktikám advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti s.r.o., která zastupovala 
žalobce a opakovaně nám vyhrožovala již před podáním žaloby. A zároveň děkuji panu tajemníkovi Ing. Miroslavu Chválovi a vedoucímu 
finančnímu odboru panu Martinu Slukovi za účinnou pomoc při obhajobě Města.   
Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec je pravomocný, proti kterému není přípustné odvolání. Proti pravomocnému 
rozsudku ale ještě může podat žalobce  mimořádný opravný prostředek, kterým je dovolání k Nejvyššímu soudu a to ve lhůtě dvou měsíců. 
Pokud tak učiní, nepochybuji o našem opětovném vítězství.  

Chrastava  27.05.2019                                                               Michael Canov,  starosta

Informace z radnice

Usnesení Rady města Chrastava ze dne 3. června 2019
Rada města na svém zasedání dne 3. června 2019 projednala a usnesla se takto:
-  s c h v á l i l a 
zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 1500, 1418/1, 492/3, 769/11, 1428/1, 766/11 a 767, vše v k. ú. Chrastava I, ve prospěch 
společnosti SVS a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „LI 022 095 Chrastava, Střelecký Vrch - 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace“
-  s c h v á l i l a 
zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 38/5, 42/1, 44/2, 53/1, 772/7 a 773/1, vše v k. ú. Dolní Chrastava, ve prospěch společnosti 
SVS a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Chrastava, ul. Pobřežní - kanalizace, na p.p.č. 772/2, č. 
stavby LI 022 083“, jejímiž investory jsou   Mgr. Šimonka Radek, p. Bočková Martina, p. Sedláková Milada, manželé Čálkovi Petr a Simona, 
manželé Nesvadbovi Ondřej a Aneta DiS., zastoupeni na základě plné moci p. Bočkem Vítězslavem
- s c h v á l i l a
záměr pronajmout část pozemku par. č. st. 206/2 o výměře cca 15 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, v k. ú. Chrastava I za 
účelem umístění 2 stolků sloužících návštěvníkům Family Bistra, které je provozováno v přízemí budovy čp. 214 
- s c h v á l i l a
záměr pronajmout část pozemku par. č. st. 206/2 o výměře cca 50 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, v k. ú. Chrastava I za 
účelem zřízení parkovacích míst k nově budovaným bytovým jednotkám v budově čp. 214
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1 k příkazní smlouvě s příkazcem: IBR Consulting s r.o., Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9, IČO: 25023446 na zajištění 
technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci projektu „Modernizace budovy Základní 
školy Chrastava“ 
- s c h v á l i l a
návrh dohody o úhradě části nákladů na rekonstrukci komunikace a parkovacích míst na Střeleckém Vrchu s: GasNet, s. r. o., Klíšská 
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 
-  s c h v á l i l a
Dodatek č. 2 Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 6. 6. 2017 pro rok 2019 uzavřený mezi Městem Chrastava a Společností 
C.P.A. Audit, spol. s r.o., U Hájovny 1022, 460 01  Liberec 14, IČ 254 72 542 
-  s c h v á l i l a
na základě žádosti darovací smlouvu DR/13/2019 – finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro Junák – český skaut, přístav Flotila Liberec, z. s., 
pobočný spolek, Kaplického 362, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec, IČ: 467 48 725 na akci Víla Nisa 
-  s c h v á l i l a
na základě žádosti poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Spartak Chrastava, spolek, Turpišova 292, 463 31  Chrastava, IČ 467 44 657, 
na pořádání nohejbalového turnaje pro hráče starší padesáti let, ve výši 3.000,- Kč 
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Nahlášeno volné pobíhání zvířete (srny),  podél rychlostní Na základě oznámení řešení přestupku krádeže zboží v prodejně 
komunikace 1/13 ve směru Děčín na 12,5 km. Hlídka MP po Penny Chrastava. Jelikož pachatel krádeže nebyl na místě schopen 
příjezdu na místo zjistila, že se zde skutečně nachází srnec, který prokázat svoji totožnost byl předveden na OO PČR Chrastava k 
byl zjevně poraněný v oblasti končetin. Hlídka MP na místo přivolala ztotožnění. Přestupek byl vyřešen dle zákona.
myslivce z honitby Machnín a do jeho příjezdu zajišťovala, aby zvíře Opakované výjezdy a kontrola objektů na základě signálu z PCO
nevběhlo na komunikaci. Po příjezdu myslivce se podařilo ve Řešení vstupu dětí ze základní školy Chrastava do bývalé ubytovny 
spolupráci zvíře odchytit. Kovák v ul. Nádražní. Dle slov oznamovatele je ubytovna volně 
Řešení oznámení ohledně kamionů blokujících jeden jízdní pruh v přístupná ze zadní strany budovy a není zabezpečena  proti vstupu 
ul. Školní. Hlídka MP po příjezdu na místo zjistila, že v ulici skutečně nepovolaných osob a hrozí zde ohrožení života, zdraví dětí a to z 
nachází notné množství kamionů, které je zapříčiněno výměnou důvodu, že se tato ubytovna nachází v těsné blízkosti ZŠ. Hlídka po 
asfaltového povrchu v areálu spol. Benteler, tudíž prostor pro příjezdu na místo zjisti, že oznámení se zakládá na pravdě a byla 
kamionovou dopravu v samotném areálu byl značně omezen.  zde pořízena fotodokumentace. Dne 31.5.2019 se dostavila hlídka 
Bohužel toto vedlo také k tomu, že již najeté kamiony ul. Školní MP do ZŠ, kde byly děti poučeny, jaké nebezpečí jim při vstupu do 
nebylo možné z místa vykázat, neboť vzhledem k parametrům ubytovny Kovák hrozí a zde ohrožen jejich život, zdraví a mohlo by 
vozovky a nastalé situaci by toto nebylo proveditelné. dojít k vážnému úrazu. Dále je hlídka upozornila, že se jedná o 
Přijato tel. oznámení od RZS Liberec ohledně osoby v bezvědomí, soukromý majetek, nemají žádné právo do tohoto objektu chodit.
která se má nacházet v ul. Vítkovská Chrastava. Na místě byla Spolupráce s RZS Liberec.
nalezena žena, která se dožadovala pomoci. Na místo se dostavil i 
její syn. Společně bylo zajištěno, aby se žena nepohybovala a Spolupráce s OO PČR Chrastava
vyčkala příjezdu RZS Liberec, která na místo v zápětí přijela a ženu Ve spolupráci s OO PČR Chrastava, vykázání osoby, která napa-
převzala k ošetření. dala majitele bytu.
Řešení  tel. oznámení ohledně uhynulé srny v ul. Liberecká u Spolupráce s OOP Chrastava při šetření údajného napadení, které 
rybníku Oko. Hlídka MP zajisti odklizení uhynulého zvířete bylo přijato PČR. Hlídka MP společně s hlídkou PČR přijela na 
prostřednictvím mysliveckého sdružení. místo, kde byl přítomen oznamovatel, který na dotaz hlídky PČR – 
Nahlášení přestupku rušení nočního klidu na katastru města jak k napadení došlo nebyl schopen srozumitelně odpovědět. 
Chrastava. Přestupek byl vyřešen dle zákona. Jelikož oznamovatel jevil známky silné podnapilosti byl hlídkou 
Na základě oznámení dopadení pachatele krádeže, který pronesl PČR vyzván k dechové zkoušce, kterou nebyl schopen úspěšně 
zboží pokladnou v prodejně Kik Chrastava. Pachatel cizí národnosti dokončit. Následně byla výše uvedená osoba poučena, aby si své 
byl hlídkou MP dopaden v blízkosti vlakového nádraží Chrastava a zranění nechal ošetřit a dostavil se z lékařskou zprávou ve 
odcizené věci měl u sebe. Přestupek vyřešen dle zákona. Odcizené střízlivém stavu na OO PČR Chrastava.
zboží bylo hlídkou MP vráceno do prodejny zpět. Přijato oznámení ohledně muže, který měl v ul. Loudátova, Chra-
Opakované kontroly stavu vodních toků vizuálně a pomocí portálu stava manipulovat se střelnou zbraní (pistole).Hlídka MP výše 
ČHMÚ, během ranní služby nebyl dosažen 1.stupeň povodňové uvedenou osobu nalezla na náměstí 1.máje Chrastava a vyzvala ji 
aktivity. aby předložila průkaz totožnosti. Muž se zbraní uvedl, že u sebe 
Opakované  kontroly volebních místností při konání voleb do žádné doklady nemá, ale uvedl, kde bydlí a datum narození.Poté 
evropského parlamentu na katastru města Chrastava a Stráž nad předložil plynovou pistoli, která měla uřezanou hlaveň. Hlídce MP 
Nisou. sdělil, že zbraň jde prodat do zastavárny. Na místo byla následně 

Z činnosti Městské policie Chrastava – květen 2019

Usnesení Rady města Chrastava č. 2019/9 dne 6. června 2019

-  p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č i l a   ZM   s c h v á l i t
2. změnu rozpočtu a investičního plánu – rozpočtové opatření na rok 2019 dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
-  s c h v á l i l a
jako orgán obce příslušný ke schválení organizačního řádu městského úřadu, podle ustanovení § 102 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů změnu č. 1 organizačního řádu    
- p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č i l a   ZM   s c h v á l i t 
dohodu o uznání závazku k náhradě škody, včetně splátkového kalendáře s Agenturou regionálního rozvoje s.r.o., která takto uhradí Městu 
Chrastava prokazatelnou škodu ve výši 781.930,- Kč (odvod za porušení rozpočtové kázně) dle článku 2.5. smlouvy mezi ARR s.r.o. a 
městem Chrastava ze dne 28. 11. 2008 ve věci RTN –  Terminál Chrastava.
-  v z a l a   n a    v ě d o m í
podání kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu proti pravomocnému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové v dané věci s cílem 
zrušení odvodu popř. snížení výše odvodu za porušení rozpočtové kázně 
-  p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č i l a   ZM   s c h v á l i t
zřízení „Fondu pro zlepšení vzhledu veřejného prostoru“ (Fond Fasáda) a schválení „Pravidel tvorby a čerpání prostředků tohoto fondu“ 
-   p r o j e d n a l a   a   s c h v á l i l a
Vyjádření města Chrastava k záměru „Pokračování těžby hnědouhelného ložiska Turów“ (dále jen Záměr) a dokumentaci vlivu záměru na 
životní prostředí (dále ŽP) 
-  s c h v á l i l a
záměr pronajmout část pozemku par. č. 1391/1 o výměře cca 16 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Chrastava I, za účelem umístění předzahrádky k 
provozovně kavárny s rychlým občerstvením za podmínky provozování pouze po část kalendářního roku, a to od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 a 
od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020, provozní doba musí být ukončena nejpozději ve 21:00 hodin.

Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: 
- s c h v á l i l a
podání podnětu Ministerstvu pro místní rozvoj na zahájení přezkumného řízení zákonnosti pravomocného rozhodnutí Krajskému úřadu 
Libereckého kraje spisová značka OÚPSŘ 228/2016-330-rozh._3 ze dne 03.06.2019 (příloha č. 1 k originálu usnesení) a pověřila starostu 
města podáním tohoto podnětu 
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Heslo: „Třiďte odpad, má to smysl!” stále platí

přivolána hlídka OO PČR Chrastava, která si událost převzala k do- byly první otázky, kterými str. Pavel Just a prap. Petr Jonáš děti 
šetření. přivítali. Bylo velice překvapivé, kolik dětí se přihlásilo. A právě tady 
Asistence pro OO PČR Chrastava u dopravní nehody na křižovatce kyberšikana začíná. Cílem této besedy bylo děti poučit o nebezpečí 
ul. Londýnská a Kateřinská v obci Stráž nad Nisou. komunikace na internetu, kdy ani nevíte, s kým si ve skutečnosti 
Řešení oznámení ohledně neznámé osoby, která seděla v odsta- píšete, s kým hrajete svou oblíbenou hru nebo komu pošlete své 
veném motor. vozidle v majetku autoservisu a pokoušela se z místa fotky. Děti se od policistů dozvěděly, jaké jsou projevy kyberšikany, 
odjet. Po příjezdu hlídky na místo byl muž již zadržený pracovníky jak tragicky může nakonec ubližování druhým dopadnout, podělily 
servisu z důvodu podezření ze spáchání trestného činu. Hlídka se s nimi o své zkušenosti a také se dozvěděly, kam se obrátit v 
osobu vyzvala k předložení dokladu totožnosti  ale tento muž hlídce případě, že by se něco podobného dělo právě jim. Beseda byla 
sdělil, že u sebe žádný doklad nemá a že je cizí národnosti. Hlídka zakončena společnou diskuzí, při které se na konkrétní věci mohly 
MP muže omezila na osobní svobodě a následně byly použity děti přímo zeptat. Městská Policie Chrastava, jako již v minulosti v 
donucovací prostředky (pouta). MP Chrastava na místo přivolala rámci prevence, bude v besedách s dětmi mateřských a základních 
hlídku OO PČR Chrastava, která po příjezdu na místo celou věc škol pokračovat a to na další ožehavá témata současné doby. 
převzala k dalšímu šetření.                                            Městská Policie Chrastava, Mojmír Boch
Spolupráce se službou kriminální policie a vyšetřování při domovní 
prohlídce. MP Chrastava na místě přítomna jako nezúčastněná Zkoušky mladých cyklistů
osoba. Jako každý rok vrcholí snažení mladých cyklistů, které začalo již ve 
Odchyt toulavých zvířat  v katastru obce:  1x, uhynulé zvíře: 1x                       třetích třídách, závěrečnými zkouškami před bedlivým zrakem 
Kontrola okrajových částí města – Vítkov, Vysoká, Víska, Kolonka strážníků Městské policie Chrastava.
Andělská Hora, Barandov, přehrada Luční, Opakované kontroly Ve čtvrtých třídách koncem školního roku probíhají závěrečné 
zahrádkářských kolonií. zkoušky na dopravním hřišti. Nejdříve se píší testy, kde se tolerují 
Kontroly dopravní situace v centru města a okolí a přilehlém okolí maximálně tři chybné odpovědi na dvacet otázek. Jen ti úspěšní 
Dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v ce- jsou potom připuštěni k závěrečným jízdám. Při jízdách mohou žáci 
lém katastru obce Chrastava a Stráž nad Nisou udělat také maximálně tři méně závažné chyby. Na závěr dostanou 
- v nočních hodinách spolupráce s OO PČR Chrastava při kontrole všichni úspěšní cyklisté, kteří překonali úskalí zkoušek, tolik 
chatových oblastí, kontrole motorvých vozidel a jejich řidičů vytoužený průkaz cyklisty.
(kontroly na alkohol, drogy, odcizené RZ, odcizená motorová Jízdy zručnosti se  zúčastnili mimo chrastavských dětí i žáci 
vozidla, osoby v pátrání). základní školy z Bílého Kostela. Děti předvedly pod dohledem 

městské policie jízdu zručnosti, která se skládá ze znalosti 
dopravních značek a orientaci v dopravním provozu. Ne všechny 

Beseda pro děti ZŠ ve Stráži nad Nisou křižovatky byly upraveny dopravním značením a děti tak musely 
pamatovat na přednost zprava.   Až na pár maličkostí zvládly děti s Městskou policií a Policií ČR  
všechny překážky a úskalí. Téměř každý má dnes doma mobilní telefon a internet. Tyto přístroje 
Přejeme všem cyklistům mnoho bezpečně a příjemně najetých neslouží jen pro běžnou komunikaci mezi lidmi, ale často jsou také 
kilometrů v našich městech a obcích a hlavně v krásné krajině, která nástrojem šikany. Právě o tomto tématu byla na ZŠ ve Stráži 
je obklopuje!nad.Nisou pro děti 8. a 9. třídy uspořádána beseda. Hrajete 
                                          Městská Policie Chrastava, Mojmír Bochpočítačové hry? Máte v nich svou přezdívku? Máte facebook? To 

Děkujeme všem občanům města Chrastava, kteří třídí odpad. Díky 
vám naše město opět získalo osvědčení o úspoře emisí a nejen to. 
V rámci spolupráce se společností EKO-KOM jsme za vytříděný 
odpad (plasty, papír, sklo, nápojové kartony) získali v roce 2018 
celkem 441.215,50 Kč. Tato částka byla zpětně využita v odpa-
dovém hospodářství na snížení záporného rozdílu mezi příjmy a 
výdaji na odstraňování odpadu. Oproti roku 2017 je obnos vyšší o 
více jak 77 tisíc Kč.
V roce 2018 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a 
nápojových kartonů v rámci tří-děného sběru a využití odpadů z obcí 
v systému EKO-KOM uspořeno 20,6 mil. GJ energie, tedy zhruba 
tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 316 tisíc domác-
ností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl 
systém tříděného sběru a využití odpadu z obcí ke snížení emisí o 
879 010 tun CO2 ekvivalentu.
Proto i nadále: Třiďme odpad, má to smysl!

Chrastava 12. 6. 2019                        Šárka Spáčilová, DiS.,
                                                    referent odpadového hospodářství
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Přijďte na koupaliště

Od soboty 1. 6. 2019 je pro návštěvníky opět otevřeno městské pří-
rodní koupaliště ve Sportovní ulici. Z důvodu havarijního stavu byl ještě 
před zahájením provozu kompletně zrekonstruován plot do Sportovní 
ulice. Současně byla na koupališti provedena nezbytná údržba tak, aby 
bylo koupaliště opět připraveno na další sezónu. 
Provozní doba bazénu zůstává nezměněna: 
pondělí – neděle   10:00  –  19:00 hodin.
Areál, včetně hřiště pro beach volejbal, je otevřen do 20:00 hodin 
(od 20:00 hod. po dohodě se správcem).
Vstupné a ceny půjčovného: 
- základní: 20,- Kč/den
- zlevněné (děti do 15 let, důchodci, osoby ZTP) 10,- Kč/den

- v 20,-Kč/hodina

- sada na stolní tenis (2 pálky + míček) 10,- Kč/hodina                               

Součástí areálu bude stejně jako v minulých letech občerstvení v restauraci „Na koupališti“, kde se současně prodávají vstupenky a půjčuje 
doplňkové vybavení, případně se zde domlouvá pronájem beach volejbalu.
Všichni jste zváni a těšíme se na Vaši návštěvu!
 
V Chrastavě dne 4. 6. 2019                         Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava

- po 18:00 hodině jednotné vstupné 10,- Kč
olejbalový kurt beach

- míč na volejbal   5,-Kč/hodina
- sada na badminton (2 rakety + košík)      10,- Kč/hodina

Kultura – události, programy S-klubu a kina...

V pondělí 17. června 2019 proběhl v átriu radnice křest výše uvedené 
knihy. Jedná se o cyklus fotografii průřezem čtyř ročních období v roce 
2018.
Autorem publikace je pan Milan Holenda – profesionální fotograf, který 
s tímto nápadem přišel a rada města v roce 2017 odsouhlasila 
přípravu, tvorbu a konečnou výrobu této knihy.
Do konce roku 2017 probíhaly přípravy a pak se začalo fotit. 
Nejhorší to bylo v zimě. Nafotit zimu se sněhem, když v posledních 
zimách skoro žádný nebyl, bylo vždy okamžitým rozhodnutím – sněží 
– tak honem,  honem fotit co se dá, protože druhý den byl sníh již pryč. 
Ale zdařilo se.
Pan Holenda nafotil celkem cca 3500 fotografií, ze kterých se pak 
vybraly ty, které najdete v této knize.
Tato kniha je výjimečná v jedné věci – nejedná se o historii, ale je 
poctou našemu městu, našemu domovu.
                                                                                   Zita Václavíková

Kniha je k dostání v městském infocentru na náměstí 1. máje.

Křest knihy „Město Chrastava a jeho části”
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Ve středu 19. června 2019 proběhla závěrečná akademie žáků chrastavské hudební školy. Tentokrát se akademie poprvé konala pod širým 
nebem, v atriu chrastavské radnice a měla nádech blížícího se léta.  Akademií nás provedl Samuel Just a zazněly skladby na klavíry, kytaru, 
klávesy, dechové nástroje a také jedno pěvecké vystoupení.  Žáci předvedli, co se za celý rok pod pohledem svých učitelů paní Jitky 
Fiedlerové, paní Heleny Kačenové a pana Miloslava Kotlára naučili a vystoupení se jim i přes přítomnou trému povedla. 
Chrastavská hudební škola oslaví brzy své šedesáté narozeniny. Poprosila jsem paní Hanu Novákovou, absolventku naší školy, zda by 
nepřipojila pár řádků. Tentokrát navštívila akademii v roli posluchačky a hrdé babičky  Áji, která se u nás učí hře na kytaru. 
„ Jako každý rok s blížícím se koncem školního roku uspořádali žáci hudební školy závěrečnou akademii. Předvedli svým rodičům, učitelům 
a známým, že se celý rok hudbě pilně věnovali. Přesto, že dnešní mládež je v zajetí počítačů a IPhonů a jiných technických vymožeností, 
děti ukázaly, že je hra na hudební nástroje baví a věnují se jí rádi. Všichni se moc snažili a i velcí absolventi, u kterých by se předpokládalo, že 
vystoupení před rodiči pro ně už není, se vystoupení zhostili se ctí. Hudební podvečer v atriu městského úřadu byl velmi poetický a určitě 
posluchače potěšil.“

Přeji všem příjemné prožití léta a v září opět na viděnou.                                                               Za lektory hudební školy Helena Kačenová

Závěrečná akademie žáků hudební školy Chrastava

Oživení kostela Navštívení Panny Marie ve Vítkově

Ve dnech 12. – 13. července 2019 proběhne v kostele v Horním Vítkově malý festival s názevm KUKOKLI. Těšit se tak můžete na hudební 
program, autorská čtení, divadelní představení pro děti i dospělé, dílničky a v neposlední řadě na dobré jídlo a pití.
Festival organizují dvě studentky, které okolí velice zaujalo a kulturním progamem by rády místo opět oživily, zvýšily povědomí o 
zapomenutém kostele a podpořily tak probíhající opravy ojedinělé kulturní památky.
Festival začne v pátek ve 14h a zahrají zde kapely ze všech koutů republiky. Očekávat můžete mladé tvůrce jako jsou Oops, Aiko, The Wild 
Roots a další.
V sobotu dopoledne proběhne program pro děti, swingová tančírna a od 14h zahrají kapely D'Branx, Bára Zmeková, Vepřové Komety, Cold 
Cold Nights a Koně a prase. 
Hudební vystoupení doplní doprovodný program v podobě autorských čtení a divadelních představení, které se odehrají venku v šapitó a 
tvořivé dílny na louce. 
Obyvatelé Vítkova a děti do 12 let mají vstup zdarma, obyvatelé Chrastavy za polovinu od původní ceny tedy:
jednodenní vstup – studenti, důchodci: 90 Kč, dospělí: 110 Kč
dvoudenní vstup – studenti, důchodci: 125 Kč, dospělí: 150 Kč

Podrobné informace najdete na našich webových stránkách  nebo na facebooku pod názvem KUKOKLI.
Těšíme se na viděnou!
Akce je podpořena Libereckým krajem a městem Chrastava.

www.kukokli.cz
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PROGRAM KINA
DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

Změna programu vyhrazena!  Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz

ČERVENEC 2019

Pondělí 8. července v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI Mufasu, a připravuje se na svou budoucí vládu. Avšak ne všichni se z 
malého Simby radují. TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 
                    Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let – 110 Kč– USA – rodinný – české znění – 86 minut – přístupný

Z prvního dílu Tajného života mazlíčků víme, co naši zvířecí kamarádi dě-
Pátek 19. července v 19:00 hodin - Filmová přehlídka Vary ve vašem kinělají, když nejsme doma. Jestli vás to vykolejilo, tak se připravte na další 

překvapení. V pokračování zjistíte, jak se vaši vícenozí miláčci vyrovná- DIEGO MARADONA 
vají s velkými emocemi. A že to jsou často dramata!    – Velká Británie – dokument, české titulky, 130 minut, přístupný od 12 let
                                    Vstupné: 90 Kč, v předprodeji IC Chrastava 70 Kč Diego je usměvavý kluk z předměstí, který miluje fotbal a svou velkou 

rodinu. Díky obrovskému talentu plní sny sobě, svým blízkým i stovkám 
milionů fanoušků po celém světě. V Neapoli, kde by i ďábel potřeboval Pondělí 8. července ve 20:00 hodin
bodyguarda, se Diego stává Bohem. Fanatický obdiv a slávu je těžké YESTERDAY
ustát a Diego skrývá svou lidskou tvář čím dál víc pod masku Maradony. – Velká Británie – komedie/hudební – české titulky - 114 minut-přístupný

        Vstupné: 120 KčJeště včera všichni znali Beatles. Dneska si ale jejich písničky pamatuje 
jediný člověk. Toho by měl využít. Dvě legendy britského filmu, oscarový 

Pátek 26. července v 17:00 hodin - HRAJEME PRO DĚTIrežisér Danny Boyle a scenárista legendárních komedií Richard Curtis, 
BOB A BOBEK – KRÁLÍCI Z KLOBOUKU 2spojili síly a natočili originální a hravou komedii o muzice a lásce.

  Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava 90 Kč – ČR – pásmo – 66 minut -přístupný
Veselé příběhy dvou oblíbených králíků, malého Bobka a většího Boba, 
kteří každé ráno vyrážejí z klobouku kouzelníka Pokustona za prací a Pátek 12. července v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
dobrodružstvím.                            Vstupné: 60 KčWILLY A KOUZELNÁ PLANETA

– Francie – animovaný – 90 minut – přístupný
Pátek 26. července v 19:00 hodin - Filmová přehlídka Vary ve vašem kiněMalý Willy cestuje s rodiči vesmírem. Po nehodě vesmírné lodi se sám 
BÍLÝ BÍLÝ DEN v záchranné kapsli dostává na neznámou,divokou planetu. Naštěstí má 
– Island – drama – české titulky - přístupný od 15 let  s sebou důležitého parťáka – robota Bucka. V cizím světě na ně číhá 
V odlehlém islandském městečku se bývalý policista vyrovnává s tragic-mnoho nástrah a objevů.
kým úmrtím své ženy. Smíření komplikuje zpráva, že jeho milovaná vedla    Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 90 Kč
ještě jiný, tajný život. Obrysy její minulosti vystupují z bílé mlhy jako okol-
ní krajina. Byla mu nevěrná?             Vstupné: 120 KčPátek 12. července v 19:00 hodin

SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA
– USA – dobrodružný – české znění – 130 minut – přístupný
Peter Parker se vrací ve snímku Spider-Man™: Daleko od domova, který 
je další kapitolou filmové série Spider-Man™: Homecoming! Náš dobrý 
soused a superhrdina se vydá se svými kamarády Nedem, MJ a ostatní-
mi na prázdniny do Evropy. Petrův plán nechat na pár týdnů superhr-
dinství a užívat si vezme brzy za své, neboť Spider-Manovi zkříží cestu 
agent Nick Fury.                          Vstupné: 130 Kč

Pondělí 15. července v 17:00 hodin

PAVAROTTI
– USA/GB – dokument/biografie – české titulky – 114 minut - Přístupný 
od 12 let
Rozmáchlý i intimní filmový pohled na život, práci a osobu operní legen-
dy Luciana Pavarottiho. Pavarotti přiblížil operu nejširšímu publiku, 
z chudého italského chlapce se stal v podstatě mezinárodní rockovou 
hvězdou. Jeho životní příběh, který emocemi, zvraty a velkolepostí sám 
o sobě připomíná operu, vypráví režisér Ron Howard, držitel Oscara za 
film Čistá duše.                                          Vstupné: 120 Kč

Pondělí 15. července v 19:00 hodin, Filmová přehlídka Vary ve vašem kině

DEVADESÁTKY
– USA – drama/komedie – české titulky – 85 minut - přístupný od 12 let
Kalifornské slunce, holky, mejdany, skejt a parta starších kluků, do které 
by hrozně rád zapadl. Tohle je prostě léto všech velkých poprvé, na které 
Stevie nikdy nezapomene. Tím spíš, že ho prožívá v polovině devade-
sátek.                                                                                Vstupné: 120 Kč

Pátek 19. července v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

LVÍ KRÁL
– USA – rodinný – 110 minut – přístupný
Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíroval Jon Favreau (Kniha 
džunglí), se odehrává v africké savaně, kde se narodil budoucí panovník 
všeho živého. Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále 
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SVET
Z KORALKU
výstava historických předmětů zdobených korálky

ze soukromé sbírky Ivana Vydry

27. 6. – 27. 8. 2019
Městské muzeum v Chrastavě

Vernisáž výstavy se uskuteční
ve čtvrtek 27. 6. 2019 v 16 hodin.
Bližší informace na plakátech
a v Informačním centru.

Vyhlášení ankety SPORTOVEC CHRASTAVY 2018 / 2019
 

S POR TOV E C

NE J Ú S P Ě Š N Ě J Š Í

CHRASTAVY
2018–2019

!!!  VÝZVA SPORTOVCŮM – NOMINACE  !!!

Vážení sportovní přátelé, vzhledem k tomu, že připravujeme slavnostní večer,

kdy vyhlásíme a oceníme naše nejlepší sportovce, vyzýváme vás k podání nominací.

Termín odevzdání nominací je  do 6. září 2019.  

Kdo se může nominovat? Všichni, kdo sportují v chrastavských oddílech a klubech,

základních a mateřských školách, Sboru dobrovolných hasičů

–  sportují jinde, ale mají trvalé bydliště v Chrastavě /  jednotlivci i kolektivy

Přihlášky  k nominaci najdete na www.chrastava.cz (sport – formuláře)

Nominaci můžete odevzdat:  

1. v kanceláři Společenského klubu Turpišova ul. (1. patro kina)

2.na sekretariát Městského úřadu, nám. 1. máje 1

3. elektronicky: sklub@chrastava.cz; podatelna@chrastava.cz
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Kuželkářský sport v Chrastavě

Zprávy z kolové / duben – červen 2019

Sportovní zpravodajství – výsledky / závodní činnost / akce

Muži
V sobotu 6. dubna 2019 jsme byli pozváni k účasti na Mezinárodním 
turnaji ve Zscherbenu (SRN), kde jsme získali naší dvojicí v sestavě 
Fadrhonc Daniel – Brodský Tomáš výborné  2. místo.  
O měsíc později, v sobotu 25. května 2019, se odehrálo 2. kolo 1. ligy, 
které proběhlo v naší sportovní hale a zde dvojice Fadrhonc Daniel – 
Brodský Tomáš obsadila 4. místo. Třetí kolo se bude hrát 28. září 2019 
v Nezamyslicích.
V rámci Chrastavských slavností proběhl dne 8. června 2019  
Mezinárodní turnaj ELITE za účasti dvou oddílů sportovců ze SRN, 
našich dvou dvojic (Fadrhonc Daniel – Brodský Tomáš získali 2. místo 
a druhá dvojice Fadrhonc Michal – Matuškovič Pavel obsadila 5. 
místo) a závodníků z Moravy ze Sokolu Zlín, kteří se stali vítězi celého 
turnaje.  
Ve stejném dni odehrála naše třetí dvojice další Mezinárodní turnaj, 
tentokrát v německém Nieder-Seifersdorfu, a zde se dvojice Košlík 
Vítězslav – Culek Jiří umístila na 6. místě.                                                                                                                                                                                                                                                  

Junioři
Dvojice Juniorů Pospíšil Lukáš – Málek Petr se probojovala do finále 
Mistrovství České republiky, které se konalo 27. dubna 2019 v Pře-
rově, kde skončili na 6. místě, což je pro naše závodníky velmi dobré 
umístění, neboť zde hráli poprvé od přestupu ze žáků do Juniorů.      

Žáci 
Ve středu 3. dubna 2019 jsme odehráli Mistrovství oblasti Libereckého 
kraje v Lokomotivě Liberec, tady naše  dvojice Rožec Matěj – Herr 
Adam získala 1. místo,  druhá dvojice Zubr Filip – Vaner Filip získala 2. 
místo a třetí dvojice Kos Marek – Ciorba Maxim obsadila 3. místo. 
Hned v sobotu 13. dubna 2019 proběhlo 5. kolo soutěže  Český pohár, 
a to na Pankráci Praha. Dvojice Herr Adam – Rožec Matěj zvítězila, 
druhá dvojice získala 4. místo. Poté se hrálo semifinále, a to 11. května 
2019 v Olomouci. Tady dvojice Herr Adam – Rožec Matěj získala 2. 
místo a tím postoupila do finále Českého poháru do Chodska. Naše 
druhá dvojice obsadila místo deváté.  
Kvalifikace Mistrovství České republiky žáků proběhla v sobotu 18. 
května 2019 u nás ve sportovní hale. Dvojice Herr Adam – Rožec 
Matěj získala 1. místo a druhá dvojice Zubr Filip – Vaner Filip  3. místo. 
O čtrnáct dní později, 1. června 2019, hráli žáci finále Českého poháru 
žáků v Chodsku. Dvojice Herr Adam – Rožec Matěj obsadila velmi 
pěkné 2. místo. 
Rovněž krásné 2. místo si vybojovala dvojice Rožec Matěj – Herr 
Adam v sobotu 8. června 2019 ve Svitávce na finále Mistrovství České 
republiky. Druhá dvojice Zubr Filip – Vaner Filip obsadila 7. místo. 

Tím jsme úspěšně ukončili sezónu 2018-2019 ve všech kategoriích. K 
tomu všem našim sportovcům blahopřeji.   

Chrastava 18.06.2019                          Ladislav Celler, vedoucí oddílu   

  Kuželkám se v Chrastavě daří díky aktivitě členů kuželkářského výkon a zahrála si vedle účastnic letošního mistrovství světa 
oddílu. V kuželně probíhá sportovní i zábavná činnost. Smíšené kuželek, které se konalo letos v květnu u nás v Rokycanech. Dana 
družstvo hraje krajský přebor KP1 a v průběžných tabulkách Husáková a Vlasta Ládková se pěknými výkony umístily v Krajském 
soutěže se drží na předních místech. Do kuželny v Chrastavě  se přeboru na osmém a desátém místě. V kategorii mužů se umístil náš 
všichni soupeři  rádi vracejí a  to  dělá městu i Spartaku dobrou hráč Ludva Szabo ve velké konkurenci na výborném desátém místě.     
reklamu.   V mimosoutěžní činnosti jsme 19.2.2019, stejně jako každý rok, 
 Letos v lednu 2019 uspořádal Liberecký kuželkářský svaz uspořádali další ročník memoriálu našeho dlouhodobého předsedy 
„Mistrovství Libereckého kraje v kuželkách pro rok 2019“. Chra- Norberta Husáka za účasti tradičního soupeře-kuželkářů ze ZIP-
stavský oddíl vyslal do tohoto přeboru tři hráčky v kategorii 60+. HONY ZITTAU. Letos se nám podařilo dobrým výkonem soupeře 
Hrálo se přes čtyři dráhy na 120 hodů. Všechny naše hráčky si vedly porazit. Celá akce probíhala v tradičně přátelské atmosféře. Další 
velmi dobře. Jana Vokounová  výkonem 500 kuželek Krajský přebor společné sportovní klání bude v srpnu v Žitavě o putovní pohár 
vyhrála, stala se přebornicí kraje  a postoupila na „Mistrovství ČR, starosty města ZITTAU. Pohár jsme si po loňském vítězství v Žitavě 
které se konalo letos v Prostějově. V Prostějově se Jana pěkným dovezli do Chrastavy a věříme, že ho  letos v Žitavě jen ukážeme a 
výkonem probojovala až do nedělního finále, kde podala opět pěkný dovezeme na další rok zpátky domů do Chrastavy. 
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Založení nohejbalového oddílu

Končí jarní orienťácká sezóna 2019

Již 10 let se parta nadšenců nohejbalu pravidelně scházela na Dalším našim počinem byl nohejbalový turnaj trojic konaný u pří-
středečních trénincích a při různých turnajích dvojic i trojic,kde ležitosti Chrastavských slavností,kde se sešlo 12 týmů. Do semi-
sklízela úspěchy. finále se probojovalo osm hráčů z chrastavského nohejbalu.
Na základě toho jsme se rozhodli založit nohejbalový oddíl Naší náplní je účast na různých turnajích dvojic nebo trojic, kde 
Spartaku Chrastava. budeme s hrdostí reprezentovat naše město.
Náš oddíl vznikl 20. 5. 2019 a v současné době má 19 členů, kteří Tímto bych chtěl za nás za všechny poděkovat Spartaku Chrastava 
reprezentují naše město a jejich prvním úspěchem pod hlavičkou za přijetí a městu Chrastava za podporu.
Spartaku Chrastava byla výhra na turnaji v Liberci (viz foto).                                                                             Slávek Sehnoutka

  V krajském přeboru KP1 v sezoně podzim 2018 - jaro 2019 jsme 
skončili na čtvrtém místě. S tímto umístěním jsme spokojeni. 
Nechali jsme za sebou oddíly, které mají mnohem větší hráčské 
zázemí. Do další sezony KP1 2019-2020 jsme opět přihlásili jedno 
družstvo. Měli jsme a stále máme snahu zapojit do sportovní 
činnosti mládež, ale to se nám zatím nedaří. 
 V mimo sportovní závodní činnosti se snažíme udržovat a 
vylepšovat prostředí sportoviště, tak aby si Chrastavská kuželna 
stále udržovala své dobré jméno. V červenci proběhne plánovaná 
kolaudace drah, abychom se mohli další tři roky zúčastnit přeborů a 
soutěží pořádaných Českou kuželkářskou asociací.      
  Pokud se týká využití kuželny veřejností, snažíme se maximálně 
všem zájemcům vyhovět. Veřejnost má možnost si sportovní 
zařízení-kuželnu pronajmout.  Zatím byli všichni spokojeni a užili si 
tento atraktivní sport, včetně žáků základní školy, kteří odcházeli z 
kuželny velice nadšeni. Naším zájmem je přivítat především 
zájemce o sportovní hru, neměly by tedy pronájmy sloužit jenom 
jako azyl pro různé oslavy. Bližší informace o možnosti pronájmu 
najdete na našich stránkách www.kuželnachrastava.cz. K vlastnímu 
hraní je nutná sportovní sálová obuv s podrážkou, která 
nezanechává na zemi čáry. Cena pronájmu prostor kuželny finanční pomoc formou vypsání Grantu. Bez těchto prostředků by 
stanovena na 300,- Kč za hodinu. Příjem z pronájmu pomáhá bylo velice obtížné udržet toto zařízení na tak vysoké úrovni.
pokrývat oddílu částečně náklady na údržbu, energie a prostředky     Za členy oddílu kuželek  Spartaku  Chrastava sepsal
potřebné k provozu sportoviště.                                                                               František Vokoun                                                                                                                                    
   V neposlední řadě je třeba poděkovat vedení města za podporu a 

1.CELOSTÁTNÍ ZÁVODY žebříčku A, ZEMSKÉ ZÁVODY žebříčku B
(uvádíme jen medailová umístění a výborné výsledky)
1. - 2. 6.(pořadatel Doksy a Kotlářka Praha, prostor Skalka u Doks)
- Sobota (klasika): D10L 5. St.Tomanicová, D12 9. B.Lipenská, D14B 8. Kr.Matyášová, D18B 5. V.Růžičková, D60B 4. V.Bradnová, 
5.E.Kadavá, D65B 2. Z.Šaffková, D70B 2. E.Kašková, H18B 9. J.Bek,  H50B 1. I.Vydra
- Neděle (krátká trať): D14B 1. Kr.Matyášová, D18B 5. V.Růžičková, D21A 9. J.Kubátová, D50B 10. P.Pavlíková, D60B 7. V.Bradnová, 
9.E.Kadavá, D65B 2. Z.Šaffková (na snímku), 4. A.Ševčíková (na fotografii z lesa), H50B 2. I.Vydra (na snímku), H55B 8. P.Gorčica, H60B 
10.R.Kaška
15. - 16.6.(pořadatel Mariánské Lázně a Cheb, prostor Mariánské Lázně, areál Kamzík)
- sobota (krátká trať): D14B 1.Kr.Matyášová, D20A 1.M.Pavlíková, D21A 9.K.Kašková, D50B 6.P.Pavlíková, D60B 6.V.Bradnová, D65B 
2.Z.Šaffková, 4.A.Ševčíková, H40B 3.P.Pachner, H55B 5.P.Gorčica, H60B 3.R.Kaška, H65B 4.M.Ševčík
- neděle (klasika): D12 9.B.Lipenská, D14B 1.Kr.Matyášová, D20A 2.M.Pavlíková, D21A 11.K.Kašková, D50B 2.I.Gorčicová, 8.P.Pavlíková, 
D60B 5.V.Bradnová, D65B 2.Z.Šaffková, 5.A.Ševčíková, D70B 3.E.Kašková, H14B 8.K.Březina, H40B 6.P.Pachner, H55B 2.P.Gorčica, 
H60B 5.R.Kaška, H65B 3.M.Ševčík
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2. ZÁVODY JEŠTĚDSKÉ OBLASTI(JO)
(u některých více obsazených kategorií uvádíme umístění do první desítky)
26. 5.(pořadatel Stadion Nový Bor a Kamenický Šenov) - poslední závod JO v jarní sezóně, krátká trať
D12 4.B.Lipenská, D14 1.Kr.Matyášová, D16 7.S.Tomanicová, D35 1.B.Lankašová, D40 1.D.Pachnerová, D60 2.V.Bradnová, D65 
3.A.Ševčíková, D70 1.P.Vokálová, 3.E.Kašková, H35 3.P.Pachner, H45 1.I.Vydra, H55 2.P.Gorčica, H65 2.K.Vokál, H70 3.R.Smetana, T 
2.V.Vokál
3. MTBO (ORIENTAČNÍ ZÁVODY NA HORSKÝCH KOLECH)
1. 5. MISTROVSTVÍ ČR v MTBO NA KRÁTKÉ TRATI   (pořadatel Vrchlabí, prostor Ves Svaté Kateřiny)                                                                                                                 
!!! kousek od medaile, výborné 4. místo J.Poláka v M40A, nemistrovská kategorie MW11  2.T.Polák  
2. 5.ČESKÝ POHÁR – klasika (stejné jako v sobotu)
M40A  9.J.Polák, MW11 1.T.Polák
4. RŮZNÉ
1. V jarní sezóně si vyběhli LICENCI B tito mladí: B.Lipenská (D12), S.Tomanicová (D16), V.Růžičková (D18), K.Březina (H14), F.Kučera 
(H14). LICENCI A získala K.Matyášová (D14), která v současné době vede i zemský žebříček B Čechy - západ, a M.Pavlíková (D20).
2. V neděli 9.6. jsme při Chrastavských slavnostech připravili pro veřejnost jednak na kombinované OB mapě s fotomapou po Chrastavě, ale 
i v nově zmapovaném Paradýzu 31 kontrol a jednak na náměstí miniorienťák s použitím elektronických čipů.
3. V pondělí 17. 6. se konal poslední trénink kroužku nejen pro děti, ale i jejich rodiče. Sešli jsme se v hojném počtu na zahradě Betelu a 
strávili společně příjemný podvečer. Děkujeme Betelu za ochotné propůjčení areálu pro naši akci.
4. Ve středu 19. 6. se v rámci Běhu olympijského dne  pořádal veřejný „orienťák“na Milířích u Rádla. I my jsme se sice v menším počtu, ale s 
pěknými výsledky mladých zúčastnili. Na medaile dosáhly  B.Lipenská a  A.Březinová (na snímku), K.Matyášová a  A.Jeřábková.
5. Až budete číst tyto řádky, budeme už znát výsledky naší Týny Matyášové, jež se ve dnech 23.-28.6.2019  zúčastnila jako reprezentantka 
Libereckého kraje IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky, kterou organizoval Liberecký kraj se střediskem v Liberci. Máme 
radost, protože Týna na základě svých výsledků byla vybrána z celého kraje pouze mezi dvě závodnice D14.
Do této obrovské akce (15 druhů sportu-mezi nimi i OB, 4200 sportovců a trenérů, 500 pořadatelů) se zapojilo i několik členů OK CHA jako 
dobrovolní pořadatelé na úseku OB.
6. Vytoužené prázdniny a dovolené už na nás čekají. Přejme si, aby pro všechny proběhly v  pohodě  a klidu, se spoustou krásných zážitků.
                                                                                                                                                                                     Eva Kašková, OK CHA

2. místo Zuzka Šaffková

Alena Ševč?kov?

2. místo Ivan Vydra

A. Březinová

Tradiční rybářské závody
Tak jako každý květen, tak i letos se konaly tradiční rybářské závody snažili chytit co nejvíce ryb. Bohužel hodně dětí nic nechytilo, 
na rybníku Luční. Přípravy začaly v sobotu ráno 25.5. První dětské podmínky k lovu nebyly zrovna ideální. Alespoň že počasí bylo 
závodníky jsme přivítali kolem 8 hodiny, kdy se zapsali a vylosovali příjemné. 
si místo, na kterém chytali. Poté si tam šli připravit pruty a návnady. Děti si čekání na konečný výsledek zkrátily opečením buřtů nebo 
Někdo zvolil chytání na těžko v naději, že přelstí nějakého kapříka. párků. Na závěr při vyhlášení si nejlepší lovci mohli vybrat z řady 
Jiní zkoušeli plavanou v naději, že chytí víc menších ryb jako plotice, hodnotných cen. Ceny si odnesli i ostatní, aby měli na závody 
cejny a okouny. Závody začaly v 9:00. Do 11 hodin se závodníci hezkou vzpomínku. 
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Zlatá udice 2019 – severočeské kolo

Bylo potěšující, že jsme uvítali další malé rybáře, kteří si přišli 
vyzkoušet chytání ryb. Jenom byla škoda, že ryby moc nebraly.  
Odpoledne probíhaly závody pro dospělé. Po losování a přípravě 
rybářské závody mohly začít. Chytalo se od 13:00 do 16:30. Jsme 
rádi, že většina rybářů se k nám vrací. Někteří si s kamarády 
zasoutěží a snaží se svého kamaráda „přechytat“. Pro jiné je to 
setkání se svými známými a společné strávení času. Upřímně, o to 
nám jde. Klidné a pohodové setkání rybářů. I když letos to setkání 
bylo opravdu klidné, protože aktivita ryb byla malá. Oproti jiným 
ročníkům rybáři z řad závodníků nachytali desetinu toho, než v před-
chozích letech. Doufáme, že příští rok to bude lepší.
Závěrem bych rád poděkoval Městu Chrastava, které finančně 
přispívá na tyto závody z programu podpory spolkové činnosti. 
                                              Josef Kasal, ČRS, z.s., MO Chrastava

V termínu od 31. 5. – 2. 6. 2019 se konalo územní kolo Zlaté udice. Tento závod je rybářský trojboj mladých rybářů. Děti z našeho kroužku se 
ho účastní už potřetí. Nutno říct, že oproti ostatním týmům jsme stále nováčci. 
Letos se zúčastnilo šest týmů: Frýdlant, Chrastava, Jablonec nad Nisou, Klášterec nad Ohří, Most a Štětí. 
Tento závod prověřuje všestranné znalosti a dovednosti rybářů. 
První den se soutěží v rybářských znalostech: poznávání ryb, živočichů, rostlin, anatomie ryb, rybníkářství a rybářského řádu. Tak jako v loň-
ském ročníku, tak i letos jsme v této disciplíně obsadili první místo.  V této části se nám daří a naše děti jsou šikovné. 
Druhý den se soutěžilo v plavané podle mezinárodního závodního řádu na rybníku v Zaječicích. Bohužel, k tomuto rybníku se nám již z uply-
nulých dvou let nevážou dobré vzpomínky. Kvůli tomu jsme si ani letos nedělali velké naděje a naše obavy se potvrdily. Většina chycených 
ryb byla náhodných a asi třetina rybářů nechytila rybu. To bohužel nepříjemně ovlivnilo výsledky. Někomu to pomohlo, ale jiné to odsunulo na 
zadní příčky. V této části uspěl tým ze Štětí, který se na plavanou specializuje a vedoucí družstva jsou aktivními závodníky.
Poslední třetí část je pětiboj v rybolovné technice. V této části jsme stále nováčci a učíme se od zkušenějších týmů jako je Frýdlant, Jablonec 
nad Nisou nebo Most. Tyto týmy mají v této kategorii dlouholeté zkušenosti a umisťují se na předních příčkách na mistrovství republiky. I tato 
tvrdá konkurence mi nebrání pochválit výsledky naších dětí. Jejich výkony byly velmi dobré. 
V celkovém hodnocení jsme jako tým obsadili skvělé druhé 
místo. V kategorii juniorů obsadila Tereza Richterová třetí 
místo, v kategorii žákyň Anna Kasalová druhé místo. 
V kategorii žáků se umístil Jiří Richter na druhém místě, Jan 
Knobloch pátém místě, Marie Kasalová osmém a Dan 
Stejskal (náš benjamínek) obsadil dvacáté místo. 
Přímou nominaci do celostátního kola Zlaté udice získal Jiří 
Richter. Protože někteří přímí postupující se nemohli zú-
častnit národního kola, byli nominováni náhradníci. A tak se 
národního kola ještě zúčastní Jan Knobloch a Marie 
Kasalová. Národní kolo se koná od 21. do 23.6. ve Světlé 
nad Sázavou. Budeme jim držet palce.
Tento ročník rozhodně přinesl nové zkušenosti, podměty a 
nápady do dalších let. Sice jsme se dobře umístili, ale stále 
máme co zlepšovat. Bohužel, jedna z našich starších dívek 
se příští rok nebude moct zúčastnit. Jednotlivé kategorie 
jsou věkově omezeny a dívky nám již odrůstají. Další rok 
odroste další závodník. Je to výzva nejen do kroužku, ale i 
pro širokou veřejnost, tým bude potřeba doplnit. Pokud 
máte chuť se více dozvědět o rybařině, rybářském sportu a 
získat rybářské zdatnosti, je tu pro vás příležitost. 
----------------------------------------------------------------------------
                                 Josef Kasal, ČRS, z.s., MO Chrastava
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Zápas řecko římský – tři medaile z Mistrovství České republiky

Mezinárodní turnaj přípravek A, B, mladších a starších žáků a kadetů
v zápase řecko římském a v zápase ve volném stylu starších žákyň

Mezinárodní turnaj mládeže o Velkou cenu města Borohrádek / 13. dubna

SOKOL – rozloučení se školním rokem – atletická olympiáda

Mistrovství ČR seniorů v zápase ř. ř. a seniorů a seniorek v zápase ve volném stylu (PRAHA, 4. května 2019)
    Poprvé Svaz zápasu ČR uspořádal společné  Mistrovství obou stylů na jednom místě v jeden den. Tohoto 
úkolu se zhostil oddíl Olympu Praha v hale Olymp centra sportu Ministerstva vnitra ČR. Bylo to velmi 
náročné, tuhé boje začaly dopoledne a pokračovaly až do pozdních večerních hodin.
Mezi nejlepšími se chtěli popasovat i  chrastavští zápasníci a vedli si více než dobře. Jeden zápasník  a dvě 
zápasnice vybojovali pro náš oddíl tři medaile, 2 x stříbro a 1 bronz.
V kategorii zápasu řecko římského startoval Tomáš Kuzma (nar. 1974) ve váze do 63 kg a vybojoval 
vynikající stříbrnou medaili.
Zápas volný styl. Po výborném výkonu a umístění chtěl Tomáš další medaili i ve volném stylu. Bohužel svoje 
síly přecenil a po statečném výkonu obsadil 5 místo.
Ve volném stylu ho ale zastoupila v kategorii žen Kateřina Kopecká a Šárka Sehnoutková.  
Ve váze do 57 kg  pro náš klub získala Kateřina Kopecká stříbrnou medaili .
Ve váze do 68 kg vybojovala Šárka Sehnoutková v nejvíce obsazené váze po vyčerpávajících  bojích další, 
tentokráte bronzovou  medaili. Výsledek z tohoto Mistrovství tedy zní: tři startující, tři medaile.  Gratulujeme.

LIDICE  2019 / 18. – 19. května 2019 přípravka B                                        přípravka  A
Mezinárodní turnaj LIDICE 2019 je největším turnajem mládeže v 28 kg – Gänsel Benjamin   3. místo      43 kg – Hazi Karel      7.místo
ČR. Letos se ho zúčastnilo celkem 341 závodníků z 33 oddílů 6 39 kg – Čihák Vítězslav      2.místo      43 kg – Musil Štěpán  8.místo
států  ( Dánsko, Německo, Slovensko, Polsko,Belgie a ČR). 39 kg – Hazi František        3.místo
Z našeho oddílu se zúčastnilo šest mladých nadějí a nevedli si 
špatně. Vybojovali jsme celkem 4 medaile (1x stříbrnou a 3x bron- mladší žáci                                          starší  žáci
zovou medaili.) Nejlepší výkon předvedl v přípravce B Benjamin 63 kg – Tvrdek Daniel       7.místo     68 kg – Musil Matouš    5.místo
Gänsel, kdy musel v nejvíce obsazené váze do 28 kg (18 závod-
níků) 6 soupeřů porazit a prohrál pouze jediné utkání. starší  žákyně

66 kg – Saparová  Marta   3.místo       

Celkem startovalo na turnaji 147 závodníků z 18 oddílů ČR a Slovenska. Naši mladí si vedli více než dobře. V soutěži družstev jsme 
vybojovali velmi pěkné 4 místo . Vybojovali jsme celkem 6 medailí (2 x 1.místo, 1 x 2.místo a 3 x 3.místo)
Výsledky jednotlivců:
přípravka C                                                             přípravka B
20 kg – Hazi Vojtěch          1.místo           28 kg – Gänsel  Benjamin          1.místo
20 kg – Kopecký Matěj             3.místo           28 kg – Maurer  Kristian           10.místo
20 kg –Maurerová Mariana           5.místo           28 kg – Nováková Julie              11.místo  
22 kg – Kácovský Ondra             3.místo           31 kg – Kasal  Aleš                  5.místo
                                                                                31 kg – Hakl Tomáš             11.místo
přípravka  A                                                            35 kg – Čihák Vítězslav           2.místo
31 kg – Novák Daniel            10.místo        39 kg – Hazi František        3.místo
35 kg – Novák Martin              7.místo
39 kg – Yaremkiv Denys              6.místo
39 kg – Zajíček Vojtěch            7.místo
43 kg – Hazi  Karel                5.místo
43 kg – Musil Štěpán             6.místo                    

V úterý 18. června 2019 se i přes velmi horké počasí na multifunkčním 
hřišti za halou Spartaku sešlo 53 sokolíků ze všech dětských složek, 
aby si společně zazávodili a porovnali své nabyté dovednosti pře-
devším v atletických disciplínách.
Postupně se všichni závodníci vystřídali v soutěžních disciplínách, 
kterými byly hod kriketovým míčkem, skoku do dálky (do písku) a běh 
na 50 m, v nichž bylo určeno pořadí a vítězové jednotlivých disciplín 
byli dle věkových katagorií odměněni diplomem a medailí. Pro vyzkou-
šení vlastní zdatnosti byly připraveny skok v pytli, skok přes švihadlo, 
hula hop (využity byly obruče ze sletové skladby mladších žen) a pro 
nejmenší také překážková dráha. Po zdolání všech disciplín, než 
cvičitelky vyhodnotily výsledky, svedly děti bitvu se stříkačkami u kýblů 
s vodou.
Všichni, včetně těch nejmenších za povzbuzování rodičů, přistupovali 
ke svým výkonům velmi zodpovědně a snažili se ze sebe dostat to 
nejlepší. Všichni cvičenci byli na závěr odměněni a atletické odpoledne 
bylo za mohutného „ZDAR!“ zakončeno.
Za všechny cvičitelky a cvičitele děkuji všem příznivcům za podporu i 
za pomoc, kterou pokud bylo třeba, mnoho z nich vždy ochotně 
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nabídlo. Děkujeme vedení základní školy, že nám i v tomto organizačně náročném školním roce umožnilo využívat tělocvičnu pro všechny 
cvičební složky.
Společně přejeme vám všem příjemné a pohodové prožití letních prázdnin, dny plné dobrodružství, pohybu a nezapomenutelných chvil. 
Všem cvičencům přejeme, ať pravidelné celoroční cvičení přinese při pohybových aktivitách v horkých letních dnech své ovoce – kondice 
se neztrácí a věříme, že se v září zase v hojném počtu sejdeme.
Cvičitelkám i cvičitelům děkuji za nadšení, energii a čas, který věnují nejen svým oddílům a i jim přeji, aby si během jim příjemných 
prázdninových aktivit dostatečně odpočinuli a nabrali síly do nového cvičebního roku. V září se těším nashledanou a věřím, že nám bude 
společně strávený čas i nadále dělat radost.

Prázdninám ZDAR!                                                                                                               Za T. J. Sokol Chrastava M. Houdová, starostka

Školství – základní a mateřské školy

Azimutový závod střídal The Voice Vítkov
Letošní spaní ve škole se neslo v duchu turistiky a přežití v přírodě. A 
přežili jsme. Nejdříve všechny čekal azimutový závod na Výhledy, 
kdy si žáci sami museli hledat cestu pomocí buzol a projít několika 
kontrolními stanovišti. Dalšími úkoly bylo zakreslování do slepé ma-
py a stavění stanu.
Večerní pěvecké soutěže The Voice Vítkov se zúčastnili všichni žáci 
a předvedli úžasná vystoupení. Po stezce odvahy děti padly do spa-
cáků a druhý den se nikomu nechtělo vstávat.
Jelikož nás čekala oslava Mezinárodního dne dětí, starší žáci museli 
nachystat jednotlivé atrakce pro mladší spolužáky a děti s mateřské 
školy. Po splnění všech úkolů na každého čekal dárek a sladká 
odměna.
                                                           Mgr. Klára Beníčková, učitelka

VÝLET DO CHRASTAVSKÉHO SKLEPENÍ 
Ve čtvrtek 20. 6. 2019 byl autobus do Chrastavy úplně plný – děti ze 
školy a školky ve Vítkově vyrazily na prohlídku chrastavského skle-
pení v prostorách muzea a infocentra. Ve sklepení jsme se do-
zvěděli o starých pověstech, nadpřirozených bytostech a různých 
historických událostech Chrastavy a jejího okolí. Prohlédnout si děti 
mohly výtvarné práce dětí ze ZUŠky a další výstavy. Než přijel 
autobus, pohráli jsme si na hřišti a těšili se zpátky do vítkovské 
školy.                                                  Bc. Daniela Reslová, učitelka

VÍTKOVÁČCI NA CHRASTAVSKÝCH SLAVNOSTECH 
Každý ročník Chrastavských slavností patří sobotní dopoledne 
dětským souborům. I děti z Vítkovské školy a školky si připravily 
vystoupení. To bylo inspirováno putováním po světě, a tak se 
prostřednictvím písniček děti dostaly do Ameriky, Afriky i Austrálie. 
Nechybělo ani vystoupení flétniček všech věkových kategorií a ta-
nečky školky i školy.                             Bc. Daniela Reslová, učitelka
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Olympijský běh
Letos už počtvrté se naše škola zúčastnila Olympijského běhu, který 
připadl na 19. 6. 2019. V 10 hodin, kdy nám závod odstartovali na 
Rádiu Junior, děti z MŠ i všichni žáci ze ZŠ vyběhli na 1 km dlouhý 
okruh. Vítězové byli všichni, jelikož doběhli až do cíle a odměnou 
byla pro každého medaile a diplom. 
                                                          Mgr. Klára Beníčková, učitelka

Jedeme do Afriky
Ve středu 5. června se celá naše škola vydala na školní výlet do 
Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem. Prostřednictvím jízdy v 
Safari Offroadu jsme měli africká zvířata, volně pobíhající téměř na 
dosah. Obdivovali jsme zajímavý výklad pana řidiče a sledovali 
vodušky, přímorožce, zebry, pštrosy, žirafy a mnoho jiných afrických 
zvířat. Do lví části nám pan řidič stáhl bezpečnostní klece a frčeli 
jsme dál. Počasí přálo, proto jsme prošli zbytek Safari Parku pěšky. 
Svačinku jsme si dali v africké vesničce, která je věrnou kopií 
západoafrické osady Tiébélé. Výlet jsme zakončili průzkumem lano-
vých prolézaček a unavení jsme se vydali na cestu domů.
                                                   Mgr. Romana Sobotková, ředitelka

Zlatá srnčí trofej 2019
Letošní ročník Zlaté srnčí trofeje se konal v Předláncích. Účastníci si 
tradičně změřili své znalosti v oblastech botaniky, dendrologie, 
kynologie, lovectví, střelectví, péče o zvěř, zoologie i ochrany 
přírody. Doprovodná byla tradičně výtvarná soutěž. Z našich žáků a 
zároveň členů MS Kohoutí vrch Vítkov všichni reprezentovali 
výborně. Na úžasném 2. místě si zajistil v kategorii žáků 3. - 5. tříd 
opětovně účast na Národním finále ZST v Plané nad Lužnicí Robin 
Chmelík. V téže věkové kategorii ve výtvarné soutěži se na 2. místě 
umístili spoluautoři prostorové práce Michaela Kynčlová a Štěpán 
Málek.
Děkuji všem žákům za výbornou reprezentaci a členům MS Kohoutí 
vrch pod vedením Ing. Miroslava Balcara za úžasnou přípravu dětí v 
průběhu celého školního roku.
                                                   Mgr. Romana Sobotková, ředitelka

ŠKOLNÍ AKADEMIE 
Na středu 29. 5. 2019 se vítkovští školáci a děti z mateřské školy 
připravovali již několik měsíců. Jako každý rok secvičili pásmo 
písniček, básniček, flétniček a tanečků, aby svým blízkým ukázali, 
co umí. Letos se při školní akademii cestovalo a rovnou po celém 
světě! Kačenka s Adámkem se vydali na cestu a za pomoci písniček 
a básniček prošli celou zeměkouli. Byli v Americe, kde se setkali s 
indiány,  v Africe u černošek,  v Austrálii za klokany, na severu mrzli 
s eskymáky, i v Anglii se objevili. Nakonec se vrátili zpátky domů, 
kde zatančili se svými kamarády, stejně tak nás větší holky ze školy 
překvapily krásným tanečkem.  A aby toho nebylo málo, nakonec se 
všichni podívali na dramatické představení školáků. Mrazík byl tak 
skvěle zahraný, že jsme všichni měli pocit, že jsme přímo v po-
hádce! 
I nějaká slzička ukápla, rozloučili jsme se s letošními páťáky a 
přejeme jim hodně štěstí na druhém stupni v Chrastavě! S prvňáčky 
jsme se moc loučit nemuseli, nastupují do první třídy k nám ve 
Vítkově, ale i těm přejeme hodně úspěchů a štěstí v novém školním 
roce.                                                   Bc. Daniela Reslová, učitelka
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Informace z požárního sportu

Sbor dobrovolných hasičů Chrastava

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ a STUPNĚ VÍTĚZŮ 
V sobotu 15. 6. 2019 se konala okrsková souěž okrsků Hrádek nad 
Nisou a Chrastava. Soutěžilo se v klasickém požárním útoku a této 
soutěže se zúčastnili, jak ženské týmy, tak mužstvá družstva. SDH 
Chrastava měl své reprezentující týmy v obou kategoriích. 
Ženy předvedly svou formu a získaly tak pohár za 1. místo! Chra-
stavští muži nezaháleli a se svým útokem se umístili na 2. místě. 
Gratuluji!                                                                           D. Reslová

TFA V SENOHRABECH
V sobotu 1. června 2019 se uskutečnil 12. ročník soutěže Dobro-
volný železný hasič a Dětský železný hasič v Senohrabech, okr. 
Praha-východ. Soutěž v disciplínách TFA probíhala napříč všemi 
kategoriemi od mladších žáků přes dorost až po muže a ženy. Do 
sportovního areálu u místní školy se tak sjela pěkná řádka závod-
níků.
V kategorii muži náš sbor vyrazil reprezentovat Vladimír Židlický a v 
poměrně svižném závodě vybojoval 7. místo z 31 závodníků.
Kompletní výsledková listina:
http://www.hasicisenohraby.cz/dospeli/?fbclid=IwAR3NqZ2IrC6n
WX3VDYVAesnXaQ9hWC3PjeKJbFxyq18z22GdZ98ygYNHVBM
Video záznam soutěže:
https://www.youtube.com/watch?v=rx1myfUNkH8&feature=youtu.
b e & f b c l i d = I w A R 3 C f 8 Q - s I g i l L 2 S x o r x w U a 8 2 x A C -
27S8GK7VOkyKYim4UMURJXvqReAUOk
                                                                                         Židlický V.

SOBOTNÍ EXKURZE U DRÁŽNÍCH HASIČŮ 
V sobotu 25. 5. 2019 se mladí hasiči vypravili na exkurzi ke kolegům 
ze stanice SŽDC Liberec. Děti si poslechly, co práce drážních 
hasičů obnáší, byla jim představena a popsána jejich hlavní a 
speciální technika. Profesionální hasiči děti zavedli i do zázemí 
stanice, kde si mohly prohlédnout všechny místnosti a veškeré 
vybavení.  Celý  výlet  byl  korunován skutečných výjezdem hasičů 
k požáru železnice. 
Děkujeme kolegům za možnost exkurze a jejich ochotu.  D.Reslová

IX. FESTIVAL PŘÍPRAVEK
V neděli 2. června 2019 se uskutečnil 9. ročník Festivalu přípravek 
Libereckého kraje. Na setkání jsou zvána družstva a kolektivy 
mladých hasičů, které jsou složeny z dětí mladších 6-ti let, aby 
předvedly ukázku ať už z činnosti hasičů při zásahu nebo z po-
žárního  sportu. Tentokrát se festival konal v areálu fotbalového 
hřiště v Držkově a zúčastnilo se ho 12 družstev. Mezi nimi bylo i naše 
družstvo se svou ukázkou výjezdu ke vzrostlé větvi, která spadla na 
ohradu  domácího  dobytka.  Hasiči  se tak museli vypořádat nejen 
s odstraněním spadlé větve, ale i s odchytem uprchlých kraviček.
K vidění dále byly ukázky požárních útoků, dopravní nehody na 
železničním přejezdu, požár lesa, dopravní nehoda s únikem 
ropných látek do řeky, dětského TFA,…A protože všechny ukázky 
byly krásné, všichni nakonec dostali medaili a další věcné ceny.
                                                                                         Židlický V.

MLADÍ HASIČI SBÍRAJÍ MEDAILE
V sobotu 25. 5. 2019 se konalo Obvodové kolo hry Plamen. Sou-
těžilo se na libereckém stadionu v disciplínách štafeta dvojic, štafeta 
4x 60 metrů s překážkami a požární útok. Do celkových výsledků 
byly započítávány i body z podzimního kola, tedy ze závodu po-
žárnické všestrannosti, a kategorii starších bylo přičteno i umístění z 
disciplín CTIF. 
Za Chrastavu odjel jeden kolektiv starších a jeden kolektiv mladších. 
Starší žáci si za součet všech bodů vysloužili 11. místo v celém 
obvodu. Tým mladších žáků dokázal obhájit medailové umístění z 
loňského roku a s prázdnou domů neodjel. Tentokrát se družstvo 
umístilo na nádherném 3.  místě v celém obvodu. Obrovská gra-
tulace!                                                                              D.Reslová

VÝLET K HASIČŮM Z JABLONNÉHO V PODJEŠTĚDÍ
Poslední květnový den, v pátek 31. 5. 2019, se skupina mladých ha-
sičů, se svou vedoucí Šárkou Kolnerovou, vypravila na druhou ná-
vštěvu kolegů hasičů z Jablonného v Podještědí. Ti dětem před-
stavili zázemí celé stanice i techniku,  společně si zahasili. Mladým 
hasičům se ale nejvíce zalíbilo v tělocvičně. A protože se dětem u 
tamních hasičů moc líbí a je o ně vždycky moc dobře postaráno, 
přivezly děti jako poděkování perníkové hasičské auto pro kamarády 
hasiče.                                                                             D. Reslová 



21

DĚTSKÝ DEN U HASIČŮ 
I letos se slavil Den dětí u hasičů v Chrastavě. Přímo v sobotu 1. 6. 
2019 se louka za hasičskou zbrojnicí proměnila ve staveniště. Děti 
měly za úkol splnit šest disciplín- lezení po žebříku, výškové práce, 
zdění, převoz kolečkem, zatloukání a vytahování hřebíků a řezání 
dřeva. Po splnění všech stanovišť si mohly vybrat hodnotnou cenu. 
Děti si také mohly prohlédnout zevnitř i zvenku hasičské i policejní 
auto, mohly si vyzkoušet hašení domečku, pro děti byla připravena 
pěna a pro všechny návštěvníky byl k dispozici stánek s občer-
stvením.                                                                           D. Reslová

OPĚT VÝBORNÉ VÝSLEDKY DOROSTU
Ve dnech 14. – 16. 6. 2019 proběhlo krajské kolo hry Plamen a do-
rostu. Na atletický stadion v Turnově tak přijela v pátek a v sobotu, 
soutěžit o postup na Mistrovství České republiky družstva z ko-
lektivů Mladých hasičů a v neděli družstva dorostu a jednotlivci.
Nedělní části se zúčastnili i naši dorostenci jednotlivci - Anna 
Machatá za mladší dorostenky, Petr Málek za střední dorostence a 
Jiří Hájek za starší dorostence. Po zdolání všech disciplín a 
soubojích s těžkou konkurencí dosáhl Jiří na 9.místo, Petr na místo 
6. U Anny zacinkaly medaile za krásné 2. místo. Všem gratulujeme!
Protože se nám sezóna soutěží a činnosti mládeže chýlí ke konci, 
čeká nás sice ještě soutěž Karlinský Night-Faktor (22.6.) a 2 výlety, o 
jejichž průběhu Vás budeme informovat prostřednictvím 
Chrastavských Listů ale až v září, přejeme tak dětem krásné 
prázdniny a těšíme se na ně i případně nové členy v sezóně 
2019/2020, která začíná v září.
Děkujeme, že jste s námi a i nadále nás sledujte na webových 
stánkách města, sboru, Facebooku nebo v nástěnce před hasičskou 
zbrojnicí.                                                                            Židlický V.

ÚSPĚŠNÍ DOROSTENCI
V neděli 26. května se uskutečnilo jarní kolo celoroční hry pro do-
rostence. Soutěž proběhla na stadionu ve Frýdlantu a to jak pro 
družstva,  tak pro jednotlivce. Soutěžilo se ve štafetách, běhu 100m 
s překážkami, dvojboji, požárních útocích a součástí byl i test z po-
žární ochrany.
Nás vyrazili reprezentovat všichni tři dorostenci. Anna Machatá, 
Petr Málek, Jiří Hájek a umístili se na předních místech. Jiří v 
kategorii starší dorostenci obsadil 4. místo, Petr v kategorii střední 
dorostenci 2. místo a Anna v kategorii mladší dorostenky také 2. 
místo.
Anna a Petr si navíc díky umístění zajistili postup do vyššího, 
krajského, kola hry, které se uskuteční 15. a 16. června v Turnově.
                                                                                        Židlický V.

KOMUNITNÍ CENTRUM
JEDNOTA BRATRSKÁ CHRASTAVA

B e z r u č o v a 5 0 3 – C H R A S T A V A

Minitábor Rodinného centra Domeček
V květnu proběhl v RC Domeček minitábor, což je intenzivní čas pro 
malé dětičky s maminkami, které po dobu školního roku chodí se 
svými rodiči do klubů, na nichž si společně hrajeme a zpíváme.
  Tentokrát jsme vyrazili na zámořskou plavbu. S kapitánem (David 
Just) jsme prošli výcvikem, který začal samozřejmě u vody. Iluzi 
nám pomohla vytvořit procházka kolem Fojtky i plavba ve člunu. 
Druhý den jsme byli s dětmi na zahradě Bételu. Na obou místech se 
děti mohly pomocí her a zábavy naučit spoustu dovedností, které 
námořník musí umět. Potřebná je i fyzička. A protože děti byly velmi 
šikovné, mohly poslední den vyplout na ryze obchodní cestu. Velmi 
dobře nám posloužila cyklostezka v Paradýzu. Práce námořníků 
není jednoduchá, a proto na děti čekalo několik dalších úkolů, které 
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s nadšením plnily. Na moři se pracuje za jakéhokoliv počasí. A také Zpívání s Evergreenem
my jsme nemohli uhnout, když zrovna nebylo nejlíp. I s touto Komunitní centrum Bétel pořádá několik typů pravidelných akcí pro 
překážkou si však děti ve spolupráci s maminkami poradily. seniory 55+. Velmi oblíbeným se stal pořad Evergreeny v Ever-
  Poslední odpoledne jsme vyhradili i pro sourozence účastníků a greenu. Scházíme se, abychom se zaposlouchali a také si zazpívali 
ostatní členy rodin. Opekli jsme si buřty a užili si společně čas na písničky různých žánrů. Tentokrát pro nás hudební skupina Betel 
zahradě. band nastudovala známé spirituály. Ve středu 19. 6. na zahradě 
  Bylo nám na minitáboře moc fajn, odnesli jsme si hodně zážitků. Bételu proběhla zahradní slavnost s občerstvením a opékáním 
Děti také dárečky, které jim mohou připomenout, co zažily během tří buřtů. Hlavním tématem však byl poslech a zpěv spirituálů.
dnů.                        Slávka Kasalová   Na počátku setkání jsme se dozvěděli, kde a proč spirituály vznikly. 

Název sice všichni znali, ale někteří z nás uslyšeli poprvé, že se 
Posezení na zahradě Bételu jedná o duchovní písně černého lidu v Americe. Potom se 
V sobotu odpoledne o Chrastavských slavnostech již tradičně osvědčená hudební skupina Bétel band  pustila do hraní a vytvořila 
otevřelo Komunitní centrum Bétel svou zahradu široké veřejnosti. pro všechny příjemnou atmosféru, ve které si každý našel tu svou 
Cílem odpoledne bylo nabídnout návštěvníkům místo, kde si mohou písničku a rád se přidal zpěvem. Všichni si to vychutnávali a ani déšť 
odpočinout od horka i hluku. Bistro bylo pro tuto příležitost rozšířeno nás nepřekvapil. Rychle jsme se před ním přemístili pod velký stan a 
o zahradní posezení, na ploše zahrady byly připraveny piknikové pokračovali ve zpívání vesele dál. Zpívání s Evergreenem se 
deky a různé hračky a herní prvky pro děti. Zahrada byla celé vydařilo, Bétel band přidal na přání účastníků i známé písně k 
odpoledne zaplněna návštěvníky od rodin s malými dětmi po táboráku. Po dobu představení byla přátelská nálada a spokojenost 
seniory a stala se příjemným místem pro popovídání s přáteli. všech přítomných. Už se těšíme na další setkání s Evergreenem.
  Zároveň si mohli účastníci ve dvou blocích i užít kulturního   Na závěr správce sboru informoval účastníky o velké přestavbě 
programu a pro dříve narozené si i zavzpomínat na mládí. Od půl sborového domu Bétel a ujistil, že všechny další aktivity sboru 
páté bylo připraveno pásmo na téma divadla Semafor. Bétel band budou probíhat tak, jak jsme zvyklí. Konat se budou sice na  jiných 
zahrál několik písní z autorské dílny Suchý-Šlitr a hudebně- místech, ale nebudou nijak omezeny. Přejeme, aby celá přestavba 
dramatický kroužek při Komunitním centru Bétel nacvičil vlastní proběhla podle plánu a v dobré kvalitě. Těšíme se na větší prostory 
divadelní hru s písničkami Suchého a Šlitra, nazvanou Zuzanka je a další nové akce pro seniory.                      Jiří Coufal
sama doma. Děti hrály a zpívaly naplno a dle reakcí publika, které si 
s chutí zazpívalo spolu s účinkujícími, bylo vidět, že semaforská Prázdninové výlety RC Domeček
nota má stále co nabídnout.  Se závěrem školního roku končí klubová setkání v herně RC 
  V 19h jsme se v čase mohli posunout ještě více do minulosti. Z Domeček. Přes léto se ale můžeme dále potkávat na výletech, 
Frýdlantu totiž dorazil Swingtet a následující téměř dvě hodiny jejichž seznam je zveřejněný na www.jbchrastava.cz. Výlety jsou 
patřily kvalitnímu swingu a jazzu. A nutno říci, že to byla rozhodně koncipovány pro malé děti a budou úterky po celé prázdniny, kromě 
dobrá volba - i večer byl na zahradě Bételu pohodový a přátelský a 2.7. a 30.7. Zveme též rodiče s dětmi, které v průběhu školního roku 
téměř se nám ani nechtělo domů.                                Marie Justová klub nenavštěvovali.

Na oslavu Mezinárodního dne dětí uspořádal Osadní výbor v Andělské Hoře u Chrastavy 25. května 2019 Dětský den. Letošní program 
navázal na úspěšné a dětmi oblíbené sportovní disciplíny, ale přinesl také novinky. Stejně jako loni, byla pro děti a jejich rodiče připravena 
stanoviště, kde děti plnily úkoly a za to získávaly tzv. andělohorské groše. Když si naspořily dostatečný obnos, mohly si zakoupit zboží v ma-
lém koloniále. Děti byly do soutěžení opravdu zapálené. Konečně zažily ten pocit, že nic není zadarmo a pokud chtějí získat vyhlédnutou 
hračku z koloniálu, musí si na ni vydělat. 
Soutěžení na stanovištích přerušila průtrž mračen. Déšť byl opravdu silný, a tak se koloniál, 
jako jediný pod stanem, rázem stal útočištěm pro děti, jejichž rodiče se rozběhli domů pro 
pláštěnky a deštníky. Děti ale chtěly soutěžit dál. Nezbylo, než vymyslet náhradní disciplíny. 
A tak děti počítaly příklady, odpovídaly na otázky z dějepisu, zeměpisu, přírodovědy a samy 
dávaly ostatním hádanky. Déšť jsme přečkali, a když opět vykouklo sluníčko, už se chystalo 
vystoupení Kynologického klubu Chrastava. Ukázka výcviku psů byla na dětském dnu 
novinkou. Diváci s napětím pozorovali metody výcviku. Předvedla se štěňata i dospělí psi. 
Na konci se mohli dobrovolníci nechat chytit urostlým šedesátikilovým rotvajlerem. Z při-
hlížejících mužů si netroufl žádný, ale předsedkyně osadního výboru se nezalekla a nechala 
se pejsánkem strhnout k zemi a pár metrů vláčet. 
K bezvadnému průběhu dětského dne přispěli i dobrovolníci, kteří pomáhali s přípravou, stáli 
na stanovištích nebo přinesli nějakou dobrotu. Všem organizátorům i dobrovolníkům proto 
patří velké poděkování. 
Budeme se těšit na příští rok. Co zažijeme tentokrát…               Osadní výbor Andělská Hora

Dětský den v Andělské HořeOstatní
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V sobotu 15. června vyslala již po dvacáté řeka Nisa své poselství obyvatelům měst a obcí na jejích březích. Skauti, vodáci a víla Nisa plují 
od pramene až do města Ratzdorf v Německu. Zastávka byla, stejně jako v předchozích letech, v Andělské Hoře u mostu, kde bylo 
připraveno drobné občerstvení a cimbálová muzika. Víla pokračovala ve své plavbě do nedalekého Bílého Kostela a její sobotní plavba 
skončila v Chotyni.                                                                                                                 Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

Víla Nisa
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Poděkování
Milá paní učitelko Janičko Řeháková moc Vám děkujeme za krásných pět let,které jste věnovala našim dětem. Velice si 
vážíme času,který jste jim věnovala i mimo školní vyučování. Přejeme krásné prázdniny a v září stejně tak super třídu, jako 
byla ta naše.
                                                                                                                                Kolektiv „Vašich” žáčků a rodičů z 5.A J

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje spustila II. etapu projektu AED
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje předala do policisté pomocí tohoto zařízení zachránili život dvanáctileté dívce z 
provozu dalších 45 automatizovaných externích defibrilátorů. „Když Českolipska, “ připomněla náměstkyně hejtmana pověřená řízením 
jsme s projektem, díky kterému je nyní AED na 40 místech v rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitka Volfová.  
Libereckém kraji - u Policie ČR, HZS LK i u dobrovolných hasičů – v 
roce 2016 začínali, očekávali jsme dvě aktivace do měsíce. Po půl Podle vedoucího projektu AED a vedoucího operačního střediska 
roce fungování jich bylo 8. Nyní na vybraná místa kraje ZZS LK Petra Matějíčky operátoři systém AED aktivují v současnosti 
rozmisťujeme dalších 40 přístrojů. Krom již zmíněných organizací průměrně 16x do měsíce. „Záchranáři v kraji provedou přibližně 390 
budou AED i na vyhledávaných turistických cílech v kraji, například resuscitací, AED je aktivováno u každé třetí. Díky jejich rozmístění 
na některých hradech a zámcích, “ uvedl ředitel ZZS LK Luděk po kraji jsou first respondeři u postižených na místě v průměru na 
Kramář. místě o 4 minuty dříve než záchranná služba,“ upřesnil Kramář.

Liberecký kraj na II. fázi projektu poskytl v roce 2018 dotaci 3 miliony Od spuštění projektu v roce 2016  byl systém AED aktivován celkem 
korun. Díky nim bylo zakoupeno 45 nových přístrojů. Peníze ale 293x (do května 2019). V osmdesáti procentech případů byli first 
velmi pomohly také k dovybavení stávajících hlídek a jednotek respondeři na místě dříve než posádka ZZS. Je to  zejména díky 
dalším materiálem, periodicky jsou školeni všichni zapojení first tomu, že operační střediska hasičů i policie berou žádost dispečinku 
respondeři a díky dotaci mohla ZZS LK zakoupit lepší resuscitační ZZS LK o aktivaci AED jako absolutní prioritu. „Snaží se nám 
modely, které zkvalitnily výuku. „Systém AED se podle všech maximálně vyjít vstříc a za to jim moc děkujeme. Stejně jako 
dostupných statistik osvědčil.  Významně tak zvyšujeme šanci na dobrovolným hasičům, jejichž výjezdové časy jsou pro nás naprosto 
záchranu lidských životů v Libereckém kraji,“ řekl hejtman neuvěřitelné. I uprostřed noci jsou schopni k pacientovi vyrazit 
Libereckého kraje Martin Půta. mnohdy vlastním autem během čtyř minut,“ zdůraznil Matějíčka. A 

jejich aktivita při záchraně životů je podle dosavadních ohlasů velmi 
„Projekt rozšiřování defibrilátorů je výrazně úspěšný. Jsem rád, že pozitivně vnímána i veřejností. „Jsme rádi, že systém AED, který 
se externí defibrilátory objevují na frekventovaných místech, kde opravdu pomohl zachránit několik životů, má stále více aktivních 
mohou přispět k záchraně lidských životů. K dispozici jsou například podporovatelů. Do projektu se dobrovolně  a na své náklady 
na turisty hojně  vyhledávaném Ještědu, v obchodních centrech i v zapojují další subjekty, například městské policie. Děkujeme,“ 
samotném sídle krajského úřadu,“  zdůraznil náměstek hejtmana dodal. 
pro rezort zdravotnictví Přemysl Sobotka. „První etapu projektu Ani systém AED a zkrácení dojezdových časů není bohužel 
umisťování defibrilátorů Liberecký kraj podpořil dvěma miliony, na všemocné. Několik lidských životů díky němu ale určitě zachráněno 
druhou jsme přispěli miliony třemi. Je dobře, že systém bylo. 
automatických externích defibrilátorů se v Libereckém kraji neustále  „I kdyby to byl jeden jediný, dal by úsilí všech kolem projektu 
rozšiřuje. Rozmisťování defibrilátorů v terénu je potřebná věc. obrovský smysl,“ uzavřel Matějíčka. 
Ukázalo se to mimo jiné před časem, kdy díky včasnému zásahu 
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Inzerce soukromá i firemní

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek  

prodává slepičky našeho chovu typu Tetra hnědá,  
Dominant ve všech barvách 

a slepičky Green Shell – typu Araukana. 
Stáří 14 – 19 týdnů, cena 159–209,-Kč/ks.  

Prodej: 11. srpna  2019   
CHRASTAVA – náměstí (u jízdních kol)  – 13.05  hod.

VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK
Cena dle poptávky. 

Informace: Po – Pá   9.00 – 16.00 hod                        
 tel. 601 576 270, 728 605 840, 
www.drubezcervenyhradek.cz 

Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488
– příspěvková organizace

PŘIJME UČITELKU.
Požadované vzdělání: SPgŠ

Nástup: 26. 8. 2019.
Informace: ředitelka Bc. Helena Hochmanová, 

tel. 733 644 366
mail: mschrastava@volny.cz

-------------------------------------------------------------
Mateřská škola Chrastava hledá 

kuchařku pro pracoviště MŠ Pastelka 
v Luční ulici.

Platová třída 4, nástup 1. 8. 2019.
Informace na tel. 485 143 028, 733 644 366.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
       (z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

Vždy ve 13 hodin – CHRASTAVA (parkoviště před tržnicí)      
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé (nesou bílá vejce), sussex, 

kohoutci, kačeny pekingské, moularden (kříženec pižmové a pekingské
kachny). Husy bílé, krůty (kanadské širokoprsé brojlerové),

brojlerová kuřata, perličky.

Termíny závozu: 26. 7., 29. 8., 20. 9. 2019

Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mobil 731 701 331, 734 833 158,  po–pá 7–15h 

Informační centrum Chrastava
knihy / publikace / turistické a cyklistické mapy

pohlednice / Chrastavské listy / Véčko / DVD
turistické známky a nálepky

propagační předměty města Chrastavy

informace o pamětihodnostech Chrastavy
kopírování / internetový klub / prodej eVstupenek

průvodcovství v muzeích a galerii

i

Telefon: 485 143 161          E-mail: info@chrastava.cz
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ
ČÍSLA

Inzerce je černobílá a uvnitř vydání. Barevná inzerce se sjednává na celý 
rok dopředu a její uzávěrka na rok 2020 bude 16. 11. 2019. 
Bližší informace získáte v kanceláři Společenského klubu.  

Celoroční plnobarevná Chrastavských listůINZERCE 

INTEGROVANÝ
ZÁCHRANNÝ
SYSTÉM

112
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PŘIPOJENÍ K INTERNETU

DODÁ VKY HW a SW

Dr. M.Horákové 44 / LIBEREC / info@adv.cz

internet  telefon  počítače

www.adv.cz   480 000 000

již od 250,-Kč za měsíc!

PARTNERSKÁ  MĚSTA
CHRASTAVY

Eichstätt Lwówek Ślaşki

www.prochelektro.cz
tel.: 602 274 283

ELEKTROINSTALACE PRO RD
A PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY

REVIZE OBJEKTŮ A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

HROMOSVODY 

    

MONTÁŽE       REVIZE        OPRAVY      

s.r.o.PROCHELEKTRO

1990 – 2019

revize hromo a elektro

energetika staveb / elektroenergetika

hledání poruch na kabelech

vytýčování el. sítí

ZEMNÍ
PRÁCE
TERÉNNÍ Ú PRAVY
DOVOZ SYPKÝCH HMOT
PRODEJ ŠTĚRKU A PÍSKU
BOURÁ NÍ HYDRAULICKÝM
 KLADIVEM
VYVÁ ŽENÍ SEPTIKŮ
Ú KLID SNĚHU
KONTEJNERY

VAVERACA
cestovní agentura

ZÁ JEZDY PRO VÁ S
poznávací

pobytové

na objednávku

Náměstí 1. máje 46 – CHRASTAVA

cavavera@email.cz – tel.: 725 985 020

1990 – 2019
měsíční zpravodaj městského úřadu v Chrastavě

zakázková výroba nábytku

kuchyně

skříně

doplňky

tel.: 603 272 837
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reklamní štíty a tabule   infosystémy   bannery

vizualizace  velkoplošný digitální tisk  polep aut

tisk letáky  brožury a knihy  vizitky  plakáty
hrnky s potiskem od 1ks  fotoplátna  polštáře   

/ /  

/ /

/ / / / 
/ /

Vítkovská 468 – CHRASTAVA
tel.: 603 260 778   www.recodesign.cz

ne opičte se,

mějte vlastní

polo

od roku ...1990

design!

vSe od vizitky po billboard¡

VÝROBCE REKLAM
TISKÁRNAgrafické studio


