
Ve čtvrtek 21. května 2020 byla podepsána strany Chrastavy s přispěním Bílého Kos-
starosty Bílého Kostela nad Nisou a Chra- tela nad Nisou. A tak se stavba výtahu 
stavy darovací smlouva, kterou se rozhodl mohla začít realizovat až poté, co se Město 
Bílý Kostel nad Nisou přispět na stavbu Chrastava stalo v loňském roce vlastníkem 
výtahu ve zdravotním středisku, které této budovy. Bohužel se nepodařilo dodržet 
využívají i občané Bílého Kostela. Tohoto z důvodu stavebních komplikací původní 
daru si velice cením. Nejde zde ani tak o květnový termín realizace. Stavba výtahu 
samotnou výši daru, jako o výraz bezvadné by  měla  být  předána  Městu Chrastava až 
spolupráce a také bezvadných vztahů mezi v polovině července a následně dána po 
oběma obcemi. Právě jako výraz takových- kolaudaci do užívání. Za toto zdržení se 
to vztahů přispěla Chrastava v nedávné všem návštěvníkům zdravotního střediska 
minulosti na výstavbu některých doplň- velice omlouvám, sám se již nemohu uve-
kových zařízení na cyklostezce Bílý Kostel dení výtahu do provozu dočkat.  
nad Nisou – Chrastava na katastru Bílého -------------------------------
Kostela nad Nisou, kde je větší část této 
cyklostezky. 
Nutno říci, že starosta Bílého Kostela nad 
Nisou Jiří Formánek za mnou přišel již před 
několika lety s iniciativou na výstavbu 
výtahu ve zdravotním středisku. Bohužel 
tehdejší vlastník budovy odmítl realizaci 
včetně nabídky plného zafinancování ze 

22. 5. 2020              Michael Canov,
starosta města Chrastava 
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Dar Bílého Kostela na výtah ve zdravotním středisku Prodejna potravin

na sídlišti Střelecký Vrch

Změna primátora
v partnerském Eichstättu

–
Uzavření lávky v Pobřežní ulici 

–
Obnovení kurzů S- klubu

–
 Program kina

–
Pan Václav Šeda oslavil

100. narozeniny
– – – –

PŘÍLOHA:
KRAJ

V pondělí 4. května 2020 se obyvatelé 
sídliště Střelecký Vrch, a nejen oni, dočkali 
nově otevřené prodejny potravin.
Původně plánované březnové otevření se 
zdrželo z důvodu probíhající krizové situ-
ace, kdy se pozdržely dodávky zboží. Provo-
zovatelé tak získali čas navíc na zvelebení a 
částečnou rekonstrukci prodejny.
Doufáme, že jim elán a nadšení vydrží a zá-
kazníkům přejeme příjemné nakupování.

4. 5. 2020                                   Ivana Loučková, 
                                vedoucí Kanceláře starosty
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Změna primátora v partnerském městě Eichstätt
Dne 1. května 2020 došlo ke změně pri- nostně odhaloval spolu s panem preziden- do Chrastavy nemohl  před  ukončením 
mátora v partnerském městě Eichstätt. Po tem Václavem Klausem. Vzápětí se stal na mandátu z důvodu koronaviru přijet, zaslal 
osmi letech své primátorské místo opustil vzdálenost několika metrů svědkem pozdravy všem Chrastavanům mým 
Andreas Steppberger. pokusu o kuličkový atentát na našeho pre- prostřednictvím písemně. 

zidenta a dokonce se našel druhý den v no-Dosavadní primátor Nový primátor              
vinách zakrouž-kovaný jako člen jeho 

Andreas Steppberger  Josef Grienbergerochranky. 
Sympatický a věčně usměvavý právník Novým primátorem se stal Josef Gri-Během těch osmi let podporoval Andreas 
Andreas se stal primátorem v květnu 2012. enberger. Bohužel koronavirus znemožnil partnerství obou měst. Mnohokrát 
Na svojí první návštěvu Chrastavy  myslím naše první setkání bezprostředně po jeho navštívil Chrastavu a mnohokrát naopak 
si, že nikdy nezapomene. Město Eichstätt zvolení. Věřím, že až se situace uklidní, tak vítal Chrasta-váky v Eichstättu. Po osmi 
přispělo sbírkou na rekonstrukci totálně že se nejen setkáme, ale bude se i nadále letech ve funkci primátora se však rozhodl 
zničeného secesního mostu při povodních. prohlubovat partnerství a spolupráce znovu nekandidovat a chce se nadále 
Nový most Andreas 28. září 2012 slav- našich měst. věnovat svému povolání právníka. Protože 

Okénko strarosty města

Zákon, ve kterém jde i Chrastavě o téměř 7 milionů korun
Do Senátu připlul návrh novely zákona o kompenzačním bonusu, který má pomoci OSVČ. O nutnosti této pomoci nebylo jednomyslně 
pochyb ani v Poslanecké sněmovně ani v Senátu. 
Problém byl v tom, že dle návrhu ze sněmovny šel tento bonus na úkor rozpočtu obcí a krajů (cca 24 % daně je určeno pro obce a 9 % procent 
kraje)  
„§ (6) (2) Kompenzační bonus je vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.“  
Přijetí takového zákona by znamenalo dle propočtů pro obce ztrátu prostředků na investice ve výši 1,1 tis. Kč/občan obce a pro kraje 400 
Kč/občan kraje.

Senátu se ve středu 13. května podařilo přijmout změnu předmětného paragrafu zákona na 
„§ (6) (2) Kompenzační bonus je příspěvkem fyzické osobě hrazeným ze státního rozpočtu.“

V Senátu byla o toto usnesení neskutečná bitva. Všichni senátoři byli pro zachování podpory obcím a krajům. Jedna skupina se však 
domnívala, že bude lepší, když Senát schválí znění ze sněmovny (OSVČ dostanou podporu o 13 dní dříve) s doprovodným usnesením, kde se 
vláda požádá o pomoc obcím a krajům. Zvítězila skupina, jejíž jsem byl členem, že bude mnohem jistější, když bude provedena výše 
uvedená změna zákona, než se spoléhat na to, že v budoucnu dojde vůči obcím a krajům k nějaké nápravě. 
Teď jde věc do Poslanecké sněmovny a ta rozhodne definitivně. Věřím, že podpoří senátní vratku, neboť jde o všechny obce České republiky 
a jde o všechny kraje České republiky, bez ohledu na to, jaký mají jejich momentální představitelé politický dres, jde o všechny bez rozdílu. 
Protože i bez tohoto zákona lze očekávat velmi výrazné záporné důsledky koronavirové krize na rozpočty obcí a krajů, jedná se o záležitost 
fatální.  

---------------------------------------
Michael Canov ,14. května 2020 

Chrastava  4. 5. 2020                Michael Canov 
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Jaké má být vzdělání strážníků obecní policie?
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás povoláních. Strážník získá definitivu až po katastrální a jiné úřady).
seznámil s návrhem týkající se obecní 15 letech po absolvování čtyř těchto 
policie, který jsem úspěšně navrhl v Sená- zkoušek (jako novic, po 5, po 10 a po 15 
tu.  Záleží ovšem na Poslanecké sněmovně, letech). Tyto náročné zkoušky vždy 
zda ho na konci května potvrdí nebo smete spolehlivě odfiltrovaly neschopné.
se stolu. Zveřejňuji ho i zde, neboť jsem 2. Požadavek na maturitu byl zaveden jen s 
hluboce přesvědčen o jeho správnosti. odůvodněním, že u PČR je také zaveden. 

Dnes ale pro nedostatek uchazečů o práci 
Novela zákona o obecní policii: Senát ve příslušníka PČR nemusí mít referent v 
čtvrtek 30. dubna schválil (z 52 přítomných hodnosti rotný u PČR nejen maturitu, ale 
38 PRO, nikdo PROTI) můj pozměňovací ani výuční list.
návrh, aby pro strážníka bylo dostatečné i 3. U obecní policie býval před zavedením 
střední vzdělání s výučním listem (nejen s podmínky maturity velký výběr uchazečů 
maturitou). při výběrových řízeních. Po ní je dnes 

katastrofální nedostatek ještě větší než u Budu strašně rád pokud Poslanecká sně-
Důvody: 1. Zajištění kvality strážníků PČR, která přeci jen pro výhodu výsluž- movna tento pozměňovací návrh nesmete 
nebylo od počátku zákona postaveno na ného, která u obecní policie není, láká více. pod stůl a podpoří ho. Zástupce před-
školním vzdělání (23 let od vzniku 1. 1. 4. Strážníci se středním vzděláním s kladatelů z Poslanecké sněmovny dal k PN 
1992 až do 31.12.2015 nemuseli mít výučním listem se osvědčili a získali si za 23 stanovisko neutrální.
teoreticky ani základní vzdělání), ale na let svého působení důvěru občanů.
opakujících se náročných zkouškách 5. I v jiných povoláních došlo v nedávné -----------------------
odborné způsobilosti na ministerstvu době z důvodu nedostatku pracovních sil Chrastava  4. 5. 2020
vnitra, které nejsou ani u PČR ani v jiných ke změkčení podmínky maturity (finanční a                   Michael Canov 

Rada města na svém zasedání projednala a ze dne 10. září 2018 zřízení věcného IČ  41595840 o  prominut í  úhrady 
usnesla se takto: břemene čj. VB/9/2020 na pozemcích par. nájemného a záloh na služby plynoucích z 
- s c h v á l i l a                             č. 761/1, 761/9, 791/10, 761/11, 761/13, nájemní smlouvy čj. N/11/2020 odklad 

761/16, 761/17, 761/19, 761/28, 761/31, úhrady nájemného za pronájem prostor v v návaznosti na své usnesení 2020/01/VI 
761/32, 761/34, 761/37, 761/43, 761/44, objektu čp. 709, Střelecký Vrch – fitness ze dne 13. ledna 2020 pronájem části 
761/49, 761/54, 761/56, 761/57, 761/60, centrum za měsíc duben a květen 2020 do pozemku par. č. 1306/1 – trvalý travní 

2 761/62, 761/63, 761/64, 761/66, 761/67, konce roku 2021, s tím, že ve věci placení porost o výměře cca 310 m , v k. ú. 
761/70, 761/72, 761/74, 761/75 a 1418/3, záloh za služby a energie RM odkazuje Chrastava I, panu Dušanu Ramírezovi za 
vše v k. ú. Chrastava I, ve prospěch žadatele na správu nemovitostí MBD cenu 3.120,- Kč/rok, za účelem zřízení 
společnosti GasNet, s. r. o., jímž dojde k Chrastavazahrady (zahrádky), vč. návrhu nájemní 
zajištění strpění umístění, zřízení a - s c h v á l i l a                      smlouvy čj. N/18/2020
provozování stavby „REKO MS Chrastava – návrh Dodatku č. 15 ke Smlouvě o svozu - s c h v á l i l a                             
Střelecký Vrch, číslo stavby: 7700100585“, komunálního odpadu ve Městě Chrastavě v návaznosti na své usnesení 2020/01/VI 
za cenu 101.277,- Kč vč. DPH a náklady s: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., ze dne 13. ledna 2020 pronájem části 
spojené se zřízením věcného břemene Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ pozemku par. č. 1306/1 – trvalý travní 

2 - v z a l a   n a   v ě d o m í 49356089 porost o výměře cca 331 m , v k. ú. 
výpověď ze dne 31. 3. 2020 nájemní - s c h v á l i l a                      Chrastava I, paní Barboře Pávkové za cenu 
smlouvy čj. N/61/2008 uzavřené dne 12. odpis drobného dlouhodobého hmotného 2.524,- Kč/rok, za účelem zřízení zahrady 
11. 2008 s Pekařstvím Šumava group a. s., majetku (DDHM), dlouhodobého hmotného (zahrádky), vč. návrhu nájemní smlouvy čj. 
IČ 27354059 na část pozemku par. č. 516/1 majetku (DHM) a majetku vedeného v N/19/2020

2o výměře cca 10 m , v k. ú. Chrastava I, s operativní evidenci dle přílohy - s c h v á l i l a                      
ukončením nájmu ke dni 30. 6. 2020 - s c h v á l i l av návaznosti na své usnesení 2019/05/II ze 
- s c h v á l i l a                      1. dodatek ke smlouvě ze dne 9. 9. 2003 č. dne 1. dubna 2019 zřízení věcného 
na základě žádosti paní Jany Zahurancové, 01/2003/OŠJ o odběru obědů ze školní břemene čj. VB/8/2020 na pozemcích par. 
IČ 14863057 o odklad, úlevu, případně jídelny pro obyvatele DPS č. 38 a par. č. 284/2, oba v k. ú. Horní 
odpuštění platby nájemného plynoucího z 2. dodatek ke smlouvě ze dne 15. 9. 2011 Chrastava, ve prospěch společnosti ČEZ 
nájemní smlouvy čj. N/045/2005 ve znění č. Rů/35/2011 MÚ, stravování Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění 
dodatku č. 1 čj. N/26/2008 odklad úhrady zaměstnanců a jejich důchodcůstrpění umístění, zřízení a provozování 
nájemného za pronájem prostor v objektu stavby „IP-12-4009250 – LB – Chrastava -  

RM 1.  z r u š i l ačp. 251, náměstí 1. máje - fotografické ppč. 284/1, vNN, svod+kNN“, za cenu 
na základě žádosti  společnosti ČEZ služby za měsíce březen a duben 2020 do 12.100,- Kč vč. DPH a náklady spojené se 
Distribuce, a. s., o doplnění odstavce o konce roku 2021zřízením věcného břemene
r e g i s t r u  s m l u v ,  s v é  u s n e s e n í  č .  - s c h v á l i l a                      - s c h v á l i l a                      
2020/03/XVIII bod 2.na základě žádosti pana Alexandra Vrágy, v návaznosti na své usnesení 2018/15/III 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Rada a zastupitelstvo města

Usnesení Rady města Chrastava č. 2020/6 dne 27. dubna 2020
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RM 2.   s c h v á l i l a                         na pozemcích par. č. 805/1 a 309/6, oba v k. JANKA 2 – OBN. NN, VN“, vč. návrhu 
zřízení věcného břemene na pozemcích ú. Dolní Chrastava, ve prospěch společnosti Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
par. č. 277, 237/1, 285/6, 58/1, 260/1, ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění věcného břemene čj. SBS/18/2020 
282/1, 100/7, 93/1, 285/1, 93/13, 82/1, strpění umístění, zřízení a provozování 
90/3, 279/3, 282/3, vše v k. ú. Chrastava II a stavby „IE-12-4006170 - LB-CHRASTAVA – 

 

Usnesení Rady města Chrastava č. 2020/7 dne 18. května 2020
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: 
- s c h v á l i l a                             
v návaznosti na své usnesení 2020/01/VI ze dne 13. ledna 2020 pronájem části pozemku par. č. 1306/1 – trvalý travní porost o výměře cca 

2336 m , v k. ú. Chrastava I, paní Grajcarové Libuši, za cenu 14.500,- Kč/rok, za účelem zřízení zahrady (zahrádky), vč. návrhu nájemní 
smlouvy čj. N/20/2020
- s c h v á l i l a
návrh Smlouvy o využití systému zavedeného městem Chrastava pro nakládání s komunálním a separovaným odpadem s: Miroslav 
Markvart, Leopoldovská 81, 407 78 Velký Šenov IČ: 76423174, pro provozovnu: Kovovýroba, U Nisy 178, 463 31 Chrastava
- r o z h o d l a 
zamítnout žádost o poskytnutí finanční podpory na vodovodní přípojku k domu č. 12 v Horním Vítkově 
- s c h v á l i l a
1. hodnocení a zadání akce „Chrastava - rekonstrukce náhonu“ na základě Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, v souladu s § 6 a § 
27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, se Směrnicí Rady města Chrastava č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek a 
Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 a přidělila zakázku zhotoviteli: Stanislav Záhon, 
Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7, IČ: 86736558
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7, IČ: 86736558  na realizaci akce „Chrastava 
- rekonstrukce náhonu“ 
- s c h v á l i l a
Dodatek č. 3 Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 6. 6. 2017 pro rok 2020 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
zrušení pojistných smluv číslo 10957083 a 511011 a nahrazení pojistnou smlouvou RU/16/2020  o pojištění odpovědnosti za újmu a 
pojištění úrazu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., Římská 2135/45, Praha 2  120 00, IČ: 
- r o z h o d l a 
na základě žádosti společnosti DIMATEX CS, spol. s r.o., Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ: 43224245 o vzdání se odměny za umístění 
kontejnerů na textil za období 3 měsíců od 12. 3. 2020 do 12. 6. 2020 z důvodu snížení odbytu suroviny v důsledku mimořádné situace 
vyplývající z epidemie Covid-19
- v z a l a   n a   v ě d o m í
zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy čj. N/61/2008 společností Pekařství Šumava group a. s., IČ 27354059 a pokračování nájemního 
vztahu založeného touto smlouvou 
-  p r o j e d n a l a
návrh na zařazení území města Chrastava do územní působnosti MAS Podještědí z.s. se sídlem nám. B. Smetany 10, Český Dub, 463 43, 
IČ:26660016 a d o p o r u č i l a  zastupitelstvu města toto zařazení schválit 
- s c h v á l i l a
přijetí finančního daru od obce Bílý Kostel nad Nisou ve výši 100.000,- Kč, který město použije na spolufinancování přístavby výtahu u 
zdravotního střediska v Chrastavě 

 

 

 

Informace z městského úřadu

Uzavření lávky v Pobřežní ulici
Při kontrole technického stavu lávky v Pobřežní ulici byl zjištěn 
havarijní stav mostovky, zejména podélníků ze smrkového 
dřeva, a bylo nutné lávku uzavřít. 
Lávka  byla  postavena  v  rámci  přeložky  komunikace  II/592 
v Chrastavě, jejímž investorem byl Liberecký kraj. Z tohoto 
důvodu bude oprava provedená prostřednictvím Krajské 
správy silnic Libereckého kraje. 
V současné době probíhá v součinnosti s projektantem lávky 
výběr vhodného řešení opravy lávky, který bude městu 
předložen k odsouhlasení.
O termínu opětovného otevření lávky vás budeme informovat.
Děkujeme za pochopení.

------------------------------------

                                                           Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM
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Oprava „dálnice” – silnice I/35 z Liberce do Chrastavy
V letošním roce se uskuteční 1. etapa opravy silnice I/35 mezi Libercem a Chrastavou. 
Konkrétně se v rámci první etapy, která se uskuteční v letošním roce, jedná o opravu levého jízdního pásu, tedy toho ze směru z Liberce do 
Chrastavy. S touto opravou je také spojeno dopravní omezení, a to uzavření tohoto jízdního pásu.
Doprava bude tedy probíhat obousměrně pouze v pravém jízdním pásu ze směru z Chrastavy na Liberec. Zároveň s tímto omezením budou 
uzavřeny také některé sjezdy a nájezdy na této komunikaci. 
Do Chrastavy směrem od Liberce bude tedy možné sjet pouze sjezdem u Machnína (obalovny). Nájezd na silnici směrem na Bílý Kostel v 
tomto místě umožněn nebude. Pro napojení na komunikaci směrem na Liberec tedy bude možné použít nájezd u „benzínky“. 
U „Penny“ směrem od Liberce sjezd umožněn nebude, napojení na komunikaci směrem na Bílý Kostel bude v tomto místě možný . 
Tato uzavírka bude zahájena 19. 6. a bude trvat až do 31. 10. 2020. 
V rámci stavby bude nutné také na minimální dobu uzavřít i tento sjezd a nájezd. Sjezd u obalovny bude uzavřen v termínu od 20. 7. do 2. 8. 
2020. Nájezd u benzínky bude uzavřen v termínu od 3. 8. do 16. 8. 2020.
Nákladní doprava nad 12 m délky (kaminony) bude používat pouze sjezd u benzínky s tím, že při cestě z Liberce do Chrastavy si zajede až do 
Bílého Kostela, tam se otočí na kruhovém objezdu a sjede do Chrastavy ve směru na Liberec u benzínky.   
V příštím roce bude stavba pokračovat 2. etapou a to druhým jízdním pásem, tzn. z Chrastavy do Liberce. Podrobnější informace budou 
zveřejněny na jaře příštího roku. 
Mapa uzavírky viz grafická příloha.                                                                                                                                                                  Ing. Daniel Fadrhonc

uzavřený nájezd směr Děčín

uzavřený nájezd směr Děčín

sjezd na Chrastavu umožněn

uzavřený sjezd na Chrastavu

výjezd směr Děčín umožněn

uzavřený sjezd směr Stráž nad Nisou

návrh DIO sil. I/35 - rekonstrukce vozovky - uzavírka levého jízdního pásu směr Liberec km 10,500 - 17,700 - etapa 2. Zbyněk Slouka
737 529 369
návrhy DIO
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Poplatek za psa – informace pro občany
Hospodářsko-finanční odbor Městského úřadu Chrastava upozorňuje občany na blížící se splatnost místního poplatku za psa, která byla 
pro tento rok posunuta do 30. 6. 2020.
Platbu je možné provést v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu Chrastava v úřední dny (PONDĚLÍ a STŘEDA 7:30-
12:00 a 13:00-17:00) nebo  bezhotovostním převodem z účtu. Při bezhotovostní platbě je důležité zadat správný variabilní a specifický 
symbol uvedený v dopise, který byl občanům doručován do schránky během měsíce prosince loňského roku. V dopise naleznete také sazbu 
a číslo účtu.
Při nedodržení splatnosti dochází k navýšení poplatku až na trojnásobek, vzniklé nedoplatky jsou následně vymáhány exekučně.
Dle platné vyhlášky č. 5/2006 je držitel psa povinen Městskému úřadu Chrastava oznámit, že se stal majitelem psa staršího 3 měsíců a to 
do 15ti dnů. Ve stejné lhůtě je nutné oznámit také jakékoliv změny (odhlášení, změna majitele, úhyn psa apod.).
Podrobné informace k místním poplatkům naleznete na webových stránkách města www.chrastava.cz v sekci Vyhlášky.                    HFO MěÚ
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Z činnosti městské policie – duben 2020
Spolupráce se  zdravotnickou záchrannou službou Liberec.
Zadržení osoby, která se dopustila protiprávního jednání, dále bylo při kontrole totožnosti zjištěno, že se jedná o osobu hledanou PČR. 
Výše uvedená osoba byla předána k dalším úkonům PČR.

Řešení přestupkového jednání na úseku občanského soužití

Nahlášené rušení nočního klidu na katastru obce. Vyřešeno dle zákona.

Prověření informace o porušení vládního nařízení v době koronovirové krize. Po provedení místního šetření byl zjištěn negativní výsledek.

Odchyt toulavých zvířat v katastru obce:  2x

Činnost MP Chrastava

Kontrola okrajových částí města – Vítkov, Vysoká, Víska, Kolonka Andělská Hora, Barandov, přehrada Luční, Opakované kontroly 

zahrádkářských kolonií.

Kontroly dopravní situace v centru města a okolí a přilehlém okolí.

Dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru obce Chrastava a Stráž nad Nisou

- v nočních hodinách spolupráce s OO PČR Chrastava při kontrole chatových oblastí, kontrole motorových vozidel a jejich řidičů 

(kontroly na alkohol, drogy, odcizené RZ, odcizená motorová vozidla, osoby v pátrání).

Během celého měsíce prováděny kontroly na uzemí katastru obce ohledně dodržování nařízení vlády ČR při vyhlášeném krizovém stavu.

1. ZÁVODNÍ ČINNOST být tento prodloužený víkend 1.-3.5. zase tu nějaké pěkné závody uspořádáme.
Celá jarní orienťácká sezóna v ČR byla jako obzvláště důležitý. Pátek byl určen pro  
u všech jiných sportovních odvětví kvůli EUROMEETING -zdá se, že se uskuteční, i sprinty v různých částech Žitavy.  
koronaviru zrušena. Tento zákaz platí až do Dopoledne byla na programu kvalifikace a když asi s nějakými omezeními. Již teď 
konce června. Letní vícedenní závody se odpoledne finále Mistrovství Německa a na víme, že ze začátku září se přesunul na 
většinou  nebudou konat, pokud ano, tak s něj navazoval oblastní žebříček Ještědské konec října a začátek listopadu, takže 
menším počtem běžců a se speciálními oblasti (JO) ve sprintu. Na sobotu bylo možná kvůli tomu nebudeme pořádat 
pořadatelskými pravidly. Na podzim se připravováno Mistrovství JO na klasické Pohárek.
přesunula veškerá republiková mistrovství trati a pro Němce pak šlo o Bundes-
(noční OB, sprint, sprintové štafety, krátká rankinklauf, tedy obdobu našich celo-
trať, klasika, klasické štafety, přebory státních závodů „A“. Atraktivní prostory se 
družstev a klubů). Počet účastníků bude nacházely ve skalním městě v okolí 
omezen a budou vypsány jen kategorie D/H Nonnenfelsen-Jeptiščiny skály v Jon-
16, D/H 18, D/H 20 a D/H 21. Veteráni si sdorfu. V neděli jsme chtěli celý třídenní 
nemohou zazávodit na žádném mi- víkend završit sprintovými štafetami opět 
strovství. Pro náš klub to znamená,že v Žitavě. Závod by byl otevřeným Mi-
veteránky K. Kašková a Z. Šaffková, které si strovstvím Německa sprintových štafet, 
pravidelně vybojovaly místa na stupních běželi by tak Češi i Němci současně a jistě 
vítězů, jsou vyřazeny z bojů o medaile. O by šlo i z diváckého hlediska o velmi 
podzimních oblastních závodech se teprve zajímavou podívanou.
jedná. Byly zrušeny i dlouhodobé celo- Závody se nekonaly a v tomto zmíněném 
státní soutěže, žebříčky… formátu se ani v příštích letech konat 

nebudou. Ať už kvůli tomu, že na jaře 
2. POŘADATELSKÁ ČINNOST nenajdeme prodloužený víkend, nebo 
V letošním roce nás čekaly dvě veliké akce- proto, že souhlas Žitavy byl obtížně 
SAXBO a EUROMEETING- a také menší vyjednáván a pro některé prostory jej v 
oblasťák Pohárek a náborové závody v budoucnu s největší pravděpodobností již 
rámci Světového dne OB.  A jak to dopadlo? neobdržíme. Spousta času stráveného 
SAXBO. Vždy ho pořádáme společně s přípravami přišla vniveč, radost pořadatelů 
dvěma žitavskými kluby na jaře. Letos měl z povedených závodů se nedostaví. 

Nicméně nezoufáme a doufáme, že někdy v 
příštích letech, až to situace dovolí, 
závodníkům některé zamýšlené a již zma-
pované prostory postupně nabídneme a 

Sportovní zpravodajství

Orientační klub Chrastava v době koronaviru

Trénink na Bedřichovce



NEUSPOŘÁDALI JSME v květnu v rámci -Dětský kroužek nezahálel a mohl se sloužily tzv. „sdílené tréninky“, kdy 
Světového dne OB ani náborový orienťák zdokonalovat jednak řešením různých jednotlivé kluby postavily v lesích tratě s 
pro 3. - 4. třídy místní ZŠ a ani orienťácké orienťáckých úkolů z teorie, které dostával kontrolami (fáborky) a nabídly je ostatním 
bludiště, které by se odehrálo pro děti mejlem, jednak mohl  samostatně oddílům. Také se využívaly moderní 
tanvaldských škol. absolvovat připravené tréninky v Bedři- techniky pomocí mobilů.

chovském lese. -Máme les rádi a potřebujeme ho, a proto 
3. RŮZNÉ -Od 11. května, jak to bylo povoleno, jsme jsme mu také pomohli tím, že jsme po 
-Rozpis jarních výjezdů autobusem s dětmi zahájili opět tréninky (1.trénink za deště s dohodě vysbírali klestí a vyčistili paseku na 
a rodiči do terénu za mapou jsme něko- teorií, 2. trénink v lese) a budeme vyrážet „Ovčáku“,patřící městu Chrastava,(na 
likráte měnili podle zdravotní společenské zvláštním  autobusem na mapy do okolí. fotografiích je Kačka Straková, Pavla 
situace, takže děkujeme panu Šimonovi, -Orienťáci mají tu výhodu, že jejich tělo- Pavlíková a Pavla Vokálová).
který nám autobus zajišťuje, za jeho cvičnou je les, který byl všude přístupný, --------------------------------------
pochopení a vstřícnost. takže mohli trénovat kdekoli. K tomu                   D.Pachnerová, E.Kašková – OK CHA
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Na lesní brigádě na Ovčí hoře

Kultura – události



PROGRAM KINA
DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

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

ČERVEN 2020

Pátek 5. června v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI Pátek 19.června v 19:00 hodin

LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD – USA – animovaný – KALIFORNSKÝ SEN - USA – romantický – české titulky – 113 
české znění – 90 minut – přístupný minut- nevhodné do 12 let
Lední medvěd a polární lumíci v exotické džungli? Proč ne, když Když se rozhodnete jít za svým snem, připravte se, že to může 
to situace vyžaduje! A dovolená to rozhodně nebude. Lední med- bolet a že po cestě narazíte na spoustu křižovatek. Hvězda série 
věd Norm se vydává  z  pohodlí  domova  kolem světa na velké a Padesát odstínů Dakota Johnson hledá svůj Kalifornský sen ve 
zábavné dobrodružství. Po svém boku má nezničitelné chlupaté stejnojmenné hudební romanci.
kámoše lumíky a společně se pokusí vrátit  starobylý  ztracený 
poklad tam, kam patří.  Měli  by zabránit katastrofě, ale sami při- 
tom obrátí džungli vzhůru noha       Vstupné: 120 Kč

Pátek 26.června v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
Pátek 5.června v 19:00 hodin TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU – USA – animovaný – 68 

minut – přístupnýPROBLÉMISSKY – V. Británie – komedie – české titulky – 106 
minut – nevhodné do 12 let Tlapková patrola se vrací do kin a protentokrát si psí parta záchra-

nářů v čele s Ryderem připravila speciální závodnický film. V Ad-V roce 1970 se v Londýně konala soutěž Miss World. Ta byla ve 
venture Bay se schyluje k velkolepému automobilovému závodu, své době nejsledovanější televizní show  světa s více než 100 
Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma a Skye dokonce pomáhaly miliony diváků.  Moderoval  ji  legendární  britský komik Bob 
postavit okruh. Společně pak tlapky vytvořily servisní technický Hope (Greg Kinnear).  Miss World 1970 ale rozhodně neprobíhala 
tým pro svého oblíbeného šampióna a těší se, že mu pomohou k hladce a ze soutěže se stala doslova divoká jízda. Rozhodnutí 
vítězství.        Vstupné: 100 Kčorganizátorů povolit účast dvěma ženám z Jihoafrické republiky 

vzbudilo kontroverzi a napětí již před začátkem. Ale skutečný 
rozruch měl teprve přijít. Jeho epicentrem  se stala feministická Pátek 26.června v 19:00 hodin 
aktivistka Sally Alexander (Keira Knightley), členka nově vzniklého 

TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ – Německo – komedie – české Hnutí za práva žen. Emancipované dámy prohlašovaly, že soutěže 
znění – 111 minut  -  přístupný od 15 letkrásy dehonestují a ponižují ženy. A to se rozhodly dát najevo v 

přímém přenosu. Na diváky celosvětového živého vysílání tehdy Na společné večeři se sejde několik párů a po pár sklenkách se 
čekala víc než jen jedna senzace… Retro komediální příběh podle rozhodnou, že svoje telefony položí na stůl a všechny zprávy, 
skutečné události režírovala Philippa Lowthorpe. vzkazy i telefonáty budou ten večer sdílet. Nevinná hra se nejdříve 

     vyvíjí jako báječná legrace, pak ale začnou chodit zprávy, které se 
svými partnery či přáteli raději nesdílíte. Rozjede se série šílených 
situací a trapasů.                   Vstupné: 130 Kč

Pondělí 15.června v 17:00 hodin

ZAPOMENUTÝ PRINC - Francie – rodinná komedie – české znění 
– 102 minuty – přístupný

Režisér oscarového snímku TheArtist Michel Hazanavicius obsadil 
okouzlujícího Omara Sy (Nedotknutelní, I dva jsou rodina) do dal-
ší z nezapomenutelných rolí. Tentokrát ho čekají neobyčejná do-
brodružství kouzelného dětského světa.       Vstupné: 100 Kč

Pondělí 15.června ve 20:00 hodin

BOURÁK - ČR– komedie – 110 minut - nevhodné do 12 let

Černá komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v roli Bou-
ráka, věčného frajera, kterému teče do baráku i do života a ro-
dina už ho má plný zuby. Ale i srdce.        Vstupné: 130 Kč

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

LASSIE SE VRACÍ – Německo – rodinný – české znění – 100 – 
přístupný

Lassie, nejslavnější pes filmové historie, se vrací na plátna kin. 

A spolu s ní se vrací i úžasný příběh o nerozlučném přátelství 
chlapce a jeho dlouhosrsté kolie. Dvanáctiletý chlapec a jeho 
věrná psí kámoška Lassie jsou proti své vůli rozděleni a Lassie je 
převezena až na druhý konec země.Z nového domova ale uteče a 
vydává se na neuvěřitelně odvážnou, strastiplnou a někdy i zá-
bavnou cestu zpátky.

                         Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 90 Kč

Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 90 Kč

8 Chrastavské listy
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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

lečných schůzkách v přírodě Bétel Bistro. Všechen zisk z provozování Koncerty pod okny
těchto firem podporuje neziskové aktivity - Hudebně-dramatický klub bude také 1x Jsme rádi, že nám bylo umožněno 

týdně vyrážet do přírody Komunitního centra Bétel.povzbudit a potěšit seniory v době, kdy 
- Klub PodVodou se schází také venku ke jsou dlouhodobě izolováni od svých 
sportovním a jiným pohybovým aktivitámblízkých a omezeni ve svých aktivitách.                                                  Milena Dvořáková

Proto jsme 22. 4. uspořádali další koncert, V provozu je již také Second hand u Bételu a 
tentokrát před DPS Bílokostelecká. 
Hudební skupina z JB Bétel složená z nad-
šených amatérských muzikantů zahrála a 
zazpívala různorodý repertoár od lidovek 
přes country a spirituály až po oblíbené 
písně Suchého a Šlitra. Hodinový program 
zakončila známou písní z filmu Tři veteráni. 
27. 4. jsme totéž zopakovali v areálu 
Domova pokojného stáří - Domova sv. 
Vavřince (na Charitě). Během obou 
vystoupení se k nám senioři rádi přidali a 
společně s námi si zazpívali. Někteří rádi 
využili nabídky a nechali si zahrát svoji 
oblíbenou písničku. Obě odpoledne byla 
naplněna radostí a obdarováni nebyli 
pouze naši senioři, ale i my, kteří jsme 
mohli být spolu s nimi.
                                                  Kateřina Helisová

 UŽ JE TO TADY…
Rozvolňování opatření nouzového stavu 
došla do bodu, kdy se opět může rozjet 
provoz Komunitního centra Bétel.
Samozřejmě nelze napsat, že to bude 
normální provoz, protože některá opatření 
je třeba nadále dodržovat. Z ohlasů víme, 
že rodiče i děti se již na společný čas velmi 
těší. Zejména děti se potřebují po dlouhém 
sezení u počítačů pořádně vyběhat.
Proto jsme se rozhodli od 25. května 
obnovit tyto aktivity:
- Rodinné centrum Domeček bude jezdit 2x 
týdně na výlety do přírody 
- Klubáč se bude scházet 1x týdně na spo-
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Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje eviduje ročně kolem 100 ohlášených požárů dopravních prostředků. Mezi hlavní příčiny těchto 
požárů patří technické závady, nejčastěji na elektroinstalaci a výfukovém potrubí, nebo úmyslné zapálení. Protože se u podobné události 
můžeme ocitnout všichni, zopakujme si několik základních pravidel, jak správně postupovat.

Začne-li se kouřit za jízdy z motorového prostoru vozidla nebo ucítíme-li zápach spáleniny, je třeba okamžitě zastavit, vyndat klíče 
ze zapalování a rychle auto opustit. Než vystoupíme z vozidla, oblékneme si reflexní vestu. Nezapomeneme z vozu pomoci dětem, 
starším a nepohyblivým osobám, případně zvířatům. Zůstaneme v dostatečné vzdálenosti mimo vozovku, pokud možno za svodidly. 
Pokud to situace umožňuje, nezastavujeme poblíž míst, kde by požár mohl způsobit další škody, například v blízkosti jiných vozidel, budov, 
benzínových čerpacích stanic, plastových kontejnerů a popelnic nebo v tunelech. Je nutno si uvědomit, že i při zatažené ruční brzdě může 
dojít k jejímu přehoření a samovolnému rozjetí vozidla z kopce. Z tohoto důvodu je vhodné u hořícího vozidla nechat zařazen rychlostní 
stupeň. Poté ihned zavoláme hasiče na čísle 150 nebo 112.

V případě, že to situace umožňuje a rozhodneme se požár hasit hasicím přístrojem z výbavy vozidla, je třeba postupovat velmi opatrně. 
Hasicí přístroj můžeme použít pouze na začínající požár. K hořícímu vozidlu přistupujeme ze směru po větru. Hasicím přístrojem je třeba 
hasit pouze přes mezeru mírně otevřené kapoty i z důvodu větší účinnosti hasebního prášku. Při otevření kapoty motorového prostoru by 
došlo k rychlému přístupu vzduchu, který by podpořil hoření. Pozor na popáleniny od rozpálené kapoty.

Pokud už z vozu šlehají plameny a nenacházejí se v něm žádné osoby, tak se k vozu nepřibližujeme. Mohlo by dojít ke zranění. Hašení 
většího požáru přenecháme hasičům, kteří jsou vybaveni vhodnou technikou a především ochrannými pomůckami.  

Nejvhodnější hasicí přístroj pro osobní vozidla je práškový, který můžeme zakoupit ve většině prodejen s autodíly a autodoplňky. Postačí 
malý kilový nebo dvoukilový V některých zemích EU tvoří povinnou výbavu vozidla. Hasicí přístroj umístíme ve voze co nejblíže řidiči, tak 
aby v případě dopravní nehody nemohl zranit osádku vozidla. Nejlepší je uchycení v dosahu pro rychlé použití, k podlaze pod jedním z 
předních sedadel, případně ve schránce před spolujezdcem. Kromě hasicího přístroje je vhodné mít ve svém vozidle také řezač pásů, který 
umožní v případě potřeby přeřezat zapnuté bezpečnostní pásy a dostat se tak rychleji z vozidla.

por. Mgr. Iva Michalíčková, koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje

. 

Hasiči radí občanům: Co dělat při požáru vozidla?

Pan Václav Šeda oslavil 100. narozeniny
Dne 9. května roku 1920 se narodil v Pardubičkách v rodině Šedových chlapec, který dostal jméno Václav. Dnes žije v Chrastavě, je mu 100 
let a je stále neobyčejně vitální. Jeho koníčkem je mimo jiné létání ve větroních. Poslední let absolvoval pan Šeda v loňském roce (a to, že mu 
předal na chvíli pilot i řízení je jen taková pomluva) a mrzí ho, že kvůli koronaviru nyní létat nemůže. 
S panem Václavem Šedou v loňském roce učinila rozhovor předsedkyně Společnosti přátel historie města Chrastavy paní Jana 
Zahurancová, který zde přetiskujeme. Vyšel též v Bulletinu této společnosti (č. 268, str. 2)   
Mě osobně mrzí, že kvůli obavám z koronaviru jsem nemohl jubilanta osobně navštívit. Alespoň jsem mu přes pracovnice v sociálních 
službách předal pár knih s věnováním nejen mým, ale i hejtmanovým. Svým sousedům naopak pan Šeda roznosil za dveře osobně malé 
pohoštění.  
Těším se až situace pomine a budu moci pana oslavence přijmout slavnostně na radnici. 
V Chrastavě dne 12. 5. 2020                                                                  Michael Canov - starosta

                           CHRASTAVSKÝ  KALENDÁŘ  2020 (převzatý text)

Jak jsem budoval pohraničí to bylo plný. Doplnil jsem si takhle to 
Vyprávění pana Václava Šedy z léta 2019, vzdělání, protože když tam byli Němci, tak 

člověk koukal, aby s nima nemusel nijak kdy mu bylo krásných 99 let, bez 
spolupracovat. Prostě studovat pořád, kosmetických úprav, jeho lidovou mluvou. 
dokavad to jde, no. Samozřejmě dál na Tak, narodil jsem se 9. 5. 1920… to se mi 
vysokou už to pak nešlo, to zlikvidovali, pár podařilo… v Pardubičkách. Dnes jsou 
kluků postříleli a bylo to… připojené k Pardubicím. V občance mám 
Už jsem pak musel do práce, „konečně“… Pardubice, v rodném listě ještě Pardubičky. 
tak jsem šel na magistrát pardubickej, tam Po základní škole jsem šel na gympl, reálné 

gymnázium musím říct, protože mimo toho mě raz dva vzali, a pracoval jsem tam jako 
běžného gymnaziálního vyučování tam zaměstnanec magistrátu. První bylo, že 
byly i základní věci z průmyslovky v jsem vydával potravinové lístky, na to nás 
takovém zjednodušeném měřítku, proto to právě maturanty brali. To jsem dělal asi rok 
bylo reálné gymnázium. Tak to jsem přibližně, a pak jsem přešel na pracovní 
absolvoval roku 1939, ve „správném úřad. Ten souvisel s tím magistrátem, nebo tenkrát to byla taková zvláštní akce, 
čase“… byla to tenkrát lehká maturita, s okresem vlastně. Tak tam jsem vydržel do dneska když to řeknu, tak se mi každej 
poněvadž tady už byli Němci, takže kantoři konce války… A měl jsem kamaráda, kterej směje – budovat pohraničí. Tady nikdo 
na to brali ohled, tak ta teda dopadla dobře. se vystěhoval v rámci okupace pohraničí do nebyl, tak jsme šli, dva kluci, budovat 
Situace tehdy byla úplně příšerná, v tom Pardubic z Liberce. S ním jsem se seznámil, pohraničí. Šli jsme na okresní úřad v Liberci, 
roce třicetdevět, co se dělo… nemáte ponětí. a byli jsme kamarádi dva… dost se dá říct ten zjistil, že v Chrastavě je pobočka 
Já jsem pak ještě udělal obchodní nerozluční… a ten čekal samozřejmě jen na pracovního úřadu, takže raz dva jsem byl 
akademii… bylo možné pro maturanty konec války, aby se mohl vrátit do Liberce. vedoucí této pobočky a na té pobočce jsem 
udělat si jednoroční akademii obchodní, to Čili já jsem šel s ním. Šli jsme do Liberce, byl možná tři nebo čtyři roky. Byla tenkrát v 
jsem jezdil do Chocně, páč v Pardubicích už 
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budově soudu. Vydávali jsme občanské 
průkazy, jinak ta funkce pracovního úřadu 
byla stejná, jako dneska. Taky jsme vydávali 
rodná čísla, který platí dodnes. To číslíčko 
za narozením, tenkrát trojmístný, tak to 
jsem vydával já - tady v Chrastavě. Takže já 
mám třeba speciální trojčíslí a sice 099. A 
manželka měla 098, no. To jen tak na okraj. 
No, a potom z toho pracovního úřadu, když 
se to zrušilo, ten pracák tady, že už ta 
pobočka nebyla potřeba, tak jsem šel na 
okres v Liberci. 
Bohužel jsem udělal jednu volovinu, že 
jsem dostal barák v Chrastavě a přestal 
jsem hledat barák v Liberci. Pak se začal 
zřizovat krajský úřad v Liberci a já jsem 
přestoupil tam, takže moje poslední 
pracoviště ve státní službě byl krajský úřad 
Liberec. To jsem udělal další blbost, že jsem 
s tím krajským úřadem rozvázal pracovní 
poměr, což byla ohromná chyba, a šel jsem 
dělat do Totexu tady v Chrastavě. Říkal byly platné i u nás. V tom oboru Svazarm. A to bylo jediný, co jsem tady 
jsem, nebudu jezdit autobusem a kdesi zlepšovacích návrhů jsem se vypracoval tak vybudoval. 
cosi… což byla záminka ubohá… mohl jsem dalece, že jsem jezdil do Polska, byl jsem ve V Pardubicích, ještě když jsem byl na 
tam klidně jezdit dál, no stalo se to. Lwowě na nějakém textilním středisku a byl gymnáziu, jsem hrál v různých dětských 
Mám dojem, že to byl rok šedesát osum, jsem v Karl Marx Stadtu v rámci toho orchestrech, potom v sokolské dechovce, 
když jsem přešel do Totexu. To mi bylo zlepšovatelství… prostě šlo mi to, musím se přiznat, že na flétnu a pikolku a 
nějakých 48. Takže z úředníka jsem se stal fungovalo to dobře, čili jsem sháněl jednak učil jsem se trumpetu. Účinkoval jsem pak v 
plánovačem. Dělal jsem plánovače na dílně podněty z těch cizích středisek a předával tanečním orchestru v Pardubicích, čili tam 
a potom později jsem byl prostě technický svý zkušenosti, a přijímal ty zkušenosti už mě ta muzika chytla… Když jsem šel do 
zaměstnanec. V Totexu jsem si ještě dodělal jejich. Pokud jde o ty zlepšovací návrhy a Liberce, tak jsem asi dva roky hrál v 
dva roky průmyslovky, tím jsem se stal patenty, tak to jsem spolupracoval s tím zakládající se filharmonii Liberec, kde jsme 
platný člen toho souboru zaměstnanců textilním výzkumným ústavem, který zčásti hráli tedy vážnou hudbu, pak už přišli 
Totexu, kterej pak přešel na Elitex. Vytvořili byl v Liberci a ta zlepšovatelská a profesionálové a tím to zvadlo pro mne. No 
tehdy soubor závodů vyrábějících textilní patentová část byla v Brně. Takže jsem a v Chrastavě byl Havlišta, ten zakládal už v 
stroje, nejen Totex i ty další a Elitex byl jezdil dost často do Brna. To bych řekl, že je prvních letech po válce dechovku. A já jsem 
soubor těchto závodů kraje Liberec. Jinak tak všechno. Byl jsem tam až do odchodu do založil taneční orchestr Koš-tě-ba-ví, to byl 
ten Elitex spolupracoval s Výzkumným důchodu. To je až do roku 1980. Bylo mi známej orchestr chrastavskej. To už mladí 
ústavem textilním v Liberci. S ním jsme šedesát, tak jsem radostně vypad, k nevědí. Takže já k té dechovce založil 
spolupracovali na plný pecky… já například nelibosti mého vedoucího. taneční orchestr a hráli jsme na různých 
jsem asi tak po pěti letech byl pověřen dělat A co jsem vlastně tady v Chrastavě zábavách, hráli jsme k tanci i v celém okolí 
zlepšovací návrhy, patenty týkající se naší vybudoval? Musím říct, že jsem s Pepíkem Chrastavy při všech možných příle-
výroby – zpracovával jsem cizí patenty, Máchovým vybudoval Sokol, jo? Pepík žitostech… 
hlavně ty v německé řeči… jednak to byla Mácha dělal potom náčelníka a já jsem A mohli bychom v tom úžasném vyprávění 
pomůcka pro konstruktéry, a jednak to dělal cvičitele. My dva jsme založili Sokol v pokračovat dál a dál, ale to zas někdy jindy.
bylo, aby se neporušovali ty patenty, pokud Chrastavě. A ještě jsem pomáhal založit Zapsala Jana Zahurancová  

Inzerce – pro občany i podnikatele

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

     

24. 6. 2020  / 13 h / Chrastava  (parkoviště před tržnicí)  

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, 
sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/, Vlaška a kuřice Modrá,

kohoutci, Kačeny pekingské /bílé brojlerové/,Moularden /kříženec pižmové
a pekingské kachny/, Husy bílé, Krůty/kanadské širokoprsé brojlerové/,  

Kalimera /selské brojlerové kuře/, Brojlerová kuřata, Perličky
Info a objednávky:

Gallus Extra s.r.o., tel. 567 212 754, 567 214 502, 
mobil  731 701 331, 734 833 158

volejte po-pá 7-15h, email: info@prodej-drubeze.cz
   www.prodej-drubeze.cz

SEZNÁMENÍ: Hledám PARTNERKU pro svého kamaráda r. 1947. Vitální, 
domácí kutil, pracant, bydlí na klidné usedlosti za Ještědem, introvert, 
vysloužilý  důstojník. Záliby: řemesl. práce na usedlosti, řezání na vlastním 
katru, výstavba bazénu, práce v lese, traktor, malý rybník, plno slepic, 
country a bluegrass + nahrávání videí + úpravy na PC, burzy (bleší trhy), 
občas výlety, Chorvatsko autem k moři  (partnerka s ŘP vítána). Nesnáší psy 
a kuřáky. Finančně zajištěný, přes 1 rok vdovec, postava střední. Žádný 
domácí či hospodský vysedávač, pevné zdraví. Pokud byste věděli o někom 
!šancovním, ozvěte se mi. Ideál je,  po případně  plusovém poznání se, 
přistěhování se na usedlost (píšu na rovinu ... nehledá setkání 1x za měsíc do 
divadla). Hledám pro kamaráda normální ženskou, která nechce být sama. 
Podle mě taková existuje, jen je to o pravděpodobnosti nalezení kontaktu.  
Kontakt 604 628 514.

Dne 11. 5. pro vás otevíráme fitness centrum COMBAT GYM na sídlišti Střelecký Vrch. Provozní doba po - pá 9,00 až 20,00hod. Čeká na 
vás posilovna, solárium, hodiny různých fitness cvičení a zejména pravidelné tréninky sebeobrany stylu COMBAT, MMA a K1 jak pro 
děti a mládež, tak pro muže i ženy. Těšíme se na vás v nově zrekonstruovaných prostorech fitness centra ve stylu "ARMY". 



12 Chrastavské listy

Redakce: Bc.P.Urban, Ing.V.Loučka, L.Junková                   Adresa: MěÚ  Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
Vydavatel: Městský úřad v Chrastavě     Evidováno pod č.j. MK ČR E11792   Uzávěrka příspěvků je vždy 22. den v měsíci.
Redakce nezodpovídá za pravdivost inzerátů a nenese žádnou odpovědnost za příspěvky občanů.
DTP a tisk: RECo design s.r.o. Chrastava         Náklad:400 ks       Internetová verze na www.chrastava.cz      Cena: 15,-Kč

/ / /

/ / / /

/ /

 reklamní štíty   infosystémy    bannery

 vizualizace    letáky    brožury    vizitky

 velkoplošný  digitální  tisk    polep  aut

 hrnky s potiskem  fotoplátna  polštáře / / /

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

vše od vizitky po billboard...

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 – 2020
měsíční zpravodaj městského úřadu v Chrastavě

zakázková výroba nábytku

kuchyně

skříně

doplňky

tel.: 603 272 837

modeláž nehtů

na rukách i nohách

parafínové zábaly

pedikúra

manikůra P-shine

Helena Hrušková
Vítkovská 289 – CHRASTAVA

728 887 796

PEDIKÚRA – MANIKŮRA

Ing. Lambert Medřický
1990 – 2020

TERMOVIZE
energetika

zřizování přípojek
revize elektrika a hromo

DŮLEŽITÁ  TELEFONNÍ ČÍSLA

tel.: 603 830 318, 737 360 167
Liberecká 13, 463 31 Chrastava

www.autodoprava-hradecky.kvalitne.cz

30 let s Vámi...

od roku 1990

VÝROBCE REKLAM
TISKÁ RNA  grafické studio


