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Primátor Jablonce nad Nisou navtívil Chrastavu
Poprvé v historii navštívil Chrastavu primátor statutárního města
Jablonec nad Nisou. Pravda, v minulosti navštívili Chrastavu
starostové Jablonce nad Nisou. Téměř na den před třemi lety 12.
března 2012 se však stal Jablonec nad Nisou statutárním městem. A
ze starosty Petra Beitla se stal primátor Petr Beitl. V roce 2014 se
stal oficiálně nejlepším primátorem v České republice a přijal
ocenění na Pražském hradě.
V letošním roce nám darovalo statutární město Jablonec nad Nisou
historickou hasičskou stříkačku. A slavnostní podepsání darovací
smlouvy se stalo ideální příležitostí návštěvy Chrastavy, kterou pan
primátor využil. Na chrastavské radnici tak zavlála vlajka Jablonce
nad Nisou. Kromě podpisu smlouvy a podpisu do pamětní knihy
navštívil pan primátor s doprovodem hasičskou zbrojnici, hasičské
muzeum, transbordér a Farmu Vysokou. A já osobně se již těším, až
přijedeme ukázat panu primátorovi do Jablonce jejich stříkačku
repasovanou a budeme se v ní moci všichni projet.
V Chrastavě dne 11. 3. 2015

Michael Canov, starosta

Horáèek bije na poplach  katastrofální výbìr daní v obcích, na kraji, vude
Již na konci února jsme informovali o katastrofálním výběru daní, který je v rozporu s veškerým očekáváním
včetně podrobných údajů v Chrastavě. V první polovině března se situace nejen nezlepšila, ale ještě zhoršila.
V Chrastavě klesl výběr o 28 % oproti loňskému roku. A podobné je to všude, prakticky ve všech obcích i na
kraji. Poslanec Parlamentu České republiky Václav Horáček začal bít na poplach, v Liberci uspořádal na dané
téma tiskovou konferenci a snaží se získat odpověď přímo od ministra financí. Protože to je na dané situaci
největší záhada. Všichni zodpovědní – vláda, ministerstvo financí a další – mlčí, mlčí a mlčí, nebo sdělí, že
neví nebo že věří, ale nikdo nedokáže situaci vysvětlit,
protože dle všech veřejně deklarovaných ukazatelů naopak
měly příjmy stoupat.
Protože v Chrastavě nechceme riskovat ani v případě toho
nejčernějšího scénáře a zároveň nechceme zrušit všechny
již schválené investice (ani navyšovat daň z nemovitostí či
Kam odloāit odpad v Chrastavì
poplatek za odpady), bude předložen nejbližšímu

zastupitelstvu dne 13. dubna
V CVA vystoupí
2015 ke schválení výsledek
Olga Lounová
výběrového řízení, které právě probíhá. Ve výběrovém řízení

hledáme finanční ústav, který nám na propad 2015 poskytne
úvěr. Pořád doufáme, že nebude vůbec třeba, ale musíme být
Èarodìjnice a lampionový prùvod
připraveni na všechno.


Z obsahu dnešního vydání

Pozvání do S-klubu a kina

Zprávy ze sportu

Støelcùm konèí vzduchovková
sezona

TJ Spartak uspìl
v grantu Libereckého kraje

Chrastava 20. 3. 2015

Ing. Michael Canov, starosta

Katastrofální výbìr daní hrozí ekonomickým kolapsem
V roce 2012 se podařilo Starostům prosadit v Parlamentu změnu v rozpočtovém určení daní
RUD s účinností od roku 2013, kdy si obce výrazně polepšily, nejvíce pak obce kolem 6 tisíc
obyvatel. V Chrastavě v parametrech roku 2012 ze 7 tis./ob. na 9,2 tis./ob. Zásluhou této
změny se v následujících letech zásadním způsobem navýšily příjmy města (a to přesto, že
se zároveň s navýšením RUD zrušila dotace na žáka) a město si tak mohlo dovolit řadu
investičních akcí buď zcela nebo jako spoluúčast dotace.
Dokončení najdete na straně 2.
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Fotogalerie z návtìvy jabloneckého primátora v Chrastavì

o

okénko starosty mesta Chrastavy
Váāení spoluobèané, dovoluji si Vás pozvat na sto dvacátý estý

VEÈER SE STAROSTOU
na téma

Moānost realitních sluāeb firmy STING pro obèany Chrastavy.

Obrátili se na mě pracovníci firmy STING se žádostí o představení jejich služeb (zprostředkování prodeje, nákupu
či pronájmu nemovitostí, řešení krizových situací a další) pro občany našeho města. Rozhodl jsem se jejich žádosti
vyhovět formou možnosti představení se na večeru se starostou. Večera se zúčastní manažer liberecké pobočky
pan Zdeněk Bark a realitní makléř pan Jaromír Dolanský.
Odborným garantem večera je paní Libuše Mlynářová, referentka ORM MěÚ Chrastava.
Setkání se koná v pondělí 27. dubna 2015 od 17:00 hodin v malé zasedací místnosti budovy radnice.
Tìím se na Vai úèast.

Ing. Michael Canov, starosta

Dokončení z titulní strany
.

Katastrofální výbìr daní hrozí ekonomickým kolapsem
Pro srovnání (RUD včetně daně s nemovitosti):
2012 (před navýšením RUD)……………………….. 42 265 561,89 Kč
2013 (po navýšení RUD)………………………….. 54 703 174,29 Kč
2014 ……………………………………………….. 58 660 277,78 Kč
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Tzn. v roce 2013 o 12 mil. a v roce 2014 dokonce o 16,5 milionů
výše než před zvýšením RUD. Od toho je však nutno odečíst cca
1,3 mil. Kč za zrušenou dotaci na žáka v základní škole. Přesto se
jednalo o naprosto zásadní zlepšení. Pro rok 2015 bylo nastaveno v
rozpočtu vylepšení oproti roku 2012 o 15,5 mil. Kč (tzn. z důvodu
opatrnosti o 1 mil. Kč méně než v roce 2014). Jenže bohužel
navzdory všem prohlášením představitelů státu v médiích jsou
dosavadní příjmy z RUD za první šestinu roku naprosto

r

katastrofální. Přes parametrické navýšení RUD o 30 % (9,2/7) jsou
ve výsledku stejné jako před navýšením. Pokud se situace
zásadním způsobem nezmění, bude muset chrastavský rozpočet
projít 15 milionovou velmi bolestivou redukcí, která minimálně
zastaví veškeré investiční práce.
V Chrastavě dne 25.02.2015

Ing. Michael Canov, starosta

informace z radnice z radnice
Ze zasedání Rady mìsta Chrastava dne 9. bøezna 2015

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- schválila
v návaznosti na své usnesení 2015/02/I ze dne 26. 1. 2015
pronájem nebytového prostoru o výměře cca 6 m2 v domě č. p. 236,
Turpišova ulice, panu Pavlu Hudcovi, za účelem provozování
kanceláře pro jednatelství cestovní agentury, vč. návrhu smlouvy o
nájmu nebytových prostor čj. N/14/2015
- schválila
pronájem části pozemku par.č. 13/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú.
Chrastava I, panu Pavlu Vaníčkovi, za účelem zřízení zahrady pro
rekreaci, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemku čj. N/15/2015
- schválila
1. pronájem části pozemku par.č. 69 o výměře cca 40 m2 v k.ú.
Chrastava II, panu Zdeňku Šimkovi, za účelem zřízení zahrady pro
rekreaci, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemku čj. N/16/2015
2. pronájem části pozemku par.č. 93/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú.
Chrastava I, panu Jakubu Holcovi za účelem zřízení parkovacího
místa pro osobní automobil, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemku
čj. N/17/2015
-schválila
1. návrh smlouvy o zřízení služebnosti čj. VB/03/2015, kterou
uzavře oprávněný Severočeská vodárenské společnost, a. s.,
povinný Liberecký kraj, a investor město Chrastava, k zajištění
strpění umístění, zřízení stavby „Kanalizační řad Dolní Vítkov“ a
náklady spojené se zřízením služebnosti a pověřila starostu jejím
podpisem
2. návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/04/2015, kterou
uzavře oprávněný Severočeská vodárenské společnost, a. s.,
povinný Povodí Labe, státní podnik, a investor město Chrastava, k
zajištění strpění umístění, zřízení stavby „Kanalizační řad Dolní
Vítkov“ a náklady spojené se zřízením věcného břemene a pověřila

starostu jejím podpisem
3. návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě čj.
VB/05/2015, kterou uzavře oprávněný Severočeská vodárenské
společnost, a. s., povinný pan Rostislav Kašpar, a investor město
Chrastava, k zajištění strpění umístění, zřízení stavby „Kanalizační
řad Dolní Vítkov“ a náklady spojené se zřízením služebnosti a
pověřila starostu jejím podpisem
4. návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě čj.
VB/06/2015, kterou uzavře oprávněný Severočeská vodárenské
společnost, a. s., povinní manželé paní Marta Kašparová, a investor
město Chrastava, k zajištění strpění umístění, zřízení stavby
„Kanalizační řad Dolní Vítkov“ a náklady spojené se zřízením
služebnosti a pověřila starostu jejím podpisem
5. návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě čj.
VB/07/2015, kterou uzavře oprávněný Severočeská vodárenské
společnost, a. s., povinný pan Pavel Mulač, a investor město
Chrastava, k zajištění strpění umístění, zřízení stavby „Kanalizační
řad Dolní Vítkov“ a náklady spojené se zřízením služebnosti a
pověřila starostu jejím podpisem
6. návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě čj.
VB/08/2015, kterou uzavře oprávněný Severočeská vodárenské
společnost, a. s., povinní manželé Marie a Pavel Mulačovi, a
investor město Chrastava, k zajištění strpění umístění, zřízení
stavby „Kanalizační řad Dolní Vítkov“ a náklady spojené se zřízením
služebnosti a pověřila starostu jejím podpisem
7. návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě čj.
VB/09/2015, kterou uzavře oprávněný Severočeská vodárenské
společnost, a. s., povinní manželé Milena a Vítězslav Glaserovi a
investor město Chrastava, k zajištění strpění umístění, zřízení
stavby „Kanalizační řad Dolní Vítkov“ a náklady spojené se zřízením
služebnosti a pověřila starostu jejím podpisem
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8. návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě čj.
VB/10/2015, kterou uzavře oprávněný Severočeská vodárenské
společnost, a. s., povinný pan Vítězslav Glaser, a investor město
Chrastava, k zajištění strpění umístění, zřízení stavby „Kanalizační
řad Dolní Vítkov“ a náklady spojené se zřízením služebnosti a
pověřila starostu jejím podpisem
9. návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě čj.
VB/11/2015, kterou uzavře oprávněný Severočeská vodárenské
společnost, a. s., povinná paní Ludmila Drahoňovská, a investor
město Chrastava, k zajištění strpění umístění, zřízení stavby
„Kanalizační řad Dolní Vítkov“ a náklady spojené se zřízením
služebnosti a pověřila starostu jejím podpisem
10. návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě čj.
VB/12/2015, kterou uzavře oprávněný Severočeská vodárenské
společnost, a. s., povinná paní Mgr. Ilona Wolkerová, a investor
město Chrastava, k zajištění strpění umístění, zřízení stavby
„Kanalizační řad Dolní Vítkov“ a náklady spojené se zřízením
služebnosti a pověřila starostu jejím podpisem
11. návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě čj.
VB/13/2015, kterou uzavře oprávněný Severočeská vodárenské
společnost, a. s., povinný pan Miroslav Gireth, a investor město
Chrastava, k zajištění strpění umístění, zřízení stavby „Kanalizační
řad Dolní Vítkov“ a náklady spojené se zřízením služebnosti a
pověřila starostu jejím podpisem
- schválila
1. v návaznosti na své usnesení 2009/12/XVI ze dne 18. 9. 2009
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, čj.
VB/14/2015, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování vrchního
vedení NN, za cenu ve výši 500,- Kč + DPH
2. v návaznosti na své usnesení 2012/09/III/3 ze dne 13. 6. 2012
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, čj.
VB/15/2015, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a. s., jímž
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování kabelové
přípojky NN, za cenu ve výši 1.100,- Kč + DPH
3. v návaznosti na své usnesení 2012/03/VII/1 ze dne 20.2. 2012
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, čj. VB/16/2015, ve
prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o., jímž dojde k zajištění
strpění umístění, zřízení a provozování stavby SO 502.6 Přeložka
NTL plynovodní přípojky pro č.e. 298 v km 20,425, číslo stavby
66363“ za cenu ve výši 605,- Kč vč. DPH
- vzala na vědomí
seznam akcí financovaných z Fondu bydlení
- zveřejňuje záměr
prodat ojeté motorové vozidlo Škoda Felicia, druh osobní vozidlo,
rok výroby 1999 za minimální cenu 8.000,- Kč. Nabídky na odkup 3
autobazarů jsou uvedeny v příloze č. 7 k originálu usnesení
- vzala na vědomí
zápis č. 2015/4 z jednání bytové a sociální komise ze dne 9. 2. 2015
- rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Ludmile Prknové
- vzala na vědomí
zápis č. 2015/5 z jednání bytové a sociální komise ze dne 26. 2.
2015
- rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Heleně Tothové
- rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS manželům Marii a Antonínu
Holíkovým
- rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Věře Faladové
- rozhodla
o vypořádání zlepšeného výsledku hospodaření zřízených PO za
rok 2014
- schválila
v souladu s § 31, odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů, odpisové plány zřízených příspěvkových organizací na
rok 2015 sestavené v souladu s ustanovením ČÚS č. 708

a) Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec,
příspěvková organizace, IČ 72741643
b) Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69,
příspěvková organizace, IČ 72741724
c) Mateřská škola,
Chrastava, Revoluční 488, příspěvková
organizace, IČ 72741881
d) Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec,
příspěvková organizace, IČ 69411123
- schválila
v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a další
související zákony a v souladu s usnesením RM ze dne 9. 3. 2015
č.j. rrrr/mm/x účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací za
rok 2014
a) Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec,
příspěvková organizace, IČ 72741643
b) Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69,
příspěvková organizace, IČ 72741724
c) Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, příspěvková
organizace, IČ 72741881
d) Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec,
příspěvková organizace, IČ 69411123
- schválila
na základě žádosti darovací smlouvu DR/5/2015 – finanční dar TJ
Spartak Chrastava, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ
46744657, pro oddíl sálové cyklistiky a pověřila starostu města
podpisem smlouvy
- schválila
na základě žádosti darovací smlouvu DR/6/2015 – finanční dar
Základní organizace AVZO-TSČ ČR Chrastava, pobočný spolek,
Pobřežní 44, Dolní Chrastava, 463 31 Chrastava, IČ 46748563,
SPORTOVNÍ STŘELECKÝ KLUB CHRASTAVA, zastoupený
předsedou Josefem Rajnohou
- schválila
licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl mezi OSA
– Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s. Praha a
Městem Chrastava a pověřila starostu jejím podpisem
- vzala na vědomí
hodnotící protokol veřejné zakázky v souladu s bodem 3.1.
Směrnice Rady města Chrastava č. 1/2013, o zadávání veřejných
zakázek, včetně hodnocení a výběru vybraného uchazeče
- zrušuje
1) ceník č. 2/2009, Společenský klub Chrastava – Infocentrum
2) ceník č. 5/2010 - Infocentrum
3) ceník č. 2/2011 - Infocentrum
- schválila
ceník č. 1/2015 materiálu, služeb a inzerce pro Infocentrum
Chrastava
· zmocnila místostarostku případně starostu města ke stanovování
prodejní ceny v případě nových předmětů typově shodných s
předměty v platném ceníku do doby jeho aktualizace
- schválila
zakoupení knih v celkové hodnotě 10 000,- Kč. Jedná se o knihu
„Tábory a válečná výroba“ od Ivana Rouse pro potřeby města.
- vzala na vědomí
omezený provoz MŠ Chrastava v době hlavních prázdnin v roce
2015
- schválila
na základě žádosti veřejnoprávní smlouvu HFO/VP/1/2015/Sl – o
poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Spartak Chrastava,
Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 46744657, pro oddíl zápasu
- s c h v á l i l a v návaznosti na usnesení 2014/13/VI ze dne 6. 8.
2014
1. záměr pronajmout plakátovací plochy za účelem jejich
provozování a případného rozšíření formou výběrového řízení;
2. vyhlášení výběrového řízení na komplexní pronájem a správu
plakátovacích ploch v majetku města, včetně veškerého
souvisejícího servisu a údržby;
3. zadávací dokumentaci „Chrastava – pronájem plakátovacích
ploch“
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Program rozvoje mìsta Chrastava 2015  2020, chceme znát vá názor
Vážení občané města Chrastavy,
odbor rozvoje, dotací a správy majetku zpracovává v současné době Program rozvoje města Chrastava pro období 2015 – 2020. Jeho
součástí je i anketa, ve které chceme znát váš názor na budoucí rozvoj města. Výsledky průzkumu budou použity zejména pro formulaci
priorit rozvoje města pro další období.
Většina otázek ankety je stejná jako v anketě, která byla součástí zpracování posledního strategického plánu města v roce 2008 a která
opakovala většinu otázek ze šetření v roce 1996. Jedním z jeho cílů je tedy porovnání názorů obyvatel města po 7, resp. 19 letech.
Vyhodnocení dotazníků včetně porovnání odpovědí v předešlém průzkumu bude rovněž zveřejněno v Chrastavských listech a na www
stránkách města.
Dotazník najdete jako samostatnou přílohu tohoto vydání Chrastavských listů, případně bude k vyzvednutí v infocentru a na podatelně v
budově radnice.
Vyplněný dotazník odevzdejte prosím nejpozději do čtvrtka 30. dubna 2015 na jedno z následujících míst:
·
na radnici – do podatelny v 1. patře
·
do infocentra na náměstí 1. máje
Dotazník bude možné také vyplnit v elektronické verzi na stránkách města www.chrastava.cz.
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava

Ztráty a nálezy
Na webové stránce http://www.chrastava.cz/deska/ztraty.htm
byla zveřejněna rubrika Ztrát a nálezů.

Kam odloāit odpady v Chrastavì
směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru, skla, plastů,
biologického, objemného a nebezpečných složek komunálního odpadu z komunálního odpadu
- ukládá se do typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejneru) umístěné na individuálním nebo společném
stanovišti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------využitelný (tří děný) odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího
využití – plasty, papír, sklo, nápojové kartony
- ukládá se do zvláštních sběrných nádob
PL – plast (žlutá)

PAP – papír (modrá)

Tabulka stanovišť pro tří děný odpad v Chrastavě:

SK – sklo (zelená)

NK – nápojové kartony (oranžová)
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Kovy a rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad (biologické odpady
rostlinného původu) – se shromažďují na sběrném dvoře Technických a
stavebních služeb Chrastava v Liberecké ulici.
Elektrospotřebiče – televizory, bílá technika, výpočetní technika, malé domácí
spotřebiče, elektrické nářadí a nástroje, mobilní telefony apod. se v rámci
zpětného odběru rovněž odkládají na sběrném dvoře TSS Chrastava.

Provozní doba sběrného dvora:
---------------------------------------------------------------Pondělí
15:00 – 18:00 hodin
Úterý
7:00 – 10:00 hodin
Středa
12:00 – 15:00 hodin
Čtvrtek
7:00 – 10:00 hodin
Pátek
10:30 – 12:30 hodin
Sobota
9:00 – 12:00 hodin
Mimo uvedenou provozní dobu je areál
sběrného dvora uzavřen!

Objemný odpad je složka komunálního odpadu, kterou
nelze uložit do sběrné nádoby určené pro směsný odpad s
ohledem na její rozměr, hmotnost nebo vlastnosti např.
nábytek, koberce apod. a nebezpečné složky komunálního
odpadu
je možné odložit na sběrném dvoře TSS Chrastava nebo
předat pracovníkům firmy AVE při pravidelném jarním a
podzimním mobilním svozu.
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JARNÍ SVOZ
se uskuteční v sobotu 18. a v neděli 19. dubna 2015. Systém zůstává stejný jako v uplynulých letech – městem bude projíždět souprava
kontejnerů s obsluhou, která bude odpad vybírat a ukládat přímo na vůz. Rozpis míst i časů je uveden dále.

Děkujeme Vám, že využíváte nabízených služeb a odpad nekončí na černých skládkách v okolí města.
Z. Vojtíšková, referent ORM

Z deníku Mìstské policie Chrastava / únor 2015

PREVENTIVNÍ ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE

Výkon služby ve městě Chrastava
- kontroly okrajových částí města – hřbitov, přehrada, vodojemy, parky, školky, školy, transbordér, kostel, pomníky,
koupaliště, sídliště Střelecký Vrch, sídliště okálů, okolí rybníků na Střeleckém Vrchu, podchod pod silnicí 1/13, sídliště
v ul. Andělohorská, sv. Ján, namátkové kontroly vysílače na Ovčí hoře
- kontroly v centru města – tržnice, okolí TJ Spartaku (kotelna, skatepark), bývalá kotelna za Kovákem, nefunkční
ubytovna Kovák, betonka, podloubí na náměstí, autobusové zastávky, autobusové nádraží, vlakové zastávky,
vlakové nádraží, náměstí – parkovací hodiny, vyhláška o požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných
prostranstvích, dům azylového typu, Eichstättská cesta, školní jídelna, škola, společenský klub
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru města Chrastava i obce Stráž nad Nisou
- dohled nad dopravní situací v centru města a okolí města
- kontroly parkování na celém katastru města
- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích, majetku města, soukromém majetku apod.
- monitoring nepovolených ( tzv.černých ) skládek v katastru města
- dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení města
- kontroly krytých vlakových i autobusových zastávek zaměřené na dodržování zákazu kouření
- kontroly okraj. částí města – Vítkov a býv. statek tzv. pětistovka, Vysoká, Víska, Kolonka, Andělská Hora, Barandov
Výkon služby v obci Stráž nad Nisou
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru obce
- dohled nad dopravní situací v centru obce a okolí obce
- kontroly parkování na celém katastru obce
- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích, majetku obce, soukromém majetku apod.
Další činnost
Opakované namátkové kontroly domu Azylového typu v ul. Soudní ohledně dodržování veřejného pořádku a nočního
klidu.
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- přijato tel. oznámení výpravčí nádraží ČD v Chrastavě ohledně skupinky mladistvých, kteří se v podchodu chovají nevhodným
způsobem, před příjezdem hlídky MP se mladiství rozutekli, následně prováděny opakované kontroly nádražních prostor v průběhu
celého měsíce (od 10.2.2015), zejména ve večerních hodinách po setmění
- Přijato tel. oznámení ohledně poraněného dravce ležícího ve vnitrobloku v ul. Turpišova, poraněný dravec převezen manželům
Slukovým do Bílého Kostela nad Nisou, kteří se starají o poraněné dravce.
- Na základě přijatého telefonického oznámení bylo provedeno zabezpečení propadlého kanálu v ul. Školní.
- Při hlídkové činnost i v ul. Liberecká byla zjištěna dopravní nehoda, která se stala těsně před průjezdem hlídky MP, přivolána RZS, na
místě hlídka MP usměrňovala dopravu.
Odchyt zvířat
Počet mrtvých zvířat - 1x pes, počet odchycených zvířat : 3x - odvoz do útulku Azyl pes Krásný Les.
Spolupráce s OOPČR Chrastava
Opakované namátkové DBA se zaměřením na dodržování zákazových značek a řidiče jezdící pod vlivem alkoholu. Kontroly zaměřené
na dodržování veřejného pořádku a nočního klidu.

k

kultura spolecenský klub / kino / akce

Jakub Smolík a Hedvika Tùmová rozezpívali kino
V chrastavském kině se opět ozýval smích a zpěv. A to v úterý 3. března 2015, kdy zde vystupoval
se svým zábavným programem Jakub Smolík. Známé hity či nové písničky propojené s veselým
vyprávěním, zodpovězení dotazů, úžasný pěvecký doprovod zpěvačky Hedviky Tůmové, vyvolalo
na všech tvářích úsměvy. Lidé se pobavili a s chutí si i zazpívali známé písničky, jako např. „Až se ti
jednou bude zdát“, „Prý chlapi nebrečí“, „Jen blázen žárlí“, „Popelky“, „Říkej mi táto“ a mnohé
další. Celkovou atmosféru podtrhlo skvělé ozvučení a osvětlení pod taktovkou pánů Luboše
Komárka a Petra Bartoše.
Věděli jste, že původní jméno zpěváka není Jakub ale Jaroslav?
Svoji první country skupinu „Travaléři“ založil již v roce 1975. Na vojně vystupoval s tanečním a
dechovým orchestrem „Horizont“. Studoval Ježkovu Konzervatoř v Praze. Působil jako frontman
rockových skupin „Rockyt“ a „Kroket“. V roce 1987 získal ocenění Duhová deska za nejúspěšnější
píseň roku „Až se ti jednou bude zdát“, která vlastně odstartovala jeho kariéru. Vydával desky, nyní
CD, DVD, spolupracoval na různých dětských pěveckých projektech, vyprodává koncerty, natáčí
videoklipy. Od roku 2000 vystupoval po celé České republice, ale i v zahraničí s kapelou „Zlatí paroháči“. V roce 2003 se stal v anketě Český
slavík „Skokanem roku“ a v roce 2005 získal první Zlatou desku.
Hedvika Tůmová, která s Jakubem Smolíkem do Chrastavy přijela, studuje zpěv na Pražské konzervatoři, vystupovala v muzikálu „Bídníci“ v
roli Cosetty, spolupodílí se na vedení dětského pěveckého sboru „Coro Piccolo“, natáčí filmovou hudbu pro televizi a rozhlas. Kromě zpěvu a
divadla se věnuje také skládání. Svým nádherným hlasem překvapila celé kino.
Jakub Smolík ke svým 55. narozeninám vydal 3CD „55 hitů – Best Of “ .
Některé písničky z jeho posledního CD „Vítám každý nový den“ zazněly i v kině. Návštěvníci koncertu si měli možnost zakoupit plakáty i tato
obě CD.
Po skončení koncertu se Jakub Smolík i se zpěvačkou Hedvikou Tůmovou ochotně podepisovali a fotili se svými fanoušky.
Z kina odcházeli všichni spokojeni, pozitivně naladěni. A jak jsme se dozvěděli, mnozí si písničky Jakuba Smolíka notovali ještě doma.
Jitka Marxová

COUNTRYBÁL provonìný Mexikem
Poslední únorový pátek se konal v sále CVA 3. Countrybál pořádaný TO Perseem a Společenským klubem Chrastava. V letošním roce byl
Countrybál s přízviskem Mexický. Návštěvníkům u vstupu oddíloví mexičané nabízeli mexické svatební koláčky a každý obdržel českošpanělský slovník. K tanci nám hrála skvělá a oblíbená kapela Hazard. O ukázky tanců (letos amerického stepu - Cloggingu) se postarala
taneční skupina Countryon z Jablonce. Myslím, že úžasný byl i jejich půlnoční Kankán.
Tequila tekla proudem a o naše bříška se tradičně výborně postaral pan Laksar. Mexicky laděné soutěže nepostrádaly mexicky laděné
odměny. Jedna z tanečnic naučila zájemce mexický seznamovací tanec a kdo neuměl tančit ve stylu country, úplně si vystačil s českou

9
polkou, valčíkem nebo plouživým ploužákem. Zábava se myslím podařila a za organizátory mohu prohlásit, že už se těšíme zase za rok.
Petra Kopecká

Travestie show opìt v Chrastavì
Ve středu 11. 3. k nám opět zavítali naši oblíbení hoši z TECHTLE
MECHTLE a nově i ze SCREAMERS se svou travestie show „
Přijela pouť“. Opět bylo na co se dívat. Se svými scénkami herci
vpluli i mezi diváky, kteří byli jejich humorem unešení. Vidět jsme
mohli Lucii Bílou, Pink, Hanu Zagorovou, Cher a mnoho dalších.
Myslím, že nejedna dáma byla okouzlena jejich dokonalým
líčením a ladnou chůzí na neuvěřitelně vysokých podpatcích.
Kluci (dámy), těšíme se na vaší další show.
Eva Mouchová, referent společenského klubu
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V DUBNU NA VÁS ČEKÁ...
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SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA
DUBEN 2015
Pátek

3.
16 hodin
CVA

Čtvrtek

9.
19 hodin
CVA

Středa

15.
17 hodin
CVA

Sobota

18.
VÝHLEDY

Středa

22.
10.15 h.
KINO

Čtvrtek

23.
NÁMĚSTÍ

Čtvrtek

30.
18 hodin

VELIKONOČNÍ DÍLNY
Tvoøivé dílny pro vechny.

OLGA LOUNOVÁ
Akustický koncert, pøedprodej v infocentru nebo na www.evstupenka.cz.

Vstupné: 150,-Kè

Jarní koncert žáků hudebních škol
VÝHLEDY 2015

36. roèník setkání turistù na vrcholu Výhledù, poøádá KÈT a osadní výbor Vítkov.

Jak víla Modrovláska
splnila tři přání Pohádka pro dìti.

Vstupné: 20,-Kè

MĚSTSKÉ TRHY
ČARODĚJNICE A LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Lampionový prùvod odchází v 18 hodin z námìstí za hasièskou zbrojnici. K tanci a poslechu hraje SEPTIMA.

GALERIE

OHLÉDNUTÍ
vystavují āáci Základní umìlecké koly
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DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

PROGRAM KINA
DUBEN 2015
Změna programu vyhrazena! Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
Pátek 3. dubna v 17 hodin – PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
KONEČNĚ DOMA (Home) – USA – animovaná komedie – 92
minuty
vstupné: 120 Kč, děti do 15 let – 100 Kč
Na naši krásnou modrou planetu dorazili Buvové, což jsou mimozemští
vetřelci s mnoha chapadýlky místo nožiček, kteří dosud putovali mezigalaktickým prostorem a hledali pro sebe novou planetu, na které by
mohli v klidu a snad i míru žít. Tu jejich původní zničili nepřátelští Gorgové, kteří se na ně z nějakého důvodu naštvali a pronásledují je napříč
celým vesmírem. Takto ale nezačíná film o válce světů, ale kouzelná
a vtipná animovaná komedie Konečně doma.
Pátek 3. dubna v 19 hodin
Láska za časů apokalypsy
MĚSTO 44 (Miasto 44 / City 44) - Polsko – válečné drama – české
titulky - 127 minut
vstupné: 110 Kč
Film Město 44 vypráví příběhy mladých lidí, kteří žijí své životy jako by
každý den měl být jejich posledním. Není to díky přemíře statečnosti
nebo lehkovážnosti – tento postoj je přirozený s ohledem na skutečnost,
které čelí. Píše se totiž rok 1944 a jejich příběhy se odehrávají v Němci
okupované Varšavě.

zení a přeprogramování jednoho z policejních droidů, stane se robot
jménem Chappie vůbec prvním robotem se schopností samostatného
myšlení a cítění. Jak se jeho existence stává v očích mocných stále
větší hrozbou pro celé lidstvo, nezastaví se tito před ničím, aby vynutili
zachování statu quo a zajistili, aby byl Chappie současně i posledním
robotem svého druhu.
Pondělí 20. dubna v 18:00 hodin

ČAROVNÝ LES (INTO THE WOODS) – USA – české titulky –
muzikál
vstupné: 100 Kč
Čarovný les je moderním zpracováním oblíbených pohádek bratří
Grimmů, ve kterém se protínají příběhy hned několika z nich, a který
ukazuje, jaké důsledky mají přání a poslání jejich postav.
Pondělí 20. dubna ve 20:00 hodin
REZISTENCE (Insurgent) – USA – české titulky – dobrodružný –
119 minut
vstupné: 100 Kč
Pokračování filmové série Divergence s názvem Rezistence je po úspěchu prvního dílu o poznání velkolepější a výpravnější, nepostrádá velkou dávku akce a triků. Hlavní hrdinka Tris v podání Shailene Woodley
pokračuje v boji s nelítostným systémem i se svými vlastními démony.
Idylická společnost žijící v symbióze různých frakcí je nyní na pokraji
války, osudy všech nabírají rychlý spád a každá volba má své následky.
Tris není výjimkou.

Pátek 10. dubna v 16 a v 18 hodin – PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
OVEČKA SHAUN VE FILMU – Velká Británie/Francie –
animovaná komedie – 85 minut vstupné: 100 Kč, děti do 15 let - 80 Kč
Shaun se rozhodne vyhlásit volný den a užít si nějakou zábavu. Den ale
nakonec bude mnohem akčnější, než by čekal, když věci naberou nečekané obrátky. Kombinace farmáře, karavanu a velmi strmého kopce zavede všechny do velkoměsta a bude jen na Shaunovi a jeho stádu, aby
se všichni dostali bezpečně zpátky na rodné pastviny.

Pásmo pohádek pro malé i velké diváky.

Pátek 10. dubna ve 20 hodin

Pátek 24. dubna v 18:00 hodin

RYCHLE A ZBĚSILE 7 (Fast & Furious 7) - USA – akční – české
titulky – 137 minut
Pomsta se vrací domů...

vstupné: 120 Kč

Pondělí 13. dubna v 17:30 hodin - PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

POPELKA – USA – české znění – pohádka – 114 minut
vstupné: 100 Kč
Děj snímku Popelka sleduje osudy mladé Elky (Lily James), jejíž otec,
kupec, se po smrti její matky znovu ožení. Elka má svého tatínka velice
ráda, a tak se snaží ke své nové maceše (Cate Blanchett) a jejím dvěma dcerám Anastázii (Holliday Grainger) a Drizele (Sophie McShera)
chovat vstřícně, a dělá všechno proto, aby se ve svém novém domově
cítily dobře. Když ale Elčin otec nečekaně zemře, Elka zjistí, že je vydána na milost své nové žárlivé a kruté rodiny. Zanedlouho se z ní stane
obyčejná služka, věčně umouněná od popela, které ostatní posměšně
říkají Popelka.
Pondělí 13. dubna ve 20:00 hodin
CHAPPIE – USA, akční, sci-fi, české titulky,121 minut, vstup: 100 Kč
Režisér filmů District 9 a Elysium představuje snímek Chappie. V nepříliš vzdálené budoucnosti dohlíží na dodržování pořádku mechanické
policejní jednotky. Nyní se jim ale lidé začínají bránit. Když dojde k odci-

s

sport

Pátek 24. dubna v 16:30 hodin - PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

U VODY a jiné pohádky – ČR – pásmo pohádek – 65 minut
vstupné: 30 Kč

KRÁLOVA ZAHRADNICE (A Little Chaos) – USA – české titulky
–romantický
vstupné: 120 Kč
Velká kostýmní podívaná z doby krále Ludvíka XIV, Krále Slunce. Co
všechno skrývají zahrady ve Versailles? Velkolepou nádheru, ale také
intriky, neřest, nenávist... a jeden překvapivý příběh s úžasnou Kate
Winslet v hlavní roli. Režie i role francouzského krále se ujal Alan Rickman.
Pátek 24. dubna ve 20:00 hodin

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI (Fifty Shades of Grey) – USA –
české titulky – erotický – mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč
„Pan Grey vás přijme za okamžik.“ Tahle prostá věta uvedla setkání,
které zcela změnilo život nesmělé studentky Anastasie. Zároveň je součástí příběhu, jenž se stal celosvětovou literární senzací, která v rychlosti prodejů překonala i Harryho Pottera. I proto bylo dalším logickým
krokem filmové zpracování. V čem vězí kouzlo erotického příběhu Padesát odstínů šedi? Jednoduchá odpověď na to neexistuje. Jsou prostě
fenomény, které logickými argumenty vysvětlit nelze.

informace sportovních klubu

Zprávy z kolové  rok 2014

V roce 2014 čítalo členů sálové cyklistiky (kolové) celkem 24 závodníků, z toho 14 mužů (8 aktivních a 6 mužů členové). Junioři byli 2 a žáků
bylo celkem 5. V září přišli další tři noví, takže máme celkem 8 žáků.
V roce 2014 se oddíl zúčastňoval turnajů jak v domácích soutěžích v Čechách a na Moravě, tak i v zahraničí, a to v Německu a ve Francii. V
domácích soutěžích to byly především turnaje pořádané Českým svazem cyklistiky, a to jak kvalifikační tak mistrovské turnaje ve všech
kategoriích. Mezinárodní turnaje byly vesměs přátelské, zúčastňujeme se hlavně soutěží v Německu - NiederSeifersdorfu, Leutersdorfu a
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Freitalu (Drážďany) a pak také ve Francii - Rombas. Na turnajích v Německu obsadila naše dvojice 2x šesté a 1x sedmé místo, v
Leutersdorfu získala dvojice Fadrhonc Daniel – Brodský Tomáš 1. místo a ve Francii dvojice Fadrhonc Daniel – Fadrhonc Michal získala 1.
místo a turnaj vyhrála.
V domácích soutěžích jsme se zúčastnili soutěže U 23 všech tří kol v Olomouci, Šitbořicích a Nezamyslicích, z toho jsme obsadili dvakrát 5.
místo a 1x 6. místo. Za naše závodníky soutěžila dvojice Culek Jiří – Fořt Filip. Z těchto tří turnajů postupovali do semifinále a pak do finále,
které se hrálo 17. května 2014 v Chrastavě a tady naše dvojice získala v celkovém hodnocení 3. místo.
Muži odehráli Český pohár mužů ELITE, v prvním kole obsadila dvojice Fadrhonc Daniel – Brodský Tomáš 1. místo, v semifinále ČP skupiny
„B“ ve Svitávce obsadili 7. místo a ve skupině „A“, která se hrála v Liberci obsadila dvojice Hodaň Dalibor – Matuškovič Pavel 8. místo.
Účast v I. lize si vybojovali Fadrhonc Daniel – Brodský Tomáš, v 1. kole obsadili 4. místo, ve 2. kole 2. místo, ve 3. kole 3. místo a celkově po
těchto třech kole se umístila naše dvojice v roce 2014 na čtvrtém místě.
V listopadu bojovali muži Matuškovič Pavel – Culek Jiří turnaj o postup do 2. ligy, zde skončili až na 8. místě a tím pádem se do 2. ligy
neprobojovali.
Junioři bojovali na Mistrovství České republiky, ve skupině „A“ získali 1. místo Hradecký Ondřej a Packa Dominik, další naši závodníci pak
získali 3. místo, a 5. místo obsadila kombinovaná dvojice Judytka Jakub (Chrastava) a Rájek David (Chodsko). V chrastavském Podzimním
turnaji, který byl kvalifikační, získali naši Dušek Pavel – Judytka Jakub 9. místo a v libereckém rovněž kvalifikačním turnaji obsadila naše
dvojice místo osmé.
Žáci bojovali v roce 2014 hlavně turnaje o Český pohár, zúčastnili se celkem šesti turnajů, kde získali 2x třetí místo, 1x páté místo, 3x šesté
místo, 2x sedmé místo a 1x osmé místo. Na mistrovství kraje v Liberci obsadili naši 1. a 2. místo.
Když bychom shrnuli celkové úspěchy za rok 2014, tak naším největším úspěchem bylo umístění na 3. místě v soutěži U 23 Juniorů a dále
celkově 4. místo mužů ELITE v 1. lize.
Chrastava 19. 3. 2015
Celler Ladislav, vedoucí oddílu

Zajímavosti z Orientaèního klubu Chrastava
1. REGISTRACE
V současné době je v našem klubu registrováno 121 členů, z toho je 51 dětí a mládeže do 16let. Tímto
vysokým počtem se řadíme na 16. místo v celé České republice (celkově existuje přes 200 klubů a
oddílů).
2. LYŽAŘSKÝ ORIENTAČNÍ BĚH (LOB)
31. 1. - 1. 2. (pořadatel Slovan Zdravotník Praha - prostor Vysoké nad Jizerou)
Sobota – Mistrovství ČR v LOBu na klasické trati.
Zlatá medaile pro K. Kaškovou v D35 (na snímku).
Neděle – Celostátní žebříček krátká trať - D21 1. K. Kašková
21. - 22. 2. (pořadatel KOS Slavia VŠ Plzeň, prostor Abertamy v Krušných horách)
Sobota dopoledne - Mistrovství ČR v LoBu na krátké trati - D21 7. K. Kašková
Sobota odpoledne - Celostátní žebříček sprint
D21 1. K. Kašková
Neděle - Celostátní žebříček klasika - D21 2. K. Kašková, H21B 4. V. Vokál
3. PRVNÍ ZÁVODY NOVÉ SEZÓNY
1. 3. sprint (pořadatel OCAD-workshop, prostor areál Technické univerzity v Liberci a příměstský les)
D10 1. K. Matyášová, H10 1. F. Kučera, H14 2. J. Bek, 3. V. Matyáš, H21K 1. O. Bek, H45 3. I. Vydra
14. 3. klasika (pořadatel TUV Turnov, prostor Podkost v Českém ráji)
HDR 2. T. Polák, H35 2. P. Pachner, H65 2. R. Smetana, D55 1. Z. Šaffková
4. ZAHRANIČNÍ ZÁVODY
7. - 11. 3. mezinárodní 5-denní závody v OB – LIPICA OPEN (Slovinsko), H45 5. I. Vydra
14. - 15.3. mezinárodní 2-denní závody – ostrov Krk (Chorvatsko), H 35 5. I. Vydra
Závody ve Slovinsku probíhaly v náročném kamenitém terénu s divokou vegetací se spoustou děr, prohlubní, závrtů téměř bez cest.
Někdy ve velmi strmých kopcích. Jaro už bylo v plném proudu, a tak jsme chtíc nechtíc museli šlapat po kvetoucích sněženkách, krokusech,
které zde rostou jako tráva... Běhali jsme v krasové oblasti na italské hranici u obce Lipice (chov známých bílých lipických koní). Konkurence
byla opravdu světová – vážili sem cestu závodníci z více než dvanácti zemí, vč. Kanady či Izraele.
V Chorvatsku byly dva závody na ostrově Krk. Běhalo se prakticky v kameništi s ostrými kameny se stovkami kamenných zídek, ovšem
zarostlých trnitým křovím. Přesto závody byly zajímavé, orientačně náročné, krásné a po závodech jsme se mohli koupat v mrazivě
studeném moři... (IV)
Eva Kašková

KÈT Chrastava a osadní výbor ve Vítkovì
srdeènì zvou na tradièní turistické setkání  36. roèník

VÝHLEDY 2015
18. dubna 2015

Sraz úèastníkù u kany na námìstí v Chrastavì v 8 - 8,30 hod.
Na Výhledech bude od 10 hodin táborák, buøty s sebou.
Obèerstvení pøímo na Výhledech zajiují i poøadatelé.
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Úspìch mladých chrastavských fotbalistù
Dne 28. února 2015 proběhl v tělocvičně v Chrastavě 1. ročník Gloria cupu. Na
palubovce se utkali borci z Višňové, Frýdlantu, Tatranu Bílý Kostel,Rapid Liberec
a dva týmy Chrastavy. Hráči předváděli ohromně bojovné výkony plné krásných
fotbalových akcí. Naši hráči se umístili na nádherném prvním místě..Velké
poděkování patří Karlu Lunákovi, který nám turnaj finančně zajistil. Věříme, že to
nebylo naposledy a Gloria cup se stane pravidelným turnajem ve sportovním
kalendáři Chrastavy.Velké poděkování také trenérům, kteří tuto akci zajišťovali a
v neposlední řadě trenérovi Petru Grusmanovi za přípravu turnaje. A také
p.Václavíkové za podporu mládežnického fotbalu. Jěště jednou obrovská
gratulace našemu chrastavskému teamu za nádherné první místo.
Trenér Josef Adámek
Za město se připojuji a gratuluji hráčům, trenérům a sponzorovi. Jste skvělí a
jen tak dál.
Zita Václavíková, místostarostka

Mezinárodní turnaj mládeāe
v zápase  Polsko
Stará Kamienica (Polsko) / 7. února 2015
Na 170 závodníků z 16 oddílů Polska a České republiky se
zúčastnilo tohoto mezinárodního klání mladých nadějí. Z našeho
oddílu se zúčastnilo 5 závodníků,kteří se v silné konkurenci
neprosadili a byli jsme rádi za jednu bronzovou medaili.
Další 3 borci bojovali o bronzovou medaili, bohužel po porážkách
skončili na 5. místech.
Turnaj se vůbec nepovedl Filipu Culkovi, který skončil až na 8.
místě.
Starší žáci :
54 kg – Culek Filip
8. místo
60 kg – Kronus Kamil
5. místo
Mladší žáci :
30 kg – Čiháček Dominik
5. místo
38 kg – Musil Matouš
5. místo
50 kg – Maurer Marek
3. místo

Mezinárodní turnaj mládeāe
o velkou cenu mìsta Plznì
PLZEŇ / 28. února 2015
Celkem 201 závodníků z 29 oddílů ČR, Slovenska a Srbska se
zúčastnilo mez. turnaje v zápase ve volném stylu. Našich 7
závodníků si vedlo velmi dobře a vybojovalo 4 zlaté medaile.
St. žáci: 54 kg – Culek Filip
11. místo
Ml. žáci: 65 kg – Hakl Martin
1. místo
Přípravka A: 30 kg – Kasalová Anna
1. místo
50 kg – Holcová Tereza
1. místo
40 kg – Sívek Daniel
4. místo
50 kg – Maurer Marek
4. místo
ml. žákyně: 56 kg – Košková Tereza
1. místo
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Turnaj mládeāe o velkou cenu mìsta Meziboøí
M E Z I B O Ř Í, 14. března 2015
Celkem 188 mladých zápasníků a zápasnic ze 16 oddílů Č R se zúčastnilo tohoto turnaje. Z našeho oddílu startovalo 13 závodníků a
vybojovali jsme 10 medailí: 4 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové medaile. V soutěži družstev jsme obsadili výborné 3. místo. Tímto děkujeme
firmě Košek, která nám uhradila sponzorsky dopravu .
Družstva :
1. místo Sokol Hodonín
2. místo Sokol Kladno
3. místo Spartak Nelson Chrastava
Přípravka C (6 – 7 let)
Přípravka B (8 – 9 let)

20 kg – Paštika Kristian
27 kg – Valenta Vendelín
39 kg – Tvrdek Daniel
42 kg – Adamec Matyáš
Přípravka A (10 – 11 let) 30 kg – Čiháček Dominik
40 kg – Sívek Daniel
40 kg – Musil Matouš
50 kg – Maurer Marek
Přípravka A dívky (10 – 11 let)
28 kg – Čiháčková Nikola
50 kg – Holcová Tereza
Mladší žákyně (12 – 13 let)
48 kg – Košková Veronika
52 kg – Košková Tereza
Starší žákyně (14 – 15 let) 70 kg – Jarošová Lucie

3. místo
5. místo
3. místo
2. místo
2. místo
4. místo
7. místo
3. místo
1. místo
1. místo
2. místo
1. místo
1. místo

Mistrovství Èeské republiky starích āákù a juniorù v zápase ø.ø.
Třinec / 15. března 2015
Tohoto šampionátu se z chrastavského oddílu zúčastnili dva žáci. Culek Filip prohrál ve skupině jedno utkání, pak postupně porazil 3
soupeře . V boji o 3. místo si s přehledem poradil s libereckým zápasníkem a vybojoval bronzovou medaili. Ještě lépe si vedl věkem mladší
žák Tadeáš Hakl , který vyhrál svoji skupinu a v boji o zlato podlehl borci z Chomutova . Vybojoval tak stříbrnou medaili.
Výsledky chrastavských :
žáci :
váha 54 kg – Culek Filip – 3. místo a váha 63 kg – Hakl Tadeáš – 2. místo.

TJ Spartak Chrastava  oddíl stolního tenisu
Do konce soutěže zbývá ještě odehrát dvě utkání a náš A tým má již jistotu zachování divize pro další soutěžní ročník. Po senzační
domácí výhře nad mužstvem z Nového Boru náš tým vyhrál i v herně posledního Sokola Bratříkov a zajistil si tak dostatečný bodový
náskok. Poslední zápasy, které odehraje naše družstvo v domácím prostředí (TJ Sokol Semily A, TJ Sokol Jablonec nad Jizerou A),
tak budou pouze bojem o konečné umístění v tabulce.

TJ Spartak Chrastava A – TJ Lokomotiva Česká Lípa A
8 : 10
T. Martenek 2/2, M. Cinibulk 3/1, K. Žemlička 1/3, P. Zahradník 1/3,
čtyřhra 1/1

TJ Spartak Chrastava B - TTC Preciosa Jablonné v Pod. A
9:9
P. Průša 2/2, L. Charvát 4/0, M. Živnůstka 0/2, M. Šimon 2/2, R.
Lipenský 0/2, čtyřhra 1/1

TJ Spartak Chrastava A – TJ Jiskra Nový Bor A
10 : 7
T. Martenek 3/1, M. Cinibulk 3/1, K. Žemlička 3/1, P. Zahradník 0/3,
čtyřhra 1/1

TJ Spartak Chrastava B - TJ Sokol Turnov B
5 : 10
P. Průša 1/3, L. Charvát 1/2, M. Šimon 1/2, R. Lipenský 1/2, čtyřhra 1/1

TJ Sokol Bratříkov A – TJ Spartak Chrastava A
2 : 10
T. Martenek 3/0, M. Cinibulk 2/1, K. Žemlička 2/0, P. Zahradník 2/0,
čtyřhra 1/1
TJ Bižuterie Jablonec n. N. B - TJ Spartak Chrastava A
10 : 7
T. Martenek 4/0, M. Cinibulk 1/3, K. Žemlička 1/3, P. Zahradník 0/3,

TJ Sokol Turnov C - TJ Spartak Chrastava B
10 : 8
P. Průša 3/1, L. Charvát 2/2, M. Živnůstka 2/2, M. Šimon 1/3, čtyřhra 0/2
Orel Studenec u Horek A - TJ Spartak Chrastava B
6 : 10
P. Průša 2/2, L. Charvát 2/2, M. Živnůstka 2/1, M. Šimon 2/1, čtyřhra 2/0
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DIVIZE ŽEN
22. března se v tělocvičně TJ Spartak Chrastava uskutečnilo čtvrté kolo krajské
divize žen za účasti týmů z Turnova, Nového Boru, Cvikova, Liberce a Chrastavy.
Náš oddíl reprezentovalo družstvo ve složení Palušová Jana, Peroutková Barbora,
Proboštová Tereza a Kaprálová Kateřina. Zápasy na domácích stolech tak ukončily
premiérovou sozónu, kdy naše hráčky sbíraly první mistrovské zkušenosti.
22. 3. 2015 – tělocvična TJ Chrastava – výsledky :
TJ Spartak Chrastava
TJ Jiskra Nový Bor
1:4
TJ Spartak Chrastava
Cvikováček Cvikov
0:5
TJ Spartak Chrastava
TJ Sokol Turnov B
5 : 0 (wo)
Karel Žemlička – předseda oddílu
FOTO: Jana Palušová

Støelcùm konèí vzduchovková sezóna
Dne 22. února se uskutečnily Krajské přebory Libereckého kraje s účastí střelců z jiných krajů
a některých reprezentantů ČR. Ve vzduchové pušce 60 ran stoje se umístil Josef Rajnoha s
nástřelem 544 bodů na 9. místě, Petr Klinger s 540 body na 10. místě, Petr Hedbávný s 520
body na 14. místě a Jan Děkanovský na 20. místě s nástřelem 472 bodů. V disciplíně ve
vzduchové pistoli 60 ran se Ladislav Kratochvíl umístil na 11. místě s nástřelem 515 bodů. V
kategorii mladší dorost ve vzduchové pušce 30 ran leže se na 29. místě s nástřelem 268 bodů
umístila Aneta Voříšková a na 31. místě s 261 body Husák Martin.
7. března začala malorážková sezona v Semilech. Této soutěže se účastnil Josef Rajnoha. S
nástřelem 558 body se umístil na třetím místě.
Na Mistrovství ČR ČSS v Plzni se nominoval Josef Rajnoha. S nástřelem 529 body skončil na
29. místě.
Mezinárodní soutěže v Görlitz se účastnili Petr Hedbávný, který v kategorii Libovolná
Malorážka nastřílel 571 bodů a Vzduchová Puška 60 ran ve stoje 363 bodů. Josef Rajnoha v
LM 60 nastřílel 576 v disciplíně VzPu 60 360bodů. Tato soutěž končí 28. března, proto
neznáme zatím umístění.
Poslední vzduchovková soutěž této sezony (hlavně pro dospělé) se uskuteční 28. března v
Hanušovicích. Jedná se o Mistrovství Asociace Víceúčelových Základních Organizací
Technických Sportů a Činností České Republiky. Nominovali se v kategoriích dorost do 12 let
Martin Husák a dorostenka do 12 let Aneta Voříšková (VzPu 30ran leže). Ženy Denisa
Kratochvílová (VzPu 40 ran stoje) a muži Hedbávný Petr, Jan Děkanovský a Josef Rajnoha
(VzPu 60 ran stoje)
Zveme všechny zájemce, kteří si chtějí zastřílet v rámci pravidelného tréninku, který se koná
každé úterý a čtvrtek od 15-18 hodin. Jsme ochotni v rámci možností zbraň zapůjčit a prodat
střelivo a terče.
Josef RAJNOHA, vedoucí SSK

KOMUNITNÍ CENTRUM BÉTEL
Přednáška na téma „Mezigenerační vztahy“
Ve středu 25. února proběhla v Komunitním centru Bétel v Klub
kavárně přenáška na téma „Mezigenerační vztahy“, na které se
sešlo více jak třicet zvědavých posluchačů. Přednáška byla určena
nejen pro seniory, ale i pro ostatní generace. Na dané téma
přednášel biskup Jednoty bratrské Mgr. Evald Rucký, Th.D.
Hlavním poselstvím bylo poukázat na důležitost vzájemného
obohacení různých generací. Zvláště senioři mohou být svými
zkušenostmi a svou zralostí velkým přínosem pro druhé. Na závěr
nechyběl prostor pro rozhovor a otázky.
Jiří Helis

Výjezd klubů PodVoda a Vagón v Novém Městě
pod Smrkem
V posledním únorovém víkendu podnikla třicetičlenná expedice
skládající se z volnočasových klubů PodVoda a Vagón vrcholový
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výstup na zasněženou horu Smrk. Naším základním táborem byl
stanoven J-Camp v Novém městě pod Smrkem, kde byla celá
výprava ubytována. Zde mladí dobrodruzi díky výtečnému vaření
kuchařek campu nabrali plno sil a byli plně připraveni na vysilující
výstup na zasněžený vrchol hory Smrku. Po cestě se mládež
potýkala s mnoha problémy, a to jak v podobě poměrně velkého
převýšení a chůze po zasněžených cestách, tak i v podobě výzev
utužujících kolektivy daných týmů. I přes menší obtíže byl vrchol
zdolán bez ztrát na životech účastníků a celá skupina si s nadšením
vychutnala překrásný výhled na zasněženou krajinu z vrcholu
rozhledny.
Ondra Helis

Ples seniorů
V sobotu 14. března jsme v rámci Klubu Evergreen již posedmé

uspořádali ve spolupráci se Společenským klubem ples pro seniory,
který se nesl v jarním duchu a který byl tentokráte hojně navštíven.
Přes šedesát seniorů mohlo shlédnout bohatý program. V
přestávkách vystoupili Frýdlanští dramatici s vtipnou scénkou a v
podání skvělé interpretky Vlaďky Dančevské zazněl operní zpěv,
jenž nadchl všechny přítomné. Večerem už tradičně provázela
hudební skupina Mix music a opět nechyběla ani plesová soutěž, na
kterou nám ochotně přispěli ochotní dárci: Květinářství
Zahradníková, Zahradnictví Schäfer, Ovoce-zelenina Valeš,
Drogerie Teta, firma Sipron, Lékárna Chrastava, RECo design–
Ivan Vydra a další jednotliví dárci. Při prezentaci činnosti Klubu
Evergreen jsme se ohlédli za akcemi loňského roku a samozřejmě
jsme se vyřádili na tanečním parketu.
Za Klub Evergreen Stanislav Vokál

V DUBNU VÁS SRDEČNĚ ZVEME:
Výlet Klubu Evergreen / středa 22. 4. , odjezd ve 14,30h od Bételu
Klub Evergreen zve seniory v rámci cyklu minivýletů „Na kafíčko“ na zámek Lemberk. Čeká nás prohlídka zámku a poté návštěva cukrárny v
Hrádku n. Nisou.
Přednáška s besedou: Výchova batolat / pátek 24. 4. od 19h
Rodinné centrum Domeček vás zve na přednášku s besedou Mgr. Evalda Ruckého, Th.D., který přináší nejen teorii, ale především mnoho
praktických rad pro rodiče dětí ve věku od 1 do 3 let.

o

ostatní zprávy

z Chrastavska

Místní organizace Českého rybářského svazu zve všechny příznivce RYBAŘENÍ v sobotu dne 30. května 2015
na čtvrtý ročník RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ, které se budou konat na rybníku LUČNÍ.
- registrace DĚTI – od 8–9 hodin, závody od 9-11hodin / - registrace DOSPĚLÍ – od 12–13hodin, závody od 13-18 hodin.
Na místě si i ti, co nejsou členy, budou moci zapůjčit prut, koupit nástrahu i návnadu!! Po skončení závodu bude připraveno opékání buřtíků.
Všechny vás srdečně zveme – vezměte si dobrou náladu a všem přejeme hezké počasí a hodně sluníčka a hlavně radost ze
soutěžení!!
Dospělí vstupné 50,-kč.
Výbor MO ČRS Chrastava.
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Odeel Petr Dìkan, bývalý zastupitel mìsta Chrastavy
V minulých dnech opustil tento svět bývalý člen zastupitelstva města Chrastava pan Petr Děkan. Petr Děkan se po
revoluci spolupodílel na obnově sociální demokracie v Chrastavě. Po celá devadesátá léta byl mým politickým
souputníkem a soupeřem zároveň. Jako lidé jsme přitom byli vždy kamarádi.
Přes zármutek mi dovolte jednu úsměvnou vzpomínku ze zastupitelstva konce 90. let. Petr by se jistě nezlobil.
Legendárním se tehdy stal Petrův vášnivý spor s tehdejším
starostou o tom, jak má viset chrastavská vlajka, jejíž jediný
tehdejší exemplář byl na zdi v zasedací místnosti. Zda tak či
naopak. Oba měli svá tvrzení podložená historickými
fotografickými důkazy. A tak jsme spor dali rozsoudit
heraldické komisi Parlamentu ČR, kde se zjistilo, že naše
vlajka oficiálně vůbec neexistuje, a byl tak dán impuls pro její
oficiální vznik v podobě, jak ji dnes známe.
Čest památce pana Petra Děkana.
V Chrastavě dne 4. 3. 2015

Michael Canov, starosta

Jarní Srdíèkové dny
Město Chrastava spolu s obecně prospěšnou společností Život
dětem pořádá veřejnou sbírku pod názvem Srdíčkové dny. V
městském Infocentru můžete zakoupit plastový klip ve tvaru srdíčka
(v nabídce různé barvy) za 20 Kč nebo reflexní čtyřlístek, který je
možný umístit na školní tašku, batoh atd. za 35 Kč. Výtěžek sbírky je
určen na pomoc vážně nemocným dětem v domácí péči svých rodičů.
Více informací v Infocentru nebo na www.zivotdetem.cz.
Děkujeme, že pomáháte.
Klára Sehnoutková

Sbírka starých autolékárnièek
V lednu a únoru probíhala v Chrastavě sbírka starých autolékárniček.
Sbírku vyhlásila oblastní Charita Hodonín a v Chrastavě se jí ujal
turistický oddíl Perseus. Materiál z těchto lékárniček je určen pro
krajany v českých vesnicích rumunského Banátu.
Se sbíráním pomáhalo Informační centrum Chrastava i chrastavská
škola. Nemalé poděkování patří i panu Žďárskému, který donesl
celou krabici starých lékárniček. Děkuji všem, kteří věnovali svůj čas a
energii tomu, aby pomohli dobré věci.
Děkuji.
Petra Kopecká, vedoucí turistického oddílu Perseus

Spoleènost pøátel historie mìsta Chrastavy poøádá

v sobotu dne 11. 4. 2015 pìí výlet okolím Vítkova
pro zájemce o historii (pro svoje èleny i pro veøejnost!)
Témata: kostel Navtívení panny Marie, Výhledy  bývalý hostinec, geologie, vìtrný mlýn, Lysý vrch  dolování
rud, drobné sakrální památky aj.

Sraz: 8:15 na autobusovém nádraāí (8:21 odjezd autobusu!)
Trasa: 10 - 15 km, po polních i zpevnìných cestách, pøípadnì volným terénem.
V pøípadì výraznì nepøíznivého poèasí (vytrvalý dé) se výlet nekoná
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Èeský rozhlas Sever  zapojte se i Vy, vyhrajte v soutìāi Centra Kapar!
„Je to netradiční soutěž, která oceňuje
zdánlivě obyčejné lidské příběhy. Jenže ty
mohou mít cenu zlata, když inspirují ostatní.
Jde o podporu všem, kdo zvládají kloubit
více životních sfér, a tím podporují život
rodin i místních komunit. Často přitom
narážejí na překážky – předsudky,
legislativní nastavení či bariéry v myšlení,“
vysvětlila Monika Palánová z Centra
Kašpar.
Přihlaste se nám do 5. 5. 2015 a stručně
popište své zkušenosti s propojováním
různých rolí. Podělte se s námi o svou
vlastní strategii. Nominovat můžete i své
známé či přátele. O vítězi/vítězce rozhodne hlasování. Výsledky budou známy již v červnu 2015. Vítězkami předešlých ročníků se staly
Jaroslava Syrovátková a Petra Dvořáčková. Více informací o soutěži naleznete na www.centrum-kaspar.cz.
Tomáš Beneš, ČRo Sever

i

inzerce soukromé i komercní inzeráty

PRODÁM barvy do tiskárny Canon Pixma MP 610 a podobné. Barvy s oznaèením C5 a C8 velmi levnì.
Tel. 732 811 673
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRODÁVÁM elektrickou tøíkolku Apache Etrik 20. Skvìlá pro seniory, skoro nová, najeto cca 10 km.
Bohuāel musím prodat z rodinných dùvodù. 3-kolka je s elektropohonem na kolech velikosti 20
Vybavení: pøední a zadní brzda, osvìtlení, jednorychlostní pøevod, motor 36V/250W v pøedním kole,
baterie Li-ion 36V/9Ah.
Nosnost 100 kg, hmotnost 27 kg. Pùvodní cena 28.900 Kè,nyní dohoda. Telefon  604 846 840
Email  sehyenduro@seznam.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novì otevøená KOSMETIKA BOHUNKA v Chrastavì - ul. Cihláøská
Přijďte si odpočinout,relaxovat a zároveň se nechat hýčkat.
Nabízím kosmetické ošetření pleti ultrazvukovou špachtlí pro normální pleť, smíšenou, mastnou
a stárnoucí. Čištění, úpravy obočí – barvení, peelingy, masky, masáže obličeje, liftingové ošetření,
epilaci obličeje i epilaci jednotlivých partií těla.
Parafinový zábal na ruce. Permanentní prodlužování řas.
NOVINKA – ENZYMATICKÝ PEELING
Dárkové poukazy.
Základní ošetření, částečně ultrazvukovou špachtlí, všech typů pleti
parafínový zábal na ruce zdarma za 420 Kč to si můžete dovolit i Vy!
Zkuste a uvidíte ten rozdíl nejen vy, ale i vaše okolí. Těším se na Vás!

Více podrobných informací na www.Kosmetika-Bohunka.cz
nebo letáčky na informacích Chrastava.
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,oznamuje svým zákazníkům,že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra
hnědá a Dominant–černý,modrý,žlutý, kropenatý a bílý.Stáří 14 – 19 týdnů.Cena 149 -180,- Kč/ ks dle stáří. Prodáváme
slepičky pouze našeho chovu ! Prodej se uskuteční:
V neděli 26. dubna 2015
Chrastava –na náměstí u jízd.kol - 13.05 hod.
………………………………………………………………………..
Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek-cena dle poptávky
Případné bližší informace : Po-Pá 9.00-16.00hod ,
tel. 601576270,606550204,728605840
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TJ Spartak Chrastava uspìl v grantu Libereckého kraje
Město Chrastava iniciovalo realistickou možnost TJ Spartak získat grant z Libereckého kraje na sportovní vybavení tím, že nabídlo TJ
Spartak i svoji dotaci na zafinancování tzv. vlastního podílu. TJ Spartak tak podal na Liberecký kraj žádost na dotaci ve výši 99,6 tisíc Kč na
nákup sportovního vybavení v celkové
výši 200 tisíc Kč (podmínkou bylo, že
dotace z LK musí činit méně než 50 %).
Žádost byla úspěšná, byť ne v plné výši,
ale ve výši 69 tis. Kč, když jí 24. února
2015 schválilo na návrh sportovního
výboru Zastupitelstvo Libereckého kraje.
Město Chrastava tak bude muset (jinak
by byla dotace jako celek zrušena)
navýšit svoji část dotace na příštím
zastupitelstvu o 31 tis. Kč. Tento návrh je
předložen do nejbližšího zastupitelstva,
kde věřím, že bude bez problémů
schválen.
TJ Spartak tak bude moci využít
mimořádných 200 tisíc Kč k nákupu
sportovního vybavení pro oddíly kolové,
volejbalu, fotbalu a zápasu (viz tabulka).
Pro úplnost si dovoluji poznamenat, že
TJ Spartak kromě grantu obdrží ještě
(jako již několik posledních let) od města dotaci ve 100 tis. Kč na údržbu svých sportovišť (v minulých letech investováno do sportovní haly,
letos do údržby sportovního areálu u koupaliště).
V Chrastavě dne 25. 2. 2015
Ing. Michael Canov, starosta

Èestným obèanem Chrastavy se v roce 1946 stal Václav Kopecký
Vědět či nevědět, dát ve známost či nedat….tak přesně taková otázka mě napadla, když jsem čirou
náhodou objevil ve starých sokolských materiálech (na vloženém papíru do Sokolské kroniky, kterou
zanechal bratr Josef Mácha, který po revoluci 1989 v Chrastavě Sokol obnovil a vedl ho až do své smrti
v loňském roce) informaci o tom, že se v neděli 8. září 1946 stal během slavnostní schůze Místního
národního výboru (předseda Václav Děkan, místopředseda Jaroslav Šeda) čestným občanem
Chrastavy tehdejší ministr informací Václav Kopecký.
Na tehdejší slavnostní schůzi MNV byli pozváni i zástupci Sokola bratr Josef Bečka a bratr Josef
Mácha, kteří se oba dostavili v sokolském kroji. Po jmenování čestným občanem byl slavnostní oběd v
městské kavárně a tam ministr Kopecký přijal nabídku zástupců Sokola, vyplnil přihlášku, daroval
příspěvek 500 Kč a stal členem Sokola, stal se bratrem.
Po dvou letech přišel únor 1948. Chrastavský sokol bratr Václav Kopecký jako komunistický ministr
Václav Kopecký ostře napadl sokoly při jejich sletu v roce 1948 a poté je nemilosrdně zlikvidoval.
Václav Kopecký se jako jeden z nejvlivnějších přátel Klementa Gottwalda nadále u moci nejen udržel,
ale dokonce ji i posiloval. Ministrem byl do roku 1954, poté byl místopředsedou vlády. Zemřel v roce
1961.
Historie je historie…..jsem názoru, že lidé historii znát mají. I když ne vždy je líbivá. Udělení čestného
občanství člověku, který se později podílel na přípravě, ideologii i propagandě politických monstrprocesů se členy nekomunistických stran, s
katolickým duchovenstvem i s údajnými nepřáteli uvnitř komunistické strany, nebylo zrovna šťastným činem. Ale i taková je historie našeho
města.
V Chrastavě dne 13. 3. 2015

bratr Michael Canov – čestný člen Sokola Chrastava

Mìstské muzeum, galerie, infocentrum i Führichùv dùm mají nové provozní doby
Městské muzeum / Městská galerie / Infocentrum
leden, únor, březen
Po–Pá
9.00 – 16.00 hodin
listopad, prosinec
víkendy
zavřeno
--------------------------------------------------------------------------------------duben, květen, září, říjen Po–Pá
9.00 – 16.00 hodin
Sobota
10.00 – 14.00 hodin
Neděle
zavřeno
--------------------------------------------------------------------------------------červen,červenec,srpen
Po–Pá
9.00 – 16.00 hodin
So–Ne
10.00 – 14.00 hodin

Nová otevírací doba – Führichův dům
leden, únor, březen
Po–Ne
ZAVŘENO
listopad, prosinec
-----------------------------------------------------------------------------------duben, květen, září, říjen Po–Pá
10.00 – 15.00 hodin
Sobota
10.00 – 14.00 hodin
-----------------------------------------------------------------------------------červen, červenec, srpen Po–Pá
10.00 – 15.00 hodin
So–Ne
10.00 – 14.00 hodin
Objednávka prohlídky na telefonním čísle: 485 143 161
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Informaèní 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

Telefon: 485 143 161

E-mail: info@chrastava.cz

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ
ČÍSLA

Inzerce je černobílá a uvnitř vydání.
Barevná inzerce se sjednává na celý rok dopředu.
Uzávěrka celoroční barevné inzerce na rok 2016
bude 20.11.2015. Bližší informace získáte v kanceláři S-klubu.
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VÝROBCE REKLAM
TISKÁRNA grafické studio
reklamní títy / infosystémy / bannery
vizualizace / letáky / broāury / vizitky
potisk reklamních pøedmìtù / knihy
velkoploný digitální tisk / polep aut
Vítkovská 468 - CHRASTAVA
tel.: 603 260 778 www.recodesign.cz

ve od vizitky po bilboard...

www.adv.cz 480 000 000

PØIPOJENÍ K INTERNETU
již od 200,-Kč za měsíc!

1990 - 2015

DODÁVKY HW a SW
internet telefon poèítaèe
Dr. M.Horákové 44 / LIBEREC / info@adv.cz

Chrastavské listy

... již čtvrt století

PARTNERSKÁ MÌSTA
CHRASTAVY
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