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Jindřich Pospíšil otevřel 19. prosince 2016 novou sportovníhalu
Chrastavská sportovní hala, kterou vlastní místní tělovýchovná
jednota TJ Spartak, si za 33 let své existence (otevřena v listopadu
1983) užila své. Posledních několik let byla natolik v dezolátním
stavu, že jenom téměř vypíchnuté oči kontrolních orgánů ji
nezavřely. TJ Spartak je složen „jen“ ze sportovních nadšenců a
dobrovolníků, který logicky neměl ani zdaleka na potřebnou
rekonstrukci. Už to, že musí utáhnout běžný provoz, je pro něj
úkolem náročným, který ovšem dosud zvládal. Za této situace se
rozhodlo město Chrastava svým sportovcům v rámci svých
možností pomoci a kompletně „zadotovalo“ celou rekonstrukci haly
ze svých prostředků. TJ Spartak vyšel vstříc v tom smyslu, že
respektoval, že z ekonomických důvodů se hala nebude rozšiřovat
o hlediště, ale zachová si dosavadní půdorys. V režii města se
odehrávaly i další záležitosti, výběrovým řízením počínaje a
společným dozorem s TJ Spartak konče. Vítězem výběrového
řízení za projektovou cenu 29 mil. Kč se stala firma INSKY z Ústí nad
Labem, která zvítězila s cenou 21 mil. Kč. Práce byly zahájeny 15.
února 2016 a hala byla zkolaudována 19. prosince 2016. Celkové
náklady (včetně dozoru apod., i dalšího vybavení) dosáhly 22, 7 mil.
Kč.
Protože Chrastava je Mekkou kolové v Čechách (v naší republice
se hraje mnohem více na Moravě), byl na její otevření v pondělí dne
19. prosince 2016 pozván nejúspěšnější hráč světa všech dob
Jindřich Pospíšil, který nejenže se svým bratrem Janem získal
20krát titul mistra světa, 4krát stříbro a jeden bronz, ale ještě
předtím stříbro a bronz s Jaroslavem Svobodou. To vše v rozmezí let

1961 až 1988 (jen z roku 1963 medaile chybí, neboť tehdy
Jindřichovi zabránil v prvním startu s bratrem Janem naší vládou
nařízený bojkot poté, co pořadatelská Francie neudělila víza
reprezentantům NDR).
75letý Jindřich Pospíšil, samozřejmě na kole, před zraky množství
návštěvníků slavnostně halu otevřel první střelou, která nemohla
skončit jinak než prvním gólem, který navíc střelec oslavil
parádičkami s kolem.
(DOKONČENÍ na straně 2)
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–
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–
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žádosti do 31. ledna 2017
–
Program kina a S-klubu
–
Hasiči se dočkali nového zázemí
–
28. ledna bude
maškarní ples pro děti

MĚSTSKÁ POLICIE CHRASTAVA

603 941 561 603 347 676

Vážení přátelé,
přejeme Vám příjemné a klidné prožití vánočních svátků
a
po celý rok 2017 hlavně dobré zdraví a pohodu.
Michael Canov
starosta

Zita Václavíková
místostarostka
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Jindřich Pospíšil otevřel 19. prosince 2016 novou sportovníhalu
DOKONČENÍ z titulní strany
Po Jindřichu Pospíšilovi následovaly ukázky nejen kolové, ale i stolního tenisu, zápasu, basketbalu a fotbalu v podání místních žáků. Hala
však bude sloužit i dalším sportům, jako je volejbal či florbal, a to nejen v rámci TJ Spartak, ale i pro potřeby místní základní školy a také pro
zájemce z řad veřejnosti.
Je na místě poděkovat těm, kteří po těch 10 měsíců poskytli chrastavským sportovcům azyl. Kolová ho našla v Chotyni, stolní tenis v herně
SKST v Liberci, volejbal na ZŠ Dobiášova taktéž v Liberci. Dalším pomohla se svými tělocvičnami Základní škola Chrastava (kde našel azyl
zápas a mládež ve stolním tenise), která sama byla uzavřením haly postižena.
Dle prvních dojmů se rekonstrukce sportovní haly opravdu povedla. Hala je krásná a jen září novotou. Tak ať se v ní dobře sportuje!!!
Chrastava dne 20.12. 2016
Michael Canov, starosta

Okénko starosty města Chrastavy

Vnitřníkomunikace ke sportovníhale Propojka mezi Bílokosteleckou
a Pobřežníulicí

Město Chrastava v časové souvislosti s rekonstrukcí sportovní haly
rekonstruovalo i vnitřní komunikaci v areálu, která spojuje ulici
Turpišovu přímo se sportovní halou. Náklady této akce byly 170 tis.
Kč.
V Chrastavě dne 21. 12. 2016
Michael Canov, starosta

Město Chrastava opravilo komunikaci mezi Bílokosteleckou a Pobřežní ulicí. Náklady na tuto akci představují 200 tis. Kč. Iniciátory
této akce byli obyvatelé DPS a já věřím, že jim (ale nejen jim)
realizovaná akce usnadní pohyb v okolí jejich domova.
V Chrastavě dne 21. 12. 2016
Michael Canov, starosta

Váženíspoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na sto čtyřicátý třetí
VEČER SE STAROSTOU na téma

JAK FUNGUJE PODATELNA A ROZHLAS.
Odbornými garantkami večera jsou pracovnice KS MěÚ
Pavlína Ulrichová a Šárka Severýnová.
Setkání se koná v pondělí 16. ledna 2017 od 17:00 hodin
v malé zasedací místnosti budovy radnice.
Těším se na Vaši účast.

Ing. Michael C a n o v, starosta
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Informace z radnice

Usneseníze zasedáníRady města Chrastava č. 2016/17 ze dne 12. prosince 2016
RM na své schůzi projednala a usnesla se takto
-RM s c h v á l i l a - ODLOŽENO
návrh Dodatku č. 6 ke Smlouvě o pronájmu tepelného zařízení – souboru movitého a nemovitého majetku (příloha č. 1 k originálu usnesení)
s nájemcem: VE, spol. s r.o., Dolní Řadová 462, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ 14867869 a pověřila starostu jeho podpisem
-RM s c h v á l i l a - ODLOŽENO
návrh smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání (příloha č. 2 k originálu usnesení) s E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, IČ: 260 78 201 a VE, spol. s r.o., Dolní Řadová 462, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ 14867869 za účelem umístění
energetického zařízení určeného pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepelné energie (kogenerace) v objektu kotelny v Liberecké ulici a
pověřila starostu jejím podpisem
-RM s c h v á l i l a odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) a majetku vedeného v operativní evidenci dle přílohy
-RM v z a l a n a v ě d o m í
celkový přehled pohledávek a daňových nedoplatků po lhůtě splatnosti k 30. 11. 2016 (dle části V., čl. 1, bod č. 3 vnitřní směrnice „Zásady při
nakládání s pohledávkami“
-RM v z a l a n a v ě d o m í
v souladu s § 30, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nákup
drobného hmotného majetku sloužícího k dalšímu rozvoji činnosti Mateřské školy, Chrastava, Revoluční 488 – příspěvková organizace, 463
31 Chrastava, IČ: 72741881
-RM s c h v á l i l a
bezplatný pronájem prostor CVA včetně kuchyně k pořádání 44. ročníku zimního pochodu Chrastavské šlápoty na základě žádosti Klubu
českých turistů
-RM s c h v á l i l a schválila odměny za 2.pol. 2016 ředitelům příspěvkových organizací
-RM s c h v á l i l a
návrh Smlouvy o právu provést stavbu se stavebníkem: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ:
70890005 za účelem realizace stavby „Vítkovský potok, Chrastava, rekontsrukce koryta, ř. km 0,000 – 0,133“ pověřila starostu jejím
podpisem
-RM s c h v á l i l a
na základě již schváleného usnesení RM Chrastava č.j. 2016/16/XIV ze dne 21. listopadu 2016 veřejnoprávní smlouvu číslo
HFO/VP/28/2016/Sl o poskytnutí neinvestiční účelové dotace spolku SVÍTÁNÍ Horní Vítkov, Horní Vítkov 79, 463 31 Chrastava, IČ
70873577, na projekt pod názvem „Doplnění dokumentů stavebně historického průzkumu památkově chráněného, raně barokního kostela
Navštívení Panny Marie ve Vítkově, ve výši až 15.000,-- Kč z rozpočtu Osadního výboru Vítkov a pověřila starostu města podpisem smlouvy

Usneseníze zasedáníRady města Chrastava č. 2016/18 ze dne 16. prosince 2016
RM na své schůzi projednal a usnesla se takto:
- RM s c h v á l i l a
návrh darovací smlouvy, kterou Severočeská vodárenská

společnost a.s., se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689 daruje Městu
Chrastava 15 000,- Kč na pořádání vánočních akcí města v roce
2016 (prosinec), a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usneseníze zasedáníZastupitelstva města Chrastava ze dne 12. prosince 2016
ZM na své schůzi projednala a usnesla se takto:
ZM schválilo ověřovatele zápisu:
Ivan Vydra, Mgr. Tomáš Jerje Ph.D.
ZM schválilo navržený program zasedání:
1) Diskuse s občany
2) Finanční záležitosti
3) Různé
4) Diskuse
ZM vzalo na vědomí
informaci vedoucího ORM o stavu zpracování koncepce rozvoje
koupaliště v Chrastavě, včetně návrhu dalšího postupu.
ZM schválilo návrh 6. změny rozpočtu a investičního plánu na rok
2016.
ZM schválilo
rozpočtové provizorium a investiční plán na rok 2017 dle § 13 odst. 1
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. - Pravidla rozpočtového
provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření v souladu s §
13 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
ZM schválilo
v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, veznění platných předpisů, rozpočtový výhled
na rok 2018 – 2019.
ZM schválilo
aktualizaci přílohy č. 1 ke zřizovací listině - vymezení majetku ve
vlastnictví města Chrastava, který se předává k hospodaření
příspěvkové organizaci Mateřská škola,Chrastava, Revoluční 488,

463 31 Chrastava, IČ 72741881
ZM schválilo
dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi Městem Chrastava,
E.ON Energie, a.s. a VE, spol. s r.o. a pověřila starostu jeho
podpisem.
ZM schválilo
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace Libereckému
kraji z rozpočtu Města Chrastava na stavební akci „Silnice III/27250
ulice Liberecká, Chrastava - nezpůsobilé výdaje" a pověřila starostu
jeho podpisem.
ZM deleguje
- zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání valné
hromady společnosti Severočeská, vodárenská společnost a. s.,
konané v roce 2017 (náhradník paní Zita Václavíková,
místostarostka)
- zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání valné
hromady společnosti Technické a stavební služby a. s., v likvidaci,
konané v roce 2017 (náhradník paní Zita Václavíková,
místostarostka).
- zástupce města paní Zitu Václavíkovou, místostarostku, na
jednání členské schůze bytového družstva MBD Chrastava a. s.,
konané v roce 2017 (náhradník Ing. Michael Canov, starosta)
- zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání
členské schůze TJ Spartak Chrastava, konané v roce 2017
(náhradník paní Zita Václavíková, místostarostka)
- zástupce města paní Zitu Václavíkovou, místostarostku, na
jednání valné hromady
a) honebního společenstva Liberec - Machnín, konané v roce 2017
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(náhradník Ing. Michael Canov, starosta)
b) honebního společenstva Chrastava - Vítkov, konané v roce 2017
(náhradník Ing. Michael Canov, starosta).
ZM vzalo na vědomí
rezignaci člena kontrolního výboru MUDr. Petra Hartla
a jmenovalo do funkce člena kontrolního výboru paní Jitku Ramírezovou.
ZM schválilo
podle § 84 odst. 2 písm. n) a písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v souladu s
nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
vyhrazením si působnosti RM podle § 102 odst. 3 zákona o obcích,
„Zásady odměňování členů zastupitelstva města, rady města,
předsedů a členů výborů, komisí a zvláštních orgánů", s účinností
od 1. 1. 2017.

ZM schválilo
na základě žádosti Římskokatolické farnosti Vítkov u Chrastavy
darovací smlouvu DR/25/2016 – o poskytnutí finančního daru
Římskokatolické farnosti Vítkov u Chrastavy (příspěvek na opravu
krovu kostela Navštívení Panny Marie), Horní Vítkov 1, 463 31
Chrastava, IČ 46749233 ve výši 50.000,-- Kč z rozpočtu Osadního
výboru Vítkov a pověřilo starostu k podpisu smlouvy.
ZM schválilo
1) schválilo podání žádosti o dotaci z programu „Podpora
revitalizace území", podprogramu „Demolice budov v sociálně
vyloučených lokalitách" Ministerstva pro místní rozvoj ČR na
demolici objektu č.p. 30 v Dolním Vítkově.
2) schválilo projekt následného využití revitalizovaného území po
demolici č.p. 30 v Dolním Vítkově.

Liberecká ulice – rekonstrukce bude dokončena sice déle, ale zato pořádně
Město Chrastava bylo bohužel nuceno opakovaně konstatovat, že povrch v
dosud položené části Liberecké ulice (od náměstí po sídliště) je nekvalitní
(hrbolatý, chybně vyspádovaný, příliš rozkouskovaně zaasfaltovaný s
Högerovskou spárou uprostřed a s propadlými kanály).
Výsledkem řady poměrně složitých jednání je ujištění zhotovitele, že
nekvalitní povrch bude položen znovu. Současně došlo k dohodě, že se kvůli
klimatickým podmínkám již nebude pokládat povrch v části Liberecké nad
sídlištěm (s výjimkou již položeného v nejhornějším úseku, který je bez
závad), aby to s ním nedopadlo stejně špatně jako s tím dolním. Raději bude
položen až ve vhodném klimatickém období zato pořádně. Třetí částí dohody
je závazek zhotovitele, že na své náklady obnoví chodníky v celé šířce
chodníků (rozšířené oproti původnímu stavu).
Rekonstrukce Liberecké je tak na zimu přerušena. Bude hotova až na jaře
2017 zato kvalitně. Liberecká ulice je po dobu přerušení rekonstrukce
průjezdná v celé své délce.
V Chrastavě dne 16. 12. 2016
Michael Canov, starosta

Nové kontejnery
na drobná elektrozařízení
Nově byly v Chrastavě rozmístěny tři stacionární kontejnery od firmy
ASEKOL s bubnovým vhozem, které jsou určené ke zpětnému
odběru drobného elektrozařízení, baterií a akumulátorů.
Tyto červené kontejnery se nacházejí v ulicích Lipová, Turpišova
(naproti školní jídelně) a na Střeleckém Vrchu (u vjezdu).
Do těchto nádob mohou občané odkládat drobné elektrospotřebiče,
jako například: rádia, videa, DVD přehrávače, telefony, tiskárny,
příslušenství k PC, hračky na dálkové ovládání, vybavení pro volný
čas a sport, přístroje pro monitorování a kontrolu, lékařské přístroje
pro domácí užití – elektronické teploměry, tlakoměry.
Baterie a akumulátory se vhazují pouze do malého otvoru, který je
vyznačen šipkou a nápisem baterie v pravém horním rohu.
Stále platí, že elektrospotřebiče větších rozměrů, jako například
televizory, velké tiskárny, elektrické nástroje a nářadí, lednice,
myčky na nádobí, sporáky, pračky, jsou bezplatně odebírány na
sběrném dvoře v ulici Liberecká 35.
Pro veřejnost je sběrný dvůr otevřen:
v pondělí a ve středu
14:00 - 18:00,
v úterý, čtvrtek a pátek 8:00 -12:00
v sobotu
10:00 – 13:00 hodin.
---------------------------------------------------------------------------------------Šárka Spáčilová, DiS.
19. 12. 2016

Městská policie Chrastava – listopad 2016
- Výjezd k signálu PCO, kontrola objektu. Neg. výsledek. (2x)
- Zajištění odklizení černé skládky. Pachatel nezjištěn.
- Řešení volného pobíhání psa bez vlivu majitele. Přestupek vyřešen dle zákona (2x).
- Oznámení ohledně týrání psa, na místě provedena kontrola s neg. výsledkem
- Kontrola dopravní situace v lokalitě Andělská Hora
- Přijato oznámení ohledně týrání psa v lokalitě Stráž nad Nisou. Na místě provedena kontrola s veterinářem a nebylo zde zjištěno žádné
protizákonné jednání.
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- Nález RZ motorového vozidla, zjištění majitele a předání.
- Přijato oznámení ohledně ležícího osoby na komunikaci v lokalitě Střelecký Vrch. Na místě bylo zjištěno, že osoba je zraněná, poskytnuta
první pomoc a přivolána RZS Liberec.
- Nález uhynulého zvířete (liška) na komunikaci I/13 směr Liberec. Předáno mysliveckému združení.
- Kontrola a řešení dopravní situace u provizorní točny autobusu na Střeleckém Vrchu.
- Nález autovraku v lokalitě Andělská Hora, provedena lustrace, zajištění odklizení.
- Přijato oznámení ohledně založení černé skládky v lokalitě Stráž nad Nisou. Skládka založena na hranici pozemku Firmy Benteler. Událost
předána odboru životního prostředí Liberec.
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru obce Chrastava a Stráž nad Nisou
- dohled nad dopravní situací v centru města a okolí města – místní, obecná a přechodná úprava silničního provozu
- v nočních hodinách spolupráce s OO PČR Chrastava při kontrole chatových oblastí, spolupráce při kontrole motorových vozidel a jejich
řidičů (kontroly na alkohol, drogy, odcizené RZ, odcizené motorové vozidla, osoby v pátrání)
- odchyt dvou psů, umístění do útulku v Krásném Lese

MĚSTO CHRASTAVA, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
přijme

STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE
Základní požadavky:
· občan České republiky
- min. věk 21 let
- bezúhonnost, spolehlivost
- zdravotně způsobilý
- střední vzdělání s maturitní zkouškou
Další požadavky:
- řidičský průkaz sk. „B“
- uživatelská znalost PC práce na PC (Office, Windows, Word, Excel
- komunikativnost, profesionální vystupování
- zbrojní průkaz s. „D” výhodou
- oprávnění podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, výhodou
Náležitosti přihlášky:
· základní údaje: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu uchazeče,
číslo OP, datum, podpis
Přílohy:
· strukturovaný životopis, osobní dotazník vč. fotografie
· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
Pracovní poměr: na dobu neurčitou Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete do 15. ledna 2017 na adresu: Město Chrastava, nám. 1. máje 1,
Chrastava nebo e-mail: podatelna@chrastava.cz. Obálku označte textem: Veřejná výzva STRÁŽNÍK MěP
Další informace podá Marcel Másílko, velitel Městské policie Chrastava, tel. 482 363 824, 603 347 676,
e- mail: velitelmp@chrastava.cz nebo na internetové adrese: www.chrastava.cz.

Město Chrastava vyhlašuje pro rok 2017 grant (dotačníprogram)
na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činnosti a cestovního ruchu
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 17. 10. 2016 dotační program na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové
činnosti a cestovního ruchu ve výši Kč 300.000,- Kč pro kalendářní rok 2017.
Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, jakož i složky organizační struktury právnických osob (např. sportovní oddíly TJ Spartak
apod.) působící na území města.
Písemná žádost o poskytnutí finančních prostředků musí být doručena do Společenského klubu, organizační složky města, Turpišova 407,
463 31 Chrastava, e-mail: sklub@chrastava.cz nejpozději do 31. ledna 2017 do 12.00 hod. (lze podávat od 18. listopadu 2016).
Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

Úplné znění žádosti, požadované přílohy a pravidla pro přidělení grantu jsou k dispozici na:
- www.chrastava.cz
· Společenský klub, Turpišova 407, 463 31 Chrastava – Bc.Pavel Urban, Eva Mouchová
· Informace na tel.: 482 312 231, 485 143 348, e-mail: sklub@chrastava.cz
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Děkujeme, že neničíte a nekradete
Za uplynulou sezónu došlo na mnoha místech našeho města k
poměrně rozsáhlým výsadbám nové zeleně. Objevil se ucelený
soubor keřů a stromů podél III. etapy přeložky Pobřežní ulice,
dosázeny byly dílčí lokality ve stávajících parcích, nová výsadba
byla provedena i u nově zrekonstruované tržnice a na dalších
místech v Chrastavě. Věříme, že pro většinu obyvatel a návštěvníků
jsou tyto změny vnímány pozitivně. Stále se ale najdou tací, kteří si
nedokáží vážit úsilí jiných. Polámané stromy a ukradené či zničené
keře jsou toho jasným důkazem.
Jenom v novém parku pod Hasičským muzeem se, navzdory
instalovaným fotopastím, od letošního jara ztratily stromy a keře za
několik tisíc korun. Nevratně zde byly zničeny i tři vzrostlé stromy.
Naposledy koncem listopadu padla za oběť vandalům krásná mladá
magnolie nedaleko přístřešku s lavičkami. Z jednoho ze záhonů na
dohled frekventované křižovatky si někdo přisvojil i převislý modřín.
Snad se na zahrádce pěkně vyjímá, podobně jako bezpočet
tavolníků, mochen, rhododendronů, cypříšků a mnoha jiných druhů,
které mohly dělat radost všem.
Text a foto: Bc. Martin Spáčil, referent OVÚS, MěÚ Chrastava

MBD
CHRASTAVA

MĚSTSKÉ BYTOVÉ DRUŽTVO CHRASTAVA
informuje, že v rámci optimalizace nákladů byla zrušena pevná linka, telefonní číslo 485 143 362 již není v současné
době v provozu. Platná telefonní čísla:
Hana Urbanová - předseda družstva - 607 738 350 / Ing. Tomáš Procházka - ředitel družstva - 723 613 360
Zdeňka Hrušková - provozní technik - 724 068 142.
Ing. Tomáš Procházka, ředitel družstva

Kultura... stalo se / programy S-klubu a kina
Zájezd do Prahy
V neděli 18. 12. 2016 jsme se vypravili do Divadla Radka Brzobohatého na muzikál CYRANO. Muzikál Ondřeje Brzobohatého a L'ubomíra
Feldeka - nádherný historický příběh plný hrdosti a lásky, který nikdy nezestárne! Cyrano – muž bez bázně a hany, je legendární postavou,
symbolem cti, odvahy a mužnosti, gaskoněc s proslule dlouhým nosem, který se na smrt zamiluje do své sestřenice Roxany. Do celého
příběhu byly vkládány vtipy a scénky, a tak jsme se během představení i několikrát zasmáli.
Součástí divadla byla i možná návštěva muzea voskových figurín Grévin, kde se návštěvníci mohou vyfotit se známými osobnostmi. K vidění
byli sportovci, zpěváci, herci, vědci, spisovatelé.Každý z návštěvníků si určitě našel tu svoji oblíbenou osobnost.
Během dne byl i čas na procházku vánoční Prahou. Představení se vydařilo a my se budeme těšit na další.
Klára Sehnoutková

Pozvánína seriál
cestopisných besed

VIDEOGLOBUS 2017
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Klub českých turistů společně se Společenským klubem Chrastava
Vás srdečně zve na

44. ročník

Sobota 7. LEDNA 2017
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SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA
LEDEN 2017
Sobota

7.
7:30 hodin
CVA

CHRASTAVSKÁ ŠLÁPOTA
tradičnízimníturistický pochod pořádaný KČT Chrastava ve spolupráci s Městem Chrastava. Trasy 7, 10, 15 a 20 km.

Úterý

10. VIDEOGLOBUS:
17 hodin
CVA

Pondělí

16.
10 hodin
KINO

Pátek

20.

17 hodin
TROJLÍSTEK

Úterý

24.

BARMA

Seriál cestopisných besed. PřednášíTomáš Kubeš. Vstupné: 35,-Kč

O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI
Pohádka pro děti, vstupné: 20,-Kč

MASÁŽE A NEHTY
pod vedením Ludmily Spáčilové a Lucie Trakalové.

VIDEOGLOBUS:

MAURICIUS

17 hodin
CVA

Seriál cestopisných besed. PřednášíVladimír Lemberk. Vstupné: 35,-Kč

Sobota

DĚTSKÝ KARNEVAL

28.
15 hodin
CVA

Galerie

Zábavné odpoledne plné masek, odměn, písniček a soutěží. Pro každou masku je připravena odměna.
Již po druhé se na vás těšíTomáš Barták a hudebnídivadlo Hnedle Vedle.
leden
–
únor

MANDALY
Výstava obrazů Věry Valáškové

9

DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

PROGRAM KINA
LEDEN 2017
Změna programu vyhrazena! Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
Pátek 6. ledna v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
Rychle a chlupatě
OZZY – Španělsko – animovaný – český dabing – 91 minuta
– přístupný
Ozzy je přátelský bígl, který žije idylickým životem v rodině Martinsových. Jeho páníčci se ale musí za prací přesunout do Japonska. Má to
jeden háček: pes s nimi nesmí. Martinsovi se tak rozhodnou, že Ozzyho
dají do luxusního psího hotelu zvaného Modrá zátoka. Po odjezdu rodiny však Ozzy zjistí, že tohle perfektní místo je jen zástěrkou jeho majitele. Právě ten vozí psy do skutečné Modré zátoky, což je psí vězení, které i psi řídí. Ozzy se rozhodne naplánovat útěk a ve štychu nenechá ani
své nové psí přátele Chestera, Fronkyho a Doca. Z vězení se musí
utéct nenápadně,ale hlavně rychle a hlupatě!
Vstupné: 110 Kč
Pátek 6. ledna v 19:00 hodin
Filmové drama Jima Jarmusche
PATERSON - USA – drama – české titulky – 118 minut
– přístupný od 12 let
Paterson (Adam Driver) je řidič autobusu ve stejnojmenném městečku
Paterson. Každý Patersonův den je zdánlivě stejný jako ten předešlý:
projíždí trasou své linky, pozoruje město ubíhající před čelním sklem a
poslouchá úryvky konverzací. Píše básně do notýsku, jde na procházku
se psem, zastaví se v baru vždy jen na jedno pivo a přichází domů za
svou ženou Laurou (Golshifteh Farahani). Život Laury je pravým opakem – vše v něm se neustále mění a každý den přináší nové sny a nápady. Paterson a Laura se vzájemně milují a podporují: on jí pomáhá
realizovat nejnovější plány, ona obdivuje jeho básnické nadání. Film je
příběhem vítězství a porážek všedního dne a krásy, která se skrývá i v
těch nejmenších detailech.
Vstupné: 80 Kč
Pátek 13. ledna v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

KROPÁČEK MÁ ANGÍNU A JINÉ POHÁDKY – ČR
– pásmo – 73 minuty – přístupný
Pásmo animovaných filmů pro naše nejmenší diváky.
Vstupné: dospělí – 60 Kč, děti – 30 Kč
Pátek 13. ledna v 19:00 hodin

VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ – USA / Čína – dobrodružný – český dabing
– 94 minuty – nevhodný pro děti do 12 let
Její tvůrci museli mít dobrý důvod, proč z ní udělali největší stavbu na
světě. Velká čínská zeď je opředena mnoha mýty. Jednoho z nich se
chopil legendární režisér Čang Yimou, který s pomocí Matta Damona
natočil velkolepé dobrodružné fantasy, v němž nepůjde o nic menšího
než o záchranu lidské civilizace.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč
Pátek 20. ledna v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

DIVOKÉ VLNY 2 – USA – animovaný – český dabing – 85 minut –
přístupný.
Surfaři ve fraku jsou zpět!

Vstupné: 110 Kč

Pátek 20. ledna v 19:00 hodin
Táňa Pauhofová a Klára Issová v české komedii
VŠECHNO NEBO NIC – ČR – romantická komedie – 107 minut
– nevhodný pro děti do 12 let
Romantická komedie o dvou majitelkách malého knihkupectví a jejich
životních eskapádách s muži.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč
Pondělí 23. ledna v 18:00 hodin

STRNADOVI – ČR – dokumentární – 105 minut – přístupný

Během 35 let společného soužití jednoho páru se odehraje mnohé: od
chvil absolutního porozumění až po dramatické propady. Po většinu času však partneři řeší všem dobře známé běžné starosti a radosti spojené s výchovou dětí, chodem domácnosti nebo třeba podnikáním.
A přesně takový život žijí i majitelé prodejny s nábytkem Ivana a Václav
Strnadovi, které režisérka Helena Třeštíková v rámci projektu Manželské etudy sleduje se svou kamerou už od roku 1980. Její nový celovečerní dokumentární film o Strnadových na televizní filmy tohoto cyklu
navazuje, především ale ukazuje další překvapivé zvraty, které život
manželů a jejich dětí přinesl.
Vstupné: 80 Kč
Pondělí 23. ledna ve 20:00 hodin

XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE – USA – akční komedie –
české titulky – 105 minut - nevhodný pro děti do 12 let
Xander Cage (Vin Diesel), zvaný též xXx, je naživu. To ale není ta nejdůležitější zpráva. Hlavní je to, že je zase v dokonale vyladěné formě a
připravený s pomocí svých vymazlených ale hlavně dokonalých adrenalinových kousků a triků nabančit všem největším hnusákům na světě.
Teď jsou na řadě záporáci, kteří se zmocnili tajného zařízení zvaného
Pandořina skříňka, pomocí něhož jsou schopni vám až z oběžné dráhy
hodit vybraný vojenský satelit přímo na hlavu. S přesností jednoho
metru. Plus minus. Onou několikatunové družice zase na nějakém tom
metru nesejde.
Vstupné: 120 Kč
Pátek 27. ledna v 17:00 hodin
Žádný pes tu není jen tak.
PSÍ POSLÁNÍ – USA – komedie – český dabing – přístupný
Všichni psi jednou přijdou do nebe… Ale nejprve musí splnit své poslání. Podle stejnojmenného knižního bestselleru Bruce W. Camerona.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč
Pátek 27. ledna v 19:00 hodin
Romantická komedie o jednom zamilovaném malíři, dívce z výlohy,
žárlivém vrhači nožů… a lásce v modrém.
MILUJI TĚ MODŘE – ČR – komedie – 90 minut – nevhodný pro děti do 12 let
Pod scénářem výtvarně a něžně vyprávěného příběhu Miluji tě modře je
podepsán Jaroslav Papoušek, autor Formanových filmů Černý Petr nebo Lásky jedné plavovlásky, tvůrce slavné série komedií o rodině Homolkových. Režie se ujal zkušený režisér romantických komedií Miloslav Šmídmajer. Hudbu k filmu napsala a nazpívala držitelka Oscara
Markéta Irglová. V hlavních rolích se představí: Václav Jílek (malíř David), Denisa Nesvačilová (Tereza), Rostislav Novák ml. (žárlivec Igor),
Taťjana Medvecká (matka jogínka), Vladimír Kratina (bonvivánský otec),
Hana Vagnerová (otcova nová můza) a další.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč
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Sportovní zpravodajství

Chrastavská kuželna v roce 2016
I v roce 2016 pokračovala činnost kuželny v Chrastavě zavedeným
pravidelným režimem. Stále zde probíhala aktivní sportovní činnost.
Dvě družstva A + B hrála a stále hrají krajský přebor – I. a II. třídy
/KP1+KP2/. Oběma družstvům se v soutěži daří a v průběžných
tabulkách soutěže se drží na předních místech. Družstvo „A“ vede v
krajském přeboru I. tř. po podzimní části díky skutečně velice
dobrými výkony tabulku. Družstvo „B“ se zatím v KP2 drží pevně v
první v polovině tabulky. Do kuželny v Chrastavě se všichni soupeři
rádi vracejí, a to dělá městu i Spartaku dobrou reklamu. Také již
dříve publikovaný úspěch – titul mistryně republiky dvojic za rok
2016 naší členky Ivany Kaanové dostatečně zviditelnil Chrastavu i
náš oddíl v celorepublikové oblasti.
V mimosoutěžní činnosti jsme uspořádali v únoru další ročník
memoriálu našeho dlouhodobého předsedy Norberta Husáka za
účasti tradičního soupeře – kuželkářů ze Ziphony Zittau. Opět se
nám podařilo soupeře k jeho nelibosti dobrými výkony porazit. Celá
akce probíhala v tradičně přátelské atmosféře. Další společné
sportovní klání bylo v srpnu v Žitavě o pohár starosty města Zittau na
kuželně Ziphony. Letos se nám dařilo a soupeře jsme spolehlivě v
tomto klání porazili.
Pokud se týká využití kuželny veřejností, snažili jsme se maximálně
vyhovět zájemcům o pronájem. Veřejnost bude mít i v dalším roce,
stejně jako letos, možnost si sportovní zařízení – kuželnu pronajmout. Zatím byli všichni spokojeni a užili si tento atraktivní sport.
Nová technologie a vybavení poskytuje spoustu her vč. hry typu
Bowling a jiných, takže se nikdo nenudí. Bližší informace o možnosti
pronájmu je možné zjistit na našich internetových stránkách
www.kuzelnachrastava.cz. Na této stránce je spojení pro případné
zájemce o pronájem kuželny. V kuželně je nekuřácké prostředí, tak
jak se na sportoviště sluší. Pro zájemce je zde kompletně vybavené
zázemí k přípravě občerstvení. Zveme zájemce k návštěvě našeho
sportovního zařízení. K vlastnímu hraní je potřeba si donést
sportovní sálovou obuv s podrážkou, která nezanechává na zemi
čáry. Cena pronájmu je 300,-Kč za hodinu. Pronájem kryje základní
náklady, jako je temperování, energie a prostředky potřebné k
údržbě sportoviště. Při delším pronájmu lze dohodnout progresivní
částku. Přijďte si vyzkoušet tento atraktivní sport, uvolnit a pobavit
se.

Letos proběhly prvotní kontakty s kuželkáři družebního města
Eichstätt s perspektivou budoucích sportovních setkání. Předběžně
jsme se dohodli na prvním setkání, ke kterému by mělo dojít v
polovině června 2017 v Chrastavě. Zatím je vše v začátcích, ale
věříme, že se této záležitosti zhostíme dobře a dojde k dalšímu
pokračování sportovních styků.
Závěrem za všechny kuželkáře děkuji všem našim příznivcům a
přátelům za jejich dosavadní náklonnost. Všem přejeme, aby se jim
i v roce 2017 vše dařilo. Poděkování patří také všem dosavadním
sponzorům a prostě všem, kteří nám třeba jen pronájmem kuželny,
ale i jinak aktivně v roce 2016 pomáhali. Případným dalším
sponzorům a zájemcům chceme nabídnout možnost umístit si na
naše sportoviště reklamu, pronajmout si prostory k uspořádání
akce, nebo se jen tak sponzorským příspěvkem podílet na udržení
a vylepšení tohoto atraktivního sportovního zařízení.
Za členy oddílu kuželek Spartaku Chrastava sepsal
a všechny zdraví kuželkářským pozdravem „Hodu zdar”
František Vokoun

Perseus: Kam se jezdív zimě tábořit?
Táboření v zimě se zpravidla se organizuje se spaním pod stanem nebo do jeskyní. Akce nejčastěji pořádají odbory KČT, trampské osady
nebo různé sportovní organizace, ...
Existuje dokonce kalendář zimních táboření, kde si můžete vybrat dokonce i akci v zahraničí (Slovensko, Polsko). Dále se v kalendáři
dočtete, že na zimní táboření můžete jezdit od druhé poloviny listopadu až do konce března skoro každý víkend. Za turisty z Chrastavy jsme
se rozhodli, že to také pro jednou zkusíme. Vybrali jsme nejstarší organizované zimní táboření Klíč (Lužické hory) a vyrazili na pětapadesátý
ročník začátkem tohoto prosince. Táboření probíhalo už od pátku, ale my jsme jeli na jednu noc, ze soboty na neděli. Místo stanování nebylo
na štěstí přímo na Klíči, ale na nedalekém kopci Sokolík na louce pod vrcholem. Jakmile jsme tam dorazili, postavili stan a ohřáli se chvíli u
ohně, už se vyráželo na výstup na Klíč. Počasí bylo slunečné, cestou jsme míjeli skalní stěnu s nádhernými ledopády a stromky jakoby zalité
do ledu, nad kterými se rozplývali i dlouholetí účastníci, takže tu nádheru asi nelze spatřit kdykoliv. Výstupu se účastnil i zakladatel tohoto
zimního stanování pan Gerhard. Nahoru vyšel po zledovatělých
cestách ve svých osmdesáti dvou letech jako mladík. Výstupu se také
kromě turistů zúčastnila i paní Bernátová z Českého rozhlasu a
natočila s námi rozhlasovou reportáž, která byla hned v neděli
uveřejněna na Radiožurnálu. Z vrcholu byl krásný výhled, kde se z
inverze každou chvíli objevil nějaký kopec, aby zase pochvíli zmizel.
Takto jsme mohli spatřit Jedlovou, Ještěd, Ortel, Luž, Hvozd, Ralsko a
další dominantní a nezaměnitelné kopce. Na chvíli se objevily
vzdálenější bílé hřebeny Krkonoš i Jizerských hor. Po smršti snímků
jsme se vrátili dolů do našeho ležení. Zde jsme si vařili něco mezi
obědem a večeří, nejčastěji to byly polévky nebo fazole. I odtud ze
Sokolíku byl krásný pohled na západ slunce. Po mrazivé noci, s
teplotami kolem osmi až deseti stupňů pod nulou, přišlo ráno. S
dobrým spacákem a dvěmi karimatkami se nám však spalo nádherně.
Celá louka včetně stanů byla pokryta šedostříbrným hávem. Do toho
se vyhouplo ranní slunce a spolu s kopci, mlžnými čárami vykreslilo
krásné scenérie. Po snídani jsme nestihli hned utéct, a tak nás ještě při
balení stanů malinko zdrželi reportéři z televize Barrandov. Pak už
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jsme zamířili do nedalekého Svoru, aby nás vlaky odvezly domů. Pořadatelům této akce musím poděkovat za pěkně připravené zimní
táboření i za diplom.
Fotky z akce na http://robertakopecky.rajce.idnes.cz/Klic_2016/.
Robert a Petra Kopečtí

Ledopády na Klíči

Výstup na horu Klíč

Ojíněný dubový list

Perseus: Výlet na Paličník
Dojeli jsme na nádraží v Bílém Potoce pod Smrkem. Po červené
značce jsme prošli obcí po silničkách a později lesních cestách k
rozcestí Sedmitrámový most. Cestou jsme si prohlíželi ojíněné
stromy a hráli postřehovou hru, kdo první spatří ptačí budku. Těch
bylo na této cestě opravdu hojně. Po svačince u Sedmitrámového
mostu jsme dále pokračovali po silnici a zelené značce k první
zatáčce a odtud už lesem přes mostek nad řekou Smědou. Trasa
Šindelovým Dolem vedla už poměrně do kopce, krásně prohřála
svaly. Zastavili jsme na chvíli u obrázkového pomníčku Veroniky
Lahrové a potom jsme vyšplhali na modrou značku u Předělu. Odtud
jsme měli většinu stoupání už za sebou a po příjemné vrstevnicové
cestě jsme došli pod Klínovým vrchem až k rozcestí se žlutou
značkou. Jizerské hory zase zarůstají a v minulosti dobře viditelná
Pytlácká skála už není vidět. Z rozcestí po žluté značce byly skály
Paličníku na dosah a jedna z nejhezčích vyhlídek v Jizerských
horách opravdu stála za výstup. Měli jsme štěstí, sice bylo stále
inverzní počasí, ale místy prosvítalo sluníčko i okolní krajina. Z
Paličníku pokračovala žlutá značka stále dolů do údolí Hájeného potoka. Strmá cesta v minulosti plná padlých stromů je upravena do
mnohem schůdnější podoby a nám se hodila na hru, kdy naše dětišerpové zachraňovaly vždy jednoho kamaráda z družiny. Toho
musely snést dolů, aby přestaly příznaky výškové nemoci. Díky
tomu pak děti získaly nálepku s lékárničkou do průkazu šerpy. Než

jsme došli stále po žluté na nádraží v Bílém Potoce, nezapomněli
jsme se stavit na čaj na Bártlově boudě.
---------------------------------------------------------------------------------------Trasa výletu měří 15 km a převýšení činí necelých 600 m a cestou
potkáte asi 3-4 pomníčky
TO Perseus, Robert Kopecký-Rolf

Orientačníklub
Chrastava

"Kolikrát jsou to je drobnosti, co nelze koupit, ale ...
stojí to za to, je objevovat."
PF 2017
TO Perseus
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Ostatní informace z města

Hasiči se dočkali nového zázemí
Každé pořádné město má svou jednotku dobrovolných hasičů,
každá pořádná jednotka má svou zbrojnici a každá pořádná
zbrojnice má svou věž. Po letech se dočkali i hasiči v Chrastavě.
Začátkem prosince byla předána městu nová přístavba hasičské
zbrojnice, jejíž součástí je právě i věž sloužící současně jako sušárna hadic. Do nového zázemí se hasiči mohou přestěhovat z prostor vedlejších garáží, kde byly podmínky krajně nevyhovující. V novém zázemí najdou jak sociální zařízení (sprchy, toalety) a
převlékárnu, tak i nově kancelář pro zasahující jednotku. Součástí je
i hasičská siréna pro vyhlášení poplachu s anténou pro příjem
signálu z Hasičského záchranného sboru v Liberci.
Stavbu realizovala společnost STAVO-UNION z Jablonce nad
Nisou, která v konkurenci pěti firem ve výběrovém řízení předložila
nabídku s nejnižší cenou.
Celkové náklady na akci činily téměř 3,8 mil. Kč, z čehož se městu
podařilo získat hned 2 dotace. Jednu z Ministerstva vnitra ČR ve výši
1 352 500 Kč a druhou - účelovou dotaci z rozpočtu Libereckého
kraje ve výši 901 666,70 Kč. Vlastní podíl města byl tak necelých 1,6
mil. Kč.
V Chrastavě dne 21. 12. 2016

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM

Chrastava má pět vánočních stromů

Andělská Hora

V Chrastavě máme letos krásně vyzdobený nejen střed města, ale i
v dalších částech byly ozdobeny vánoční stromy. Máme jich celkem
pět – na náměstí 1. máje, u hasičské zbrojnice, na Vísce, ve Vítkově
u školy a v Andělské Hoře na návsi. Zde si je prohlédněte.
Hezké svátky přeje Zita Václavíková, místostarostka

Víska

Vítkov

Chrastava

hasiči

Chrastava

náměstí

Společnost přátel historie města Chrastavy a uplynulý rok 2016
Rok 2016 končí a je čas alespoň v krátkosti zhodnotit, co se povedlo.
Společnost přátel historie města Chrastavy má na konci roku 2016
třináct členů. Této hrstce lidí se však opět podařilo přispět k popularizaci historie našeho města a jeho okolí.
V pár bodech bych se rád vrátil k některým našim letošním akcím.
l Vydávání Bulletinu SPHMCH. Letos se nám podařilo připravit
náplň pro devět Bulletinů, které byly jak přílohou Chrastavských

listů, tak se s jejich obsahem můžete seznámit na internetových
stránkách města Chrastava.
l V květnu jsme podnikli studijní výpravu na hrad Valdštejn, kde
se nachází starý dřevěný model kostela sv. Vavřince.
l Nová pamětní deska. Zpracovali jsme historickou dokumentaci
vlivu napoleonských válek a jejich průběh v Chrastavě a
společně s panem Pavlem Kněbortem, badatelem z Liberce, jsme
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předložili návrh Zastupitelstvu města Chrastavy na umístění
nevelké pamětní desky na budovu hasičského muzea (uctění
památky mrtvých v šarvátce v roce 1813). Návrh byl schválen a
deska byla námi v naší režii vyrobena a umístěna.
l V květnu jsme uspořádali opět vycházku pro veřejnost zaměřenou na historické zajímavosti našeho okolí. Tentokráte jsme
vyrazili z Karlova přes bývalou osadu Rokytka, Kryštofovo Údolí do
Chrastavy. Výprava byla zaměřena na historii hornictví v
Ještědském pohoří, ale i na stavby železnic v 19. století, kříže, stará
vodárenská díla, na těžbu vápence, který byl zpracováván v
Chrastavě ve fy. Ressel atd.
l Asi nejvýznamnější aktivitou naší Společnosti v letošním roce
bylo uspořádání dvouměsíční (prázdninové) výstavy s názvem
"Chrastava v proměnách staletí – o událostech a lidech", která
byla instalována v městské galerii a muzeu. Výstava představila
některá méně známá témata naší historie, a její součástí byla i
interaktivní expozice starých předmětů. Při vernisáži byla rozdáVýlet pro veřejnost s historickou tématikou

Vernisáž výstavy v galerii
vána i speciální edice teplých chrastavských buřtů, vyrobená místním řezníkem panem Ondřichem.
l Restaurování drobných sakrálních památek. Již třetím rokem
se několik členů našeho spolku podílí na vyhledávání a zajišťování
odborných restaurátorských zásahů na polních křížích a sochách. V
letošním roce byl obnoven Jäntschův kříž z roku 1842 na Nové
Vísce.
U ostatních zrestaurovaných objektů byl proveden prořez dřevin a
úprava okolí.
l V měsíci říjnu jsme uskutečnili také exkurzi do historické
budovy dnešního výchovného ústavu ve Školní ulici. Byla
zdokumentována historie tohoto objektu, kterou uveřejníme v
některém z dalších bulletinů.
l V letošním roce byla vydána Mikroregionem Hrádecko –
Chrastavsko obsáhlá kniha „Zapomenuté hospody, vinárny,
kavárny a cukrárny na Chrastavsku“. Na přípravě knihy s jejím
autorem Vitalijem Markem od počátku spolupracovala řada členů

našeho spolku. Autor však bohužel během příprav knihy zemřel.
Zhruba rozdělané dílo mohlo vyjít jen díky velkému úsilí naší
předsedkyně Jany Zahurancové, která intenzivně s vydavatelem,
ale i dalšími lidmi spolupracovala. I díky ní se dílo povedlo a kniha
byla uvedena před Vánocemi 2016 na trh.
l Někteří členové Společnosti spolupracují s dalšími badateli
(např. Židovské muzeum v Praze, www.znicenekostely.cz), jiní poskytují historické informace občanům.
l Dlouhodobý a významný počin naší Společnosti jsem si nechal
na konec tohoto pojednání. Je jím překlad z německého jazyka, a
to nejúplnějšího zdroje o historii města, knihy: Kratzau –
Schicksal einer sudetendeutschen Stadt, vydané v roce 1966,
jejímž autorem je pan Rudolf Schwertner. Jedná se o 500 stran
textu. Již dříve nám jako cenný materiál posloužily výpisky z knihy,
pořízené Dr. F. Vydrou. My jsme se ale rozhodli zajistit kompletní,
pokud možno co nejpřesnější překlad. Části překladů zpracovávají
naši členové s dobrou znalostí němčiny, další části zadáváme
externě za úhradu.
V letošním roce podpořilo činnost SPHMCH Město Chrastava, a to z
grantu na sportovní a spolkovou činnost (30 000 Kč). Tyto
prostředky byly využity zejména na výše zmíněný překlad knihy o
historii města, ale i na naše další aktivity. Kromě grantu města
využíváme ale i prostředky z darů a další zdroje SPHMCH.
O tom, co nás čeká v roce 2017, budeme veřejnost opět informovat.
Případné zájemce o historii města a jeho okolí a o práci v našem
spolku rádi přivítáme ve svých řadách!
Za SPHMCH Ivan Vydra

Strom splněných přáníve prospěch dětíz Krompachu
Město Chrastava ve spolupráci s Dětským domovem, Základní a
mateřskou školou, příspěvkovou organizací Krompach v Čechách již
pátým rokem připravilo Vánoční strom splněných přání.
Od úterý 1. listopadu 2016 byl v Infocentru umístěn vánoční stromeček,
kde si lidé mohli vyzvednout přáníčka a pak dárky pro děti zakoupit.
Přání byla rozebrána do posledního, a tak jsme mohli v pátek 16. prosince 2016 vyrazit do Dětského domova udělat dětem radost.
Děti pro nás měly připravené vystoupení, zpívalo se, recitovalo, hrálo a
tancovalo. Pak už došlo na rozdávání a rozbalování tolik očekávaných
dárků. Na závěr nás děti pozvaly k sobě do jednotlivých bytů, kde jsme
ochutnali jejich cukroví, občerstvení a mohli si s nimi prohlédnout jejich
dárky, ze kterých měly všechny děti velkou radost.
Akce Strom splněných přání se opět vydařila, děkujeme všem, kdo se
na ní podílel a budeme se těšit na další.
Velké poděkování patří všem, kteří dárky pro děti zakoupili, a to
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jmenovitě:
Nohejbalisté, KSČM, Autoslužby Röbisch, zaměstnanci Advaity, Pošta Chrastava, SPHMCH, TO Perseus, Kadeřnictví Áčko, KČT, CA
Vavera, Sokol ženy 2, Škola Chrastava, ženy z Vísky
Šeflovi, p. Šafaříková, Brejlovi, p. Václavíková st., p. Václavíková ml., p. Václavík, p. Vajnerová, Kopalovi, Szpytovi, Zmatlíkovi, p. Foyterová,
Máchovi, Zahradníkovi, p. Suchanová, p. Schauerová, p. Černý, Moravcovi, Marxovi, rodina Pospíšilova, Noskovičovi, p. Černá, p. Židlický,
Šlechtovi, p.Teichmanová, Kopeckých, Efflerovi, Bičovi, Bitmanovi, p. Loučková, Zahradníková A.+ Š., p. Stárková, K. a M. Sehnoutkovi, K. a
M. Loučkovi.
Chrastava 22. 12. 2016
Klára Sehnoutková

Příjemné vánoční svátky Vám chceme přát,
ať každý má stále někoho rád.
Ať pokora, slušnost a dobrá nálada se nevytrácí,
Vám do roku 2017 přejí
děti, žáci a zaměstnanci školy, prostě Vítkováci

KOMUNITNÍ CENTRUM BÉTEL
J E D N O TA B R AT R S K Á C H R A S TAVA
Bezručova 503 – CHRASTAVA
Adventní vyrábění – začátek vánočního času
Adventní vyrábění je roky prověřenou akcí, která v naší rodině (a
jistě nejsme jediní) již tradičně otevírá vánoční čas. Nevím, jestli to
tak mají i jiné matky, ale mně před začátkem adventu představa
Vánoc děsí. Vidím samá negativa a to, že kolem poskakují děti a

stále připomínají, že Vánoce se blíží, mi na klidu příliš nepřidá. Pak
ale přijde první adventní sobota, Bétel je slavnostně vyzdoben, hraje
vánoční hudba a voní svařák a mně začíná pomalu docházet, že
mám Vánoce vlasně ráda.
A nejinak tomu bylo i letos. Stejně jako každý rok byl Bétel plný lidí
všech generací, kteří sem přišli relaxovat a zahájit adventní čas, děti
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všech generací, kteří sem přišli relaxovat a zahájit adventní čas, děti
se opět nadšeně rozprchly a vyráběly jednu krásnou dekoraci za
druhou a stejně jako loni bylo adventní vyrábění časem milého
setkání se spoustou známých, které člověk nevidí každý den – u
vyrábění se přece tak krásně povídá! Když jsme potom v šest hodin
večer všichni vyšli ven před Bétel, abychom spolu letos poprvé
zazpívali vánoční koledy a zamysleli se nad smyslem Vánoc, a když
byl potom slavnostně rozsvícen vánoční stromek, došlo mi znovu,
že Vánoce jsou krásné. Že správně nejsou o shonu a zmatku, ale
naopak o vděčnosti a spočinutí, a že jsou příležitostí k přemýšlení o
věčnosti, která nás všechny přesahuje. Díky Bohu za ně.
Marie Justová

Evergreen 55+ v Herrnhutu
Tak jako v předchozích letech jsme uspořádali oblíbený výlet do
městečka jménem Herrnhut v Německu. Ten byl založen
protestanty, prchajícími z Českých zemí před rekatolizačním
útlakem po bitvě na Bílé hoře. Přišli například až z Fulneku,
Suchdola nad Odrou, Kunína i z dalších sídel. Protože přicházeli
přes Moravu, začali se nazývat Moravští bratři. Azyl a ochranu
(Herrnhut = Ochranov) jim tehdy poskytl majitel zdejšího panství,
šlechtic Mikuláš Ludvík Zinzendorf. Herrnhut byl založen roku 1722.
Osada se začala úspěšně rozšiřovat, protože sem přicházeli další
exulanti. Později se stala světovým misijním centrem. Moravští
bratři odsud vyráželi na misijní cesty po celém světě. K této jejich
činnosti se váže i legenda o vzniku Herrnhutské hvězdy. Po dobu
nepřítomnosti rodičů byly děti vychovávány v internátních školách.
První betlémskou hvězdu údajně sestavili roku 1821 jako
matematický úkol na bratrské chlapecké internátní škole v
nedalekém Niesky. Ta měla mít dokonce 110 paprsků. Brzy se však
ustálil současný tvar, který je trochu jednoduší. Obsahuje 17
čtyřbokých jehlanů a 8 jehlanů trojbokých, vyrůstajících ze
symetrického mnohostěnu s nevyslovitelným názvem
rhombicuboctahedron. To všechno jsme se dozvěděli v místní
manufaktuře na výrobu vánočních hvězd, po zhlédnutí filmu o
výrobě a historii hvězd a také o historii Jednoty bratrské.

Pak jsme poseděli v místní kavárně u kávy a zákusku a cítili jsme se
jako VIP při pohledu od stolků v kavárně. Nad námi, za námi i před
námi svítily všude nádherné hvězdy. A v dáli bylo vidět jak pilné ruce
a prsty pracovnic vyrábí nové a nové hvězdy. Asi proto je nutné
objednat si místo v této kavárně umístěné přímo ve výrobně již
mnoho měsíců předem, tak je tu stále plno. Všude kolem nás vládla
skutečná vánoční atmosféra.
Potom jsme si projeli městečko a podívali se do modlitebny, která
se připravovala na Vánoce. Nad bílými lavicemi se rozvěšovaly
krásné hvězdy. Návštěva Herrnhutu v nás zanechala hluboký dojem
a dohodli jsme se, že v příštím roce si připravíme výlet po městečku
s návštěvou bratrského hřbitova a přilehlé vesničky Berthelsdorf
známé slavnou Večeří Páně. V tomto kostele bylo před lety přijato
rozhodnutí o misijním poslání Moravských bratrů do celého světa.
Vraceli jsme se s příjemným pocitem z návštěvy míst, kde žili a
pracovali naši předkové.
Jiří a Daniela Coufalovi

VÁNOČNÍ DÁREK –
Vánoční besídka Klubu Evergreen 55+
Jako každý rok, tak i letos nám Komunitní centrum Bétel uspořádalo
vánoční a silvestrovské posezení, tentokrát ve školní jídelně.
Program byl pestrý, nejdříve nám na kytaru zahrály koledy děti z
hudební školy pod vedením paní H. Kačenové a potom děti z Bételu
pod vedením paní T.Bilinské a slečny M.Horváthové zazpívaly,
zahrály a zatancovaly muzikál o narození Ježíše. Nechyběla Marie,
tři mudrcové i zástup mnoha andělů. Děkujeme všem, kteří program
nacvičili. Po večeři nám manželé Helisovi promítli fotky z výletů, na
kterých bylo vidět, jak hůlkaři a hůlkařky celý rok pilně šlapali a jaká
zajímavá místa jsme navštívili. Pak jsme si zahráli hru bingo a se
skupinou Bétel band zazpívali nejen vánoční písně. Po přípitku na
Nový rok se šlo spokojeně domů.
Děkujeme všem, kteří nás obsluhovali a napekli cukroví na stoly.
Těšíme se už teď na jarní ples.
Všechno nejlepší a hodně úspěchu v roce 2017 přeje za seniory
Gerda Boudová.

V lednu a únoru vás zveme:
VEČER O VÍNĚ
- ve čtvrtek 26. ledna 2017 od 18.00 v Bétel bistru
- přednáška o víně v podání znalce vína a biskupa Jednoty bratrské pana
Petra Krásného Th. M. Součástí programu bude ochutnávka vín
- počítejte prosím s příspěvkem na ochutnávku vína

MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI NA TÉMA „LETEM SVĚTEM”
- v neděli 19. února 2017 od 16.00 v tělocvičně Spartaku Chrastava
- vstupné 50 Kč (děti do 18 měsíců zdarma)
- PŘEZŮVKY NUTNÉ!
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Město jako arboretum – 8. díl
V úvodu minulého dílu jsme se zmínili o parazitické dřevině
vytvářející kulovité útvary až 1 m v průměru. Při toulkách přírodou
však můžete v korunách stromů narazit i na jiné, velice podobné
kulovité útvary, které však nevytváří parazitické jmelí, ale jedná se o
růstovou anomálii dřeviny. Tuto anomálii způsobují houby, viry nebo
živočichové anebo se jedná o genetickou mutaci rostliny.
Všeobecně se nazývají čarověníky nebo jen věníky, lidově
čarodějné metly, košťata a podobně. Čarověník je vlastně shluk
znetvořených větviček, vyrůstajících na stromech či keřích bez
obvyklé pravidelnosti a zákonitosti. Větve vyrůstají z jednoho místa
z normálně rostoucích větví. Mohou být různých velikostí a tvarů, s
různou hustotou či uspořádáním.
Vyhledávání a sběr čarověníků je značně náročná záležitost, neboť

Jedle ojíněná – jehlice
musíte chodit s hlavou neustále vztyčenou (na rozdíl od hledání
hub) a ve většině případů musíte za čarověníkem šplhat do korun
stromů (na rozdíl od sběru hub). A výskyt čarověníků je daleko nižší,
než výskyt hub. I zde ale platí, že jsou určité lokality, kde je výskyt
častější.
Čarověníky se sbírají a následně rozmnožují roubováním nebo
řízkováním. Mnoho lidí si je pořizuje od profesionálních sběračů či z
běžných zahradnictví do svých zahrádek a skalek, kde s dalšími

Dvě jedle za sebou

rostlinami vytvářejí nádherné scenérie. Mezi nejrozšířenější patří
jehličnaté čarověníky, zejména pak borovice a modříny. V současné
době existuje několik tisíc kultivarů čarověníků. Při koupi je poznáte
tak, že za latinským názvem jedince je uvedena zkratka WB nebo
HB.
Kdo se chce o čarověnících dozvědět více, nechť zadá do svého
internetového vyhledávače heslo čarověník a třeba narazíte na
našeho předního odborníka v této oblasti a jeho knihu.
Dnes se zaměříme na další jehličnatý strom, který bohužel u nás ve
volné přírodě již tak moc neroste, ale opět bývá velice oblíbený jako
vánoční stromek. Tím stromem je jedle, latinsky abies. Jedlí známe
okolo 50 základních druhů a u nás mezi ty nejznámější a nejčastěji
pěstované patří zejména jedle bělokorá, balzámová, řecká, ojíněná,
obrovská, korejská, kavkazská, španělská a Veitchova. Počet
nižších taxonometrických jednotek čítá u těchto 50 druhů okolo 500.
V Chrastavě, ve Školní ulici, v parku u busty Josefa Führicha před
základní školou, roste majestátní jedle ojíněná, latinsky abies
concolor (Gordon & Glend.) Hildebr. U tohoto druhu se můžeme
setkat až s 80 poddruhy. Další jedli najdete téměř na křižovatce u
autobusového nádraží z boku domu čp. 212 Nádražní ulice. A
pokračujete-li zkratkou do Turpišovy ulice, tak v blízkosti
posilovacích strojů čili po pravé straně, jsou další dvě jedle. Dobrý
pozorovatel jistě dokáže objevit jedli i na sídlišti Střelecký vrch nebo
malý hájek z jedlí na úbočí Ovčího vrchu.
Jedle ojíněná je stálezelený jehličnatý strom s hustou, štíhlejší
korunou, který u nás dosahuje výšky okolo 30 m, ve své domovině
pak i 40, výjimečně až 60 m. Může se dožít 350 let. Kmen má 90–190
cm tlustý ve výši výčetní tloušťky, kořenový systém má hluboký a
dobře kotví dřevinu v půdě. Kůra neboli borka je v mládí hladká,
popelavě šedá, ve stáří rozpukaná a až 18 cm tlustá, větve
přeslenité, pupeny silně pryskyřičnaté, buď žlutavé a téměř kónické
nebo hnědavé a téměř kulovité (malé), vrcholek zaoblený až
špičatý. Jehlice jsou ploché, nepravidelně postavené, srpovitě
zahnuté, nápadně dlouhé (2–7 cm), ohebné, průduchy nemá
soustředěné na rubu jehlice jako většina ostatních jedlí, nýbrž
rozptýlené po celé jehlici, což způsobuje její matnost, vrcholek
obvykle zaoblený, někdy špičatý, pryskyřičné kanálky malé. Samčí
šištice v době opylení červené, purpurové nebo víceméně zelené,
semenné šištice jsou válcovité, vzpřímené /ukončení šišek je
směrem nahoru/, až 14 × 4.5 cm velké, (olivově) zelenavé nebo

Jedle v parku u ZŠ ve Školní ulici

Jedle v zástavbě u autobusového nádraží
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fialové, později (žluto)hnědé, semenné šupiny široké, na vrcholku
celokrajné, po stranách zubaté, 25–30 × 28–35 mm velké, podpůrné
šupiny ze šištice nevyčnívají. Semena mají zkosené křídlo, jsou
8–12 × asi 3 mm velká, hnědožlutá, křídlo s růžovým nádechem.
Samičí šištice (šišky) se rozpadají ještě na stromě. Proto byste pod
jedlemi marně hledali jedlovou šišku.
Domovinou jedle ojíněné jsou hory v západní části Severní Ameriky,
kde roste v nadmořské výšce 1000–3000 m n. m. a Mexiko.
Jedle ojíněná je velice dekorativní strom. V našich podmínkách je ze
všech jedlí nejméně náročná, snáší dobře městské ovzduší, je
nenáročná na teplotu a vlhkost a také odolná vůči mrazu.
V mládí žádá přistínění, ale i v dospělosti upřednostňuje alespoň
mírný stín, v zápoji brzy ztrácí spodní větve, které však na světle od
kmene znovu zmlazují, Vyhovují jí propustné a hlubší živné půdy na
plně osluněném až mírně zastíněném stanovišti, toleruje i půdy
sušší a mělčí, přežívá i na zastíněném místě, ale bez dobrého růstu.
Neroste na zamokřených místech, jehlice mohou být poškozeny
pozdními mrazy, snese i vysoké letní teploty a přísušky. Vysazuje se
do otevřených půd, ve zpevněných plochách neroste a vůči zasolení
velmi citlivá.
V přírodě jsou mnohé její populace dlouhou dobu geograficky i
geneticky izolovány, takže např. geografická skupina populací v
Utahu má kratší jehlice, další populace v jižním Novém Mexiku a
Arizoně, se zdají být hodně chemicky podobné populacím v
Coloradu a morfologicky podobné populacím jižní Kalifornie.
Populace severní Kalifornie má pýřité letorosty, populace z Baja
California má velmi krátké, tlusté jehlice a asi 18 stomatálních řad
svrchu jehlic.

Přestože byla do evropské kultury introdukována dost pozdě, okolo
roku 1872, brzy zaujímá významné místo jako často vysazovaná
jedle ve sbírkách a také v soukromých zahradách a v parcích.
Přestože je původně dost teplomilná, dokázala se dobře přizpůsobit
mnohem chladnějšímu podnebí. V domovině roste až do výšky 3000
metrů. Ve středoevropských podmínkách patří k nejrychleji
rostoucím jedlím, roste i na písčitoštěrkovém, ale přiměřeně vlhkém
stanovišti, miluje ale hluboké, živné, kyselé až slabě alkalické,
písčitohlinité a propustné půdy. Velmi dobře se uplatní v městské
zeleni, pěkná je v kombinaci s některými trvalkami, zakrslé a nízké
kultivary se hodí i do menších zahrad, větších skalek a mobilní
zeleně, sloupovité a převislé kultivary jsou efektními solitérami. Ve
vlhkých půdách inklinuje k hnilobě kořenů. Množíme výsevem,
nejlépe na podzim, zakrslé tvary i řízkováním, stříbřitější odrůdy i
roubováním. Semenáče jedle ojíněné také slouží jako podnož pro
ostatní jedle s delšími jehlicemi.
Má lehké, snadno opracovatelné dřevo, které se používá ve
stavebnictví a k výrobě krabic, beden, dveří, překližky. V Kalifornii je
jedle ojíněná používána jako vánoční stromek pro své aroma a
dlouhou výdrž jehlic po pokácení stromu. Indiáni používali strom v
medicíně. Jehlice proti revmatismu (koupel v odvaru z jehlic) a
plicním onemocněním, pryskyřici z borky k léčení řezných ran, vředů
a zánětů a jako plombu do zkažených zubů a po povaření pro léčbu
pohlavních nemocí. Odvar z borky při léčbě tuberkulózy a též jako
čaj. Mimo medicínské využití slouží jako stavební materiál a pro
výrobu předmětů do domácnosti.
-------------------------------------------------------------------------------------Zdroj: http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=1,
https://cs.wikipedia.org
Mgr. Michal Dvořák

Politické strany a hnutí
Zprávy zastupitelů za ODS
– Ke dni 1. 11. 2016 podal rezignaci na svou funkci člena kontrolní
komise námi nominovaný člen pan MUDr. Petr Hartl. Důvodem k rezignaci byly výroky, které byly citovány starostou města na jednání
zastupitelstva města dne 17. 10. 2016 (viz záznam k dispozici na
www.chrastava.cz). Petr Hartl pracoval, i při své náročné práci
lékaře, aktivně a poctivě. To ostatně potvrdil i článek předsedy
komise Davida Röbische v minulém vydání Chrastavských listů.
Chtěl bych i touto cestou poděkovat Petrovi Hartlovi za práci, kterou
ve prospěch města vykonal a za čas, který ji obětoval.
Na zasedání Zastupitelstva města dne 12. 12. 2016 byl volen nový
člen do kontrolní komise. Zde jsem navrhl na uvolněné místo pana
Petra Zahradníka, který byl ochoten v kontrolním výboru pracovat.
Zastupitelé ale nakonec v hlasování upřednostnili na tuto funkci
Jitku Ramírezovou.
Ivan Vydra, zastupitel za ODS

Váženíobčané, sousedé, Chrastaváci...
Dovolte nám, abychom vám popřáli do nového roku 2017
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti i klidného
a aktivního žitív Chrastavě.
Zastupitelé za ODS

Soukromá a firemní inzerce
Mateřská škola Chrastava

přijme na dohodu o provedení práce
Ú DRŽBÁ ŘE – INSTALATÉRA
na provádění drobných oprav.
Příležitostná práce vhodná pro důchodce.
Mzda podle počtu odpracovaných hodin, sazba 100,- Kč za hodinu.
Nástup 1. 1. 2017.
Zájemci se hlaste na tel. č. 733 644 366
nebo osobně u ředitelky v budově MŠ Sluníčko v Revoluční 488.
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STATION

Čerpací stanice 7 Station v Hrádku nad Nisou
hledá do svého kolektivu PRACOVNÍKA na pozici

OBSLUHY ČS
a SMĚNÁRNY
Požadujeme spolehlivost, zodpovědnost a komunikativní znalost německého jazyka.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle 733 628 321 nebo e-mailu: zdenek@7station.eu

Přišlo po uzávěrce

Mikulášská nadílka v Chrastavě
V pondělí 5. 12. 2016 se jako každý rok konala Mikulášská nadílka.
Od 15 hodin probíhal na náměstí stánkový prodej, kde bylo možno
zakoupit občerstvení, teplé nápoje, hračky, výrobky od sdružení
Tulipan a útulku AzylPes. O krásný začátek se postaral sbor Jiřičky
spolu s Bohemia Universal Band, děti si mohly vyrobit vánoční
ozdoby, které pak zdobily vánoční strom.
Přesně v 17 hodin dorazil na náměstí Mikuláš, čert a andělé, kteří
společně rozsvítili vánoční strom a pak už probíhalo tolik očekávané
rozdávání dárečků hodným dětem. Novinkou byla sbírka pro psí
útulek AzylPes, kde se pro zvířátka vybralo asi 320 kg granulí,
těstovin, pamlsky, deky, matrace a hračky.
Velké poděkování patří všem, kteří se na sbírce podíleli, a to jmenovitě: Hradcovi, pí.Procházková, pí.Koutová, pí.Loučková,
pí.Brejlová, pí.Černá, p.Židlický, pí.Václavíková, Mouchovi,
pí.Marxová, Szpytovi, Starhoňovi, Moravcovi, pí.Štrachová,
Vachovi, Noskovičovi, Bičovi, Pošta Chrastava, Firma PPF,
p.Kulfánek, pí.Junková, pí.Škáchová, Sokol ženy 2, Boudovi,
p.Urban.
Akce se vydařila, čert si nikoho neodnesl a my se budeme těšit zase
na příští rok.
Klára Sehnoutková
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DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ
ČÍSLA

i Informačnícentrum 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

NOVÁ
KNIHA
S MÍSTNÍ
TÉMATIKOU
V PRODEJI

E-mail: info@chrastava.cz

Inzerce je černobílá a uvnitř vydání. Barevná inzerce se sjednává na celý
rok dopředu a její uzávěrka na rok 2018 bude 18. 11. 2017.
Bližší informace získáte v kanceláři Společenského klubu.
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VÝ ROBCE REKLAM
TISKÁ RNA grafické studio
/ reklamní štíty / infosystémy / bannery
/ vizualizace / letáky / brožury / vizitky
/ velkoplošný digitální tisk / polep aut
NOVINKY hrnky s potiskem / fotoplátna
Vítkovská 468 - CHRASTAVA
tel.: 603 260 778 www.recodesign.cz

vše od vizitky po bilboard...

CA

VAVERA
cestovní agentura

ZÁ JEZDY PRO VÁ S
poznávací
pobytové
na objednávku

obchodnízastoupeníKateřina Vaverová

úvěry stav. spoření
hypotéky
pojištění majetková
cestovní/ vozidel / životní

...s námi až na konec světa
Náměstí 1. máje 46 – CHRASTAVA – cavavera@email.cz – tel.:

725 985 020

www.adv.cz 480 000 000

PROCHELEKTRO
MONTÁŽE

REVIZE

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

s.r.o.

OPRAVY

ELEKTROINSTALACE PRO RD
A PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY
REVIZE OBJEKTŮ A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
HROMOSVODY
tel.: 602 274 283

www.prochelektro.cz

DODÁ VKY HW a SW
internet telefon počítače
Dr. M.Horákové 44 / LIBEREC / info@adv.cz

ZEMNÍ
PRÁCE

1990 – 2017

revize hromo a elektro
energetika staveb / elektroenergetika
pronájem plošiny 16 m
hledáníporuch na kabelech
vytýčováníel. sítí

TERÉNNÍ Ú PRAVY
DOVOZ SYPKÝ CH HMOT
PRODEJ ŠTĚRKU A PÍSKU
BOURÁ NÍ HYDRAULICKÝ M
KLADIVEM
VYVÁ Ž ENÍ SEPTIKŮ
Ú KLID SNĚHU

DÁ RKY

na zakázku
barevný potisk:
hrnky, popelníky
pokladničky, trika,
polštáře, fotoplátna
z vašich fotek
RECo design – Vítkovská 468 – CHRASTAVA
tel.: 603 260 778 www.recodesign.cz

Chrastavské listy

1990 - 2017

PARTNERSKÁ MĚSTA
CHRASTAVY
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