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Na 44. ročník tradičních Chrastavských šlápot přišlo přes 700 lidí
CHRASTAVA , 7. ledna 2017
- bílá peřina, -10°C, polojasno, bezvětří.
- 740 spokojených účastníků.
Přijeli účastníci z Löbau, Rakovníka, Semil, Tanvaldu, Lomnice nad
Popelkou, polské Bogatyně, francouzského Bordeau, ze Slovenska
a další.
Přivítali jsme účastníka s pořadovým číslem 37 000, Petr Just /
kardio Liberec.
Nejvzdálenější účastník Emanuel Baron z Bordeaux, nejstarší
účastnice Naďa Plotová z Liberce.
Poděkování všem aktivním členům KČT, bylo jich 56. K tomu nutno
připočítat externí spolupracovníky: hlasatelky E. Kašková, H.
Šnýdlová, J. Jančík doprava, P. Bezvoda a Technické služby s
údržbou tratí, V. Loučka ozvučení prostoru, Městská policie (2), P.
Hudec správce budovy CVA, školní kuchyně M. Šírové občerstvení
(3), členové oddílu Perseus (6).
Za Klub českých turistů Chrastava J. Horáček.

Otevřeníhasičské věže
Ke konci roku 2016 byla dostavěna hasičská věž a dobudovány tolik potřebné prostory zázemí pro členy místního sboru dobrovolných
hasičů.
Slavnostní otevření proběhlo 16. ledna 2017. Na úvod promluvili starosta města Chrastavy Michael Canov, dále Jaromír Mottl – velitel
stanice hasičů Liberec, Renata Šimíková – starostka krajského sdružení hasičů, Petr Čálek – velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů
Chrastava, Zita Václavíková – místostarostka města Chrastavy a v neposlední řadě Jakub
Dvořák – vedoucí odboru rozvoje města.
Tomuto odboru se podařilo sehnat na celou akci dvě dotace. Celkové náklady byly 4mil Kč,
dotací 1 300.000,-- Kč přispělo Ministerstvo vnitra ČR a částkou 900.000,-- Kč Liberecký
kraj.
(Dokončení na str. 2)
Krajský úřad zrušil i potřetí
demolici Kováku
–
SMS infokanál
–
Kam s použitými oleji
–
17. 2. – 12. ples Města Chrastavy
–
Program kina a S-klubu
–
19. 2. – Maškarní ples pro děti
na téma „Letem světem”
–
Město jako arboretum - 9. díl
–
Inzerce

Z obsahu dnešního vydání

MĚSTSKÁ POLICIE CHRASTAVA

603 941 561 603 347 676
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Otevřeníhasičské věže

(Dokončení z titulní strany)

Místní hasiči doposud neměli možnost, kde sušit hadice, kde se převlékat ani kde
se po zásazích osprchovat. Tyto možnosti nyní nově otevřené prostory nabízejí.
Po slavnostním přestřižení pásky následovala prohlídka nových prostor, jak pro
pozvané, tak pro veřejnost.
Závěrečné posezení s občerstvením proběhlo v hasičské klubovně.
Ivana Loučková – kancelář starosty

Okénko starosty města Chrastavy

Krajský úřad zrušil i potřetídemolici Kováku
Krajský úřad, odbor územního plánování a stavebního úřadu, jako
odvolací orgán i potřetí zrušil rozhodnutí o demolici Kováku
vydaného OVÚS Chrastava.

prosince 2016, jak sám uvádí v rozhodnutí, citace (str. 3 uprostřed):
„…vyzval odvolavatele k podání informace o provedených či
prováděných prací, na kterou odvolavatel reagoval dopisem ze dne

Odvolací orgán sice uznal, že citace (str. 6 dole) „…je nutné celkově
uvést, že je zcela nepochybné, že objekt ubytovny je celkově ve
velmi špatném technickém stavu“, ale je přesvědčen, že by stačilo
odstranit závadné části tzn. výplňové zdivo (obvodový plášť) a
nechat kostru, citace (str. 6, 2. odst.): „..odstranění v žádném
případě neznamená nutnost odstranění celé stavby jako takové. A
to z toho důvodu, že i po odstranění těchto závadných částí v území
zůstane vlastní základní skelet stavby jako takové, který lze dále
využít.“ K tomu lze jen hořce poznamenat, že představa kostry
Kováku coby základu nové stavby není vtip roku, ale opravdová
představa odvolacího orgánu.
Odvolací orgán se nesčetněkrát ve svém rozhodnutí ohání
zákonem, přitom však přiznává, že § 129(1) a) stavebního zákona,
který zní: „Stavební úřad nařídí odstranění stavby vlastníku stavby,
která svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo
zvířat…a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve
stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby“, dle kterého
rozhodl chrastavský stavební úřad, (viz str. 11, 2. odst.) běžně
neuplatňuje (má pozn. čti: on nikdy) a nemá s ním velké zkušenosti
(má pozn. čti: on žádné) a suverénně jeho znění pokrucuje, když si
dovolí napsat takovou perlu, že citace (str. 9 uprostřed)
„…nepostačuje jen „ohrožení života a zdraví osob“, ale je současně
nutné, aby byl v případě konkrétní stavby zjištěn a náležitě
dokladován „závadný stav stavby“. Působí to tím neuvěřitelněji, že
samotný odvolací orgán již sám v roce 2012 ve svém tehdejším
rozhodnutí opakovaně konstatoval, že stav výplní v oknech a
neomezený přístup k stavbě jednoznačně ohrožuje životy a zdraví a
sám velmi dobře ví, že majitel od těch časů nic neopravil, naopak
budova jen a jen chátrala. A je přímo neuvěřitelné, jak odvolací
orgán chce napravit to, že majitel za ta léta nikdy žádnou závadu
neopravil a neopraví. Po uplynutí všech lhůt k vyjádření dne 2.

6.12.2016 a dopisem ze dne 22.12.2016.“
A protože mu
odvolavatel sdělil, že se začala odklízet nahromaděná stavební suť
a opravovat střecha (viz str. 7 dole a str. 11), byl odvolací orgán
spokojen. Co na tom, že veškeré opravy spočívaly v přivezení
nízkého kontejneru před vánocemi, který je u Kováku od té doby do
psaní tohoto článku zcela prázdný.
Odvolací orgán se v závěru svého rozhodnutí (str. 12 dolní polovina)
rozčílil na město Chrastava, co si to dovolujeme se do věci míchat,
když nám do toho prakticky nic není, že jako účastník řízení se
můžeme domáhat jen omezení imisí apod. při odstraňování stavby
(pokud by nastalo) a že (viz str. 6 konec třetího odst. odzdola) citace:
„převážná část bezprostředního okolí ubytovny tedy není veřejným
prostorem, nýbrž soukromým vlastnictvím fyzické osoby“. Poněkud
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zde odvolací orgán pozapomněl, že dle definice § 34 zákona o
obcích „veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému
bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru“ je nechráněný prostor okolí Kováku
přes pravomocné několik let staré rozhodnutí stavebního úřadu
(potvrzené odvolacím orgánem) zcela nezabezpečeno a stejně tak
je nezabezpečen vstup osob do objektu. A tak dokud bude Kovák
představovat nebezpečí ohrožení života a zdraví pro všechny
občany (nejen) Chrastavy, kteří se mu vyskytnou nablízku či
dokonce do objektu vlezou (především děti), bude se snažit město

konat vše, co je v jeho silách, aby tento zcela neudržitelný stav
skončil.
Nejsme v akademické pozici pracovníků odvolacího orgánu, kteří
dle našich vědomostí v objektu nikdy nebyli a zřejmě ho ani nikdy na
vlastní oči neviděli. Proto podáme jako účastník řízení žalobu k
příslušnému soudu na zrušení posledního rozhodnutí odvolacího
orgánu. Jinou možnost konání v současné situaci ani nemáme.
V Chrastavě dne 2. 1. 2017

Michael Canov,
starosta města Chrastava

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

VYBUDUJE SE KONEČNĚ CYKLOSTEZKA PARADISE?
Vzácným hostem bude starosta Bílého Kostela nad Nisou Ing. Jiří Formánek.
Odbornými garanty večera jsou pracovníci ORM MěÚ Mgr. Jakub Dvořák a Ing.
Daniela Halková.
Setkání se koná v pondělí 13. února 2017 od 17.00 hodin v malé zasedací
místnosti budovy radnice.

Těším se na Vaši účast.

Ing. Michael C a n o v, starosta

Informace z radnice

Usneseníze zasedáníRady města Chrastava č. 2017/1 ze dne 9. ledna 2017
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto:
-schválila
návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu plakátovacích ploch (příloha
č. 1 k originálu usnesení) s nájemcem: Rengl, s.r.o., Zákopnická
354/11, 460 14 Liberec 14, IČ: 25420160 a pověřila starostu jeho
podpisem.
- schválila
podporu ankety „Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec za rok 2016“
a pověřila starostu města podpisem příslušné smlouvy
(příloha č. 2a a 2b k originálu usnesení)
- schválila
darovací smlouvu DR/1/2017 – dar v hodnotě 10 000,- Kč Základní
škole Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec-příspěvková
organizace, nám. 1. máje 228, 463 31 Chrastava, IČ 72741643 ve
formě 1 ks jízdního kola zn. Kellys Cliff 30 + příslušenství a hustilky
pořízené z poskytnuté dotace v rámci přímé podpory dopravní
výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji z
rozpočtu Libereckého kraje a pověřila starostu města podpisem
smlouvy (příloha č. 3a a 3b k originálu usnesení)
- vzala na vědomí
v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Plán
veřejnosprávních kontrol pro rok 2017 u Městského bytového
družstva Chrastava, IČ 25419145 (příloha č. 4 k originálu usnesení)
- vzala na vědomí
zápis č. 2016/14 z jednání bytové a sociální komise ze dne 12. 12.
2016 (příloha č. 5a k originálu usnesení)
- rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutí nájmu bytu paní Romaně
Röbischové (příloha č. 5b k originálu usnesení) a pověřila starostu
města jejím podpisem
- zamítla
návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí nájmu bytu panu Zdeňku
Frykovi (příloha č. 5c k originálu usnesení)
- rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu
panu Jiřímu Augustovi (příloha č. 5d k originálu usnesení) a pověřila
starostu města jejím podpisem
- rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu

paní Michaele Čergeové (příloha č. 5e k originálu usnesení) a
pověřila starostu města jejím podpisem
- rozhodla
o využití dispozičního práva na uzavření nájemní smlouvy dle
návrhu bytové a sociální komise
- schválila
platový výměr ředitelky MŠ Chrastava (příloha č. 6 k originálu
usnesení)
- vzala na vědomí
rámcový program Chrastavských slavností 2017 (příloha č. 7 k
originálu usnesení)
- schválila
navržené znění (příloha č. 8 k originálu usnesení) a podání správní
žaloby ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci,
proti rozhodnutí Krajskému úřadu Libereckého kraje spisová
značka OÚPSŘ 228/2016-330-rozh. ze dne 30. 12. 2016 a pověřila
starostu města jejím podpisem.
- schválila
podání návrhu Ministerstvu pro místní rozvoj na zahájení
přezkumného řízení (příloha č. 9 k originálu usnesení) zákonnosti
pravomocného rozhodnutí Krajskému úřadu Libereckého kraje
spisová značka OÚPSŘ 228/2016-330-rozh. ze dne 30. 12. 2016 a
pověřila starostu města jejím podpisem.
- vzala na vědomí
Požární poplachové směrnice pro objekty DPS a veškeré objekty
města (příloha č. 10a, 10b a 10c k originálu usnesení)
- souhlasila
s tím, aby Společenství pro dům č.p.125, Chrastava , sídlo
Chrastava – Chrastava I, Školní 125, PSČ 463 31, právní forma:
Společenství vlastníků jednotek, zastoupené pověřeným
vlastníkem Antonínem Krimmerem, dat. nar. 8. září 1939, Školní
125, 463 31 Chrastava, IČ: 286 84 940
1) podalo k Městu Chrastava žádost o poskytnutí účelové investiční
dotace - Příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky
bytového domu Školní 125, Chrastava z rozpočtu Města Chrastava,
2) podalo žádost o „Příspěvek na zachování a obnovu kulturní
památky“ podle § 16 zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči na
obnovu vnějšího pláště bytového domu Školní 125, Chrastava
příslušnému orgánu památkové péče.
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Městská policie Chrastava – prosinec 2016
- Vykázání bezdomovce z obytného domu
- Výjezd k signálu PCO,kontrola objektu s neg. výsledkem
- Spolupráce s lékařskou službou při převozu pacienta do KN Liberec
Dne 25. 12. 2016 okolo 02.30 hod. bylo hlídkou Městské Policie Chrastava přijato tel. oznámení od občana, které se týkalo volání o
pomoc z bytu v domě s pečovatelskou službou v ul. Turpišova, Chrastava. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že v třetím patře
DPS se z jednoho bytů se ozýva volání o pomoc. Komunikace s osobou za dveřmi byla nesrozumitelná. Hlídka MP přistoupila k vyražení
dveří dle § 16 zák.553/1991 Sb., jelikož z bytu se stále ozývalo volání o pomoc a byla nabyta důvodná obava, že je ohrožen život nebo
zdraví osoby a hrozilo nebezpečí z prodlení. Po vyražení dveří byla postižené osobě poskytnuta první pomoc a na místo přivolána RZS
Liberec. O celé události byla vyrozuměna dcera postižené osoby, která na místo po chvilce přijela.
- 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)
- v prosinci byla odchycena čtyři zvířata, dvě byla předána majitelům, 2 x umístěna do útulku v Krásném Lese

Rozšíření služeb Městské policie Chrastava
Jelikož služba městské policie Chrastava není vzhledem k počtu strážníků schopna být k dispozici občanům 24 hodin denně, byl
od 1. 1. 2017 zřízen telefonní dosah mimo služby, kterou vždy drží jeden ze strážníků. V praxi to znamená, když vznikne jakýkoliv
problém ze strany občana, vždy se na číslo městské policie dovolá a oznámení bude řešeno. V denních hodinách je dojezdový čas
hlídky 15 minut, týká se to především soboty a neděle a nočních hodinách je dojezdový čas 30 minut.
Tímto způsobem je zajištěna nepřetržitá služba MP Chrastava

SMS INFOKANÁL
Upozorňujeme občany, že je stále možné se připojit do informačního kanálu. Toto připojení je pro občany zcela zdarma. Info kanálem se
hlásí především krizové a mimořádné události (na celém katastru města) a dále plánované odstávky vody a přerušení dodávek elektřiny
a plynu (v konkrétní části města).
Přihlásit se můžete na http://ww.infokanal.cz/cweb/reg/CHRASTAVA
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později také upravit nebo registraci zrušit.
V Chrastavě 11.1.2017
Kancelář starosty města

KAM S POUŽITÝMI OLEJI?
V posledních měsících se stále více řeší problematika kam s použitými oleji a tuky z běžných domácností. Jedná se především o použitý olej z fritovacích hrnců a další již nepotřebné oleje vyprodukované během vaření.
Je nutné upozornit, že tyto oleje v žádném případě nepatří do
odpadního vodovodního potrubí. Vylití olejů a rozpuštěných tuků do
kuchyňského dřezu může nejen zapříčinit ucpání odpadního
potrubí, ale také to způsobuje nemalé komplikace čistírnám
odpadních vod.
Tyto látky ale nepatří ani do komunálního odpadu.
Pro tento případ slouží sběrné dvory, kde je možné veškerý odpad
tohoto druhu bezplatně odevzdat.
Zde se tyto oleje ukládají do speciální nádoby a pak předávají
kvalifikovaným firmám k dalšímu zpracování a likvidaci.
Občané Chrastavy mohou bezplatně uložit oleje a tuky na
sběrném dvoře v ulici Liberecká, a to kdykoliv během provozní
doby:
Pondělí
Úterý

14:00 – 18:00 hodin
8:00 – 12:00 hodin

Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

14:00 – 18:00 hodin
8:00 – 12:00 hodin
8:00 – 12:00 hodin
10:00 – 13:00 hodin

Děkujeme za spolupráci.
V Chrastavě dne 12.1.2017

Šárka Spáčilová, DiS.
referent odpadového hospodářství

Kultura... stalo se / programy S-klubu a kina

VÝSTAVA V GALERII - MANDALY
Ve středu 11. ledna 2017 začala vernisáží první výstava letošního
roku.
Svá díla – MANDALY – zde představuje paní Věra Sufiya
Valášková, která pochází z Mikulova, vystudovala Soukromou
uměleckou školu grafickou v Jihlavě. Na svých dílech pracuje
několik dnů, týdnů a některá má rozpracována i dva roky. Žádné z
jejich děl nemá název a je na každém, co si pod danou mandalou
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představí.
Mandala znamená kruh nebo dokonce magický kruh. Ačkoli toto slovo pochází z východu, samotná mandala je nadkulturním symbolem
jednoty a rovnováhy vyskytující se ve všech dobách, kulturách i náboženstvích. Obsahuje mnohé symboly z indické, tibetské a buddhistické
mytologie. Mandaly paní Věry Valáškové jsou navíc doplněny krásnými barevnými kamínky.
Výstava je prodejní a je možné ji navštívit až do 6. března, a to každý všední den od 9.00 do 16.00 hodin.
Všichni jste srdečně zváni.
Klára Sehnoutková

V únoru Vás zveme.......................................................
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SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA
ÚNOR 2017

VIDEOGLOBUS:
7. GUATEMALA, HONDURAS, BELIZE

Úterý

17 hodin
CVA

Čtvrtek

16.
10.15 hodin
KINO

Pátek

17.

20 hodin
ŠKOLNÍ JÍDELNA

Úterý

21.

Seriál cestopisných besed. PřednášíMilan Štourač. Vstupné: 35,-Kč

ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Pohádka pro děti, vstupné: 20,-Kč

MĚSTSKÝ PLES
Hraje Bohemia Universal Band, cena vstupenky 150,- a 200,-Kč, předprodej v Infocentru.

VIDEOGLOBUS:

SIKKIM

17 hodin
CVA

Seriál cestopisných besed. PřednášíPetr Košek. Vstupné: 35,-Kč

Pátek

VÝROBA NÁRAMKŮ Pořádá Dámský klub.
Z TRUBIČEK A KORÁLKŮ

24.
17 hodin
TROJLÍSTEK

Galerie

leden
–
únor

MANDALY
Výstava obrazů Věry Valáškové
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DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

PROGRAM KINA
ÚNOR 2017
Změna programu vyhrazena! Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
Pátek 3. února v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
ANDĚL PÁNĚ 2 – ČR – pohádka – 90 minut – přístupno
Anděl Páně 2 je volným pokračováním úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích.
Vstupné: 100 Kč
Pátek 3. února v 19:00 hodin
NEJDŘÍV SE PODÍVÁŠ. POTOM ZEMŘEŠ.
Kruhy – USA – horor – české titulky – 102 minuty – nevhodné pro děti
do 12 let
„Žila kdysi dívka, jejíž jméno nahání hrůzu. Smrtí se mstí za život naplněný bolestí. Když uvidíte její příběh, zbývá vám přesně sedm dní...“
Slavný horor o znepokojivém videu, jehož diváci nevyhnutelně umírali
přesně týden poté,co ho viděli, právě napsal další kapitolu.
Děsivé je na ní především to, že se Samara, hlavní antihrdinka Kruhů,
se svým filmem přesunula z videokazety do online éry, kde se šíří mnohem snáz.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč
Pondělí 6. února v 18:00 hodin
Richard Müller: NEPOZNANÝ – SR/ČR – dokument – 90 minut –
nevhodné pro děti do 12 let
Intimní pohled do života legendárního zpěváka Richarda Müllera na pozadí jeho koncertního turné s kapelou Fragile.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč
Pondělí 6. února ve 20:00 hodin
JACKIE – USA – drama – české titulky – přístupný od 12 let
Když je JFK zvolen prezidentem USA, stává se Jackie Kennedy (Natalie
Portman) jednou z nejmladších prvních dam v historii. Pro její vřelost,
eleganci a vybraný vkus ji brzy obdivují miliony lidí po celém světě. Pak
přichází okamžik, který všechno změní. Jackie se vyrovnává s osobní
ztrátou, jako milovaná matka a první dáma však musí zůstat oporou
dětem i celému národu. Filmový portrét jedné z nejikoničtějších žen 20.
století je příběhem hrdosti, lásky a noblesy, fascinujícím nahlédnutím do
zákulisí Bílého domu i zachycením dnů, které změnily běh dějin.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč
Pátek 10. února v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
LEGO® Batman film – USA – animovaný/dětský/akční – český dabing
– 104 minuty – přístupný
Buď vždy sám sebou. Pokud můžeš, buď Batman.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč

Pátek 17. února ve 20:00 hodin
Už žádná pravidla. Už žádná tajemství.
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY – USA – erotický thriller – české titulky
– 117 minut - mládeži do 15 let nepřístupný
Když před dvěma lety vstupoval do kin film Padesát odstínů šedi, 255
tisíc nedočkavých fanynek vytvořilo dosud nepřekonaný rekord v počtu
diváků za premiérový víkend. Jeho neotřesitelnou pozicí teď může
otřást pokračování – Padesát odstínů temnoty. Pod vedením režiséra
Jamese Foleyho a bedlivým dohledem autorky předlohy E. L. James se
vrací Jamie Dornan a Dakota Johnson, aby napsali další kapitolu
pikantní romance o vztahu dominantního milionáře Christiana Greye a
submisivní studentky Anastasie Steeleové.
Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava 100 Kč
Pátek 24. února v 17:00 hodin - HRAJEME PRO DĚTI
Pes, který zpívá, nekouše.
PES RO(C)KU – USA/Čína – animovaná komedie – český dabing – 80
minut – přístupný
Z Bodiho měl být tradiční hlídací pes s pevnou pracovní dobou a slibnou
kariérou. Místo toho vzal kytaru, hrábnul od strun a stal se zcela novým
druhem – psem rockovým. Animovaná komedie Pes ro(c)ku přinese
velké rock´n´rollové dobrodružství.
Vstupné: 110 Kč
Pátek 24. února v 19:00 hodin
Bába z ledu – ČR – drama/komedie – 106 minut - nevhodné
pro děti do 12 let
Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav Neužil),
snach (Petra Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, tradiční víkendové obědy v rodinné vile
ztrácejí na idyličnosti a postupně vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů
má nějaké tajemství. Haniným nečekaným spojencem se stává vnuk
Ivánek, který si zamiloval nejen svérázného Broňu, ale i jeho slepici
Adélu a otužileckou komunitu na břehu Vltavy. Příběh rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi generacemi přináší naději, že život lze vzít do
vlastních rukou v jakémkoli věku.
Vstupné: 120 Kč

AN

Pátek 10. února v 19:00 hodin
LA LA LAND – USA – muzikál – české titulky – 127 minut – nevhodné
pro děti do 12 let
Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu umocněné skvělými písničkami doprovázenými velkolepými tanečními čísly líčí
vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení rozvíjející se lásky až po
trpké zklamání z velkých ambicí. Pod režijním vedením Damiena Chazellea (oscarové hudební drama Whiplash) se sešli Ryan Gosling
a Emma Stone.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč
Pátek 17. února v 18:00 hodin
KYTICE – ČR – drama/poetický – 81 minuta – přístupný
Kytice se vrací v remasterované verzi na DCP. Uvidíme sedm vypjatých
příběhů o touhách, posedlostech a sobectví Inspirací filmu byla sbírka
balad českého autora 19. století K. J. Erbena, jehož tvorba je paralelou
k poezii E. A. Poea, plná vášní a přízraků. Kytice poprvé vyšla v roce
1853 a patří k základním dílům národní literární klasiky. Spoluscenárista, kameraman a režisér filmu F. A. Brabec natočil dílo vycházející z originální výtvarné stylizace a akcentující vytříbenost jeho obrazového vidění. Vedle strhující vizuální složky je další dominantou této filmové
básně o básních hudba J. Jiráska. Výjimečnou kameru, hudbu a zvuk
(J. Klenka) ocenila ČFTA Českým lvem.
Vstupné: 80 Kč

ANDĚL PÁ NĚ 2.
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Připravujeme.................................................................
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PERSEUS: Chrastavská šlápota očima pomocné kontroly
Nepříjemné brzké vstávání, ukazatel na venkovním teploměru slezl
pod – 10°C. Míříme na Vysokou k rozcestí „Na Růžku“. Sníh křupe
pod nohama, noc předává vládu dni. Svítání je krásnou odměnou za
to nelidské ranní vstávání. Konečně dorážíme na odkryté rozcestí,
postrach všech kontrol. Naštěstí dnes nefouká. Budujeme ohniště
na sněhu čili na dřevěném roštu. Pro suché dřevo je to pěkně
daleko, ale chceme přežít. Už se objevují první účastníci, jako
obvykle jsou to drsní „dvacítkáři“. Pak přicházejí další skupinky i
němečtí turisté, tak oprašujeme pár německých slovíček – číslovky
pro kilometry a barvy kvůli turistickému značení. Dorazila i velká
skupina veselých polských turistů s nepřehlédnutelně velkou
vlajkou. Jakmile zjistili, že máme oheň, který je jim k dispozici, začali
piknikovat. To znamenalo opékání špekáčků a nošení dříví. Bylo
poněkud těžké jim vysvětlovat, že okolní křoviny jsou sice bez listí,

ale v zimě to neznamená, že jsou suché. Skupinu jsem vyfotil a
vzápětí skupina přišla se fotit ještě se mnou a na památku jsem
obdržel panáka nasládlé polské lihoviny. Přicházelo i hodně turistů,
kteří se na startu báli nízkých teplot. Nakonec je krásné, slunečné
počasí a výhled nejen na Výhledy přesvědčilo a dobrovolně si
prodlužovali trasy ze sedmičky na desítku a dokonce i z desítky na
patnáctku. Při uzavírání pochodu a odchodu do cíle jsme opět
potkali polskou výpravu, která zrovna vyrážela z farmy Vysoká.
Nezapomněli nám pochválit české pivo a společně jsme dorazili až
do cíle.
Fotky ze svítání a kontroly
http://robertakopecky.rajce.idnes.cz/Chrastavske_Slapoty_2017/
Za to Perseus Robert Kopecký – Rolf

KOMUNITNÍ CENTRUM
J E D N O TA B R AT R S K Á C H R A S TAVA
Bezručova 503 – CHRASTAVA
Silvestr před Silvestrem
Rok se chýlí ke konci, a tak je třeba se s ním náležitě rozloučit. Je
30. prosince krátce po poledni a v Bételu se začínají scházet první
účastníci poslední výpravy klubů Pod Vodou roku 2016. Jakmile
jsme se všichni sešli, naskládali jsme se do aut a vyrazili na výpravu.
Po čtvrt hodině jsme dojeli do obce Jítrava, kde jsme zanechali auta
a vydali se na velký výšlap na Velký Vápenný. Nahoře na kopci na
nás čekal pohled k nezaplacení. Inverze pod námi vytvořila bílé
moře mraků, z něhož jako osamělý ostrov v dáli vystupovalo Ralsko.
Na vrcholu Velkého Vápenného jsme se rozdělili do skupinek a
pokoušeli se rozdělat ve sněhu a mrazu oheň, což se nám přes
velké úsilí nepodařilo a tak jsme se vydali na cestu k autům. Po

návratu do Bételu jsme si pro útěchu rozdělali oheň v krbu, a užívali
si spolu her a skvělého občerstvení. Tak skončila poslední výprava
klubů Pod Vodou v roce 2016 a už se nemůžeme dočkat všech
výprav co nás čekají v roce 2017.
Tim Helis

Second hand v Bételu se mění
na Second hand u Bételu
Celkem šest let byl v Komunitním centru Bétel v Bezručově ulici
provozován second hand. Začínali jsme příležitostnými dobročinnými burzami použitého oblečení, na které maminky darovaly
oblečení, ze kterého jejich děti odrostly, a levně si nakoupily větší.
Celý zisk z akce vždy putoval na provozní náklady komunitního
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centra. Protože zájem rostl, upravili jsme v přízemí budovy prostory,
kde se prodej trvale zabydlel a postupně jsme rozšiřovali prodejní
dobu až na 5 dní v týdnu od 10 do 17 hodin.
Občasná burza se postupně změnila na prodejnu second handu,
ale myšlenka zůstala stejná: Fungujeme jen díky mnohým
nezištným dárcům, kteří přináší pro ně již nepotřebné oblečení,
obuv, sportovní potřeby, nádobí, ale i různé drobnosti. Prostě vše, co
někdo jiný ještě může použít. Zboží se prodává za nízké ceny, aby
bylo dostupné všem. Díky stálému zájmu tržby pokrývají provozní a
mzdové náklady na prodavačku a co je navíc, slouží bezezbytku k
podpoře Komunitního centra Bétel. Velmi proto děkujeme za vše, co
jste kdy do second handu donesli a podpořili tím různé kluby a
aktivity pro veřejnost, jejichž provoz není jednoduché financovat.
Na konci ledna se second hand stěhuje do Soudní ulice, do domu,
který sousedí s KC Bétel. V domě jsme si pronajali část přízemí,
které bylo zrekonstruováno na prodejnu. Hlavním důvodem
stěhování je potřeba uvolnění stávajících prostor na klubovnu pro
seniorské aktivity Klubu Evergreen 55 +. Tuto potřebu dlouhodobě
vyhlížíme a těšíme se, že senioři budou mít v klubovně své důstojné
a útulné zázemí.
V Soudní ulici chceme fungovat stejným způsobem. I nadále
přijímáme jakékoliv čisté ošacení, obuv, sportovní potřeby, nádobí,
keramiku a drobné zařizovací předměty. Po vytřídění některé věci
předáváme dál, tam kde pomohou potřebným - do denního centra
Naděje v Liberci, které slouží lidem bez domova. Textil, který již
nejde prodat, putuje do firmy Dimatex ve Stráži nad Nisou, která jej
dále průmyslově zpracuje.
Věříme, že i na novém místě zachováte našemu dobročinnému
second handu podporu a že si do něj rádi budete chodit nakoupit.
Nové prostory jsou větší, praktičtější a příjemnější, včetně pěkné
výlohy. Slavnostní otevření nového obchodu proběhlo ve čtvrtek 26.
ledna 2017 v 17 hodin. Součástí byla první módní přehlídka ze
sortimentu Second handu u Bételu.
Za tým KC Bétel Noemi Martinová

VÝLET

SRDEČNĚ ZVEME
SECOND
HAND

Zveme Vás na přednášku s besedou na téma:

PÉČE O STÁ RNOUCÍHO RODIČE
2. března 2017 v 18 hodin v Bétel bistru
Co potřebují moji nejbližší, když stárnou a začínají jim docházet síly?
Když je u nich diagnostikována vážná nemoc?
Jak je mohu podpořit a pomoci jim projít tímto těžkým obdobím?
Kde mohu hledat pomoc?
Přednáší MUDr. Tereza Dvořáková, zakladateka hospicu
Dobrého pastýře v Čerčanech.
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Město jako arboretum – 9. díl
Cecidologie je biologické odvětví na rozhraní Botaniky a zoologie,
zabývá se naukou o hálkách. Jsou to útvary, které se objevují na
různých částech rostlin. Příčinou vzniku může být působením
mikroorganismů na poškozeném místě rostliny nebo v místech, do
kterého byla nakladena larva hmyzu. Hálky se vytvářejí zejména na
spodních částech listu, lodyze, pupenu, méně často na kořenu,
větvi, květu nebo plodu.
Zahrádkáři neradi vidí na rybízových listech nápadné klenuté
puchýře, které způsobuje mšice rybízová. Na listech buků si možná
při procházce v lese někdy povšimnete hálek bejlomorky bučinové.
Jedná se o drobné ke konci zašpičatělé válcovité útvary.
Nejznámějším hálkotvorným hmyzem jsou žlabatky. Ty vytváří hálky
na růži šípkové (žlabatka růžová) a duběnky na dubech (žlabatka
dubová). Duběnky jsou kulovité útvary na spodních částech listů
v průměru 1-3 centimetry. Duběnky často červenají na straně
vystavené slunečním paprskům.
Hálky obsahují třísloviny (taniny s nepříjemnou svíravou, hořkou
chutí), které rostlina vylučuje na svoji ochranu proti parazitům a proti
okusu. Hálky se využívali i v koželužství a při barvení látek.
Léčitelské schopnosti hálek využíval již ve 4. století př. N. l.
Hippokrates. Ten zjistil, že hálky obsahují třísloviny a že mají
fungicidní a antibakteriální účinky a k tomu ještě zastavují krvácení.
Konkrétně duběnky díky velké koncentraci taninu se využívaly
téměř tisíc let na výrobu inkoustu ve všech západních zemích.

na Kavkazu, v severní Africe a Malé Asii. Má velkou řadu velmi
pěkných kultivarů, s odlišným tvarem a barvou listů.
Druhým nejznámějším dubem u nás je dub zimní, latinsky quercus
petraea, (Matt.) Liebl.. Mnoho lidí si dub letní a dub zimní plete. Jsou
si totiž velice podobné. No posuďte sami. Dub zimní je listnatý strom
s mohutně a široce rozložitou, nahoře nepravidelně protáhle
polokulovitou korunou, výška až 45 m, kmen průběžný a poněkud
zprohýbaný. Borka je šedočerná, rozpukaná, letorosty lysé, (tmavě)
olivově zelené. Listy má široce až úzce obvejčité, 6–17 × 3–9 cm
velké, tmavozelené, lysé, rub zelený a pýřitý, pravidelně krátce a
kulatě peřenolaločné až peřenodílné, s 5–10 páry laloků, které jsou
při vrcholku mnohem mělčí, na bázi uťaté až široce klínovité ale ne
ouškaté, řapíky 1–3 cm dlouhé, žluté. Plody - žaludy po 1–3(5), jsou
2–3 cm dlouhé, přisedlé nebo na stopkách do 15 mm dlouhých, ze
čtvrtiny až třetiny nebo i poloviny v miskovité číšce, vejcovité až
podlouhle vejcovité, šupiny číšek jsou téměř ploché a trojúhle
kopinaté, šedopýřité. Místem jeho výskytu je Evropa, Krym, Kavkaz
a má rovněž řadu zajímavých kultivarů odlišného habitu a zbarvení i
tvaru listů.
I všeobecný popis a jejich využití je víceméně stejné. Dožívají se
průměrně kolem 500 let. Mají silný kůlový kořen, nehrozí jim proto
vývraty. Jsou světlomilné, v požadavcích na vláhu se rozlišují dva
ekotypy (typ lužních lesů a typ mělkých v létě silně vysychavých půd
a lesostepních lokalit). Klimaticky je dub dost plastický, k imisím
tolerantní. Není zvláště náročný, nejlépe roste na hlubokých,
živných, dostatečně vlhkých půdách na plně osluněném místě nebo
v polostínu, hluboko a hustě koření, využívá se ke zpevnění hrází
rybníků a břehů vodních toků, vydrží i dlouhodobější zaplavení, v
případě pozdních jarních mrazíků mohou být narašené listy
poškozeny, v letním období snáší přísušky i delší sucha, je

Spodní část listu a duběnky
Pro dnešní povídání o stromech jsme pro Vás vybrali listnatý strom,
který jistě všichni znáte. Budeme si povídat o dubu. Na světě je
známo okolo 300 druhů, ale u nás, ve střední Evropě se můžeme ve
volné přírodě setkat převážně s dubem letním, dubem zimním,
dubem červeným, bahenním, rakouským a pýřitým. Na exotičtější
druhy, jak jsme se již dříve zmínili, narazíte v botanických
zahradách, zámeckých parcích, v arboretech či soukromých sbírkách. Mezi nejznámější exotické duby patří určitě dub korkový,
jehož kůra kmene a větví poskytuje všem známý korek. Naleznete
jej v jižní Evropě nebo severní Africe, ale pro naše podmínky je velmi
choulostivý. Ale vraťme se k těm našim dubům.
Nejznámější je dub letní, latinsky quercus robur, (L.). Je to listnatý
strom s mohutně a široce rozložitou, nahoře nepravidelně protáhle
polokulovitou korunou. Dosahuje výšky okolo 30, ojediněle až 50 m,
borku má tmavě šedou, popraskanou. Jednoleté větévky jsou
červenavě hnědé, pupeny vejcovité až téměř kulovité. Řapíky listů
má 2–6 (10) mm dlouhé, čepel listů je proměnlivá, obvejčitá, úzce
eliptická nebo úzce obvejčitá, někdy podlouhlá, 5–15 (20) cm
dlouhá, nestejně laločnatá, na každé straně 3–8 hlubokých a
zaoblených laloků. Báze listů je ouškatá nebo silně srdčitá, svrchu
jsou listy tmavě zelené až světle zelené nebo šedavé, naspodu
světle (modro)zelené, lysé. Plody – žaludy, jsou po 2–5 na stopkách
3–10 cm dlouhých, číšky miskovité až kuželovité, zakrývají čtvrtinu
až polovinu žaludu. Žaludy jsou hnědé či hnědavě žluté, vejcovité,
podlouhlé nebo cylindrické a 15–35 × 12–20 mm velké, zprvu řídce
plstnaté, pak lysé. Vyskytuje se po celé Evropě a dále jej naleznete

Památný dub letní u školy ve Školní ulici
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náchylnější na padlí, s ohledem na svoje vlastnosti může růst i ve
zpevněném povrchu, na posypovou sůl je tolerantní. Na našem
území je jeho výskyt pásovitý, daný průběhem toků řek, vysazován
bývá také pro zpevnění sypaných hrází našich rybníků. Netvoří čisté
porosty, souvislé porosty dubů se nazývají doubravy. V malé míře se
vyskytuje i v odlišných podmínkách na teplých výslunných stráních s
lesostepními druhy, a zde má nízký a křivý vzrůst.
Nejpamětihodnější pralesová rezervace lužního lesa s prastarými
exempláři dubu letního je na soutoku řek Dyje a Moravy. Na řadě
lokalit trpí polocizopasným ochmetem. Lesnicky je významný, dřevo
má mnohostranné použití, např. při výrobě dýh, jako stavební dřevo,
v lodním stavitelství, výrobě pražců, parket, sudů, prahů, nábytku.
Dřevo je trvanlivé i pod vodou /na dubových kůlech stojí domy v
Benátkách nebo u nás konvent v Plasích založený v bažinách řeky
Střely/. Kůra se používá k výrobě třísla, obsahuje až 20% tříslovin,
škrob, červená barviva aj. Užívá se především v kožním lékařství při
chronických onemocněních, ve veterinární medicíně, k izolaci
taninu a k tříslení kůží. Žaludy měly velký význam jako krmivo pro
vepře. Kůra mladých kmenů či větví se používala k přípravě odvarů
užívaných vnitřně proti žaludečnímu a střevnímu kataru, průjmu,
zevně ke koupelím nebo jako obklady proti různým kožním
chorobám, například proti pekařskému ekzému, omrzlinám,
popraskané kůži, proti křečovým žilám, bércovým vředům,
hemeroidům, proti nadměrnému pocení. Pro ošetření hemoroidů
koupelí v sedací vaně je možné dubovou kůru také smíchat se
stejným množstvím květů heřmánku. Při krvácení z nosu pomáhá,
když se nasytí tampon z vaty tříslovitým výtažkem a na 10 minut
zavede do nosní dírky. Stejně jako z kůry mnoha jiných stromů s
obsahem tříslovin, i z dubové kůry lze připravovat čaj, který se pije
při průjmu, obsah účinných látek ale může být příliš vysoký a mohou
tak nastat žaludeční a střevní poruchy. Proto se doporučuje míchat
dubovou kůru s jinými složkami.
A jaké jsou tedy rozpoznávací znaky mezi dubem letním a
zimním?
1. Nejspolehlivějším poznávacím znakem je délka řapíku. Dub letní
má oproti dubu zimnímu podstatně kratší řapík.
2. Stopka, na níž visí číška žaludu - u dubu letního je dlouhá
(3–7 cm), u dubu zimního je zakrnělá či velmi krátká (do 1,5 cm).
3. Báze listů: „ideální“ dub letní má listy na bázi srdčitě ouškaté (tzv.
„krátké kalhoty“), dub zimní sbíhavé (tzv. „dlouhé kalhoty“). To je
znak nejznámější, avšak značně nespolehlivý.

Dub letní sloupovitý u farní zdi

Okolo krásného mohutného dubu letního procházejí žáci Školní ulicí
do horní budovy školy. Je to ten nejvíce košatý strom přímo před
školou a je u něj cedulka, že se jedná o památný strom. Když
přejdete Školní ulici a dojdete podél kostela až k zídce, dělící
pozemek charity, spatříte tam ve společnosti dalších stromů
mnohem štíhlejší dub letní sloupovitý. Další už solitér dubu letního
najdete na cyklostezce 22. Hřebenovka na Novoveské ulici. Je
přímo u cedulí, které informují o začátku a konci území Chrastavy a
Nové Vsi.
Mgr. Michal Dvořák a Robert Kopecký
Zdroj: http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=1,
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dub*_letn%C3%AD

Sportovní zprávy

Informace z oddílu stolního tenisu –
Krajské přebory poprvé v Chrastavě
Nově rekonstruovaná tělocvična TJ Spartak Chrastava přivítala v
sobotu 21. ledna 2017 krajskou špičku ve stolním tenisu. Domácí
oddíl se stal pořadatelem krajských přeborů žen a mužů
Libereckého kraje.
A bylo se na co dívat. Do Chrastavy zavítala špička libereckého
oddílu, který má své družstvo v nejvyšší domácí soutěži.
Nasazenou jedničkou byl Lukáš Borůvka (KMST Liberec), který v
této sezóně hraje 2. ligu a ze 45 zápasů má na svém kontě 42
vítězství. Dvojkou turnaje byl Josef Medek (SKST DencoHappel

List s kraťasy
Borůvka Lukáš – Protiva Luboš:
vítězové krajského přeboru / čtyřhra mužů
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Liberec ), který je dlouhodobě hráčem extraligy.
Oba hráči naplnili předturnajové předpoklady a jejich finálový zápas
byl ukázkou vrcholového stolního tenisu.
Krajské přebory ve výsledcích :
KP DOSPĚLÍ – dvouhra ženy
1. Pařízková Monika SKST Liberec
2. Nykodýmová Natálie Jiskra Nový Bor
3. Absolonová Marie SKST Liberec
KP DOSPĚLÍ – čtyřhra ženy
1. Pařízková - Absolonová SKST Liberec
2. Nykodýmová - Brigantová Jiskra Nový Bor / TTC Hradek n/N
3. Sálová - Reslerová SKST Liberec
KP DOSPĚLÍ – dvouhra mužů
1. Borůvka Lukáš KMST Liberec
2. Medek Josef SKST Liberec
3.-4. Borůvka Jakub SKST Liberec
Fabíny Jan SKST Liberec
KP DOSPĚLÍ – čtyřhra mužů
1. Borůvka L. - Protiva L. KMST Liberec / SKST Liberec
2. Medek J. - Kaněra J. SKST Liberec / KMST Liberec
3.-4. Borůvka J. - Šilhán P. SKST Liberec
Obešlo J. sen. - Obešlo J. jun. SKST Liberec

Medek Josef (v černém) - Borůvka Lukáš:
finálový zápas KP dvouhra mužů

Karel Žemlička - předseda oddílu

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

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
CHRASTAVA

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 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
Nabízíme:
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- platové podmínky - odměňování dle zák. č. 262/2006 Sb.,
a nař. vlády č. 564/2006 Sb.
- možnost nájmu obecního bytu
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
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete
do 28. února 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.

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY
7.4 .201 7 od 14.00 do 17.00 hod.
Zápis proběhne v ZŠ v Revoluční ulici
Rodiče přinesou svůj občanský průkaz
a rodný list dítěte
Informace k odkladům na www.zschrastava.cz

Dobrý den,
zasílám PODĚKOVÁNÍ ZA BENEFICI v prosinci
a za příspěvky do Tříkrálové sbírky.
----------------------------------------------------Mgr. Věra Smolová, sociální pracovnice
Oblastní charita Liberec
Domov pokojného stáří – Domov sv. Vavřince
Školní 124, 463 31 Chrastava
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Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitý
ch
věcí do Vaší e-mailové schránky!
Proč?
Nebudete mít starost, jestli Vám bude včas doručena složenka.
Vždy budete mít údaje pro placení daně z nemovitých věcí u sebe ve své
e-mailové schránce, ať jste kdekoli.
Když zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí, správce daně Vám zašle
upozornění na e-mail.
Budete moci zaplatit daň z nemovitých věcí pomocí QR kódu v pohodlí
Vašeho domova.

Kdo může tuto službu využít?
Poplatník daně z nemovitých věcí, který nemá zřízenu službu placení daně
prostřednictvím SIPO.
Poplatník daně z nemovitých věcí - právnická osoba, která nemá zřízenu
datovou schránku.

Jak na to?
1)

Vyplníte
Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.

Formulář najdete na podatelnách finančních úřadů
nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy.

2)

Tuto žádost doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně
z nemovitých věcí.

Přihlášení k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail na zdaňovací období roku 2017 je možné do 15. března 2017. Poplatníkům, přihlášeným
k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, nebude zaslána
složenka.
www.financnisprava.cz

Inzerce – soukromá i obchodní
Dlohodobě PRONAJMU BYT 2+KK na Střeleckém Vrchu v Chrastavě. Byt je ve zvýšeném přízemí, na okraji sídliště, výhled do
zeleně v klidném místě. Kontakt na tel. 732 811 673
-----------------------------------------------------------------------------------DARUJI starší sekretář, horní část se sklem + toaletní skříňka se
zrcadlem, vhodné na chalupu.
Peterka František – Tel. 733 726 959.

Domov svatého Vavřince v Chrastavě PŘIJME PRACOVNÍKA na
úklid a praní. Jedná se o zástup při nemoci a dovolené. V případě
zájmu kontaktujte vedoucí domova seniorů p. H. Hlavatou, a to
osobně nebo na telefonním čísle 731 402 508.
--------------------------------------------------------------------------------------KOUPÍM nebo pronajmu garáž v Chrastavě.
Nabídky na : 602 266 455
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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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