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17. února proběhl 12. městský ples
V Chrastavě proběhl v pátek 17. února 2017 již 12. ples města. Po
úvodním přivítání se chopila předtančení taneční škola TAKT
Liberec. Již tradiční vsuvkou a obohacením plesu se stala módní
přehlídka. Zatímco v loňském roce byla v režii profesionální
modelingové agentury, tak na tom letošním se jí ujali studenti Textilní
školy v Liberci, ovšem kvalitou byla srovnatelná. K tanci a poslechu
nám zahrála kapela Bohemia Universal Band, pod vedením Jaro-

slava Kubáta. Celým plesem provedl moderátor Petr Kolín. O občerstvení se postaral pan Miloš Laksar a večeře nám připravila
školní jídelna, pod vedením paní Miloslavy Šírové a šéfkuchaře
Martina Zoula.
Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě a realizaci plesu
podíleli – Eva Ludmila Mouchová, Klára Sehnoutková, Jana
Eichlerová, Jitka Marxová, Ivana Loučková, Ing. Vratislav Loučka,
Jana Zahurancová, Vladimír Vaněk, Hana Peroutková, Petra Peroutková
Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

Z obsahu dnešního vydání
Usneseníz Rady a Zastupitelstva města
–
Program kina a S-klubu
–
V zrekonstruované tělocvičně
proběhl fotbalový Gloria cup
–
Ú spěšný rok 2016 orientačních běžců
–
Jarníples seniorů
se uskuteční25. března
–
Zápis do 1. třídy ZŠ
a den otevřených dveřív MŠ
–
Nabídka příměstských táborů

MĚSTSKÁ POLICIE CHRASTAVA

603 941 561 603 347 676

ČSAD Liberec a jeho ostudné porušovánísmlouvy
ČSAD Liberec a.s. za měsíce prosinec a leden neodjel minimálně 215 spojů, z toho
podstatnou část na Chrastavsku (do Liberce, Hrádku nad Nisou, Vítkova a Andělské Hory).
Pro srovnání ČSAD Česká Lípa za toto období odjel spoje všechny a BusLine neodjel spojů
pět. Ze strany ČSAD jedna výmluva za druhou, především na nesjízdnost silnic a nemocnost
řidičů. Co se týče nesjízdnosti, tak ohledně chrastavských linek zcela zodpovědně prohlašuji,
že se jedná o čistokrevné lži, všechny linky sjízdné byly každý den, přesto se ještě 31. ledna
2017 podařilo ČSAD Liberec dostat absolutně nepravdivý výrok o „špatně protažené silnici“
do Andělské Hory i do vysílání „Událostí v regionech” České televize. Co se týká údajné
hromadné nemocnosti, šlo dle mých dřívějších telefonických informací, a to přímo od
předsedy představenstva ČSAD Liberec a.s., ve skutečnosti o formu boje části řidičů proti
vlastnímu vedení. Ale ať již to bylo jakkoli, bylo ČSAD Liberec smluvně povinno spoje zajistit
(jak řidiče zajistí je jejich problém, pokud na to nemají, ať přepustí své linky jiným
společnostem). ČSAD Liberec tak ovšem nejen nekonalo, ale ani neinformovalo o tom, že
linky nejedou či nepojedou, jejich vedení dokonce vždy při telefonickém kontaktu tvrdilo, že o
tom, že autobus nejel, nic neví. A protože vedení ČSAD Liberec o vlastních nejedoucích
spojích nic nevědělo, nevěděl nic ani dispečink, neboť na dispečinku sice zjistí, že autobus
nejede, ale pouze v případě, že se přímo na danou linku a spoj na počítači dispečer podívá,
pokud se dívá zrovna na linky jiné, neví při dotazu telefonujícího nic. A tak se paradoxně
vedení ČSAD a dispečink dozvídali informace o nejedoucích spojích ode mne, namísto toho,
abych se to dozvídal jako starosta města já od nich. Pokud se zcela výjimečně stalo, že
město Chrastava obdrželo informaci o nejedoucím spoji předem, pak jsme vyslali suplovat
chybějící autobus hasiče.
Dokončení na straně 2
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ČSAD Liberec a jeho ostudné porušovánísmlouvy
České televizi však přes „skok na špek“ ohledně „špatně protažené
silnici“ již na první pohled zcela černé silnice do Andělské Hory,
patří velký dík, že se na můj podnět ostudnou situaci s ČSAD
Liberec zabývalo a popsalo ji výstižně v hlavní zpravodajské relaci
Události dne 30. ledna. Věci dostaly konečně grády a předseda
představenstva ČSAS Liberec se veřejně před celou republikou
zavázal, že od 1. února 2017 bude jezdit vše, jak má. Tak uvidíme,
kdyby přesto ne, prosím o neprodlené zaslání informací telefonicky
nebo SMS na mé číslo +420 602878937 ohledně linky, která nejela,
včetně přesných údajů (čas, trasa, příp. číslo spoje) a já budu
neprodleně informovat a atakovat nejen dispečink, ale i špičky
ČSAD Liberec, Koridu a Libereckého kraje.
Liberecký kraj se celou situací zabýval na zastupitelstvu dne 31.
ledna (v části bodu č. 37 a první část diskuse na závěr
zastupitelstva, videozáznam lze nalézt na krajských stránkách,
jednání o přestávce bohužel ne).
Zastupitelstvo LK muselo vyslechnout plejádu mimořádně trapných
výmluv od předsedy představenstva ČSAD Liberec popsaných
výše a sledovat velmi podivný – a pro mě zásadně nepřijatelný postoj ředitele společnosti Korid LK s.r.o. (koordinátor veřejné
dopravy Libereckého kraje ve 100% vlastnictví LK, který má za

Fotogalerie z akcí

(Dokončení z titulní strany)

primární povinnost nutit a donutit dopravce včetně ČSAD Liberec,
aby řádně plnili své smluvní povinnosti včetně včasného
ohlašování případů, kdy plněny nejsou), který vystupoval spíše jako
obhájce ČSAD Liberec. Namísto toho, aby mně poděkoval za to, že
plním jeho povinnosti za něho, mě o přestávce opakovaně
vysvětloval, jak ČSAD Liberec v den konání zastupitelstva
zachraňuje dětské životy, když nepouští spoje na neprotaženou
silnici do Andělské Hory, neboť by osádka celého mikrobusu (do
Andělské Hory jezdí výlučně mikrobusy) zahynula pod koly vlaku, a
to přesto, že jsem mu opakovaně ukazoval vyžádanou informaci z
dispečinku, který neodjeté spoje odůvodňoval tím, že má ČSAD
Liberec oba mikrobusy rozbité.
Jasné stanovisko zaujal hejtman, který ČSAD Liberec za jeho
neplnění smluvních podmínek odsoudil a náměstek pro dopravu
informoval o nápravných a sankčních
opatřeních včetně
odškodnění pro postižené cestující (podrobné informace jsou na
stránkách Libereckého kraje).
V Chrastavě dne 1. 2. 2017
Michael Canov, starosta města Chrastava a zastupitel LK
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Okénko starosty města Chrastavy
Váženíspoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na sto čtyřicátý pátý
VEČER SE STAROSTOU na téma

DOKONČENÍ REKONSTRUKCE LIBERECKÉ ULICE
Na tento večer přislíbili svoji účast zástupci následujících organizací:
investor Liberecký kraj - náměstek hejtmana pro dopravu pan Marek Pieter, organizace investora: KSS - vedoucí Ing.
Petr Kadlec a KORID pan Jan Roženský, zhotovitel - INTEGRA, ředitel Mgr. Ondřej Hušek, projektant M - PROJEKCE
pan David Senohrábek, stavební dozor: IBR Consulting – pan Petr Kopecký.
Odborným garantem večera je pracovník ORM MěÚ Ing. Daniel Fadrhonc.
Setkání se koná v pondělí 20. března 2017 od 17:00 hodin ve velké 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. 2017/2 ze dne 30. ledna 2017
RM na své schůzi projednala a usnesla se takto:
- RM s c h v á l i l a
smlouvu o využití systému zavedeného městem Chrastava pro
nakládání s komunálním a separovaným odpadem s: Designatelier
66 s.r.o., Kašparova 351/1, 46006 Liberec 6 s místem podnikání:
Chrastava – Barandov 256, Chrastava 463 31
- RM s c h v á l i l a
1) návrh dalšího postupu při ukončení rekultivace městské skládky
v k.ú. Dolní Vítkov a jejího následného využití
2) návrh Provozního řádu uzavřené skládky v režimu rekultivace
v Chrastavě – Dolním Vítkově
- RM s c h v á l i l a
návrh Dodatku č.11 ke Smlouvě o svozu komunálního odpadu ve
městě Chrastavě s: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská
1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ 49356089
- RM s c h v á l i l a
návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje od poskytovatele: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461
80 Liberec 2 na projekt „Zajištění zásobování pitnou vodou
Chrastavy – Horního Vítkova“
- RM s c h v á l i l a
odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) a dlouhodobého hmotného majetku (DHM) dle přílohy
- RM s c h v á l i l a
výroční zprávu za rok 2016 o poskytování informací podle z. č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- 0) RM v z a l a n a v ě d o m í zápis č. 2017/1 z jednání bytové a
sociální komise ze dne 16. 1. 2017 (příloha č. 7a k originálu usnesení)
- 1) RM r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Ondřeji Vojkůvkovi (příloha č.
7b k originálu usnesení) a pověřila starostu města jejím podpisem
- 2) RM z a m í t l a
uzavřít smlouvu o nájmu bytu paní Pavlíně Rabatinové
- 3) RM r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Luboši Zavadilovi (příloha č.
7c k originálu usnesení) a pověřila starostu města jejím podpisem
- 4) RM r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní a panu Emílii a Petru
Haaseovým (příloha č. 7d k originálu usnesení) a pověřila starostu
města jejím podpisem
- 5) RM r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Anetě Zahradníkové (příloha
č. 7e k originálu usnesení) a pověřila starostu města jejím podpisem
- 6) RM r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Jaroslavu Ježkovi (příloha č.
7f k originálu usnesení) a pověřila starostu města jejím podpisem

- 7) RM r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Miladě Janků (příloha
č. 7g k originálu usnesení) a pověřila starostu města jejím podpisem
- 8) RM r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Miroslavě Šolerové
(příloha č. 7h k originálu usnesení) a pověřila starostu města jejím
podpisem
- 9) RM r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS panu Františku Kafkovi
(příloha č. 7i k originálu usnesení) a pověřila starostu města jejím
podpisem
- RM s c h v á l i l a
návrh na udělení plaket J. A. Komenského pro rok 2017 (příloha č. 8
k originálu usnesení)
- RM
1) s c h v á l i l a
souhrn úkolů v lesích města Chrastavy na r. 2017 (příloha č. 9 k
originálu usnesení – důvodová zpráva, zpráva OLH o hospodaření v
lesích v roce 2016, plán pěstební a těžební činnosti a záměr
prodloužení přibližovacích linek), včetně hodnocení „Systému
náležité péče města Chrastava, jako hospodářského subjektu
uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené v lesích a mimo les
města Chrastava“ s tím, že úkoly v pěstební činnosti jsou minimální
a úkoly těžební činnosti jsou objemem maximální a budou
realizovány v rozsahu minimálně nutném k pokrytí nákladů pěstební
činnosti
2) u l o ž i l a
vedoucímu ORM zajistit realizaci úkolů dle bodu č. 1 včetně
uzavření příslušných smluv a plnění systémem náležité péče
- RM s c h v á l i l a
na základě žádosti darovací smlouvu DR/5/2017 – finanční dar ve
výši 20.000,- Kč AVZO TSČ ČR p.s. Chrastava, pobočný spolek,
Hřbitovní 239, 463 31 Chrastava, IČ: 46748563 a pověřila starostu
města podpisem smlouvy (příloha č. 10a a 10b k originálu usnesení)
- RM s c h v á l i l a
na základě žádosti darovací smlouvu DR/6/2017 – finanční dar ve
výši 20.000,- Kč TJ Spartak Chrastava, spolek, Turpišova 292, 463
31 Chrastava, Oddíl sálové cyklistiky, IČ: 46744657 a pověřila
starostu města podpisem smlouvy (příloha č. 11a a 11b k originálu
usnesení)
- RM s c h v á l i l a
podání a obsah kasační stížnosti proti usnesení, resp. rozhodnutí
Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci (dále jen
Krajský soud), spisová značka 59 A 10/2017-23 ze dne 18. ledna
2017, kterým Krajský soud odmítl žalobu Města Chrastava nám. 1.
máje 1, Chrastava, 463 31, proti žalovanému: Krajský úřad
Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, v řízení
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o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 12. 2016, č. j.
OÚPSŘ 228/2016-330, kterým žalovaný potřetí zrušil a vrátil k
novému projednání rozhodnutí stavebního úřadu, odboru OVÚS
MěÚ Chrastava o nařízení odstranění stavby Ubytovna č.p. 617 ul.
Nádražní na pozemku st. p. 662 v katastrálním území Chrastava I,
obec Chrastava a pověřila starostu města podpisem plné moci,
kterou bude zplnomocněn k zastupování v řízení před Nejvyšším
správním soudem JUDr. Miloš Pleštil, advokát, bytem Vlčí Vrch
672/28, 460 15 Liberec, (příloha č. 12 k originálu usnesení)
- RM s c h v á l i l a
podání a obsah správní žaloby ke Krajskému soudu v Hradci
Králové, proti rozhodnutí č.j. MF-33664/2014/1204 ze dne 18.

ledna 2017 Ministerstva financí ČR o odvolání, které Město
Chrastava podalo proti platebnímu výměru č. 7/2014 na odvod za
porušení rozpočtové kázně a pověřilo starostu města podáním
žaloby (příloha č. 13 k originálu usnesení)
- RM s c h v á l i l a
na základě žádosti poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ
Spartak Chrastava, spolek, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ
467 44 657, pro oddíl volejbalu, na pořádání volejbalového turnaje
žen, ve výši 3.000,- Kč a pověřila starostu města podpisem
veřejnoprávní smlouvy HFO/VP/3/2017/Sl
(příloha č. 14a a 14b k originálu usnesení)

Usneseníze zasedáníRady města Chrastava č. 2017/3 ze dne 20. února 2017
RM na své schůzi projednala a usnesla se takto
-s c h v á l i l a
1) smlouvu o nájmu pozemků čj. N/2/2017, kterou uzavře město Chrastava a Český zahrádkářský svaz, ZO Chrastava, a pověřila
starostu jejím podpisem;
2) smlouvu o nájmu pozemků čj. N/3/2017, kterou uzavře město Chrastava a Petra Endrychová, a pověřila starostu jejím podpisem;
3) smlouvu o nájmu pozemků čj. N/4/2017, kterou uzavře město Chrastava a Petr Průša a pověřila starostu jejím podpisem;
4) smlouvu o nájmu pozemků čj. N/5/2017, kterou uzavře město Chrastava a Naděžda Trdlová, a pověřila starostu jejím podpisem;
5) dodatek č. 1, čj. N/6/2017 ke smlouvě o nájmu pozemků čj. N/38/2012, kterou uzavře město Chrastava a Ilona Wokerová a pověřila
starostu jejím podpisem;
-s c h v á l i l a
zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 1467 v k.ú. Horní Chrastava, ve prospěch pana Roberta Kanaloše a paní Zuzany
Svobodové, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Vodovodní přípojka pro RD na pozemku par.č. 1163/1 v
k.ú. Horní Chrastava“, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti čj. SBS/1/2017 a pověřila
starostu jejím podpisem;
-s c h v á l i l a
1) v návaznosti na své usnesení 2015/11/III ze dne 3. srpna 2015 zřízení věcného břemene – služebnosti čj. VB/1/2017 ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „LB_ Andělská Hora ppč.439/3,
přípojka NN“, za cenu 12.100,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene a pověřila starostu jejím podpisem;
2) v návaznosti na své usnesení 2015/05/III odst. 2 ze dne 30. března 2015 zřízení věcného břemene – služebnosti čj. VB/2/2017 ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „LB_ Andělská Hora 85,
přípojka NN H2A4“, za cenu 605,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene a pověřila starostu jejím podpisem;
3) v návaznosti na své usnesení 2015/12/II ze dne 2. září 2015 zřízení věcného břemene – služebnosti čj. VB/3/2017 ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „LB_ Chrastava, And. Hora
ppč.133/3, přípojka NN H2A4 VB“, za cenu 12.100,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene a pověřila starostu
jejím podpisem;
4) v návaznosti na své usnesení 2015/10/III ze dne 24. června 2015 zřízení věcného břemene – služebnosti čj. VB/4/2017 ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „LB - Chrastava, Barandov
pč.381/2, smyčka NN H2A4 VB“, za cenu 2.420,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene a pověřila starostu jejím
podpisem;
5) v návaznosti na své usnesení 2015/03/II odst.2 ze dne 16. února 2015 zřízení věcného břemene – služebnosti čj. VB/5/2017 ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „LB_ Chrastava,
ppč.1033/2, úprava vNN, kNN“, za cenu 12.100,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene a pověřila starostu jejím
podpisem
6) v návaznosti na své usnesení 2013/16/III odst.1 ze dne 18. listopadu 2013 zřízení věcného břemene – služebnosti čj. VB/6/2017 ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IP-12-4004050 Lb,
Chrastava, Tovární 94, přípojka NN“, za cenu 605,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene a pověřila starostu
jejím podpisem;
7) v návaznosti na své usnesení 2013/10/III odst.3 ze dne 1. července 2013 zřízení věcného břemene – služebnosti čj. VB/7/2017 ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IP-12-4003993 Lb,
Chrastava, Bezručova ppč.545/1 - přípojka NN“, za cenu 12.100,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene a
pověřila starostu jejím podpisem;
-s c h v á l i l a
záměr pronajmout část pozemku par. č. 772 o výměře cca 200 m2 – zahrada, v k.ú. Chrastava I, za účelem zřízení zahrady;
-s c h v á l i l a
1) hodnocení a zadání akce „Chrastava zateplení fasády, Turpišova 241 -242" na základě Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek,
v souladu s § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a se Směrnicí Rady města Chrastava č.1/2013 o zadávání
veřejných zakázek a přidělila zakázku zhotoviteli: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o., Norská 568/11, 460 01 Liberec 11, IČ: 02862492
2) návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o., Norská 568/11, 460 01 Liberec 11, IČ: 02862492 na realizaci
akce „Chrastava zateplení fasády, Turpišova 241 -242„ a pověřila starostu jejím podpisem;
-schválila
1) hodnocení a zadání akce „Chrastava – oprava místních komunikací_2017„ na základě Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek,
v rámci které dojde k rekonstrukci komunikací Frýdlantská – IV. etapa a části komunikace Lipová a Ještědská, v souladu s § 6 a § 27
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a se Směrnicí Rady města Chrastava č.1/2013 o zadávání veřejných zakázek a
přidělila zakázku zhotoviteli: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 45274924
2) návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 45274924 na realizaci
akce „Chrastava – oprava místních komunikací_2017„ a pověřila starostu jejím podpisem;
-s c h v á l i l a
1) hodnocení a zadání akce „Chrastava – oprava 3 místních komunikací“ na základě Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek,
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v rámci které dojde k rekonstrukci komunikace na Barandově a části komunikace Školní (k výchovnému ústavu) a Loudátova (příloha č.
6a k originálu usnesení), v souladu s § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a se Směrnicí Rady města
Chrastava č.1/2013 o zadávání veřejných zakázek a přidělila zakázku zhotoviteli: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150
00, IČ: 60838744
2) návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00, IČ: 60838744 na realizaci akce
„Chrastava – oprava 3 místních komunikací“ a pověřila starostu jejím podpisem;
-schválila
1) hodnocení a zadání akce „Chrastava – chodníky Střelecký Vrch“ na základě Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, v souladu s
§ 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a se Směrnicí Rady města Chrastava č.1/2013 o zadávání veřejných
zakázek a přidělila zakázku zhotoviteli: Daniel Kolínský, Pivovarská 163 , Liberec 30 , 46311. IČ: 65096151
2) návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Daniel Kolínský, Pivovarská 163 , Liberec 30 , 46311. IČ: 65096151 na realizaci akce „Chrastava
– chodníky Střelecký Vrch“ a pověřila starostu jejím podpisem;
-schválila
hodnotící protokol veřejné zakázky „Čelní nakladač na traktor pro Sběrný dvůr“ a pověřila vedoucího ORM podpisem objednávky za
účelem realizace zakázky;
-schválila
smlouvu o využití systému zavedeného městem Chrastava pro nakládání s komunálním a separovaným odpadem s: BUI VAN DO,
Liberecká 334, 46331 Chrastava s místem podnikání: nám. 1. máje 144, 46331 Chrastava a pověřila starostu jejím podpisem;
-schválila
smlouvu o využití systému zavedeného městem Chrastava pro nakládání s komunálním a separovaným odpadem s: Jitka Strasserová,
Soukenická 841/23, 46006 Liberec 6 s místem podnikání: Club Bonver, Liberecká 326, 46331 Chrastava a pověřila starostu jejím
podpisem;
-schválila
smlouvu o sdružení zadavatelů mezi Městem Chrastava, 463 31 Chrastava, nám. 1. máje 1 a Obcí Bílý Kostel nad Nisou, 463 31 Bílý
Kostel nad Nisou 206 za účelem společného postupu při zadání veřejné zakázky „Cyklostezka Chrastava – Bílý Kostel km 13,555 12,050“ a pověřila starostu jejím podpisem;
- s c h v á l i l a aktualizovanou přílohu č. 2 dopravně provozního řádu, kterou se doplňuje seznam vozidel o traktor Zetor a vozidlo Multikar;
- s c h v á l i l a inventarizační zprávu o provedení inventarizace za rok 2016
RM s c h v á l i l a
na základě žádosti Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Chrastava umístění znaku města Chrastava v objektu budovy
RM s c h v á l i l a
1) smlouvu o uložení a správě dokumentů č. RŮ/4/2017 mezi Městem Chrastava, 463 31 Chrastava, nám. 1. máje 1 a společností TSS
a.s. v likvidaci, Liberecká 35, 460 31 Chrastava, IČO: 25425706 a pověřila starostu jejím podpisem;
2) dohodu o ukončení nájmu nemovitosti, dům čp.35 se stavební parcelou č.312 a pozemek p.č.353 včetně garáží, přístřešků a
příslušenství v k.ú. Chrastava I se společností TSS a.s. v likvidaci, Liberecká 35, 460 31 Chrastava, IČO: 25425706 a pověřila starostu
jejím podpisem;
RM s c h v á l i l a změnu přílohy usnesení č. 2017/2/VI

Usneseníze zasedáníZastupitelstva města Chrastava ze dne 6. února 2017
ZM na své schůzi projednalo a usneslo se takto:
ZM schválilo navržený program zasedání:
1) Diskuse s občany, 2) Finanční záležitosti, 3) Různé, 4) Diskuse
- ZM schválilo pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2017
- ZM schválilo
na základě žádosti darovací smlouvu DR/3/2017 - poskytnutí finančního daru Oblastní charitě Liberec, Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec XIRůžodol, IČ 265 206 99 ve výši 50.000,-- Kč a pověřilo starostu k podpisu smlouvy
- 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 návrh 7. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2016
- ZM schválilo žádost Osadního výboru Vítkov na převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu r. 2016 do schváleného rozpočtu na r. 2017
- ZM schválilo žádost Osadního výboru Andělská Hora na převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu r. 2016 do schváleného rozpočtu na
r. 2017
-ZM s c h v á l i l o
na základě žádosti investiční účelovou dotaci - Příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky v rámci péče o ochranu kulturních
památek - do výše 950.000,- Kč pro Společenství pro dům č.p. 125, Chrastava, společenství vlastníků jednotek, Chrastava - Chrastava I,
Školní 125, PSČ 463 31, IČ: 286 84 940 zastoupené na základě plné moci ze dne 9.1.2017 Městským bytovým družstvem Chrastava
zastoupeným předsedou družstva, určenou dle smlouvy číslo HF0/VP/2/2017/Sl na částečnou úhradu nákladů nezbytných k opravě
obvodového pláště bytového domu a pověřilo starostu města podpisem příslušné smlouvy.
1) darovací smlouvu - poskytnutí finančního daru ve výši 150.000,- Kč Společenství pro dům č.p. 125 na částečnou úhradu nákladů
nezbytných k opravě obvodového pláště bytového domu
- ZM schválilo
na základě žádosti investiční účelovou dotaci do výše 460.000,- Kč pro AVZO TSČ ČR p.s. Chrastava, pobočný spolek, Hřbitovní 239, 463
31 Chrastava, IČ: 467 48 563 určenou dle smlouvy číslo HF0/VP/1/2017/Sl na generální opravu střechy budovy sportovní střelnice v
Hřbitovní ulici na pozemcích č. p. 1096/2, 1096/3 a 1096/5 k. ú. Chrastava I v místě bývalého lomu a pověřilo starostu města podpisem
příslušné smlouvy.
- ZM schválilo návrh rozpočtu a investičního plánu na rok 2017 včetně změn odsouhlasených na jednání ZM
- ZM schválilo záměr výstavby sportovního hřiště u budovy základní školy ve Školní ulici ve dvou etapách:
1. etapa - fotbalové hřiště s atletickou dráhou
2. etapa - multifunkční hřiště
a uložilo vedoucímu ORM zajistit zpracování příslušné projektové dokumentace a povolení, včetně zajištění výběrového řízení na
dodavatele stavby.
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Městská policie Chrastava – leden 2017

- Kontroly azylového domu
- Zjištění neoprávněného odkládání odpadu mimo vyhrazená místa.
Věc předána správnímu orgánu
- Výjezd k osobě ležící na komunikaci v katastru obce. Osoba na
místě jevila známky podnapilého stavu a byla zraněná. Na místo
přivolána RZS Liberec.
- Rušení nočního klidu – řešeno dle zákona.
- Spolupráce s lékařskou službou při převozu pacienta do KN
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).
- Sedm odchycených zvířat, 4 předána majiteli, 3 umístěna do
útulku.

PRONÁJEM POZEMKU
Město Chrastava
v souladu s usnesením RM 2017/3/IV ze dne 20. 2. 2017
zveřejňuje záměr
pronajmout část pozemku par. č. 772 o výměře cca 200 m2
– zahrada, v k.ú. Chrastava I, za účelem zřízení zahrady;
minimální nájemné: 5,- Kč/ m2/rok
Termín podání žádosti: do 4. 4. 2017
Bližší informace podá Odbor rozvoje, dotací a správy majetku
MěÚ Chrastava – paní Houdová, tel. 482 363 822,
e-mail: houdova@chrastava.cz, kancelář č.302.
Žádosti na pronájem pozemku jsou k dispozici na webových
stránkách nebo k osobnímu vyzvednutí v kanceláři č.302.
23. 2. 2017

Miloslava Houdová

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

Karneval show pro děti
proběhlo na konci ledna
V sobotu 28. ledna 2017 se sál CVA zaplnil dětmi v maskách. Jako již
tradičně se zde konal Dětský karneval. O zábavu se postaralo
hudební divadlo Hnedle vedle. Klaun Tom a jeho kamarádi si pro
děti připravili soutěže, písničky, tancování a spoustu sladkých
odměn. Do soutěžení zapojil i rodiče,kde proti sobě v přetahování
lana postavil maminky a tatínky.
Celé odpoledne se vydařilo a děti domů odcházely s malou
sladkostí.
Klára Sehnoutková
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DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

PROGRAM KINA
BŘEZEN 2017
Změna programu vyhrazena! Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
Pátek 3. března v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
PÁSMO FILMŮ KARLA ZEMANA – ČR – pásmo pohádek – 49 minut
Pásmo pohádek pro naše nejmenší. Vhodné pro děti od 3 do 8 let.
Vstupné: dospělí – 50 Kč, děti – 30 Kč
Pátek 3. března v 19:00 hodin
MUZZIKANTI -ČR – komedie – 100 minut – nevhodné pro děti do 12 let
Film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou rockovou současnost, odehrávající se na československopolském trojmezí,
v drsném, ale půvabném kraji Těšínského Slezska, kde slovo chlapa má
stále svou sílu, půvab žen přitahuje od nepaměti a hudba má své nezastupitelné místo. Zkrátka magický kraj pro zdánlivě obyčejné, a přece
něčím osobité a hlubokou lidskostí protkané příběhy s dobrým
koncem...
Vstupné: 120 Kč
Pátek 10. března v 17:00 hodin HRAJEME PRO DĚTI
BALERÍNA – Francie/Kamada – rodinný animovaný – 89 minut
Příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž největší vášní je tanec. S pomocí svého nejlepšího přítele Victora se jí podaří uprchnout ze sirotčince a
vydat se na dlouhou cestu do Paříže, kde na ni čeká mnoho nelehkých
úkolů a zajímavých setkání. Zábavný a dojemný film o přátelství, sebedůvěře a rodinných poutech.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč
Pátek 10. března v 19:00 hodin
SPOJENÉ STÁTY LÁSKY – Polsko/Švédsko – drama – české titulky –
104 minuty – mládeži do 15 let nepřístupný
Láska, sex, intimita. Polsko 1990. Čtyři ženy a jejich bolestně nenaplněné touhy. Stříbrný medvěd za nejlepší scénář na Berlinale 2016
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč
Pondělí 13. března v 17:30 hodin
MUŽ JMÉNEM OVE – Švédsko – tragikomedie – české titulky – 116 m.
- nevhodné pro děti do 12 let
Dojemná tragikomedie o stárnutí je filmovou adaptací stejnojmenného
knižního bestselleru Fredrica Backmanna.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč
Pondělí 13. března ve 20:00 hodin
MOONLIGHT – USA – drama – české titulky – 111 minut - nevhodné
pro děti do 12 let
Nadčasový příběh dospívání a hledání sebe sama je zasazený do drsných kulis okrajových čtvrtí Miami. Mladý Chiron bojuje o svoje místo
v prostředí, ve kterém často rozhoduje právo silnějšího, zatímco jeho
vnitřní svět se plní láskou, bolestí i touhou. Moonlight zachycuje univerzální témata přátelství a sexuální identity ve třech různých životních etapách od dětství až po dospělost. Je zároveň portrétem mladého člověka, současných amerických předměstí i nepostřehnutelných sil, které
formují lidské životy. Nekonvenční způsob vyprávění, vynalézavá vizuální složka i mimořádné herecké výkony vynesly snímku Zlatý glóbus za
nejlepší film.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč
Pátek 17. března v 17:00 hodin HRAJEME PRO DĚTI
KRÁSKA A ZVÍŘE – USA – pohádka – cca 100 minut
V hrané adaptaci animované klasiky Kráska a zvíře společnosti Disney,
jež je ohromující filmovou oslavou jednoho z nejpopulárnějších příběhů
vůbec, velkolepým způsobem ožívají příběh a postavy, které diváci znají
a zbožňují. Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný příběh Krásky, bystré,
krásné a nezávislé mladé dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé
zvíře. Navzdory strachu se spřátelí se zakletým zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod obludným zvířecím zevnějškem ukrývá
vlídná duše skutečného prince.
Vstupné: 120 Kč

Pátek 17. března v 19:00 hodin
MASARYK – ČR/SR – životopisné drama – 114 minut – nevhodné pro
děti do 12 let
Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí, Jana Masaryka, se vrací do doby těsně
před druhou světovou válkou. Ve třicátých letech vrcholí Masarykova diplomatická kariéra, kterou tráví převážně ve Velké Británii, kde se snaží
dostat světové mocnosti na stranu Československa.
Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava 100 Kč
Pondělí 20. března v 18:00 hodin
KRKONOŠE – ČR – dokument – 103 minuty – přístupný
Film Vás zavede do nejkrásnějších míst Krkonoš, nejvyšších českých
hor, a pojednává o jejich geologickém a geomorfologickém vývoji, flóře,
fauně, historických i kulturních souvislostech, činnosti člověka a dalším.
Film je komplexní výpovědí o Krkonoších. Projdeme téměř celé Krkonoše. Vydáme se například Labským i Obřím dolem, k Sněžným jámám,
na Sněžku, k Malému i Velkému rybníku, k Labskému, Pančavskému
i Mumlavské mu vodopádu nebo k prameni Labe, do krkonošského
podzemí a jeskyň a na polskou stranu Krkonoš.
Vstupné: 120 Kč
Pondělí 20. března ve 20:00 hodin
ROCCO – Francie – dokument – české titulky – 105 minut – mládeži
přístupno od 18 let
Filmový dokument ROCCO sleduje životní příběh stejnojmenného slavného italského porno herce Rocca Siffrediho. Odhaluje mnohé z jeho
bohaté kariéry stejně, jako rozebírá hercovo nedávné rozhodnutí opustit
porno byznys nadobro.
Vstupné: 110 Kč

Od pátku 24. března do pátku 7. dubna
KINO NEHRAJE – DOVOLENÁ
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SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA
BŘEZEN 2017
Pondělí

13.
10.00 hodin
KINO

Středa

15.
19 hodin
KINO

Čtvrtek

16.

NÁMĚSTÍ

Pátek

17.
20 hodin
CVA

Pátek

24.
17 hodin
CVA

Galerie

NA NÁVŠTĚVĚ V BROUČKOVĚ
Pohádka pro děti, vstupné: 20,-Kč

Jakub SMOLÍK
Zábavně hudebnípořad, předprodej v infocentru nebo na www.evstupenka.cz, vstupné: 200,-Kč

MĚSTSKÉ TRHY
NÁMOŘNICKÝ COUNTRY BÁL
Ve spolupúráci s TO PERSEUS, předprodej v Infocentru. Vstupné: 60,-Kč

VĚNEČKY NA POLYSTYREN
Pořádá Dámský klub.
8. březen
–
27. duben

Josef ZÍKA

OBRAZY A KRESBY
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Zveme Vás na připravované akce ..............................
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Sportovní zprávy

TJ SPARTAK CHRASTAVA – TURNAJ KARLA LUŇ ÁKA – GLORIA CUP
Dne 18. 2. 2017 se konal v naší nově zrekonstruované
hale již druhý ročník turnaje starší přípravky ve
spolupráci Spartaku Chrastava a sponzorem Karlem
Luňákem s názvem turnaje Gloria Cup. Náš sponzor
pan Karel Luňák věnoval do tohoto turnaje ceny v
hodnotě 5000,-Kč (poháry, medaile). Tímto našemu
sponzorovi děkujeme a doufáme že se i v příštím roce opět
domluvíme na pořádání třetího ročníku. Také našemu sponzorovi
gratulujeme k narození dítěte a připojuje se celý Spartak Chrastava.
Dále info z turnaje.
Na tomto turnaji hrály oddíly TJ Spartak Chrastava, dále týmy
Višňová, Bílý Kostel, FK Mníšek, Jablonecké Rádlo a FK Slovan
Hrádek. Hrálo se v systému každý s každým, kde se jeden zápas
hrál 18 minut, a proto se nám turnaj protáhl na cca 4 hodiny. Naši
borci ze starší přípravky z pěti zápasů vyhráli dva, moc se nedařilo
střílet tutovky. Každopádně nás čeká ještě hodně práce a tento
turnaj byl pouze přípravný na nacházející sezonu. Celkové
umístění turnaje: na šestém místě se umístil tým Bílý Kostel, na
pátém místě tým Višňové, čtvrtou příčku obsadili borci z Chrastavy,

Děkuji všem za krásné fotbalové zážitky, účast a spolupráci. Dále
děkuji maminkám, jmenovitě Evě Fajtové a Jiřině Pelcové, které
obsluhovaly v našem občerstvení.

Zprávy z kolové

Orientačníběh

Muži
Hned po čtrnácti dnech v novém roce 14. ledna 2017
zahájili naši muži 2. ligu prvním kolem, a to v Liberci,
kde dvojice závodníků Fadrhonc Daniel – Brodský
Tomáš získala po velmi dobrém výkonu 3. místo.
O čtrnáct dní dní později, tedy 28. ledna 2017, proběhlo semifinále
Českého poháru ve Svitávce, zde opět dvojice Brodský Tomáš –
Fadrhonc Daniel vyhrála a získaným prvním místem tím postoupila do Finále Českého poháru na Pankrác Praha, které se
bude hrát 4. března 2017.
Dne 28. ledna 2017 jsme byli pozváni na turnaj v německém
Bischdorfu, za náš oddíl hrála dvojice Culek Jiří a Košlík Vítězslav.
V silně obsazeném turnaji jsme se celkově umístili na 6. místě.
Junioři
Junioři zahájili letošní rok Mistrovstvím ČR – kvalifikace “A“, které
proběhlo v naší nové tělocvičně 4. února, kde dvojice Pospíšil
Lukáš – Rožec Matěj obsadila 2. místo a druhá dvojice Horna
Lukáš – Dušek Pavel získala 3. místo. Tímto velmi dobrým umístěním obě dvojice postoupily do předkola Mistrovství České republiky do Šitbořic, kam pojedeme dne 11. března 2017.
Myslím, že oba týmy zahájily letošní rok dobře a věřím, že budou
takto úspěšní i nadále. Žáci zahájí sezónu 25. března 2017 na
Pankráci Praha, kde se bude konat 8. kolo Českého poháru.
Chrastava 10. 2. 2017

Celler Ladislav, vedoucí oddílu

Úspěšní mladí běžci – SAXBO 2016

třetí místo si vybojoval tým Mníšku, druhé pak kluci z Hrádku a první
pozici obsadil FK Rádlo.

A pořád se něco děje! aneb jak šel čas
u chrastavských orienťáků v roce 2016
Rok 2016 máme zdárně za sebou a můžeme s klidným
svědomím bilancovat. V našem Orientačním klubu
Chrastava jsme dosáhli řady skvělých výsledků jak po stránce
sportovní, tak i pořadatelské. S několika vás nyní seznámíme.
Oproti roku 2015 jsme získali dalších šest nových členů, takže naše
členská základna se rozrostla na 129 registrovaných sportovců,
z toho je 53 dětí a mládeže. Zúčastnili jsme se 64 závodů na všech
úrovních – celostátní, oblastní i náborové, někteří stateční i veteránského mistrovství světa v lyžařském OB v Německu. Kromě
denního orienťáku jsme startovali i na nočním, lyžařském a na kole.
Taky jsme se podívali na závody do Polska nebo Norska. A naše
nejlepší výsledky?
--------------------------------------------------------------------------------------ZISK MEDAILÍ NA MISTROVSTVÍCH ČR V ROCE 2016
--------------------------------------------------------------------------------------Veteránské mistrovství světa v LOB
D 35
bronz
Katka Kašková
Mistrovství ČR v LOB na krátké trati
D 35
zlato
Katka Kašková
H 35
zlato
Jarda Polák
Mistrovství ČR v NOB
D 35
zlato
Katka Kašková
stříbro
Domča Pachnerová
Mistrovství ČR v OB ve sprintu
D 35
zlato
Katka Kašková
H 50
bronz
Ivan Vydra
Mistrovství ČR v OB na krátké trati
D 35
zlato
Katka Kašková
D 70
stříbro
Eva Kašková
Mistrovství ČR v OB na klasice
D 35
stříbro
Katka Kašková
D 65
stříbro
Zuzka Šaffková
Mistrovství ČR v OB štafet
D 105
zlato
Bára Lankašová, Domča Pachnerová,Katka Kašková
D 180
zlato
Alenka Ševčíková, Věrka Bradnová, Zuzka Šaffková
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--------------------------------------------------------------------------------------ZISK MEDAILÍ NA MISTROVSTVÍCH ČR 2016 – dokončení
--------------------------------------------------------------------------------------Mistrovství ČR v OB družstev
DH 275
stříbro
Ivan Vydra, Zuzka Šaffková, Domča Pachnerová,Radim Smetana,
Pavel Gorčica
UMÍSTĚNÍ DO 3. MÍSTA NA:
celostátních závodech (Čechy + Morava)
1. místo 5x
2. místo 4x
3. místo
zemských závodech (Čechy)
1. místo 4x
2. místo 3x
3. místo
oblastních závodech
1. místo 32x
2. místo 35x
3. místo
náborových a ostatních závodech
1. místo 11x
2. místo 10x
3. místo
vícedenních závodech
1. místo 6x
2. místo 7x
3. místo
závodech štafet a družstev
1. místo 5x
2. místo 2x
3. místo
závodech LOB
1. místo 1x
2. místo 1x
závodech MTBO
2. místo 1x

3x
5x
34x
10x
10x

Po stopách Chrastavských šlápot – 4. ročník
Stopy po tradičním lednovém chrastavském pochodu ještě ani
nestačily zapadat či zavát sněhem, když se jedné ryze lednové
mrazivé soboty malí sokolíci vydali na svůj každoroční zimní výlet.
Mrzlo až praštělo, foukal ledový vichr, který vytvářel na cestě závěje
a maloval červené tváře dětem. Přesto se v sobotu 28.1.2017
podařilo partě dětí užít si báječné sobotní dopoledne. Ačkoliv nás
studené lednové počasí provázelo celou trasou, náladu nikomu
nezkazilo. Na zavátých polích jsme tvořili do sněhu "andělíčky",
připravovali sněhové koule pro babu zimici a plnili další spoustu
úkolů a zdolávali nástrahy zledovatělých cest. Díky odhodlanosti a
dobré náladě jsme měli velkou šanci zdárně dojít do cíle (s bilancí
jedno natlučené koleno a jedna promrzlá cvičitelka :-)), rozluštit
hádanku a najít sladký poklad. Doufáme, že i za rok se tradiční výlet
takto vydaří, stejně jako báječná opravdická zima.
Za oddíl mladšího žactva cvičitelky Zdenka a Míla

2x

V dlouhodobých soutěžích si výkonnostní licence pro rok 2017
vyběhli:
LOB:
Licence E:
Katka Kašková
Licence B:
Vendy Růžičková
OB:
Licence A:
Markéta Pavlíková
Licence B:
Jirka Bek, Ondra Bek
Matěj Galbavý, Tom Hlubuček
Týna Matyášová
Vendy Růžičková
Klub pořádal nebo se podílel na 11 akcích. Mezi ně patří především
uspořádání dvoudenního mezinárodního závodu SAXBO pro cca
1000 závodníků v německém Oybinu, Chrastavského pohárku
(krátká trať a skalní sprint) ve Fojtce, ale taky uspořádání závodu při
Chrastavských slavnostech nebo při Mezinárodním dni orientačního
běhu. Pro děti a jejich rodiče jsme připravili dvě soustředění (ve
Skokovech a Starých Splavech), postavili jsme letní orienťácký
tábor v Krčkovicích a pořadatelsky pomáhali ve dvou turnusech na
tomto táboře. Pro Chrastavský pohárek jsme vydali dvě nové mapy
– Nad lomem 2 a Ostrý.
A ještě krátký pohled do nedaleké budoucnosti. S ohledem na
vysokou úroveň námi pořádaných závodů nám bylo v roce 2017
svěřeno uspořádání nejprestižnějšího závodu u nás – Mistrovství
ČR v OB na klasice, který už nyní připravujeme na září v žulových
oblastech kolem Raspenavy.
Jiří Vokál, OK Chrastava

Informace z činnosti oddílu stolního tenisu
Mistrovské soutěže zahájeny v "nové tělocvičně"
V době rekonstrukce tělocvičny našel náš oddíl azyl v herně SKST
Liberec a tak i domácí zápasy jsme vlastně hráli v cizím prostředí.
Otevřením tělocvičny se nám splnil jeden ze sportovních snů, a to
možnost sportovat v nové moderní hale, která splňuje velmi

Mistrovská štafeta MČR – Lankašová, Kašková, Pachnerová

Michal Svoboda – TJ Spartak Chrastava A
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specifické podmínky našeho sportu (osvětlení hracího prostoru,
zamezit oslnění hráčů tj. systém zatemnění, kvalitní neklouzavá
podlaha, vyšší teplota v tělocvičně).
Jelikož bylo pro nás velmi důležité se se staronovým prostředím
opět sžít a dostat zpět výhodu domácího prostředí, využili jsme první
možnosti k zahájení tréninku v nové hale a 7. ledna 2017 jsme již
nastupovali k prvnímu soutěžnímu utkání v Chrastavě proti favorizovanému týmu z Nového Boru. Soupeř svoji kvalitu potvrdil a tak
jsme své první mistrovské utkání v nově rekonstruované hale
prohráli 5:10.
Další domácí utkání, hrané 4. a 5. února, jsme již bodovali a po
povinné výhře nad družstvem SMST Liberec C 10 : 4 jsme uhráli s
leaderem soutěže týmem SKST Liberec D velmi cenou remízu 9 : 9.

Tomáš Martenek – TJ Spartak Chrastava A

TJ Spartak Chrastava A - TJ Jiskra Nový Bor A
5 : 10
Naše mužstvo nastoupilo ve složení T. Martenek 0/3, M. Svoboda
3/1, R. Lipenský 0/3 ,K. Žemlička 1/2 čtyřhra 1/1 (počet vyhraných
zápasů/počet porážek).
TJ Spartak Chrastava A - KMST Liberec C
10 : 4
Domácí – T. Martenek 2/1, K. Žemlička 1/2, M. Cinibulk 3/0, M.
Svoboda 3/0, čtyřhra 1/1
TJ Spartak Chrastava A - SKST Liberec D
9:9
Domácí – T. Martenek 2/2, K. Žemlička 1/3, M. Cinibulk 3/1, M.
Svoboda 2/2, čtyřhra 1/1
Raspenava A - TJ Spartak Chrastava A
10 : 5
Domácí – T. Martenek 1/2, K. Žemlička 1/2, M. Cinibulk 1/3, M.
Svoboda 2/1, čtyřhra 0/2
SKST Liberec E - TJ Spartak Chrastava A
9:9
Domácí – T. Martenek 4/0, K. Žemlička 0/4, M. Cinibulk 1/3, M.
Svoboda 3/1, čtyřhra 1/1
Karel Žemlička, předseda oddílu

Michal Svoboda

PrověřeníJSDH Chrastava
V sobotu 18. 2. 2017 byli členové výjezdové jednotky SDH Chrastava
prověřeni při cvičení, tzv. Polygonu, v Jablonci nad Nisou. Toto cvičení
prověřuje fyzickou i psychickou připravenost hasičů. Polygon simuluje
reálné podmínky při zásahu jako je zakouřený prostor a špatná
viditelnost nebo vyprošťování osoby. Při této zkoušce hasiči nejprve
vystoupají po schodech do šestého patra, dvakrát za sebou a 80x
zvednou závaží, vždy ve dvojici a to vše v plné výstroji a výzbroji.
Následně prochází klecovým labyrintem, na jehož konci musí objevit
figurínu, vypnout elektrická a plynová zařízení a figurínu transportovat
z objektu. Úkoly na sebe navazují a není mezi nimi možnost odpočinku.
D. Reslová
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HASIČI: Prvnísoutěž v roce 2017

V sobotu 18. 2. 2017 se pořádala soutěž Dlouhomostecký čtyřboj v Dlouhých mostech. Na zápolení dorazilo 14 družstev mladších žáků a 15
týmů z kategorie starší žáci. Čtyřboj byl složen ze čtyř disciplín- štafetového motání hadic, vázání uzlů, překážkové dráhy a štafety dvojic dle
pravidel hry Plamen. Do Dlouhých mostů dorazila i družstva mladých hasičů z Chrastavy, která se umístila v kategorii mladších žáků na 14. a
9. místě a v kategorii starších žáků na 15. místě. Všichni závodníci byli oceněni medailemi a každé družstvo vyhrálo pizzu.
D. Reslová

V klubovně PERSEA jsme měli záchranáře
Turistický oddíl Perseus navštívil jedno únorové páteční odpoledne
záchranář. Naštěstí tam nepřijel nikoho zachraňovat, ale pouze si s
dětmi povídat o tom, co jeho práce obnáší a co by měl každý z nás
znát, pokud se dostane do situace, která si přivolání záchranáře
vyžaduje. Dětem názorně předvedl, jak má vypadat správný
telefonát na záchranku, co je potřeba vědět a na jaké otázky by měl
být člověk, který na záchranku zavolá připravený. Nechyběla ani
ukázka resuscitace na „Andule“ (ta byla dospělá) a „Marušce“ (to
bylo malé miminko). Děti si na obou figurínách srdeční masáž
vyzkoušely a pak už byl čas na všetečné otázky. Děkujeme
Lukášovi Dufkovi – Kobíkovi za zajímavé povídání.
T.O. Perseus, Petra Kopecká

Ohlédnutíza lednovým Dámským klubem
Dámský klub, který funguje při Společenském klubu již několik let,
pokračuje ve své činnosti i v letošním roce.
V lednu se dámy poprvé sešly na informativní schůzce 20. ledna, kde
byly naplánovány akce na letošní rok. O týden později jsme se
setkaly v klubu Trojlístek na akci „Péče o ruce a nohy“ pod vedením
Lucie Trakalové ze Studia Lucie. Dozvěděly jsme se, jak pečovat o
nehty, jaké používat pilníčky, nůžky, laky, krémy. Samozřejmě jsme si
povídaly i o tom, jak se správně starat o své nohy. Součástí setkání
byla i praktická ukázka úpravy nehtů na rukou a zodpovězení dotazů.
Služeb Lucky Trakalové v budoucnu určitě ještě využijeme.
Děkujeme za její čas a profesionální přístup k této akci.
Další setkání Dámského klubu proběhlo v pátek 10. února a 24.
února jsme také vyráběly dutinkové náramky pod vedením Jany
Eichlerové. V dalších měsících budeme tvořit např. velikonoční
věnce, čeká nás výroba domácích kozích sýrů, ukázka přípravy
marcipánových postaviček a doplňků na dorty. Sledujte nás na
webových stránkách Chrastavy a na facebooku.
Jitka Marxová
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KOMUNITNÍ CENTRUM
J E D N O TA B R AT R S K Á C H R A S TAVA
Bezručova 503 – CHRASTAVA
Večer o vínu
Víte, že vinné keře na jižní Moravu přinesli v prvním století Římané?
Víte, jak se vyrábí růžové víno? Víte, že některá bílá vína jsou z
modrých hroznů? Na takové a mnohé další otázky nám přinesla
odpověď beseda s Petrem Krásným, která se konala 26. ledna v
Komunitním centru Bétel. Nedílnou součástí Večera o vínu byla jeho
degustace. Postupně jsme ochutnali 6 druhů kvalitních
přívlastkových vín - čtyři druhy bílého vína a dva druhy červeného.
Vyzkoušeli jsme si také práci sommelierů, když jsme se pokoušeli
popsat naše chuťové zážitky do tabulek, které používají
profesionálové pro hodnocení kvality vín. Přestože k vínu byly dobré
sýry a další dobroty z nabídky Bétel bistra, naše tváře se podezřele
barvily do červena. A tak bylo třeba v nejlepším přestat. Zaplněný sál
se dobře pobavil, víno chutnalo, přednáška byla velmi zajímavá a
tak se těšíme na příště!
Šimon Dvořák

Dětský maškarní ples
Letošní maškarní ples pro děti se konal v neděli 19. února v nově
opravené hale TJ Spartak. Děkujeme, že jsme mohli karneval v
těchto prostorech opět uspořádat, prostředí opravené tělocvičny
bylo moc příjemné.
Téma „Letem světem“ nabízelo mnoho inspirace k různým
převlekům pro děti. Ale ani dospělí se nezalekli a statečně přišli v
maskách, a tak jsme mohli obdivovat pestrost a tvořivost převleků.
Všichni jsme si společně zaletěli s našimi průvodci Beruškou,
Ptáčkem a Pilotem za tučňáky do Antarktidy a také za černochy do
Afriky. V rámci cest po světadílech měly svá vystoupení děti z
tanečních kroužků Komunitního centra Bétel. Moc se jim to povedlo.
Nechyběl průvod masek ani různé úkoly na stanovištích, kde děti
prokazovaly zručnost, tvořivost i odvahu. Menším pomohli rodiče,
větší zvládly vše samy.
Myslím, že jsme si to všichni moc užili. Hlad a žízeň nám tradičně
pomohl zahnat tým Bétel bistra. Za rok se těšíme opět na viděnou s
dětmi i s dospělými.
Slávka Kasalová

SRDEČNĚ ZVEME
Rodinné centrum Domeček

PÉČE O STÁRNOUCÍHO RODIČE
- přednáška s besedou, přednáší MUDr. Tereza Dvořáková, zakladatelka hospicu Dobrého pastýře v Čerčanech
- 2. března od 18 hod. v Bétel bistru
Klub Evergreen 55+

LÉKOVÉ PORADENSTVÍ
- přednáška s besedou na téma: vzájemné ovlivňování léků a
doplňků stravy, přednáší PharmDr. Zdeňka Močárková
- 9. března od 18 hod. v Bétel bistru
r
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Povinné předškolní vzdělávání
1. Povinné předškolní vzdělávání je upraveno novelou školského
zákona č. 561/2004 Sb., vydanou po číslem 178/2016 Sb., s účinností od
1. 1. 2017.
2. Povinné předškolní vzdělávání se zavádí od 1. 9. 2017.
3. Povinné předškolní vzdělávání trvá od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení
povinné školní docházky, není-li stanoveno jinak.
4. Rodič takového dítěte se dostaví k zápisu do mateřské školy a požádá
o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
5. Pokud rodič zvolí jinou než spádovou školu, oznámí řediteli školy tuto
skutečnost.
6. Povinné předškolní vzdělávání má povahu pravidelné denní
docházky od 7. 30 do 11.30 hodin, tedy 4 hodiny denně.
7. Povinnost předškolního vzdělávání není ve dnech, které připadají na
školní prázdniny.
8. Při nepřítomnosti dítěte je nutné doložit důvody nepřítomnosti, rodič je
povinen doložit důvod nepřítomnosti na základě výzvy do 3 dnů ode dne
výzvy.
9. Rodič se může v odůvodněných případech rozhodnout pro
individuální vzdělávání dítěte.
10. Tuto skutečnost oznámí rodič dítěte řediteli spádové mateřské školy
nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
11. Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje: jméno a příjmení
dítěte, RČ a místo trvalého pobytu, uvedené období, ve kterém má být
dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání dítěte.
12. Rodiči budou následně doporučeny oblasti, ve kterých má být dítě
individuálně vzděláváno.
13. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v
měsíci prosinci a dubnu. Přesný termín bude dohodnut s rodičem dítěte,
který je povinen zajistit účast dítěte u ověření, které bude probíhat v
mateřské škole.
14. Pokud rodič dítěte nezajistí účast dítěte u ověření osvojování
očekávaných výstupů a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitel
individuální vzdělávání dítěte. V tomto případě musí dítě nastoupit do
mateřské školy.
15. Pokud bylo individuální vzdělávání dítěti ukončeno, nelze se již
nadále takto vzdělávat.
16. Povinné předškolní vzdělávání je bezúplatné – neplatí se školné
(stravné ano).
Bc.Helena Hochmanová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
CHRASTAVA

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
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Město jako arboretum – 10. díl
Paní zima ať chce nebo ne, pomalu a jistě bude muset předat svou
vládu jaru. Nastane čas, kdy příroda se začne probouzet, a jednotlivé rostliny dostanou možnost ukázat se ve svoji plné kráse. Ale
než tomu tak nastane, roste u nás jeden strom či keř, který očividně
všechny ostatní předhoní svým brzkým kvetením. Ne nadarmo se
mu říká posel jara. Jeho květy můžete spatřit již v březnu a jsou
jednou z prvních potrav pro včely. Ano, řeč je o vrbě jívě a její květy
všichni dobře známe již od dětských let jako kočičky.
Vrby obecně jako symbol jara byly spojeny i s řadou zvyků a tradic.
Už brzy zjara se vrbové větve napouští mízou a to je vhodná chvíle
vyzkoušet si polozapomenutou českou výrobu – otloukání píšťaliček (na internetu jsou návody).
Při smrtné neděli se nosilo líto též létečko - ozdobené větve, stromek
či májka často právě z jehličnanu /jedle/, ale i z jívy jako symbol
blížícího se jara. Ten stromek pak odevzdali hospodáři, který choval
včely a ten stromek zasadil k úlům, aby včely chránil před zlou mocí.
Kvetoucí proutky vrby jívy se světily o květné neděli a nahrazovaly
méně dostupné palmové ratolesti. Posvěcené květy zvané kočičky
prý získávaly blahodárný účinek. Lidé je používaly jako lék proti
bolestem v krku, záškrtu i zimnici. Také se svěcená větvička mohla
darovat člověku, který přežil zimu a on se tak mohl radovat z nového
života.

Vrba jíva, latinsky salix caprea (L.) je někdy strom se široce a
poněkud nepravidelně kulovitou, středně hustou až řidší korunou, s
větvemi víceméně do stran odstávajícími a výšky 6–12 m. Kmen
bývá značně zprohýbaný. Častěji je to však keř, široce
vystoupavého vzrůstu, vzdušně a lehce stavěný, výšky 2–4 m.
Letorosty má zprvu šedě chlupaté, později lysé a leskle
červenohnědé, ale samičí rostliny nejčastěji celé zelené. Kůra je
hladká, zelenavě šedá. Listy jsou (široce) eliptické až široce elipticky
obvejčité, téměř srdčité, téměř okrouhlé, podlouhle kopinaté,
obvejčitě podlouhlé či někdy i (vejčitě) kopinaté, 5–18 cm dlouhé,
slabě pilovité až celokrajné, svrchu živě až tmavě zelené a
svraskalé, rub hustě bíle či šedě chlupatý, 6–9 párů žilek, žilnatina
obvykle hustěji chlupatá, řapíky až 2 cm dlouhé, palisty velké,
dlouho vytrvávající, ledvinité, listy na podzim žloutnou. Samčí
jehnědy vejcovité, přisedlé, 2–6 cm dlouhé, samičí podlouhle
vejcovité, krátce stopkaté, početné, až 4.5 cm dlouhé, nakonec až
7–10 cm, samčí květy mají 2 tyčinky, lysé či chlupaté, prašníky žluté
až zlatožluté, semeníky samičích květů plstnaté či chlupaté,
vejcovitě kónické, čnělky (velmi) krátké. Kvete v březnu a dubnu
před rašením listů. Jeho domovinou je Evropa a Asie.
Na zahrádkách můžete často vidět krásný převislý kultivar vrby jívy
(salix caprea 'Pendula'), který bývá často roubován na kmínek.
Vrba jíva vystupuje vysoko nad hranici lesa, v Karpatech až 1780 m
a často obsazuje druhotná uvolněná stanoviště. Je tolerantní k
suchu i mokru a je velmi náročná na světlo, schopná snášet jen
slabé boční přistínění. Roste na poměrně suchých stanovištích,
nadbytečnému množství vody v půdě se přizpůsobuje špatně. Ke
složení půdy je celkem lhostejná, dobře se jí daří na propustných
podkladech. Odolává klimatickým extrémům. Toleruje velmi různou

Vrba jíva – květ
Kočičky se přidávaly kravám do krmení, aby dobře dojily.
Vysvěcenými větvičkami zlehka vyšlehal hospodář krávy, aby
nebyly na pastvě divoké.
Lidé svěcené větvičky jívy dávali za křížek nebo svatý obrázek, za
rám okna, dveří též za krov pro ochranu stavení před bleskem či
jinou přírodní katastrofou a též tím zajišťovaly mír v domě. Hospodář
na kraji osetého pole osazoval větvičky jívy, aby úrodu ochránily
před krupobitím. Ale pozor! Kdo šlápl na vysvěcené jehnědy, toho
potkala smůla.
Na Velký Pátek se vrbovým proutkem dala otevřít skála nebo země
jako klíčem a daly se získat skryté poklady. Podle některých výkladů
kouzelný proutek přímo ukazoval ukryté poklady. Dívky se na Velký
Pátek chodívaly česat pod velkou vrbu, aby měly dlouhé a zdravé
vlasy.
O velikonočním pondělí chodili a někde i chodí chlapci s pomlázkou
z čerstvých vrbových prutů za děvčaty, aby děvčata byla čiperná a
veselá po celý rok. Omlazením má do člověka vejít síla obrozené
přírody, proto se šlehaly i stařenky.
Dotek dobytka pomlázkou, před tím přinesenou do domu, chránil
zvířata před nehodou. Hospodyně vzala koledníkovu pomlázku do
bílého šátku, vyšlehala všechen dobytek, aby byl zdravý a čilý.
Po koledě se pomlázka /tatar, žíla, korbáč, …/ stočila a přes hlavu
odhodila na střechu. Také se mohla hodit do komína, do ohně, do
proudu vody nebo do sklepa. Nebo se pomlázkou vyhnal dobytek na
první pastvu a pak se pomlázka zničila nebo zasadila u potoka.

Můžete si posedět...

17
délku vegetační doby, vydrží proto i v horách. Odolává i městskému
prostředí. U nás je to dřevina běžná na celém území státu. Na rozdíl
od většiny ostatních vrb, které lze množit dřevitými řízky, tato vrba
téměř nezakořeňuje. Dožívá se 40–60 let. Snadno se zmlazuje a
obráží a je i často seřezávána, proto je většina jedinců pouze
keřovitého vzrůstu. Při lesní hranici dosahuje výšky jen kolem půl
metru. Vrba jíva je ovšem ceněna pro své „pionýrské“ kvality, je
velmi užitečná při přirozeném zalesňování krajiny. Nepotlačuje
ostatní dřeviny, zlepšuje svým opadem lesní půdu, poskytuje
potravu zvěři a jakmile ji hlavní dřeviny začnou přerůstat, sama
odumírá a ustupuje. Důležitá je i ve včelařství, neboť poskytuje
bohatou a zároveň první jarní pastvu včelám. Pro širokou veřejnost
je však nejvíc známá jako jedna z kočičkových vrb – větévky
samčích stromů jsou v předjaří řezány pro okrasu.
Kůra obsahuje 5,2–13% taninu a poskytuje také černé barvivo.
Dřevo této vrby se užívá většinou jako palivo nebo k výrobě
dřevěného uhlí.
V Chrastavě naleznete krásný stromový exemplář na travnaté ploše
mezi panelovými domy blok čp. 610-615 a blok čp. 672-675 na
Střeleckém Vrchu.
Zdroj: http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=5&id=1748
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrba_j%C3%ADva

Vrba jíva sídlištní

Připravili: Mgr. Michal Dvořák a Robert Kopecký

Zima na návsi v Andělské Hoře se opravdu vydařila
Po letech opět nastala ta pravá zima se vším, co k ní patří. A tak děti u
nás na vesnici vytáhly boby sáně a ujezdily si krásnou sjezdovku, na
které se mnozí učily i lyžovat.
Zamrzl nám i rybníček, ale led na něm byl bohužel hodně hrbolatý a
moc se na něm bruslit nedalo. Stačil jeden telefonát paní
Václavíkové a ochotní hasiči ještě ten večer přijeli a rybníček nám
krásně zalili. V Andělské Hoře pak začala doslova bruslařská
sezona. Každým dnem se nás scházelo víc a víc, malé děti se učily
bruslit, ti větší hrály hokej a dospělí se samozřejmě přidali. Vždy se
našel někdo, kdo led odklidil od sněhu a my mohli nadále užívat ledu.
Chtěla bych tímto poděkovat městu a hasičům, že jsme si díky jejich
pomoci mohli u nás na návsi zimu náležitě užít. Věřím, že se vrátí
pořádné zimy a my budeme moct bruslit zase za rok.
Za všechny bruslaře Helena Kačenová

Zamrzlý rybník – přírodní kluziště – na návsi v Andělské Hoře.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁ BORY

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁ BORY
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Inzerce – soukromá i obchodní
PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách z našeho chovu! Stáří 14- 19 týdnů.
Cena 149-180,- Kč/ks .
Prodej 18. března 2017 – CHRASTAVA – na náměstí u jízd. kol – 13.05 hod.

Při prodeji slepiček - VÝKUP KRÁ LIČÍCH KOŽEK – cena dle poptávky.
Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. tel.601 576 270, 728 605 840
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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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