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   Stalo se již tradicí, že i v Chrastavě se koná oslava Halloweenu. dýňových jídel. Byla uvařena polévka, upečený výborný koláč, 
Letos jsme se sešli v CVA poslední den v říjnu již pošesté, abychom muffiny a dýňový koktejl a došlo i na přídavky.
si vydlabali dýně a rozzářili je svíčkami. Dýně byly připraveny  a      Halloween se vydařil, dýňové obličeje jsme rozsvítili zapálenými 
během pár minut bylo všech sedmdesát kusů rozebráno a všichni svíčkami, nikdo se nezranil a domů jsme odcházeli spokojeni.
přítomní se s chutí pustili do vyřezávání. Zapojily se i děti z Tvořílku. 
   Po celé halloweenské odpoledne byla možnost ochutnávky Jitka Marxová – referentka infocentra

Halloweenské dílny v CVA již pošesté

Jak recyklovat odpady?

Provozní doba sběrného dvora

–

Provozní hodiny MěÚ v prosinci

Letošní opravy místních komunikací

–

11. prosince vystoupí v Chrastavě

Eva Pilarová

–

Program kina / Program S–klubu

–

Chrastavská šlápota proběhne 6. ledna

–

Vánoce v Bételu

(program adventních akcí)

–

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví, úspěchů a štěstí po celý rok 2018.

        

Michael Canov, starosta                 Zita Václavíková, místostarostka
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Okénko starosty města Chrastavy

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na sto padesátý druhý

VEČER SE STAROSTOU na téma

Těším se na Vaši účast.                                                             Ing. Michael   C a n o v, starosta

zásobování teplem na sídlišti Střelecký Vrch.
Večer  se starostou na téma centrální zásobování teplem  v  Chrastavě zejména  na  sídlišti  Střelecký Vrch 

a změny po zapojení kogenerační jednotky firmou E.ON s.r.o. Hosty večera budou vedoucí pracovníci pro-
vozovatele firmy VE s.r.o., majitel Petr Vedral a Václav Renčín a zástupce E.ON Ing. Hana Vaclíková. 
Garantem večera bude tajemník MěÚ Chrastava Ing. Miroslav Chvála a navíc případné dotazy na jiná témata 
bude připraven zodpovídat pracovník ORM MěÚ Ing. Daniel Fadrhonc.      

Setkání se koná v pondělí 4. prosince 2017 od 17:00 hodin v hospodě U Pavla na Střeleckém Vrchu. 

   I když letos začíná první advent až 3. prosince, proběhla vernisáž Vánoční výstavy betlémů již 22. listopadu 2017. Chtěli jsme umožnit 
nasát vánoční atmosféru v poklidu, dříve než vypukne ten pravý vánoční shon.
    Vernisáž nám zpestřil pěvecký sbor Jiřičky vánočními koledami. Na výstavě je k vidění přes 40 betlémů, převážně papírové, ale i dřevěné, 
skleněné nebo keramické. Některé jsou zapůjčené, jiné byly muzeu věnovány. Děkujeme panu Havelkovi a Zitkovi, paní Brandové, 
Bezvodové, Matoušové a Janouškové. O vánoční výzdobu se postaraly děti z Tvořílku pod vedením J. Eichlerové, MŠ Sluníčko, žáci 2. 
stupně s uč. K. Řehákem, žáci 2.B. s uč. I.Henzlovou a žáci 4.A. s uč. J. Řehákovou a K. Kohlíkovou. Všem děkujeme za jejich práce. 
Součástí výstavy je také možnost zakoupení výrobků Sdružení Tulipan a Oblastní charity Liberec. Během této výstavy do galerie zavítají 
děti ze škol a školek, s kterými si povídáme o adventu, vánočních zvycích a jejich přáních. Tato setkání jsou velmi zajímavá a chvílemi až 
dojemná.
     Výstavu lze navštívit do 7. ledna 2018 v pracovních dnech od 9.00 – 16.00 hod., ale ve dnech 27. 12. – 29. 12. 2017 od 9.00 – 14.00 hod. 

     Pracovníci Společenského klubu Vám přejí klidné, spokojené a šťastné vánoce prožité v kruhu svých nejbližších. 
Jitka Marxová – referentka infocentra

V galerii je tradiční vánoční výstava betlémů
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Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: 
- s c h v á l i l a 
upřednostnění budoucích žadatelů o nájem pozemků za účelem zřízení zahrady (zahrádky) z řad současných členů Českého 

zahrádkářského svazu, ZO Chrastava, kteří mají své zahrady v kolonii č. 4, na pozemcích par. č. 26/1, par. č. 33/1, par. č. 37/1, par. č. 38/1, 

par.č. 38/4 a části par. č. 772/1, vše v k. ú. Dolní Chrastava, u kterých bude město Chrastava, s ohledem na možnou výstavbu přístavby 

hasičského muzea, nuceno zrušit dosavadní nájemní vztah
- s c h v á l i l a 
zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 21, par. č. 26/1, par. č. 26/2, par. č. 734/1, par. č. 770/1 a par. č. 840/1, vše v k. ú. Dolní 

Chrastava, ve prospěch společnosti Telco Pro Services, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby 

„Kabelizace SDOK Chrastava“, vč. návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene čj. SBS/16/2017 
- s c h v á l i l a 
zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1078/2 a par. č. 1441/2, vše v k. ú. Chrastava I, ve prospěch pana Miroslava Jahelky, jímž dojde 

k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Vodovodní přípojka, Hřbitovní ulice p. č. 1078/5, Chrastava“, vč. návrhu smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti čj. SBS/17/2017 
- s c h v á l i l a 
záměr pronajmout část pozemku  par. č. 720/1 o výměře cca 50 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy za účelem zřízení 

květinové předzahrádky a údržby zeleně před domem bez oplocení 
- s c h v á l i l a 
na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2017 poskytnutí investiční účelové dotace manželům: paní Eva Tichá a pan 

Jiří Tichý, oba bytem Andělohorská 292, 463 31  Chrastava, na vybudování ČOV pro rodinný dům č. p. 292 na st.p.č. 10 v k. ú. Chrastava II a 

kanalizační přípojky z ČOV do vodoteče, maximálně ve výši 50 % prokazatelných, účelně vynaložených nákladů na opatření realizovaná v 

souladu s čl. V, odst. 2.1., Pravidel Fondu voda, včetně jednoho kontrolního rozboru vody, nejvýše však 30.000,-Kč celkem na jednu 

nemovitost (dům určený k trvalému vlastnímu bydlení).
- v z a l a   n a   v ě d o m í   zápis č. 2017/7 z jednání bytové a sociální komise ze dne 16. 10. 2017 
- r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Drahoslavě Schveigerové 
- r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Evě Bláhové 
- r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Ludmile Šmejkalové 
- r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS manželům Gerhardu a Jarmile Maierovým 
- r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu panu Janu Šulcovi 
- r o z h o d l a  o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu paní Marii Malé, Blance Surmajové, Ivetě Kováčové 
- s c h v á l i l a 
licenční smlouvu VP_2017_136655 o veřejném provozování hudebních děl mezi OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním 

o.s. Praha a Městem Chrastava 
- s c h v á l i l a
uzavření darovací smlouvy mezi Základní školou Chrastava, náměstí 1. máje 228, Chrastava, příspěvková organizace, s Technickou 

univerzitou v Liberci, Studentská 2, Liberec 1 
- s c h v á l i l a
návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti  s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 70891508, za 

účelem realizace projektu parkoviště v Dolním Vítkově po demolici č. p. 30
- v z a l a   n a   v ě d o m í 
informaci o předvolání města Chrastava, jako žalovaného Okresním soudem v Liberci na jednání dne 9. ledna 2018, ve věci žaloby podané 

společností Amper Market, a.s., IČ: 24128376, se sídlem Antala Staška 1076, 140 00 Praha, jako žalobcem, o zaplacení částky 162.426,-Kč 

s příslušenstvím za elektrickou energii odebranou městem v prosinci 2015. Současně vzala na vědomí  rozsudek Okresního soudu v Jičíně 

č.: 7C 63/2017-73 ze dne 4. srpna 2017 v obdobném právním sporu. 

Usnesení Rady města Chrastava č. 2017/17 ze dne 30. října 2017

Informace z radnice

Usnesení Rady města Chrastava č. 2017/19 dne 20. listopadu 2017
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: SBS/14/2017 
- s c h v á l i l a - s c h v á l i l a 
zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1441/2, v k. ú. 1. Smlouvu o zrušení věcného břemene – služebnosti inženýrské 
Chrastava I, ve prospěch paní Evy Rydvalové, jímž dojde k zajištění sítě čj. D/6/2017, kterou dojde ke zrušení práva odpovídajícího 
strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Přeložky vodovodní věcnému břemeni – služebnosti inž. sítě – vodovodní přípojky, 
přípojky k domu na p. p. č. 1068/3 k. ú. Chrastava I, Chrastava - zapsaného v katastru nemovitostí na základě usnesení RM 
Hřbitovní ulice“, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 2014/14/II ze dne 15. září 2014, ve prospěch panujícího pozemku 
věcného břemene – služebnosti čj. SBS/21/2017 par. č. 800 v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy ve vlastnictví manželů 
- s c h v á l i l a Heleny a Lukáše Svobodových
zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1428/3, v k. ú. 2. zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě čj. 
Chrastava I, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž VB/20/2017  ve prospěch panujícího pozemku par. č. 71 v k. ú. 
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IE- Andělská Hora u Chrastavy ve vlastnictví manželů Heleny a Lukáše 
12-4005099 - LB - Chrastava – vým. kVN mezi LB_3002 a Svobodových, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a 
LB_0721“, vč. návrhu Dodatku č. 1 čj. SBS/22/2017 ke smlouvě o provozování vodovodní přípojky, za náklady spojené se zřízením 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti čj. věcného břemene a  pověřila starostu jejím podpisem
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-  s c h v á l i l a prověřováním došlých žádostí a starostu města podpisem 
příslušných darovacích smluv do celkové maximální částky 20.000,- záměr pronajmout část pozemku par. č. 1385/6 o výměře cca 18 m2 
Kč pro jednoho žadatele (pobytové zařízení) za kalendářní rok. – ostatní plocha, v k. ú.  Chrastava I  za účelem rozšíření zahrady a 

údržby zeleně před domem 2.  poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Chrastava 
žadatelům, kterými jsou registrovaná pobytová zařízení sociálních -  s c h v á l i l a 
služeb (dále jen pobytová zařízení), které pečují dlouhodobě o 1. uzavření Dohody čj. D/7/2017 s paní Hedvikou Prokešovou, o 
občany s trvalým bydlištěm  ve městě Chrastava, ve výši max. ukončení nájmu části pozemku par. č. 772 o výměře cca 200 m2 – 
5.000,- Kč na jednoho občana Chrastavy za kalendářní rok a zahrada, v k. ú. Chrastava I čj. N/12/2017 ke dni 30. 11. 2017, a 
pověřila vedoucí OZO prověřováním došlých žádostí a starostu pověřila starostu jejím podpisem
města podpisem příslušných veřejnoprávních smluv do celkové 2. záměr pronajmout část pozemku par. č. 772 o výměře cca 200 m2 
maximální částky 50.000,- Kč pro jednoho žadatele (pobytové – zahrada, v k. ú.  Chrastava I  za účelem zřízení zahrady (zahrádky)
zařízení) za kalendářní rok. - v z a l a   n a   v ě d o m í 
3.  v případě, že žadatel nedodrží podmínky uvedené v darovací, hodnotící protokol veřejné zakázky „Oprava MK Andělská Hora“ v 
resp. dotační smlouvě, nebudou mu v případě dalších žádostí souladu s bodem 3.1. Směrnice Rady města Chrastava č. 1/2013 o 
dotace ani dar poskytnuty.zadávání veřejných, včetně hodnocení a výběru vybraných 
- s c h v á l i l auchazečů.
finanční dary pro členy Jednotky Sboru dobrovolných hasičů - v z a l a   n a   v ě d o m í 
Chrastava za rok 2017. Výplata darů bude v běžném výplatním hodnotící protokol veřejné zakázky „Přístavba muzea hasičské 
termínu Městského úřadu. techniky - PD“ v souladu s bodem 3.1. Směrnice Rady města 
-  s c h v á l i l aChrastava č. 1/2013 o zadávání veřejných, včetně hodnocení a 
platové výměry ředitelů příspěvkových organizací Města Chrastava výběru vybraných uchazečů.
ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, -  v z a l a   n a   v ě d o m í
a nařízení vlády č. 564/2006 Sb § 5 odst. 5 a 448/2011 Sb., o zápis č. 2017/8 z jednání bytové a sociální komise ze dne 8. 11. 2017 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě -  r o z h o d l a 
ve znění pozdějších předpisů o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Radmile Dresslerové 
- r e v i d o v a l a -  r o z h o d l a 
na základě upozornění správního odboru Krajského úřadu o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Dagmar Douchové 
Libereckého kraje uvedeného v protokolu o kontrole výkonu 

-  r o z h o d l a 
přenesené působnosti na úseku matrik ze dne 27. 10. 2017 své 

o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Marii Antonové usnesení  č. 2017/16/XIII ze dne  9. října 2017 a 
-  r o z h o d l a s c h v á l i l a  opravu nesprávnosti v textu ceníku svatebních obřadů 
o uzavření smlouvy o nájmu bytu  paní Lence Štofčíkové č. 1/2017 takto: 
-  r o z h o d l a 1. Slova „SŇATKY občanů ČESKÉ REPUBLIKY“ se nahrazují slovy: 
o uzavření smlouvy o nájmu bytu  manželům Andree a Ladislavu „SŇATKY osob s trvalým pobytem na území ČR“. 
Krejbichovým 2.  Slova „SŇATKY CIZINCŮ“  se nahrazují slovy: „SŇATKY osob, 
-  r o z h o d l a které nemají trvalý pobyt na území ČR“.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu  panu Mojmíru Bochovi 2. RM   u l o ž i l a 
-  r o z h o d l a tajemníkovi MěÚ  zajistit zveřejnění ceníku č. 1/2017 v upraveném 
o uzavření smlouvy o nájmu bytu  paní Petře Lohynské znění.
- r o z h o d l a - s c h v á l i l a
o uzavření smlouvy o nájmu bytu  paní Magdaléně Grundzové na základě žádosti poskytnutí investiční účelové dotace Oblastní 
- r o z h o d l a charitě Liberec, Uhlířská 424/7, 460 01, Liberec – Liberec XI-
o uzavření smlouvy o nájmu bytu  manželům Janu a Romaně Růžodol I, IČ 265 20 699, na vybudování bezbariérového nájezdu – 
Voříškovým nájezdové rampy u budovy Fary ve Školní ulici v Chrastavě a tím 

zajištění přístupu ke třem pokojům klientů, ve výši 25.000,-- Kč a - r o z h o d l a 
pověřila starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o uzavření smlouvy o nájmu bytu  paní Bc. Lucii Mlynářové 
HFO/VP/30/2017/Sl v případě, že ZM schválí příslušnou změnu v - r o z h o d l a 
rozpočtu. o uzavření smlouvy o nájmu bytu  manželům Pavlu a Renatě 
- s c h v á l i l aThielovým 
1. hodnocení a zadání akce „Dodávka osobního automobilu pro - r o z h o d l a 
pečovatelskou službu“ na základě Protokolu o posouzení a o uzavření smlouvy o nájmu bytu  paní Ivetě Sukové 
hodnocení nabídek, v souladu s § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o - r o z h o d l a 
zadávání veřejných zakázek a se Směrnicí Rady města Chrastava o uzavření smlouvy o nájmu bytu  paní Lence Kolářové a panu Karlu 
č. 1/2013 o zadávání veřejných zakázek a přidělila zakázku Beranovi 
prodávajícímu: Auto Tichý - centrum, s.r.o., Okružní 275, 293 01 

- r o z h o d l a 
Mladá Boleslav, IČ: 24287563

o uzavření smlouvy o nájmu bytu  manželům Lukáši a Ivoně 
2. návrh kupní smlouvy s prodávajícím: Auto Tichý - centrum, s.r.o., 

Moravcovým 
Okružní 275, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 24287563 na koupi vozidla 

- r o z h o d l a pro pečovatelskou službu.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu  panu Marcelu Másílkovi 
-  r o z h o d l a 
o uzavření smlouvy o nájmu bytu  panu Václavu Johanovi 
- r o z h o d l a 
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS manželům Jiřímu a 
Krystýně Judytkovým  
- r o z h o d l a 
o uzavření smlouvy o nájmu bytu DPS manželům Františku a Vilmě 
Osčátkovým 
- s c h v á l i l a
1. poskytování darů z rozpočtu města Chrastava žadatelům, kterými 
jsou registrovaná pobytová zařízení sociálních služeb (dále jen 
pobytová zařízení), která pečují dlouhodobě o občany s trvalým 
bydlištěm  ve městě Chrastava, ve výši max. 5.000,- Kč na jednoho 
občana Chrastavy za kalendářní rok  a pověřila vedoucí OZO 

 Vážení, 
děkuji za rychlé a účinné poskytnutí první pomoci panu Milanu Mertlíkovi, 
bytem Chrastava, Frýdlandská 12. 
Dne 1. listopadu v dopoledních hodinách jsem se nemohl panu Mertlíkovi 
opakovaně dovolat, proto jsem po 12. hodině zavolal na městskou policii, 
kterou jsem požádal o pomoc. Asi za půl hodiny mi pan Pavel Just, člen 
městské policie oznámil, že pan Metlík leží v bytě neschopen pohybu i 
kontaktu, zavolal zdravotnickou pohotovost. Po další půl hodině mě opět 
sdělil, že pacient byl odvezen na jednotku intenzivní péče do Liberce. 
Jsem přesvědčen, že tímto zákrokem mu byl zachráněn život. T.č. je již v 
dobrém stavu a v péči interního oddělení v Liberci. 
Děkuji všem, kteří se na jeho záchraně podíleli 
                                 Doc. MUDr. Jaroslav Čermák,Praha 2, Podskalská 6 

Poděkování členům Městské policie
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Tříděný odpad

Recyklovat je nejen správné, ale také snadné

Ve městě Chrastava se nyní nachází 31 stanovišť s nádobami na separovaný odpad. V poslední době však často dochází k tomu, že tyto 
nádoby kapacitně nestačí a odpad se hromadí okolo kontejnerů. Velmi často se setkáváme s tím, že zejména kartonové krabice nejsou 
řádně rozloženy a kontejnery jsou tím pádem rychle přeplněny. Pokud má být výše uvedené efektivní, je zapotřebí v první řadě apelovat na 
občany, aby odpad třídili řádně a do kontejnerů umísťovali pouze odpad, pro který jsou určené – ukládání jakéhokoliv odpadu mimo sběrné 
nádoby je nepřípustné a je v rozporu se zákonem!
Pro zlepšení situace se město Chrastava dohodlo se svozovou firmou o navýšení frekvence svozů v nejvíce zatížených lokalitách ze 14ti 
denní na 7 denní. Závěrem připomínáme občanům, že mají možnost nadále zdarma využívat služeb sběrného dvora.

Petr Bezvoda, vedoucí oddělení údržby majetku
                                                                                                                                                                  Zuzana Vojtíšková, referent ORM
Chrastava 25.10.2017                                                                                                        

Se závěrem roku 2016 ukončil v České republice systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů svůj jedenáctý rok. 
Jedná se o stejný systém, jako po mnohem delší dobu funguje i ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá 
vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich 
prostřednictvím lidé odevzdali 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 260 000 tun. 
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na sběrné místo, 
odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
-  Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo bydliště. 
- Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, 
která začala platit na sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry 
nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit si nový. 
-  Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem zpět“ můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud 
přinesete starší, ale stále plně funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, 
například Fondu ohrožených dětí. Více o projektu se dozvíte na www.jsemzpet.cz.
-  Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také již více než 1300 hasičských sborů po celé České republice. 
-  Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, do kterého patří i vysloužilá 
elektrozařízení. 

Kolektivní systém ELEKTROWIN také organizuje vzdělávací a 
informační akce, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat 
dárek. Sledujte proto pozorně internetové stránky 
www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace, kde 
najdete vždy aktuální informace.

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, 
oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a 
elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké 
domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a 
nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let svého 
působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených 
elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.
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VÁNOČNÍ PROVOZ 

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V CHRASTAVĚ
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S končící stavební sezónou dokončujeme i poslední letošní opravy 
místních komunikací. 
Již v létě jsme dokončili rekonstrukci ulice Hřbitovní, podél plotu MŠ 
Luční, včetně chodníku až k Liberecké ulici. Současně probíhala i 
rekonstrukce cesty na Střelecký Vrch „Kamenky“. 
Z dalších oprav dostaly nový povrch ulice Loudátova (její poslední 
úsek k napojení s ul. Revoluční), ulice k výchovnému ústavu, 
propojka mezi ul. Ještědskou a Lipovou, ulice na Barandově a 
komunikace u kostela v Andělské Hoře. Dokončení oprav se 
dočkala Frýdlantská ulice, resp. její část  mezi ul. Novoveskou a ulicí 
Města Lwówek Śląski. 
V neposlední řadě můžeme uvést cyklostezku přes Paradýz, která 
je na straně Chrastavy již ukončena, čekáme však na úsek na straně 
Bílého Kostela, kde došlo ke zdržení z důvodu nutnosti dodatečné 
rekonstrukce zdi mezi Nisou a náhonem vodní elektrárny, po které 
cyklostezka vede. Hotovo by mělo být do konce roku, pokud počasí 
dovolí položit asfaltové povrchy.  
Jako poslední bude ukončena rekonstrukce ulice Soudní, kde 
můžete v současné době ještě vidět dokončovací práce a vše by 
mělo být hotovo do konce listopadu. V rámci této akce proběhne i 
rekonstrukce vnitrobloku v Turpišově ulici, kde vzniknou nová 
parkovací místa. 
Z výše uvedeného je vidět, že letošní seznam oprav je opravdu 
bohatý. 

Co se týká plánovaných oprav na příští rok, největší akcí bude 
rekonstrukce Textilanské ulice, kdy se nám podařilo plánovanou 
opravu povrchů zkoordinovat se správci sítí, konkrétně Innogy a 
Severočeskou vodárenskou společností. Součástí akce proto bude 
i kompletní rekonstrukce plynu a vodovodu. O náklady se podělíme 
na třetiny, takže město výrazně ušetří a současně eliminuje 
případné zásahy do nových povrchů. 
Z  dalších  akcí  plánujeme  například  opravu povrchů na náměstí 
1. máje a ulici ke hřbitovu (od Frýdlantské ulice). Přesný rozsah 
oprav bude upřesněn po schválení rozpočtu zastupitelstvem města 
na rok 2018.

Chrastava  9. 11. 2017                  Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 

Letošní opravy místních komunikací
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Z deníku Městské policie Chrastava – 10/ 2017
- kontroly  v centru města – tržnice, okolí TJ Spartaku ( kotelna, skatepark ), hřiště, bývalá kotelna  za Kovákem, okolí nefunkční ubytovny 
Kovák,  betonka,   podloubí na  náměstí, autobusové zastávky, autobusové nádraží, vlakové zastávky, vlakové nádraží, náměstí - parkovací 
hodiny, vyhláška o požívání alkoholických  nápojů  na  vymezených veřejných prostranstvích, dům azylového typu, Eichstättská cesta, 
školní jídelna, škola, společenský klub, 
- kontroly krytých vlakových i autobusových zastávek zaměřené na dodržování zákazu  kouření
- 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 
- kontroly okraj.částí města – Vítkov a býv. statek tzv. pětistovka, Vysoká, Víska, Kolonka,  Andělská Hora, Barandov 
- kontroly  okrajových  částí – hřbitov, přehrada, vodojemy, parky, školky, školy, transbordér, kostel, pomníky, koupaliště, sídliště Střelecký 
Vrch, okály, okolí rybníků na  Střeleckém  Vrchu, podchod pod silnicí 1/13, sídliště v ul. Andělohorská, sv. Ján, namátkové kontroly vysílače 
na Ovčí hoře,
-  Zabezpečení žel.přejezdu proti vjezdu motor. vozidel na nově položený povrch
-  Zajištění odklizení olejové skvrny v ul. Školní (SDH Chrastava)
-  Kontrola volebních místností – opakovaně
-  Přijato oznámení o podezření ze spáchání trestného činu – událost předána PČR
-  Lustrace údajných vraků motor. vozidel v ul. Liberecká a Střelecký Vrch. Po zjištění majitelů zajištěno odklizení.
-  Oznámení o odstavení neznámého vozidla před domem v obci Stráž n/N. Lustrací zjištěn majitel, který uvedl, že vozidlo mu bylo odcizeno. 
Událost předána PČR.
-  Usměrňování dopravy po pádu stromu v ul. Školní a Žitavská
-  Opakovaná kontrola stavu vodních toků

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).
Počet odchycených zvířat 2 ks, předáno majitele: 1 ks.

Stali jste se majitelem psa?
Dle platné vyhlášky č. 5/2006 je držitel psa povinen tuto skutečnost oznámit 
Městskému úřadu Chrastava do 15 dnů ode dne, kdy se stal majitelem psa staršího 
3 měsíců.
Ve stejné lhůtě je nutné oznámit také jakékoliv změny (odhlášení, změna majitele 
apod.).
Sazby poplatku najdete na stránkách města www.chrastava.cz v sekci „Vyhlášky“ 
nebo se můžete informovat na pokladně Městského úřadu Chrastava (1. patro, č. 
dveří 205).

hospodářsko-finanční odbor MěÚ

POPLATEK ZE PSA – INFORMACE PRO OBČANY

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

Tradiční koncert ke státnímu svátku – 28. říjen
28. říjen je státním svátkem, v němž si připomínáme 
vyhlášení a vznik samostatné Československé re-
publiky v roce 1918. K probíhajícím oslavám po celé 
zemi se přidává i Chrastava každoročními koncerty 
v kostele svatého Vavřince. Letos vystoupil pěvecký 
sbor Ještěd pod vedením sbormistra Marka Müllera. 
Úvodní slovo a zamyšlení nad historickým význa-
mem tohoto dne pronesla místostarostka města Zita 
Václavíková.
                                    Jana Eichlerová, referent SK
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V pondělí 13. 11. 2017 se sál CVA zaplnil do posledního místa. Do 
Chrastavy se svým koncertem zavítal textař, hudební skladatel a 
zpěvák Marcel Zmožek, který již 25 let působí na domácí hudební 
scéně.
Každý, kdo dorazil, si mohl vychutnat jeho hity jako Panenka z kouta, 
Láska je největší dar, Už mi lásko není 20 let, To byl ráj a spoustu 
dalších. Marcel Zmožek zpívá jak sám, tak nazpíval i spoustu duetů a 
nově má i duet se svojí manželkou a dcerou.
Na závěr koncertu došlo i na společné focení a podpisy jeho CD.
Koncert se vydařil a my se budeme těšit na další akce.

Klára Sehnoutková   

Koncert Marcela Zmožka
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SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA

PROSINEC 2017

 13.

 16.

 13.

 23.

 11.

 5.

10 hodin / KINO

16 hodin / KOSTEL

17 hodin / CVA

9–12 hodin / CVA

19 hodin / KINO

14 hodin / NÁMĚSTÍ

Středa

Sobota

Středa

Sobota

Pondělí

Úterý

 Ú činkují žáci chrastavské hudební školy.                                   

 Poznejte neobyčejné kouzlo plazů, obojživelníků a sklípkanů.                                   

 Předprodej v infocentru nebo na www.evstupenka.cz, vstupné: 350,-Kč                                   

Vánoční trhy, Martin Maxa,
Bohemia Universal Band, Jiřičky,
živý betlém...                                  

Pohádka pro děti, vstupné 20,-Kč                         

Ú činkují členové Divadla F.X.Šaldy.                        

VÁNOČNÍ KONCERT EVY PILAROVÉ

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

VÁNOČNÍ POSEZENÍ HUDEBNÍ ŠKOLY

VÁNOČNÍ TERARISTIKA

O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI A MAKOVÝCH BUCHTÁCH

ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE SV. VAVŘINCE

VÁNOČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ
Galerie

Součástí výstavy bude i prodej 
vánočních výrobků klientů 
Oblastní charity Liberec –
Domov sv.Anny a sv. Moniky, 
Charity Chrastava 
a sdružení TULIPAN.
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Pozvání

na vánoční

a adventní

akce
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PROGRAM KINA
DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

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

PROSINEC 2017

Pátek 8. prosince v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI velký býk. A to pořádně velký býk. Narodil se sice jako malé, rozpustilé 
telátko, ale časem vyrostl o pořádný kus do výšky, do délky i do šířky. PADDINGTON 2 – Velká Británie/Francie – rodinná komedie – 
Neznalí lidé by jej mohli považovat za nebezpečné, zuřivé monstrum, české znění – 103 minuty-přístupný
jenže Ferdinand je naštěstí ten nejroztomilejší a nejhodnější sudoko-Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil s rodinou Brownových
pytník na světě, který nade vše  miluje  kytičky  a  nikdy  by  neublížil  a je oblíbeným členem místní komunity. Aby mohl koupit ten nejlepší  
ani  mouše.  Bohužel zároveň je  taky nešikovným popletou, který i díky dárek  ke  100. narozeninám  jeho  tety  Lucy,  začne pracovat. Cesta za 
svým rozměrům občas dokáže způsobit pořádnou katastrofu. dobrodružstvím začne, když je tento dárek ukraden...
                              Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 80 Kč              Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 80 Kč

Pátek 22. prosince v 19:00 hodinPátek 8. prosince v 19:00 hodin
ŠPINDL – ČR – komedie – 98 minut - přístupno od 12 letKVARTETO – ČR – komedie – 93minuty – přístupno od 12 let
Společně s prvním zimním dnem vstoupí do českých kin horská zimní Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina, s jejímiž příslušníky 
komedie Špindl. Tři sestry v ní vyrážejí na hory do zasněženého Špin-prahnete po štěstí a prožíváte nečekaná dobrodružství. Stejně jako rodi-
dlerova mlýna, aby si užily dámskou jízdu. A bude to možná větší jízda, na usedá zas a znovu u jednoho stolu, scházejí se členové kvarteta tzv. 
než samy čekaly. Filmu vévodí hrdinka v podání Anny Polívkové, která soudobé hudby vždy u dalšího koncertu. Poněkud nesourodá čtveřice 
svým milostným trablům čelí s velkou dávkou ironie a suchého humoru. v čele se solidně vyhlížejícím, avšak lehce sucharským Robertem (Lu-
Snímek natočil Milan Cieslar, tvůrce úspěšných komedií Láska je láska káš Melník), jehož partnerkou je atraktivní a rozháraná cellistka Simona 
nebo Život je život.            Vstupné: 120 Kč(Barbora Poláková), extrovertní vtipálek Tomáš (Jaroslav Plesl) a znalec 

historie s přezdívkou Funés (Zdeněk Julina), spolu zažívá na cestě za 
Pátek 29. prosince v 17:00 hodin svou nejsvobodnější skladbou řadu humorných situací, ale i nedorozu-
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! – USA – dobrodružný – mění. Čas tráví i v legendární hospodě Ponorka v historickém centru 

svého rodného města, kam chodí také odvázaná „Batrflaj“ (Pavlína Štor- české znění – 111 minut - přístupný
ková) a „dvorní“ psychoterapeutka kvarteta Sylva (Lenka Krobotová). Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou, o které 
Mezi hlavními hrdiny dochází k neustálým zádrhelům a lehce bizarním nikdy předtím  neslyšeli  -  zvanou  Jumanji -  ocitají  se  všichni vzápětí 
situacím, až konečně jeden neplánovaný večírek přinese jistou katarzi v džungli, v níž se hra odehrává, a zcela doslova se stávají postavami, 
i radost a s ní vytoužený pocit štěstí.        Vstupné: 120 Kč které si pro hru zvolili: z počítačového hráče Spencera se stává odvážný 

dobrodruh  (Dwayne Johnson),  náruživý  sportovec  Fridge přijde (dle 
svých slov) "o horního půl metru těla" a stane  se  z  něj drobný génius Pátek 15. prosince v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
(Kevin Hart), ze všemi oblíbené Bethany se stává profesor ve středním PŘÁNÍ K MÁNÍ – ČR – komedie – 103 minuty – přístupný
věku (Jack Black) a zamlklá samotářka Martha je proměněna v drsnou Ve vánočním příběhu „Přání k mání“ se humor a nadsázka českých po-
bojovnici (Karen Gillan). Společně zjišťují, že Jumanji není hra, kterou si hádek potkává s láskou a citovými kotrmelci romantických komedií, 
můžete jen tak zahrát – musíte ji přežít. Aby hru pokořili a mohli se vrátit s nadčasovým retrostylem a s hravou fantazií. Hlavní hrdina filmu plné-
do skutečného světa, musejí se vydat na nejnebezpečnější dobrodruž-ho kouzel, Vánoc a zábavy má k mání jedno velké přání, ale neví, jak 
ství svého života, objevit, co před 20 lety opustil Alan Parrish a také se 

s ním naložit, aby to stálo za to.         Vstupné: 110 Kč
naučit sami sebe vnímat zcela odlišně – jinak ve hře uvíznou navěky...

       Vstupné: 120 Kč
Pátek 15. prosince v 19:00 hodin

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ – USA – akční – české Pátek 29. prosince v 19:00 hodin
znění – 150 minut-přístupno NEJVĚTŠÍ SHOWMAN – USA – muzikál – české titulky – 97 
Ve filmu Star Wars: Poslední z Jediů od studia Lucasfilm pokračuje sága 

minut – přístupný
rodu Skywalkerů. Postavy předchozího filmu Star Wars: Síla se probouzí 

Když se nemožné stane skutečností.
spolu s legendárními hrdiny galaxie prožívají strhující dobrodružství, bě-

                              Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 80 Kčhem kterých odhalí prastará tajemství Síly a šokující události z minulos-
ti.        Vstupné: 120 Kč

Pátek 22. prosince v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

FERDINAND – USA – animovaná komedie – české znění – 99 min. 
– přístupný
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To 
by nebylo až tak zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holčička a Ferdinand 

Společnost přátel historie města Chrastavy pořádá ve spolupráci s Jednotou Bratrskou přednášku 

pana Milana Turka VÁNOČNÍ TRADICE A PAMÁTKY DUCHOVNÍ KULTURY LUŽICE,
která se bude konat ve čtvrtek 7. prosince 2017 od 17,30 hodin (možná 18,00h – bude upřesněno)
v komunitním centru Bétel – Bétel bistru. Podrobnosti budou zveřejněny na plakátcích.

Zveme všechny, kdo si chtějí oddechnout od předvánočního shonu a zajímá ho historie našich
 
předků.

                                                                                     Za SPHMCH Jana Zahurancová.
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Sportovní zpravodajství... výsledky / události

Zprávy z kolové září – listopad 2017
MUŽI
V sobotu 23. září 2017 proběhl turnaj o postup do 2. ligy,  a  to u nás v ŽÁCI
Chrastavě, kde ze sedmi  zúčastněných družstev naše dvojice V sobotu 14. října 2017 byl zahájen Český pohár žáků 2017-2018 
Fadrhonc Michal – Culek Jiří skončila na 4. místě, což však  na prvním kolem u nás v Chrastavě. Za  účasti  10 družstev si vedly 
postup do 2. ligy nestačilo, neboť postupovala  první dvě  družstva, naše tři dvojice žáků velmi dobře. Dvojice Rožec Matěj – Málek Petr 
to znamená  Zlín a Přerov. získala 1. místo, dvojice Tluček Robin – Herr Adam obsadila 3. místo 

a dvojice Zubr Filip – Vaner Filip obsadila dobré 6. místo. Mimo to se 
Dne 7. října 2017 se zúčastnila dvojice Fadrhonc Daniel – Brodský ještě náš hráč Rainiš Vít zúčastnil tohoto turnaje v kombinované 
Tomáš mezinárodního turnaje v německém Chemnitz, kde ve velké dvojici s libereckým spoluhráčem a obsadili místo osmé. 
konkurenci získala 2. místo. Druhý den - 15. října 2017, se odehrálo 2.  kolo Českého poháru  v 

Liberci, tam opět za účasti deseti družstev zvítězila naše dvojice 
V neděli 8. října 2017 proběhl již tradičně Podzimní turnaj u nás v Rožec Matěj – Málek Petr, dvojice Tluček Robin – Herr Adam 
Chrastavě, kterého se mimo jiné zúčastnila i dvě mužstva ze  SRN. obsadila 5. místo,  dvojice Zubr Filip – Vaner Filip se umístila na 6. 
V tomto turnaji naše dvojice Košlík Vítězslav – Culek Jiří skončila na místě a kombinovaná dvojice Rainiš Vít – Pleštil Jan na 8. místě. 
8. místě, 1. místo získali naši  přátelé z Lokomotivy Löbau.  Následovalo 3. kolo, které se hrálo dne 11. listopadu v Plzni, kde z 11 

zúčastněných družstev skončila naše čtyři družstva takto: dvojice 
Osmadvacátého října proběhl znovuobnovený mezinárodní turnaj Pospíšil Lukáš – Herr Adam získala 1. místo,  dvojice Rožec Matěj – 
„,Zlaté kolo“ v Praze na Pankráci za účasti borců ze SRN a Málek Petr získala 2. místo,  dvojice Zubr Filip – Vaner Filip obsadila  
Švýcarska. Naše dvojice Fadrhonc Daniel – Brodský Tomáš tento 5. místo a kombinovaná dvojice Rainiš Vít – Tluček Robin skončila 
turnaj  ovládla a zvítězila, což bylo skvělé. na 11. místě.

Ještě bych chtěl vyzdvihnout úspěch našeho Fadrhonce Michala, Ze shora uvedených výsledků je vidět, že si naši žáci vedou velmi 
který se jako čerstvý mezinárodní rozhodčí  velmi dobře uvedl na dobře a novou sezónu zahájili výtečně. Přesto i nadále hledáme 
světovém poháru ve Švýcarsku  a tím byl nominován na Mistrovství další zájemce o tento zajímavý sport, který se hraje v tělocvičně po 
světa v sálové cyklistice v Belgii v roce 2018. K tomu srdečně celý rok, tréninky máme 2x týdně a je vhodný pro chlapce narozené 
blahopřejeme. roku 2007 a mladší.  Máme k dispozici i menší kola pro menší 

chlapce, hlavně pro ty, kteří  rádi řádí na kole, kola se nebojí a energii 
JUNIOŘI si na něm vybijí. Pokud máte  zájem, můžete se přihlásit nejlépe za 
V sobotu 7. října 2017 se odehrál 1. kvalifikační turnaj v rámci doprovodu jednoho z rodičů buď ve středu nebo v pátek v 18.00 
Podzimního turnaje u nás v Chrastavě, a to za účasti 11 družstev. hodin v tělocvičně u trenéra.      
Dvojice Horna Lukáš – Málek Petr zde obsadila 6. Místo. Hned den 
na to - 8. října 2017, proběhl 2. kvalifikační turnaj v Liberci též s 11 Chrastava  19. listopadu 2017           Ladislav Celler, vedoucí oddílu   
družstvy a tady jsme skončili na 9. místě. 

1. ZÁVODY JEŠTĚDSKÉ OBLASTI
3.10.   DOKSY, prostor Doksy
D12 – 1. K.Matyášová, D60 – 3. A.Ševčíková, D65 – 2. P.Voká-
lová, D70 – 1.E.Kašková, H12 – 2.K.Březina, H35 – 3.P.Pacher, 
H60 – 2.R.Kaška, H65 – 2.J.Barták,, H70 – 2.R.Smetana

15.10. JABNLONEC N.N., prostor Nová Ves u Jablonce
D16 – 3.V.Růžičková, D35 – 2.B.Lankašová, D60 – 3.V.Bradnová, 
D70 – 3.E.Kašková, H12 – 3.F.Kučera, H35 – 3.J.Polák, H55 – 
2.P.Gorčica, H60 – 1.R.Kaška, H65 – 1.J.Barták, H70 – 1.R.Sme-
tana

21.10.  LIBEREC, prostor svah Ještědu, Karlinky
Tento závod proběhl jako klubový přebor OK CHA, kdy naši 
členové vybíhali do lesa s vylepšenými dresy o kravaty, vázanky, 
motýly, tváře vyzdobené vlaječkami, srdíčky…Kategorie H21K  
1.I.Vydra, 2.P.Kadavý (na snímku), 3.K.Kašková, kategorie D21K 
1.D.Pachnerová, 2.V.Růžičková, 3.K.Matyášová.

22.10.  TURNOV, prostor Skokovy v Českém ráji
D14 – 4.K.Matyášová (zkusila si starší kategorii), D35 – 2.B.Lan-
kašová, D40 – 2.D.Pachnerová, D60 – 1.Z.Šaffková, 
D70 – 1.E.Kašková, H35 – 1.P.Pachner, 2. V.Tomanica, H60 – 
1.R.Kaška, H65 – 3.J.Barták, H70 – 1.R.Smetana

29.10.  NOVÝ BOR, prostor Doksy
Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám (silný vichr a s 
tím i související padání stromů v lese…) byl tento poslední závod  

Orientační běh:
závěr orienťácké sezóny
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Ještědské oblasti zrušen.

2. MISTROVSTVÍ ČR ŠTAFET A KLUBŮ
7. - 8.10.  ŠUMPERK, prostor Červená Voda-Moravský Karlov
Ještědskou oblast z našeho klubu reprezentovali čtyři závodníci: 
D12 K.Matyášová, D14 S.Tomanicová, H12 K.Březina, F.Kučera. 
Nedosáhli sice na medaili, ale dopomohli ještědskému výběru 
k umístění do první desítky mezi dětmi z celé republiky. 
Gratulujeme, děláte nám radost.

3. VÝSLEDKY ŽEBŘÍČKŮ, ZISK LICENCÍ…
a) V Ještědském poháru družstev žáků se umístila naše mládež  
na 5. místě z 18 hodnocených klubů za družstvy Jablonce, Nové-
ho Boru, Liberce a Turnova. Gratulujeme dětem za jejich výkony  
a vzornou reprezentaci našeho klubu.
b) Veteráni z OK CHA v dlouhodobém hodnocení v Ještědském 
poháru vybojovali vítězství v konkurenci 25 klubů. Gratulujeme a 
potvrzujeme, že ani stáří není překážkou při sportování.
c) Pro příští závodní sezonu 2018 si udrželi nebo nově vyběhli 
z řad dětí a dorostu tito závodníci LICENCI:
licence A (nejvyšší): V. Růžičková, M. Pavlíková (na snímku), 

J.Bek, M.Galbavý
licence B: K.Matyášová, S.Tomanicová, K.Březina, F.Kučera (na 
snímku), V.Matyáš, O.Bek

4. JINÉ
Máme radost, že na stupních vítězů stanuli při vyhlašování Spor-
tovce Chrastavy naši členové: jednotlivci  K.Matyášová, J.Bek, 
K.Kašková, Z.Šaffková, štafeta ve složení A.Ševčíková, V.Bradno-
vá, Z.Šaffková, trenérky P.Vokálová, E.Kašková.

Chtěli bychom touto cestou PODĚKOVAT VŠEM, ať členům, či jiným 
osobám, institucím, organizacím, společnostem…, kteří nám bě-
hem roku jakkoli pomohli. Moc si toho VÁŽÍME.
Těší nás, že mnozí rodiče našich sportujících dětí už také propadli 
kouzlu OB. 
OK CHA přeje všem svým členům a jejich přívržencům, ale i 
ostatním lidem KRÁSNÝ ADVENTNÍ ČAS, POKOJNÉ VÁNOCE A 
V NOVÉM ROCE ŠTĚSTÍ, LÁSKU A ZDRAVÍ.
----------------------------------------------------------------------------------------

                                                                      Eva Kašková,
Orientační klub Chrastava

M. Pavlíková P. KadavýF. Kučera

Zleva: K.Březina, V.Matyáš, Š.Danko, A.Březinová, K.Matyášová, B.Lipenská.

OK CHRASTAVA

MISTROVSTVÍ 
A VETERANIÁDA ČR
V ORIENTAČNÍM BĚHU
2017 KLASIKA
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45. ročník

Klub českých turistů společně se Společenským klubem Chrastava vás srdečně zve na 

Jsou pro vás tradičně připraveny tratě
v délkách 7 km, 10 km, 15 km a 20 km.

Tentokrát povedou směrem na Panenskou Hůrku,
delší pak na Buk republiky a na Hamrštějn...

Start bude probíhat od 7:30 hodin
v Restauraci u komína v Nádražní ulici v Chrastavě.

Pochod se koná za každého počasí!

Sobota 6. LEDNA 2018

V poslední den měsíce října naplnil budovu 
školy ve Vítkově halloween, nezapomněl ani 
na školku, do té dorazil o dva dny později – ve 
čtvrtek 2. listopadu. 
Vítkovské školáky ani školkáčky byste tu v ty-
to dny nepoznali, proměnili se totiž v čaro-
dějnice, strašidla a další příšerky. V průběhu 
celého dne na ně čekala spousta zábavných 
her a speciálních úkolů v jednotlivých před-
mětech. Samozřejmě nechybělo vydlabává-
ní dýně a výroba tradičního kouzelného 
elixíru.
 Ani ve školce jsme se nenudili. Děti trefovaly 
duchy míčky, zahrály si dýňové pexeso, malí i 
velcí vydlabávali dýně a připravili si kouzelný 
nápoj. Svůj halloweenský den školkové děti 
zakončily průvodem v maskách po okolí 
školy. 

---------------------------------------------------
Bc. Daniela Reslová

Halloweenská vítkovská škola...
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SDH Chrastava má opět reprezentanta i v kategorii dorostenců. 
Jirka Hájek se v sobotu 28. 10. 2017 v Heřmanicích zúčastnil své 
první soutěže vůbec. 
Jeho první soutěž byl Závod požárnické všestrannosti, při kterém 
plní disciplíny na čtyř kilometrovém okruhu. Mezi tyto disciplíny patří 
střelba ze vzduchovky, šplh na laně, základy první pomoci, 
topografie a další. 
Jirka se ve svém prvním závodě předvedl v tom nejlepším světle. 
Doběhl si pro neuvěřitelné 4. místo, na bronzovou příčku mu chybělo 
pouze 58 vteřin. Tento výsledek je skvělým odrazovým můstkem do 
jarního kola, kde Jirka zaútočí na medailové pozice. 
Gratulujeme! Hodně štěstí nadále. 

D. Reslová

Hasiči: krásné umístění na ZPV dorostenců

Hasiči: Obvodové kolo ZPV
V sobotu 4. 11. 2017 si mladí hasiči zaběhli poslední závod tohoto roku. V Machníně bojovali nejen proti soupeřům, ale také proti větru a zimě, 
v závodě požární všestrannosti. Na několikakilometrové trati plní děti šest disciplín: střelba ze vzduchovky, překonání lana, základy 
topografie, uzlování, zdravověda a požární ochrana. 
Na soutěž vyrazili i mladší i starší žáci. V každé kategorii dvě hlídky, starší žáci si doběhli pro 13. a 17. místo. Mladším hasičům se dařilo více a 
přivezli do Chrastavy krásné 5. a 8. místo.                                                                                                                                        D. Reslová
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Přednáška „ Drogy – co mohu udělat já jako rodič“
 Poslední letošní přednáška RC Domeček se týkala drog a nebezpečí, 
která přinášejí. Lektor liberecké organizace Maják o.p.s. Mgr. Jan 
Molnár nám vysvětlil, jak se drogy dělí, jaké jsou příznaky jejich 
používání, jak ovlivňují uživatele, jeho psychiku a osobnost. Vyslechli 
jsme mnoho postřehů a zajímavostí okolo drog z jeho praxe lektora i 
ze zkušeností uznávaných odborníků.  
   A protože nejvíce jsou ohroženy naše děti, byly pro nás důležité 
informace o tom, jak právě ony konkrétně reagují, jak mohou užívání 
drog skrývat a kde musíme být my, rodiče, ve střehu. Dozvěděli jsme 
se, co dělat, pokud máme podezření, že děti drogy zkouší nebo již 
dokonce berou, a na jaké organizace se můžeme obrátit s prosbou o 
pomoc. Obohacujícím prvkem večera bylo několik úkolů, které lektor 
zadal účastníkům. Díky nim jsme se mohli  více vžít do problematiky 
užívání drog.
  Závěrem zaznělo mnoho dotazů, které potvrdily, že tato přednáška 
otevřela důležité a potřebné téma.

          Slávka Kasalová
------------------------------------------------------------------------------------------

Návštěva zámku Sychrov
  Klub Evergreen 55+ uspořádal výlet na zámek Sychrov. Většina 
účastníků výletu byla na prohlídce tohoto zámku již před dlouhou 
dobou a mohla tudíž posoudit rozdíly mezi nynějším a starým stavem. 
Všichni jsme byli velmi příjemně překvapeni pozitivními změnami a 
objevem, jaký zámecký skvost stojí v našem kraji.
   Pan kastelán znal dobře dějiny zámku a předal nám poutavý a 
vyčerpávající výklad. Z historie zámku jsme se dozvěděli, jak po řadě 
různých nevýrazných majitelů se majitelem Sychrova a svijanského 
panství stal kníže Karel Alain Gabriel Rohan. Tímto začíná 
stopětadvacetiletá éra Rohanů na Sychrově a doba největší slávy 
zámku. Rohanové pocházeli z Bretaně a patřili mezi deset 
nejvlivnějších šlechtických rodů ve Francii a jako přímí bratranci 
francouzských králů získali i titul princů z královské krve. Po Velké 
francouzské buržoazní revoluci opustili Francii a usadili se v rakouské 
monarchii. Z řady knížat Rohanů byla asi nejpodivuhodnější a 
nejpracovitější osobnost Kamila Rohana, který se zasloužil o stávající 
novogotickou podobu zámku. Veškeré práce byly svěřeny výhradně 
domácím umělcům a řemeslníkům. Mezi nimi zaujímal významné 
místo Petr Bušek, řezbář, který svým tvůrčím a osobitým talentem vtiskl všem interiérům zámku vysokou uměleckou hodnotu a 
neopakovatelnou atmosféru. Mimořádnou pozornost věnoval kníže Kamil Rohan i zámeckému parku v anglickém stylu, který za jeho života 
dosáhl nebývalého rozkvětu. V tomto období bylo dosaženo vzácné harmonie mezi exteriérem zámku, jeho interiéry a parkem. Vybavení 
zámku – nábytek, dřevěné obložení stěn, kazetové stropy, tapety, sochy, obrazy to je prostě lahůdka pro oko návštěvníka. Nemůžeme 
vynechat ani skvostné točité dřevěné schodiště, mistrovský řezbářský kus. Většina všeho, co se v zámku nachází, jsou nádherné výtvory 
pracovitosti a šikovnosti českého národa. 
   Moc se nám výlet líbil, ani velké chladno v zámeckých komnatách nás neodradilo od pozorného sledování výkladu pana kastelána. Zážitek 
byl silný. Při návratu zpět jsme se těšili na horký nápoj a polévku, které si dáme v Bétel bistru. Byla to příjemná tečka za vydařeným výletem. 
                                                                                                                                                                                     Jiří a Daniela Coufalovi

KOMUNITNÍ CENTRUM
JEDNOTA BRATRSKÁ CHRASTAVA

B e z r u č o v a 5 0 3 – C H R A S T A V A

 
Klub Evergreen 55+ zve na přednášku s besedou na téma: 

Jak zvyšovat svoji kondici a imunitu proti nemocem
pondělí 4. 12. od 16:30 h v Bétel bistru, Bezručova 503, Chrastava

přednáší: PharmDr. Zdeňka Močárková

Srdečně vás zveme
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Politické strany a hnutí Inzerce – soukromá i obchodní

DÁRKY

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

originální vánocní 

na

auto
nové

HRNEK HRNEK

POTISK TRIČEK, POLŠTÁŘKŮ (sublimace)

VÝROBA FOTOPLÁTEN, KALENDÁŘŮ, PF

VÝROBA PLACEK, SAMOLEPEK...
Grafické návrhy se účtují zvlášť / Při odběru více stejných kusů – SLEVY!!!

POPELNÍK POKLADNIČKA

Cena vc. plnobarevného potisku

195 185 185
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Město Chrastava již podruhé
darovalo jízdní kola pro Afriku

Ježíškova vnoučata: 
Plňte s Českým rozhlasem Liberec 

nejtajnější vánoční přání 
osamělým seniorům

Stejně jako v roce 2016 jsme i v letošním roce odevzdali na sběrném 
místě v ZOO Liberec ojetá jízdní kola určená pro africké školáky. 
Oproti  minulému roku jsme nashromáždili o 11 kol více, konkrétně 
se jednalo o 20 kol. Ty, jako nepotřebná, lidé odložili na sběrném 
dvoře, případně pocházela z nevyzvednutých ztrát a nálezů.
Každé kolo (i nepojízdné) projde kontrolou a podle jeho stavu se 
rozhodne o jeho opravě, případně rozebrání na náhradní díly. Po 
kompletaci se vhodná pojízdná kola naloží a odešlou do Afriky, 
konkrétně do Gambie, kde slouží svému původnímu účelu, a to 
hlavně dětem při cestě do školy. 
Více se o tomto zajímavém projektu můžete dočíst na stránkách 

, kde jsou i kontaktní místa v případě, že 
byste měli zájem se do projektu zapojit (nejbližší místo v okolí 
Chrastavy je právě ZOO Liberec).
Chrastava 8. 11. 2017                   Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 

http://www.kolaproafriku.cz/

Na Vánoce nemá být nikdo sám a mají se plnit i ta nejtajnější přání. 
Řídíme se tím i v Českém rozhlasu, a proto jsme spustili projekt 
Ježíškova vnoučata na podporu osamělým lidem v domovech 
seniorů po celém Česku. Celý tým lidí, který na projektu pracuje, 
dostává úplnou smršť dotazů a reakcí od posluchačů, „Teď jsme ve 
fázi, kdy se nám hlásí jednotlivé domovy seniorů,“ říká šéf 
vánočního projektu Ježíškova vnoučata Martin Ondráček.
Domovy začaly pomalu vkládat přání jednotlivých klientů, kterých 
dnes ráno bylo na tisíc. A jak se mohou lidé připojit? Stačí napsat 
mail na vnoučata@rozhlas.cz, a to do 24. prosince
A jak zní některá z přání? Tak například paní Marta z Jablonce by si 
přála šatní skříň, pan Miroslav z Prahy by se rád na pár hodin stal 
závozníkem, paní Oldřicha by si zase přála dárkový koš. „Jsem 
osamocený, chci cokoliv,“ píše pan Leoš.  
Český rozhlas Liberec natočil řadu reportáží o seniorech, 
zajímavých projektech, přání osamělých lidí. Sledujte i vy portál 
jeziskovavnoucata.cz nebo liberec.rozhlas.cz 
Na slyšenou: v Liberci a Jablonci na 102,3 FM, ve Frýdlantu 97,4 
FM, v Semilech 103,4 FM, V Harrachově, Tanvaldě, Jilemnici 
nebo Lomnici na 107, 9FM a v České Lípě na 94,3 FM 

V tomto předvánočním povídání se blíže zaměříme na všem docela 
známý strom, který je rovněž jako smrk velice často spojován s 
vánocemi. Na rozdíl od smrku, ale tento jako vánoční stromek 
neopadává tak brzo. Jedná se o borovici lesní, její latinské jméno je 
pinus sylvestris (L.).

Borovice lesní, lidově též sosna, je vždyzelený jehličnatý strom s 
korunou v mládí kuželovitou, později až deštníkovitě zploštělou. 
Dožívá se 300–350, výjimečně i 500 let. Dorůstá velikosti až 45 m, 
kmen může být i 120 cm tlustý, rovný, její borka je zejména v horní 
části kmene rezavě oranžová. Kořenový systém je mohutně 
vyvinutý, s dlouhým kůlovým kořenem, na skalnatých podkladech 
kotví dřeviny daleko rozložené vedlejší kořeny. Větévky má tmavě 
šedohnědé, zimní pupeny pryskyřičnaté a vejcovité až podlouhle 
vejcovité. Jehlice po 2 ve svazečcích, obyčejně zkroucené, 
namodralé nebo šedavě zelené, 50–140 × 1–2 mm velké, 
stomatální řady na všech stranách, pryskyřičné kanálky po 6–20, 
okrajové, okraj jemně pilovitý, vytrvávají 2–6(–9) let. Květy 
jednopohlavné, samčí (žlutavé) nahloučeny klasovitě na bázi 
letorostů, samičí (červenofialové) jednotlivě nebo po 2–3 těsně pod 
vrcholovým pupenem letorostu. Šištice jsou vejcovitě kuželovité či 
vejcovitě kulovité, symetrické nebo téměř, do 75 mm dlouhé, za 
zralosti mdle žlutohnědé až šedozelené, kónicky vejcovité, semena 
černá, 4–5 mm, křídlo 12–20 mm. 

Vyskytuje se v téměř celém mírném pásmu Eurasie, na území ČR 
přirozeně od nížin až po 1000 m n. m. Je velmi nenáročná na půdní 
podmínky, roste na sušších a chudých písčitých, ale i vlhkých a 
vápenitých půdách na slunném stanovišti, dobře kotví v zemi. Na 
vývraty není náchylná, netrpí mrazy, v letním období dobře odolává 
vysokým teplotám i přísuškům, vysazuje se do otevřených půd a 
zelených pásů, na zasolení půdy je citlivá, v městském prostředí 
vykazuje nižší odolnost vůči znečištěnému prostředí. Roste bujně. 
Je to především významná lesnická dřevina, ale v parcích a větších 
zahradách zastává rovněž velmi důležité postavení jak při 
solitérních, tak skupinových výsadbách. Na volném prostranství 
vytváří zpravidla velmi malebné koruny, výborně harmonuje s 
listnáči, zejména duby, dřezovcem, akátem, jerlínem, habrem, 
hlohem apod. Velmi pěkné kombinace jsou s břízami, jalovci, 
vřesem, rododendrony. Uplatní se dobře ve větších vřesovištích, 
zakrsleji rostoucí kultivary mají nevyčerpatelné použití ve větších 
skalkách, mobilní zeleni, na střešních i terasových zahradách. Velmi 
působivá je rezavá borka vytahující dřevinu z porostu opticky do 
popředí, jejího dojmově velmi silného účinku bývá využíváno 
zejména v krajinářských úpravách na místech, kde její kmen osvítí 
červený kotouč zapadajícího slunce. Dřevo je křehké a pod tíhou 

Město jako arboretum – 18. díl



21

Borovice lesní v Ještědské ulici Borovice vejmutovka v zimním hávu Borovice blatka na zahrádkách

sněhu a jinovatky dochází často k ulomení vrcholku. Používá se k Pro výrobu druhotných produktů, kterými jsou především terpentýn, 
výrobě železničních pražců, sloupů, též k výrobě lodí, letadel, kalafuna, kolomaz a dehet /dřevní tér/, nebylo již nezbytně nutné 
nábytku apod., je výhřevným palivem, starší borovice jsou zdrojem těžit smolu ze živých stromů, neboť výše zmíněné produkty bylo 
silic a balzámů, používaných např. k výrobě kalafuny. Mladé možné získat i suchou destilací přímo z naštípaného dřeva. Protože 
exempláře se řežou na vánoční stromky. Kmen je zdrojem se však jednalo o dosti špinavý a obtížně řiditelný proces, pro výrobu 
pryskyřice a kůra taninu. Destilací s vodou se získává z přírodního čistého terpentýnu se i nadále využívala (a leckde dodnes využívá) 
balzámu terpentýnovaná silice a kalafuna. Terpentýnová silice se čištěná smola získaná tradičním postupem, zpracovaná exaktně 
používá v průmyslu při výrobě laků, barev, leštidel a syntetického řízenou destilací. Zájemci o tuto historii se mohou rozjet na 
kafru. V lidovém léčitelství se používal nálev z pupenů, podporující Plzeňsko do Loman u Plas – tam je muzeum těžby borové smůly a 
odhleňování, působí močopudně a zlepšuje prokrvení. Balzámu se další tip je na naučné stezce u Kamenného rybníka, jediná stojící 
pro antiseptické vlastnosti využívá v lidovém léčitelství. Je druhým kolomazná pec v Čechách /severně nad Plzní u arboreta Sofronka/.
lesnicky nejvýznamnějším jehličnanem hned po smrku. Borovice lesní má okolo sta kultivarů a nižších taxonometrických 
Zahradnické použití je omezené, častěji se pěstují zakrslé kultivary. jednotek. Z kultivarů ve značné míře převažují ty malé, kompaktní či 
Z řízků nekoření a netvoří ani výmladky. Nemá rezervní spící zakrslé, dosahující výšky 0,5 – 1,5 metru. Mezi nimi je zastoupeno i 
pupeny, takže vylámané nebo zvěří okousané pupeny nejsou větší množství čarověníků. Tyto kultivary včetně čarověníků 
nahrazeny. Původní druh rozmnožujeme výsevy v předjaří, nacházejí uplatnění hlavně ve skalkách a menších zahradách. U 
řízkování se pro dlouhou dobu zakořeňování prakticky nepoužívá, sběratelů a „fajnšmekrů“ jich můžete nalézt i desítky. Co se týká 
kultivary se roubují v zimě ve skleníku, semenáče původní borovice nižších taxonometrických jednotek a variet, zde hraje hlavní roli 
lesní se používají jako podnož pro její vlastní kultivary i pro všechny místo výskytu a jeho působení. 
ostatní borovice se 2 jehlicemi ve svazku. Původně byla sosna Další druhy borovic, které se u nás vyskytují častěji jsou: borovice 
součástí zejména borových doubrav, ze kterých je postupně vejmutovka - pinus strobus (L.), borovice blatka - pinus rotundata 
agresivnějším dubem vytlačována na méně hostinná písčitá (Link), borovice černá - pinus nigra (L.)a borovice kleč - pinus mugo 
stanoviště, kde již jí dub nekonkuruje a vytváří zde samostatný (Turra.)
vegetační stupeň Bory. Je to dřevina výrazně světlomilná, Borovice lesní můžeme potkat na sídlišti, stačí jít nejbližší ulicí, která 
neschopná růst v semknutých porostech. Dokáže čerpat vodu z vede z autobusové zastávky Střelecký Vrch /příjezdová do 
mnohem větší hloubky, než jiné dřeviny, roste proto i na stanovištích Chrastavy/ do sídliště a spatříme první exempláře. Další borovice 
extrémně suchých. Na klimatické podmínky nenáročná, je ale obklopují blok panelových domů 610-615, je jich tu více a ve 
vytlačována z příznivějších podmínek stín snášejícími druhy dřevin. společnosti dalších stromů, zejména smrků. Pak můžeme dojít 
Co do rozlohy areálu zřejmě nemá mezi jehličnany konkurenci, nahoru do sídliště, kde mezi hospodou Plaváček a novými 
stejně tak ve vnitrodruhové proměnlivosti. V Norsku překračuje povodňovými domky je u staršího domku mohutná borovice 
polární kruh asi o 300 km. Strom, starý minimálně 711 let, roste v vejmutovka. Bohužel i na tomto solitéru se projevuje neduh starších 
Muddus National Park ve Švédsku; bylo zjištěno, že tento strom vejmutovek – odumírání větví. My však pokračujeme dál, projdeme 
přečkal lesní požáry v letech 1413, 1507, 1596 a 1771. Louče z tunelem pod rychlostní silnicí a stoupáme ulicí Ještědskou. Asi ve 
borovice obsahují mnoho pryskyřice a dříve často bývaly jediným dvou třetinách kopce po pravé ruce na okraji soukromého pozemku 
prostředkem k osvětlování, z dřevěného dehtu se vyráběl borový stojí krásný solitér borovice lesní. Mohli bychom pokračovat ještě 
olej do lamp a také ševcovská smůla. Jehličnanový dehet v dál k vodojemu a spatřili bychom lesní pás jen z mladých borovic, ale 
koupelích mírní zánětlivé onemocnění kůže se silným svěděním, my raději sejdeme ulicí Na Hůrce a dále až k řece Jeřici, kde 
terpentýnový olej pomáhá vnitřně při onemocnění průdušek, obě přejdeme po mostě a dáme se směrem do centra ulicí Pobřežní. 
látky ale nejsou vhodné k laickému sebeléčení. Technické Dojdeme k zahrádkám před hasičským muzeem. Zde se nachází 
terpentýnové oleje slouží jako výchozí látky pro určité silice ve moc pěkný exemplář borovice blatky. Kromě ní zde pozornému 
voňavkářském průmyslu a jako změkčovadla. Borová francovka má pozorovateli neunikne ani zde také rostoucí borovice lesní, borovice 
stejné vlastnosti jako francovka z jehličí smrkového. Při bolestech vejmutovka i borovice kleč. Tady už procházku ukončíme. Borovice 
svalů a kloubů se doporučuje vtírání směsi borového oleje, jako i jiné stromy nám čistí městský vzduch. Borovice navíc, 
jalovcového oleje a mandlového oleje. Zejména s borovicemi, ale i s zejména v parném období, nám tento vzduch nádherně provoní a 
dalšími jehličnany je také spjato dnes již zaniklé řemeslo – dezinfikují právě díky vysokému obsahu pryskyřice.
smolaření a také výroba dřevního dehtu. ---------------------------------------------------------------------------------------
Tradiční způsob zahrnoval sběr surové smoly z naříznutých stromů Zdroj:
nebo přírodních výronů, její následné roztavení při nízké teplotě a  http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=5&id=29292
pečlivé odcezení všech kousků kůry a dalších pevných nečistot.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Borovice_lesn%C3%ADTakto připravená smola našla užití např. v bednářství, pivovarnictví 
http://www.brdskelisty.cz/historie-a-mistopis/smolareni-a-vyroba-(na požahování sudů), loďařství, jirchářství (neboli vyčiňování kůží 
dehtu.html        na měkko), ševcovství nebo pro výrobu loučí.
                                               Mgr. Michal Dvořák a Robert Kopecký
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Informační centrum Chrastava
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turistické známky a nálepky

propagační předměty města Chrastavy

informace o pamětihodnostech Chrastavy
kopírování / internetový klub / prodej eVstupenek

průvodcovství v muzeích a galerii

i

Telefon: 485 143 161    E-mail: info@chrastava.cz
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               KNIHA
        S MÍSTNÍ
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VÝROBCE REKLAM
TISKÁ RNA  grafické studio
/ / / 

/ / / /

/ /

 reklamní štíty infosystémy bannery

 vizualizace  letáky  brožury  vizitky

 velkoplošný digitální tisk  polep aut

 hrnky s potiskem  fotoplátna NOVINKY /

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

vše od vizitky po bilboard...

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

DODÁ VKY HW a SW

Dr. M.Horákové 44 / LIBEREC / info@adv.cz

internet  telefon  počítače

www.adv.cz   480 000 000

již od 200,-Kč za měsíc!

1990 - 2017Chrastavské listy
Měsíční zpravodaj městského úřadu v Chrastavě

PARTNERSKÁ  MĚSTA
CHRASTAVY

Eichstätt Lwówek Ślaşki

www.prochelektro.cz
tel.: 602 274 283

ELEKTROINSTALACE PRO RD
A PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY

REVIZE OBJEKTŮ A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

HROMOSVODY 

    

MONTÁŽE       REVIZE        OPRAVY      

s.r.o.PROCHELEKTRO

1990 – 2017

revize hromo a elektro

energetika staveb / elektroenergetika

pronájem plošiny 16 m

hledání poruch na kabelech

vytýčování el. sítí

VAVERACA
cestovní agentura

...s námi až na konec světa
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ZÁ JEZDY PRO VÁ S
poznávací

pobytové

na objednávku

úvěry stav. spoření     

hypotéky

pojištění

obchodní zastoupení Kateřina Vaverová

cestovní / vozidel / životní 

Náměstí 1. máje 46 – CHRASTAVA –  – tel.: cavavera@email.cz 725 985 020

majetková

ZEMNÍ
PRÁCE
TERÉNNÍ Ú PRAVY
DOVOZ SYPKÝCH HMOT
PRODEJ ŠTĚRKU A PÍSKU
BOURÁ NÍ HYDRAULICKÝM
 KLADIVEM
VYVÁ ŽENÍ SEPTIKŮ
Ú KLID SNĚHU
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