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Z obsahu dnešního vydání

Stalo se dlouholetou tradicí, že každý rok 5. pro- obojky, hračky, misky, plyšáci a podestýlky. Děti s rodiči již nedočkavě vyhlíželi Mikuláše se 
since přichází na náměstí 1. máje Mikuláš, andě- Dárkový poukaz předala místostarostka Z. Vá- svojí družinou. Dočkali se v 18. hodin, kdy dal 
lé i čert. A samozřejmě tomu tak bylo i v prosinci clavíková. Mikuláš pokyn k rozsvěcení vánočního stromu. 
2019. Pozvání do Chrastavy přijala známá zpěvačka Celé náměstí je nádherně nazdobeno a osvíceno. 
Mikulášské odpoledne začalo již ve 14:00 hod. Bára Basiková, která svým hodinovým vystou- A pak začala nadílka. Děti recitovaly, zpívaly 
trhy. Ve stáncích bylo možné zakoupit různé pením potěšila zaplněné náměstí. Koledy s ní nebo se styděly, ale svoje dárky obdržely všech-
vánoční zboží nebo krásné ruční výrobky či zazpívaly i děti ze ZŠ Vítkov a Jiřičky. Starosta ny, co přišly na pódium.
dekorace. Počasí vybízelo zahřát se svařákem Michael Canov zpěvačce s poděkováním předal Celé odpoledne i podvečer vtipně moderoval 
nebo medovinou, občerstvit se třeba klobásou kytici a pozdravil návštěvníky na náměstí. David Jelínek z Rádia Contact. 
nebo trdelníkem, ale k ochutnání byly i pečené 
kaštany. První vystoupení měla ZŠ a MŠ Vítkov. 
Vystřídal je orchestr Bohemia Universal Band, se 
kterým zazpíval koledy pěvecký sbor Jiřičky. 
Samozřejmě nechyběl Živý betlém, který si pro 
nás opět připravili mladí hasiči pod vedením 
svých vedoucích a Jany Eichlerové. Ti také 
přinesli vánoční světlo, které předali paní 
místostarostce Zitě Václavíkové. Kdo měl zájem, 
mohl se v betlému vyfotit.
Již počtvrté pořádalo Město Chrastava společně 
se ZŠ Chrastava sbírku pro AzylPes Krásný Les. 
Letos pejsci a kočičky dostali 640 kg dobrůtek, 
piškotů a jiných pamlsků. Ale čekali na ně i deky, 
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Dokončení na straně 2

47. Chrastavské šlápota 2020
již v sobotu 11. ledna

–
Zemřel farář Tomáš Genrt

–
Kovák má nového vlastníka

–
Program S-klubu a kina

–
V galerii je nová výstava:

Hobby ze dřeva
–

Dětský karneval bude
25. ledna 2020



2 Chrastavské listy

Dokončení z titulní strany

Všem co se podíleli na přípravě i na bezpro-
blémovém průběhu celého dne, děkujeme.
Také poděkování patří občanům Chrastavy, kteří 
se na sbírce pro AzylPes podíleli. Jmenovitě to 
jsou: pí Koutová, Slabihoudkovi, pí Kmínková, 
Marxovi, Pí Procházková, p. Neuman, Vostár-
kovi, Coufalovi, Hrdličkovi, Šormovi, pí Průšová, 
Moravcovi, Starhoňovi, Zikovi, Štrachovi, Šká-
chovi, Loučkovi, pí Szpytová, Suleková, p. 
Kavalek, kolektiv Sokolu Ženy II. pracovnice 
Pošty Chrastava, ZŠ Chrastava a neposlední 
řadě Město Chrastava.
                   Jitka Marxová – infocentrum Chrastava

Mikulášská nadílka s rozsvícením vánočního stromu

Pan farář Tomáš Genrt odešel

Okénko starosty města

Pan farář Tomáš Genrt odešel  V pondělí dne 2. prosince 2019 odešel z tohoto stal velmi respektovanou a uznávanou osob-
světa pan farář Genrt, otec Tomáš. Pan farář ností i u ateistů v celém našem městě. 
sloužil v Chrastavě 43 let, svoji misi v Chrastavě 
ukončil v roce 2013. Až do svého skonu žil v Pra- Pane faráři, otče Tomáši, odpočívejte v pokoji. 
ze, kde vypomáhal jako pomocný duchovní ve 
františkánském konventu u kostela Panny Marie V Chrastavě dne  3. 12. 2019
Sněžné.               Michael Canov, starosta města Chrastava 

I nadále jsme s ním byli  ve spojení.  V  roce 2016 
v době, kdy se rekonstruovala do té doby be-
zejmenná cesta vedoucí kolem kostela svatého 
Vavřince, jsme tuto komunikaci pojmenovali, za 
osobní přítomnosti pana faráře, ulicí Tomáše 
Genrta. Mýlili se ti, kteří nás upozorňovali, že se 
ulice nesmí pojmenovat dle jmen žijících osob, 
neboť občanské křestní jméno pana faráře znělo 
Pavel. Pojmenování ulice dle přijatého řádového 
jména bylo i u žijící osoby z hlediska zákona 
naprosto v pořádku. Především však bylo v po-
řádku s tím, kolik práce pro své věřící v Chrastavě 
vykonal. Pan farář Tomáš Genrt se za těch 43 let 
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V průběhu roku jsme přinášeli průběžné infor- bude budovat parkoviště), ul. Sedmidomská a 
mace o rekonstrukcích místních komunikací na také zasažená část ulice Bílokostelecké se bu-
Střeleckém Vrchu, ulici Hřbitovní a první etapě dou dokončovat až v příštím roce (následovat by 
Bílokostelecká. pak bezprostředně měla akce Bílokostelecká II. 
S přerušením provozu obalovny ke dni 13. pro- etapa).  
since lze k tomuto datu konstatovat následující: Zároveň si dovoluji i touto cestou poděkovat 
1) Rozsáhlá rekonstrukce na Střeleckém Vrchu je všem rezidentům a návštěvníkům výše 
ukončena. uvedených částech města za vstřícnost a 
2) Rekonstrukce ul. Hřbitovní prakticky hotova, pochopení při nutných omezeních, které 
jen se příští týden dodělají zbývající kousky tzv. realizaci akcí nevyhnutelně doprovázely. 
přídlažby.
3) Z akce Bílokostelecká I. etapa je hotova Chrastava dne  13.12.2019
rekonstrukce ul. Polní (v příštím roce se ještě                                                  Michael Canov, starosta  

Rekonstrukce chrastavských komunikací k prosinci 2019 O kanalizaci Vítkovská
aneb o dotaci, kterou

nesmíme získat

Kovák má nového vlastníka!

Stal se zázrak. Kovák získal v prosinci 2019 nového vlastníka (sic!). Nový vlastník Kovák koupil za 10 
mil. Kč. Jedná se o firmu Advedo s.r.o., která má jediného majitele pana Pavla Dolejše. Tento majitel 
vlastní v současnosti mj. Inter Hostel Liberec, který vybudoval z rozpadlé fabriky. 
Pokud nový vlastník svůj úmysl myslí vážně (a to zřejmě myslí, když investoval do nákupu 10 mil. Kč), 
tak ho čekají skutečně nemalé investice. Vždyť znalecký posudek Prof. Hájka z roku 2016 uvádí 
doslova: „Provedení v předchozím odstavci specifikovaných sanačních opatření je spíše teoretické, 
neboť je za hranicí ekonomické rentabilnosti sanace nosné železobetonové konstrukce oproti demolici 
objektu a výstavbě objektu nového.“
Pro úplnost nutno dodat, že zároveň v současnosti stále běží u Ministerstva pro místní rozvoj řešení 
podnětu k třetímu přezkumnému řízení z června 2019. Výsledek se očekává (bez záruky) na přelomu 
roku.   
Chrastava  13. 12. 2019                                    Michael Canov, starosta města Chrastava 

Veřejnost již byla v červnu informována o tom, 
že se Město rozhodlo po složitých úvahách (více 
v článku z 26. června 2019) pro realizaci kana-
lizace ve Vítkovské ulici a to přesto, že na tuto  
akci v nákladech cca 15 mil. Kč neexistuje žádný 
evropský či státní dotační program. Pokusil jsem 
se o získání dotace přímo od SVS a.s. jednáním 
přímo s jejím generálním ředitelem, ale neuspěl 
jsem. Bylo mi oznámeno, že případná dotace od 
SVS a.s. je podmíněna dotací od státu či Evropy 
na tzv. vlastní podíl, neboť získání státní resp. 
evropské dotace dokazuje, že se Město snažilo. 
Jak se však máme snažit, když žádný dotační 
program neexistuje, mi pan generální nepro-
zradil.     

Kdo při nás stál? Všichni andělé anebo 
všichni pekelníci? 

Zázrak, stojí při nás všichni andělé, zajásal jsem, 
když se náhle dotační program, kde by město 
velikosti Chrastava mohlo požádat o dotaci, 
objevil (Státní fond životního prostředí spadající 
pod Ministerstvo životního prostředí). Jenže se 
zde objevila podmínka, která se dle našich vědo-
mostí dříve nikdy nepoužívala a sice, že žadatel 
musí být vlastníkem kanalizace ve městě (ale lze 
udělit výjimku). A Město Chrastava vlastníkem 
není, tím je SVS a.s., kde jsme minoritním akcio-
nářem spolu s dalšími 457 obcemi. SVS a.s. 
sepsala pro SFŽP vysvětlení, ke kterému jsme se 
připojili ve společném dopise, že jejím posláním 
je oprava a údržba stávající kanalizace, nikoli její 
budování v dalších částech obcí, a proto se ona 
stát žadatelem o dotaci nemůže a naopak pod-
poruje žádost o udělení výjimky pro Město 
Chrastavu, aby ono mohlo o dotaci úspěšně 
požádat. SFŽP však žádost o výjimku zamítl. 
Navzdory zamítnutí výjimky se pokusíme o zá-
zrak. Žádost o dotaci tak jako tak připravujeme, 
abychom ji podali ve stanoveném termínu do 31. 
ledna 2020 (realizace by musela být dle 
dotačních podmínek do 31.12.2024) a budeme v 
žádosti znovu žádat o udělení výjimky. Z tohoto 
důvodu jsem písemně oslovil přímo Ministra 
životního prostředí Richarda Brabce a ředitele 
SFŽP Petra Valdmana, aby nám dotace byla 
udělena. Pokud se totiž tak nestane, bude ohro-
ženo všech 458 obcí z Libereckého a Ústeckého 
kraje, které jsou akcionáři SVS a.s. Při takto 
nastavených pravidlech by se již nikdy nemohly 
stát oprávněným žadatelem o dotaci. Přitom 
odůvodnění, které je pro zavedení předmětné 
podmínky uvedeno,  a sice, že Evropská komise 
nechce roztříštění vlastnické struktury, je v u-
platnění vůči obcím akcionářům SVS a.s. zcela 
lichý, neboť ty ji po realizaci nové kanalizace 
převádějí ihned, jak to dotační podmínky 
umožní, do vlastnictví SVS a.s. (a do té doby ji 
dávají SVS a.s. do správy).  
Pokud ani tak neuspějeme, tak nelze než 
konstatovat, že při vyhlášení předmětného 
dotačního programu, na který si nesmí sáhnout 
458 obcí včetně Chrastavy, při nás stáli všichni 
pekelníci. 
 
Chrastava dne  29.11.2019
                                                Michael Canov, starosta 

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na sto sedmdesátý třetí

VEČER SE STAROSTOU, který proběhne

formou diskuse se seniory v Domě 
s pečovatelskou službou v Bílokostelecké ulici.

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

( jsou zváni nejen obyvatelé pečovatelského domu).

Odborným garantem večera je vedoucí Odboru pro zále-
žitosti občanů MěÚ Chrastava paní Hana Urbanová.     

Setkání se koná v pondělí dne 20. ledna 2020 od 14:00 
hodin v klubu Pohoda v DPS v Bílokostelecké ul. 
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Venkovní výtah ve zdravotním středisku bude od května

Usnesení ze ZM Chrastava dne 25. listopadu 2019

Usnesení ze ZM Chrastava dne 9. prosince 2019

Při odkoupení zdravotního střediska jsem slíbil která v Chrastavě již realizovala hasičskou věž na milionů Kč ponese městský rozpočet. Vzhledem 
jménem města, že v první řadě bude ve stře- přelomu let 2016/2017. Dle harmonogramu již k tomu, že zdravotní středisko neslouží jen 
disku vybudován venkovní výtah. Za tímto úče- nyní firma přebírá staveniště, které bychom my obyvatelům Chrastavy, příspěvek ve výši 100 
lem bylo vyhlášeno výběrové řízení, kde se o měli převzít zpět s vybudovaným výtahem ke tisíc Kč přislíbil i starosta Bílého Kostela nad 
realizaci zakázky ucházely tři firmy. Vítězem se konci května příštího roku. Hned poté se Nisou  pan Jiří Formánek.       
stala firma STAVO - UNION, stavební společnost s výtahem svezou první klienti zdravotního Chrastava 13. 12. 2019
r.o., jejímž jednatelem je pan Roman Weber a střediska. Náklady na realizaci akce ve výši 3            Michael Canov, starosta 

ZM na své schůzi projednalo a usneslo se takto: ze dne 17. 12. 2012 ve znění obecně závazné spěvkové organizaci Základní škola Chrastava, 
vyhlášky č. 6/2018 ze dne 10. 12. 2018 náměstí 1. máje 228, 463 31 Chrastava, okres - schválilo
- schválilo Liberec, IČ 72741643 v návaznosti na své usnesení čj. 2019/02/XV ze 
obecně závaznou vyhlášku č. 12/2019, o míst- - určilodne 15. dubna 2019 prodej pozemku par. č. 
ním poplatku z pobytu, kterou se nahrazuje podle § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že 106/4 o výměře 22 m2 – vodní plocha, koryto 
obecně závazná vyhláška č. 2/2010 ze dne 1. 2. funkce starosty města bude vykonávána jako vodního toku, v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví 
2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity ve neuvolněná s účinností ode dne 1. 1. 2020 a sta-Povodí Labe, státního podniku, za cenu dle 
znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2010 ze dne novilo v souladu s ustanovením § 72 odst. 4 znaleckého posudku ve výši 1.970,- Kč a náklady 
21. 6. 2010 zákona o obcích poskytnutí odměny neuvol-spojené s prodejem, vč. návrhu Kupní smlouvy č. 
- schválilo něnému členovi zastupitelstva obce, který D994190211, čj. K/24/2019 
návrh 5. změny rozpočtu a investičního plánu na vykonává funkci starosty, ve výši 0,6 násobku 

- schválilo rok 2019 výše odměny, která by náležela uvolněnému 
obecně závaznou vyhlášku č. 8/2019, o místním - schválilo členovi zastupitelstva obce, který vykonává 
poplatku ze psů, kterou se nahrazuje obecně rozpočtové provizorium a investiční plán na rok funkci starosty a to ode dne 1. 1. 2020 
závazná vyhláška č. 5/2006 o místním poplatku 2020 dle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o - schváliloze psů ze dne 4. 9. 2006 rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve jako příslušný orgán podle § 84 odst. 2 písm. n) a - schválilo znění pozdějších předpisů pravidla rozpočto- písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní obecně závaznou vyhlášku č. 9/2019, o místním vého provizoria potřebná k zajištění plynulosti zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu poplatku za užívání veřejného prostranství, hospodaření v souladu s § 13 zákona č. s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ve znění kterou se nahrazuje obecně závazná vyhláška č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech pozdějších předpisů, „Zásady odměňování 6/2006 ze dne 4. 9. 2006 o místním poplatku za územních rozpočtů, ve znění pozdějších neuvolněných členů zastupitelstva města a užívání veřejného prostranství, ve znění obecně předpisů pravidla pro poskytování peněžitých plnění závazné vyhlášky č. 4/2008 ze dne 23. 6. 2008

- schválilo f yzickým osobám, které nejsou členy - schválilo
v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o roz- zastupitelstva města za výkon funkce člena rady obecně závaznou vyhlášku č. 10/2019, o míst-
počtových pravidlech územních rozpočtů, ve města, předsedů a členů výborů ZM, komisí RM a ním poplatku ze vstupného, kterou se nahrazuje 
znění platných předpisů, střednědobý výhled zvláštních orgánů, s účinností od 1. 1. 2020 obecně závazná vyhláška č. 10/2006 o místním 
rozpočtu na rok 2021 - 2022 poplatku ze vstupného ze dne 4. 9. 2006, ve - deleguje

znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 ze dne - schválilo 1) zástupce města Ing. Michaela Canova na 
14. 4. 2008 aktualizaci Přílohy č. 1 ke zřizovací listině - jednání valné hromady společnosti Seve-
- schválilo vymezení majetku ve vlastnictví města Chra- ročeská, vodárenská společnost a. s., konané v 
obecně závaznou vyhlášku č. 11/2019, o míst- stava, který se předává k hospodaření roce 2020 (náhradník paní Zita Václavíková)
ním poplatku za provoz systému shro- příspěvkové organizaci Školní jídelna Chrastava, 2) zástupce města paní Zitu Václavíkovou na 
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a Turpišova 343, 463 31 Chrastava, okres Liberec, jednání členské schůze bytového družstva MBD 
odstraňování komunálních odpadů, kterou se IČ 69411123 Chrastava, konané v roce 2020 (náhradník Ing. 
nahrazuje obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o Michael Canov)- schválilo
místním poplatku za provoz systému 3) zástupce města paní Zitu Václavíkovou a pana aktualizaci Přílohy č. 1 ke zřizovací listině - 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, Romana Valeše na jednání členské schůze TJ vymezení majetku ve vlastnictví města Chra-
využívání a odstraňování komunálních odpadů Spartak Chrastava, konané v roce 2020 stava, který se předává k hospodaření pří-

Z Rady a zastupitelstva města Chrastavy

ZM na své schůzi projednalo a usneslo se takto: 

- schválilo
dohodu o spolupráci s městem Świerzawa na projektu realizovaným z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů za 
účelem společného setkání ve Świerzawě a pověřilo starostu jejím podpisem
 - schválilo
dohody o spolupráci s partnerským městem Lwówek Śląski na projektech realizovaných z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, 
Fond mikroprojektů za účelem realizace společných projektů na zlepšení infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu a partnerských setkávání a pověřilo 
starostu jejich podpisem
- rozhodlo 
o připojení se k petici k Evropskému parlamentu týkající se polskou stranou plánovaného rozšíření dolu Turów
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(náhradník Ing. Michael Canov) - vzalo na vědomí souhlas dědiců pana Rudolfa Schwertnera s pře-
informaci o zrušení zasílání složenek s výzvami k kladem knihy jmenovaného a následným 4) zástupce města paní Zitu Václavíkovou na 
zaplacení některých místních poplatků – zveřejněním na webových stránkách města, v in-jednání valné hromady
poplatku za odpad, poplatku ze psů a dále focentru a v knihovně

a) honebního společenstva Liberec - Machnín, 
zrušení zasílání složenek s výzvou na zaplacení - schválilo

konané v roce 2020 (náhradník Ing. Michael 
nájemného z pozemků s platností od roku 2020 v souladu s ustanovením § 76 odst. 2 zákona č. 

Canov)
128/2000, zákona o obcích mimořádnou - schválilo

b) honebního společenstva Chrastava - Vítkov, odměnu uvolněnému členu zastupitelstva (paní plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva 
konané v roce 2020 (náhradník Ing. Michael místostarostce Zitě Václavíkové) ve výši jednoho města Chrastava na 1. pololetí roku 2020
Canov) měsíčního platu - vzalo na vědomí

Rada města na svém zasedání projednala a 965/3, 1452 a 1464/1 , v k. ú. Horní Chrastava, ve čj. N/034/2007 
usnesla se takto: prospěch Ing. Víta Jonáše, jímž dojde k zajištění - s c h v á l i l a 
- s c h v á l i l a                             strpění umístění, zřízení a provozování stavby uzavření Dohody čj. D/13/2019 s panem Ro-
v návaznosti na svá usnesení 2017/17/I ze dne „vodovodní přípojka pro novostavbu RD na par. č. manem Hruškou o ukončení Smlouvy o nájmu 
30. října 2017 a 2019/16/VII odst. 1 ze dne 25. 965/6 v k. ú. Horní Chrastava“ a „plynovodní nebytových prostor čj. N/05/2013 
listopadu 2019 pronájem části pozemku par. č. přípojka pro novostavbu RD na par. č. 965/6 v k. - s c h v á l i l a

2 1306/1 o výměře cca 405 m – trvalý travní ú. Horní Chrastava“, vč. návrhu smlouvy o 1. hodnocení  a  zadání  akce  „Přístavba výtahu 
porost, v k. ú. Chrastava I, panu Robertu budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. u zdravotního střediska“  na  základě  Protokolu 
Kopeckému, za cenu 2.025,- Kč/rok, za účelem SBS/26/2019 o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 6 
zřízení zahrady (zahrádky), vč. návrhu nájemní - s c h v á l i l a                             a §27 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných za-
smlouvy čj. N/33/2019 zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. kázkách, ve znění pozdějších předpisů a se 
-  s c h v á l i l a                             277, 237/1, 285/6, 58/1, 260/1, 282/1, 100/7, Směrnicí Rady města Chrastava č.1/2018 o za-
v návaznosti na svá usnesení 2017/17/I ze dne 93/1, 285/1, 93/13, 82/1, 90/3, 279/3, 282/3, dávání veřejných zakázek a přidělila zakázku 
30. října 2017 a 2019/16/VII odst. 1 ze dne 25. vše v k. ú. Chrastava II a na pozemcích par. č. zhotoviteli:   STAVO - UNION,  společnost  s  r. o., 
listopadu 2019 pronájem části pozemků par. č. 805/1 a 309/6, oba v k. ú. Dolní Chrastava, ve V Áleji 23, 466 01 Jablonec nad Nisou
1305 – orná půda a par. č. 1306/1 – trvalý travní prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž 2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: STAVO-

2 dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a UNION, společnost s r.o., V Áleji 23, 466 01 porost o celkové výměře cca 300 m , v k. ú. 
provozování stavby „IE-12-4006170 - LB- Jablonec nad Nisou na realizaci akce „Přístavba Chrastava I, panu Tomáši Hessovi, za cenu 
CHRASTAVA – JANKA 2 – OBN. NN, VN“, vč. návrhu výtahu u zdravotního střediska“ 1.500,- Kč/rok, za účelem zřízení zahrady 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného - s c h v á l i l a(zahrádky), vč. návrhu nájemní smlouvy čj. 
břemene čj. SBS/27/2019 návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o nakládání s od-N/34/2019 
- s c h v á l i l a                             pady a přepravě odpadů se zhotovitelem: FCC - s c h v á l i l a                             
v návaznosti na své usnesení 2018/22/VI odst. 2 Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 v návaznosti na svá usnesení 2017/17/I ze dne 
ze dne 17. prosince 2018 zřízení věcného Praha 8, IČ: 45809712 30. října 2017 a 2019/16/VII odst. 1 ze dne 25. 
břemene čj. VB/21/2019, na pozemku par. č. - v z a l a   n a   v ě d o m ílistopadu 2019 pronájem části pozemku par. č. 

2 773/1, v k. ú. Dolní Chrastava, ve prospěch vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospo-1305 o výměře cca 228 m – orná půda, v k. ú. 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k dářství Města Chrastava za rok 2018 Chrastava I, paní Leokadii Gyngové, za cenu 
zajištění strpění umístění, zřízení a provozování - v z a l a   n a   v ě d o m í1.140,- Kč/rok, za účelem zřízení zahrady 
stavby „IP-12-4008846 – LB–Chrastava – ppč. oznámení ředitele příspěvkové organizace (zahrádky), vč. návrhu nájemní smlouvy čj. 
55/10 vNN, svod+kNN“, za cenu 12.100,- Kč vč. Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, N/35/2019 
DPH a náklady spojené se zřízením věcného okres Liberec – příspěvková organizace o čer-- z r u š i l a                             
břemene pání rezervního fondu v roce 2019 z důvodu na základě důvodové zprávy své usnesení
- s c h v á l i l a                             zvýšených nákladů v souvislosti se stěhováním a 2017/17/I ze dne 30. října 2017 o upřednostnění 
v návaznosti na své usnesení 2019/05/I ze dne dovybavením budovy ve Školní ulici po její budoucích žadatelů o nájem pozemků za účelem 
1. dubna 2019 zřízení věcného břemene čj. rekonstrukci zřízení zahrady (zahrádky) z řad současných 
VB/22/2019, na pozemcích par. č. st. 419 a par. č. - s c h v á l i l ačlenů Českého zahrádkářského svazu, ZO 
1448/2, oba v k. ú. Chrastava I, ve prospěch v souladu s § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o roz-Chrastava, kteří mají své zahrady v kolonii č. 4
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k počtových pravidlech územních rozpočtů, ve - s c h v á l i l a                             
zajištění strpění umístění, zřízení a provozování znění pozdějších předpisů změny rozpočtu na v návaznosti na své usnesení čj. 2019/14/XII ze 
stavby „IV-12-4017557 – LB–Chrastava – Školní rok 2019 příspěvkových organizací zřízených dne 14. října 2019 pacht pozemků par. č. 707/3, 
č.p. 381-vNN+kNN+SS“, za cenu 12.100,- Kč vč. Městem Chrastavapar. č. 772/1 a par. č. 1146/3 o celkové výměře 

2 DPH a náklady spojené se zřízením věcného a) Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 3605 m , v k. ú. Horní Vítkov, společnosti 
břemene 228, okres Liberec, příspěvková organizace, Hohenwald, za cenu 721,- Kč/rok, za účelem 
- s c h v á l i l a IČ 72741643provozování zemědělské výroby, vč. pachtovní 
v návaznosti na své usnesení 2011/16/III odst. 1 b) Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, smlouvy čj. P/3/2019 
ze dne 19. září 2011 zřízení věcného břemene čj. Vítkov 69, příspěvková organizace, IČ 72741724 - s c h v á l i l a                             
VB/23/2019, na pozemku par.č. 1388/1, v k. ú. c) Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 
Chrastava I ,  ve  prospěch společnost i  okres Liberec, příspěvková organizace, 309/1 a par. č. 309/28, v k. ú. Dolní Chrastava, ve 
Severočeská vodárenská společnost a. s., jímž IČ 72741881 prospěch pana Miroslava Krčka, jímž dojde k 
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a d) Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres zajištění strpění umístění, zřízení a provozování 
provozování stavby „Chrastava, Družstevní – Liberec, příspěvková organizace, IČ 69411123stavby vodovodní přípojky v rámci stavby 
odstranění výustí LB 34, LB 35, LB 36 a - s c h v á l i l a„Novostavba RD a doplňkové stavby na p.č. 
rekonstrukce vodovodu, č. st. LI 022 038“, v souladu s § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o roz-309/15, 309/14, 309/21 v k. ú. Dolní Chrastava a 
náklady spojené se zápisem do katastru počtových pravidlech územních rozpočtů, ve 81/2 v k.ú. Chrastava II“, vč. návrhu smlouvy o 
nemovitostí znění pozdějších předpisů, návrh rozpočtu na budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
- s c h v á l i l a                                   rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky inženýrské sítě čj. SBS/25/2019 
uzavření Dohody čj. D/12/2019 s panem Pavlem 2021-2024 příspěvkových organizací zřízených - s c h v á l i l a                             
Hudcem o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku Městem Chrastavazřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 
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6 Chrastavské listy
a) Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 10 005,- Kč Základní škole Chrastava, náměstí 1. távání a akumulaci srážkové vody na pozemku 
228, okres Liberec, příspěvková organizace, m á j e  2 2 8 ,  o k res  L i b e re c- p ř í sp ě v kov á  parc. č. 745/2 – zahrada a pověřila starostu 
 IČ 72741643 organizace, nám. 1. máje 228, 463 31  města podpisem veřejnoprávní smlouvy 
b) Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Chrastava, IČ 72741643 ve formě 2 ks stojanů na HFO/VP/7/2019/FV/Sl 
Vítkov 69, příspěvková organizace, IČ 72741724 kolo, mapy Doprava I. – dopravní značky, duše - s c h v á l i l a
c)Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, AV, pláště Kellys a blatníků MTB trek 26-28 sada na základě žádosti veřejnoprávní smlouvu 
okres Liberec, příspěvková organizace, pořízených z poskytnuté dotace v rámci přímé HFO/VP/29/2019/Sl – o poskytnutí neinvestiční 
IČ 72741881 podpory dopravní výchovy na dětských účelové dotace ve výši až 17 300,- Kč pro Domov 
d) Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres dopravních hřištích v Libereckém kraji z rozpočtu pokojného stáří – Domov sv. Vavřince v Chra-
Liberec, příspěvková organizace, IČ 69411123 Libereckého kraje a pověřila starostu města stavě, spadající pod Oblastní charitu Liberec, 
- s c h v á l i l a podpisem smlouvy   Uhlířská 424/7, 460 01  Liberec – Liberec XI-
odpis drobného dlouhodobého hmotného - s c h v á l i l a Růžodol I, IČ 265 20 699, na pořízení polohovací 
majetku (DDHM) a majetku vedeného v operativní na základě žádosti poskytnutí účelové dotace postele a antidekubitní matrace a pověřila 
evidenci dle přílohy panu Mgr. Bc. Aleši Trpišovskému, bytem starostu města podpisem smlouvy 
- s c h v á l i l a Vítkovská 225, 463 31 Chrastava, na pořízení 
darovací smlouvu DR/22/2019 – dar v hodnotě akumulační nádoby na vodu pro účel zachy-

Vyhlášení grantu na podporu kulturní, sportovní, spolkové činnosti a cestovního ruchu

Novinky v poplatku ze psů Pronajímáte pokoj nebo byt?

Informace z městského úřadu

Město Chrastava vyhlašuje pro rok 2020 GRANT (dotační program) na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činnosti a cestovního ruchu.

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 21. 10. 2019 dotační program na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního 
ruchu ve výši Kč 700.000,- Kč pro kalendářní rok 2020.

Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, jakož i složky organizační struktury právnických osob (např. sportovní oddíly TJ Spartak apod.) 
působící na území města.

Písemná žádost o poskytnutí finančních prostředků musí být doručena do Společenského klubu, organizační složky města, Turpišova 407, 463 31 
Chrastava, e-mail: sklub@chrastava.cz  nejpozději do 31. ledna 2020 do 12.00 hod. (lze podávat od 22. listopadu 2019)

                                                                                                                                                                                                                      Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

Dne 1. 1. 2020 nabyla účinnosti nová Obecně 
závazná vyhláška č. 8/2019, která v souladu se 
zákonem 565/1990 Sb o místních poplatcích 
upravuje místní poplatek ze psů. 
Kdo je poplatníkem? Každý držitel, který má psa 
staršího tří měsíců. Držení psa se ohlašuje do 
15 dnů od vzniku a ruší do 30 dnů od zániku 
držení. Evidence psů je vedena na pokladně 
Městského úřadu Chrastava.
Jaká je výše poplatku?  Máme  osm různých 
sazeb v rozmezí 100 až 2.250 Kč v závislosti na 
počtu držených psů, místu pobytu. Nově se 
rozšiřují možnosti osvobození. Osvobozeny 
jsou osoby nevidomé, osoby závislé na pomoci 
jiných (dokládá se rozhodnutím o příspěvku), 
držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoby 
provádějící výcvik psů určených k doprovodu 
těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata 
nebo osoba, které stanoví povinnost držení a 
používání psa zvláštní právní předpis. Údaj 
rozhodný pro osvobození je potřeba prokázat 
dokladem na evidenci psů. 
Upozorňujeme, že nepodání ohlášení, či neod-
vedení poplatku včas nebo ve správné výši je ze 
zákona sankcionováno. 
Podrobnější informace získáte : 
z Obecně závazné vyhlášky města Chrastava č. 
8/2019, ze zákona č. 565/1990 Sb o místních 
poplatcích v aktuálním znění, na hospodářsko-
finančnímu odboru Městského úřadu Chrastava.
             Kolektiv hospodářsko-finančního odboru 

Dne 1. 1. 2020 nabyla účinnosti nová Obecně závazná vyhláška č. 12/2019, která v souladu se 
zákonem 565/1990 Sb o místních poplatcích zavádí nový místní poplatek z pobytu. Plátcem tohoto 
poplatku je ten, kdo poskytuje úplatný pobyt osobám, které nejsou hlášeny v Chrastavě, na dobu 
trvající méně než 60 dní. Tzn. každý, kdo za peníze poskytuje ubytování v pokoji, bytě, domě, zahradě, 
louce, stanu, chatce, penziónu, … 
Každý, kdo chce poskytovat úplatný pobyt (nemusí mít živnostenské oprávnění) je povinen do 15 dnů 
od zahájení činnosti (vyvěšení inzerátu, zveřejnění záměru pronajímat pokoj na internetu apod.) 
podat hospodářsko-finančnímu odboru Městského úřadu Chrastava ohlášení s uvedením základních 
údajů (jména, adresy, místa ubytování apod. viz formulář ohlášení) a to písemně. A to i v případě, že 
úplatný pobyt nakonec neposkytne!

Poskytovatel pobytu je povinen vést evidenční knihu, do které zaznamená údaje o ubytovaných 
(jméno, adresu, datum počátku a konce pobytu, datum narození, číslo dokladu, výši vybraného 
poplatku). Tuto knihu uchovává ještě 6 let ode dne provedení posledního zápisu.
Jaká je výše poplatku z pobytu? Z možných zákonných 21 Kč zastupitelstvo rozhodlo o částce 6 Kč za 
osobu a den pobytu s výjimkou dne počátku pobytu. Tento vybraný poplatek ubytovatel odvádí do 
15-tého dne následujícího kalendářního měsíce (při ubytovací kapacitě nad 20 lidí), nebo do  15-tého 
dne po skončení kalendářního pololetí (při ubytovací kapacitě 20 lidí a méně). Možnosti osvobození 
vyjmenovává výše zmíněná obecně závazná vyhláška. 
Upozorňujeme, že nepodání ohlášení, či neodvedení poplatku včas nebo ve správné výši je ze zákona 
sankcionováno. 
Podrobnější informace získáte : z Obecnězávazné vyhlášky města Chrastava č. 12/2019, ze zákona č. 
565/1990 Sb o místních poplatcích v aktuálním znění, na hospodářsko-finančnímu odboru 
Městského úřadu Chrastava.                                                             Kolektiv hospodářsko-finančního odboru 
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Andělohorská a víkendový Vítkov se mohou radovat

Boj o autobusy na náves v Andělské Hoře cestující.  Z Andělohorské ul.  napodruhé pojede lohorské ul. otočit. 
paradoxně (a jsem rád za takovýto paradox) v 7.41 hodin na  autobusové  nádraží,  kde  bude Dobrá zpráva čeká i víkendové návštěvníky 
nakonec vedl k tomu, že od ul. Andělohorské v 7.45 hodin a u školy ve Školní ul. v 7.47 hodin. Vítkova a Vítkováky samé, kde se odpolední 
pojede ráno malý bus na autobusové nádraží a Pro žáky z budovy školy ve Školní to bude spojení spojení rozšiřují z jednoho na dva spoje, což 
ke škole ve Školní ul. ještě jednou, neboť ČSAD přímo ideální (vyučování ve Školní začíná v 7.55 ulehčí situaci především návštěvníkům, kteří 
chtělo zrušit zastávku na návsi v A.H. mj. s ar- hodin). Z důvodu nepřetíženosti malého busu chtějí o víkendu do Vítkova nejen přijet, ale i odjet 
gumentem tím, že v Andělohorské nemůže malý přijíždějícího v 7.16 hodin z návsi v A.H., bude a také Vítkovákům dva spoje umožní navštívit 
bus všechny cestující pobrat. ideální, když malý bus v 7.41 hodin bude Liberec i s návratem. 

využívat maximum ranních cestujících. Malý bus 
A tak se malý bus po dojezdu ke škole ve Školní při své druhé ranní jízdě pojede v jednom směru Chrastava  02. 12. 2019
ulici otočí a vrátí se do Andělohorské ul. pro další ulicí Lipová, což mu vlastně umožní se v Andě-         Michael Canov,  starosta

Z činnosti Městské policie Chrastava / listopad 2019

Tradiční vánoční výstava v galerii

Setkání dětí z DDŠ Chrastava s MP Chrastava možnost se dotazovat jak na MP Chrastava v Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely 
a Policie ČR zastoupení str. Pavel Just a str. David Novák, tak veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v 

na PČR jež zastupoval prap. Petr Jonáš. účinnost povinnost označovat psy na území V měsíci listopadu proběhlo setkání dětí z DDŠ 
Atmosféra těchto setkání bývá vždy nanejvýš České republiky mikročipem.(dětský domov se školou) s příslušníky Městské 
přátelská a přívětivá, a to jak ze strany seniorů, policie Chrastava a Policie ČR. Za MP Chrastava 
tak strážníků a policie. Vzhledem k tomu, že se Od byli přítomni str. Jaroslav Ježek a str. David 
letos besedy konaly ve dnech 18. a 22. listopadu Novák, PČR zastupoval prap. Petr Jonáš.
a nesly se v předvánočním duchu, nemohla Setkání bylo zaměřeno na oblast bezpečnosti v 
chybět malá pozornost od MP Chrastava, která silničním provozu a pravidla při pohybu osob na 
drobným dárkem, jak doufáme, nadělila i trochu pozemních komunikacích. Nemalá pozornost 
radosti.byla také věnována významu reflexního 

oblečení při pohybu na pozemní komunikaci za 
 Odchyt toulavých zvířat  v katastru obce:  4x

snížené viditelnosti. Druhá část besedy se 
 Předaní zvířata majiteli: 3x

věnovala závažnější problematice, a to sociálně 
patologickým jevům a návykovým a psycho-
tropním látkám. Jako vždy závěrem setkání Činnost MP Chrastava
proběhla diskuse. Po domluvě s vedením DDŠ Kontrola okrajových částí města – Vítkov, Vyso-
budou besedy na další témata probíhat i v ná- ká, Víska, Kolonka Andělská Hora, Barandov, 
sledujícím roce. přehrada Luční, Opakované kontroly zahrád-

kářských kolonií
Beseda pro seniory Kontroly dopravní situace v centru města a okolí 
Tak jako každý rok i letos pořádala Městská a přilehlém okolí
policie Chrastava besedy pro seniory v domech s Dohled nad dodržováním nočního klidu a veřej-
pečovatelskou službou v ulicích Turpišova a ného pořádku v celém katastru obce Chrastava a 
Bílokostelecká. A stejně jako loni, byla účast Stráž nad Nisou
hojná. Na besedy dorazila většina klientů DPS, - v nočních hodinách spolupráce s OO PČR 
kteří si vyslechli krátké povídání o tzv. šmejdech, Chrastava při kontrole chatových oblastí 
kapsářích, telefonických či jiných nabídek kontrole motorových vozidel a jejich řidičů 
„výhodných“ smluv apod. Součástí besedy je (kontroly na alkohol, drogy, odcizené RZ, Městská Policie Chrastava,  Mojmír Boch
vždy i prostor pro konverzaci, kdy mají účastníci odcizená motorová vozidla, osoby v pátrání).

1. ledna 2020 bude povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes 
označený mikročipem. Od tohoto data by měl být 
na území České republiky označený každý pes.
Štěňata musí být označena mikročipem 
nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají 
jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.

Označení psů mikročipem provádějí soukromí 
veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni 
vykonávat veterinární léčebnou a preventivní 
činnost (jsou registrovaní u Komory veterinár-
ních lékařů ČR: 
h t t p s : / / w w w . v e t k o m . c z / s e z n a m -
veterinaru).

Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-
450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si 
soukromí veterinární lékaři účtují za jeho 
aplikaci. Ceny jsou smluvní.

Kultura – události, programy S-klubu a kina...

Poslední výstavou loňského roku byla tradiční „Vánoční výstava a výstava betlémů“, která byla 
zahájena slavnostní vernisáží v pondělí 25. listopadu 2019 v městském muzeu. 
Na výstavě návštěvníci mohli spatřit na 40 betlémů v různém provedení, z toho dva osvětlené. 
Letošní novinkou byl jeden osvětlený betlém od p. Ivana Škáchy, který jsme nainstalovali do 
sklepení. Připomenuli jsme si vánoční zvyky. Přečetli si, jak se slaví Vánoce ve světě, prohlédli si 
vánoční pohledy, dekorace, výrobky a obrázky dětí z MŠ a ZŠ Chrastava. Pěvecký sbor Jiřičky pod 
vedením pí uč. Vlaďky Kollmannové a Inky Henzlové si pro přítomné připravil několik koled. 
Součástí výstavy byl i vánoční prodej výrobků Sdružení Tulipan, AzylPes Krásný Les a Charity 
Liberec a Chrastavy – Domovy pro matky s dětmi v tísni a Domov pokojného stáří sv. Vavřince.
Všem, kteří nám zapůjčili nebo věnovali betlémy či dekorace na vánoční výstavu děkujeme. Jedná 
se o: pí. Brandovou, Hajslovou, p. Havelku, pí. Hotovcovou, p. Janečka, pí. Janouškovou, Kakačovou, 
p. Kratochvíla, pí. Matoušovou, Pečeňovou, p. Škáchu a pí Zíkovou.
 Výstava potěšila mnoho návštěvníků, ale i děti ze škol a školek, kteří chodí pravidelně na výstavy 
do městské galerie.

                                                                                                     Jitka Marxová – referentka Infocentra Chrastava 



Strom splněných přání pro Dětský domov v Krompachu

Vánoční pohodový koncert žáků chrastavské hudební školy

Advent v Andělské Hoře

Město    Chrastava    dlouhodobě    spolupracuje scénkou, kterou si připravily pracovnice Měst- manová, Z. Václavíková st., Z. Václavíková ml., E. 
s Dětským domovem, ZŠ a MŠ v Krompachu v Če- ského úřadu. Scénka přítomné pobavila a chtěla Vajnerová, K. Vaverová, A. Zahradníková, Z. 
chách. Největší akcí je Strom splněných přání, ukázat, že i více generací se umí společně bavit. Zahradníková, M. Černá a L. Židlický, V. Šafa-
který se letos konal již poosmé. říková a J. Kůrka, Coufalovi, Kredvikovi, Louč-A pak už následovalo to, na co se děti těšily 

kovi, Marxovi, Máchovi, Moravcovi, Novákovi, V infocentru byl umístěn vánoční stromek, na nejvíce - rozdávání a rozbalování dárků. Pro 
Pečínkovi, Pejznochovi, Reslovi, Rožcovi, kterém bylo rozvěšeno 38 přáníček od dětí z to- všechny přítomné bylo připravené pohoštění – 
Sehnoutkovi, Šeflovi, Šlechtovi, pan M.Křapka, hoto dětského domova. Od 1. listopadu, kdo měl vánočka a kakao, džus, káva nebo čaj. Vánoční 
M. Canov, B. Václavík. Dále to bylo Město zájem, si přání vyzvedl. Dárek, který byl na něm besídka se vydařila, dárky udělaly radost, 
Chrastava, CA Vavera, Drogerie Bitmanová, KČT, napsán, zakoupil a předal zpět do infocentra. vystoupení byla hezká. Bylo to příjemně strá-
kuželkáři, nohejbalisté, členové SPHMCH, Sokol Tady se nejprve všechny dárky nafotily a vené odpoledne ve vánoční atmosféře. 
Ženy II., zaměstnanci pošty a kolektivy ZŠ pracovnice infocentra je zabalily. Mezi občany Všem, kteří dárky zajistili, patří velké poděko-
Chrastava a ZŠ Nová Ves.byl o nákup dárků velký zájem, takže každé dítě vání. Jmenovitě to jsou: paní Bajzová, M. 

dostalo dárky dva a ještě do každé rodinky, Bohatová, E. Bobalová, K. Brejlová, Z. Kovářová,    Přejeme Vám krásné, šťastné a spokojené 
kterých je v domově pět, přišly další čtyři dárky. M. Kraková, H. Matoušová, pí Martinyová, Pel- vánoční svátky.
Takže se celkem rozdalo 96 dárků. cová,  P. Smolová,  J. Suchanová, Z. Teichma-

                      Jitka Marxová – referentka infocentraBylo zvykem, že pracovníci Města Chrastavy nová,  L. Tauchmanová, L. Trakalová, H. Vald-
každý rok dárky vozili osobně na Krompach. 
Letos to bylo naopak. Děti se svými tetami a 
vychovatelkami dorazily do Chrastavy do CVA. 
Každý dárce, který přání splnil, obdržel 
pozvánku na toto odpoledne a jako poděkování 
dostal vánoční svíčku. Děti měly opět 
nacvičenou besídku. Nejprve nám zatancovaly 
nejmladší holčičky jako berušky, po nich 
nastoupili kluci jako sněhuláci a následovalo 
několik vystoupení mažoretek. Děti zahrály 
loutkovou pohádku O Koblížkovi a na závěr nám 
zazpívaly tři vánoční písničky. Ovšem ani 
Chrastaváci nezůstali pozadu. Nejprve se 
představili žáci ze ZUŠ Chrastava s hraním na 
kytary a zpěvem dvou písní, po nich vystoupili 
senioři z DPS z Bílokostelecké ul. se svým 
cvičením a celá besídka byla ukončena vtipnou 
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Dne 30. 11. 2019 se otevřel kostel v Andělské Hoře všem zájemců o vánoční atmosféru a společné chvíle. Již tradičně jsme vyráběli adventní věnce a svícny 
za poslechu koled a ochutnávky cukroví. Pro děti byla připravena Mikulášská nadílka. Ale ještě před ní se představili žáci chrastavské hudební školy s krát-
kým vystoupením. Poté jsme si společně zazpívali koledy a těšili se na příchod Mikuláše a jeho družiny. Děti zazpívaly písničku či řekly básničku a spokojeně 
odcházely domů. 

Již v roce 2016 v předvánoční době vzniknul nápad. „Co takhle udělat na náves Betlém?“ A tak se sešel osadní výbor, přišly děti a začalo se tvořit. Nejdříve 
byla Betlémská chýše s Josefem, Marií, Ježíškem, ovečkou, kravkou a kočkou. Rok nato přišli do Betléma také 3 králové, v roce dalším poté slon a velbloud a 
letos přišel zahřívat Ježíška ještě oslík. Věříme, že se Betlém líbí a bude i nadále dělat radost nejenom dětem. 

Těšíme se s vámi na dalších setkáních, která připravujeme na rok 2020, tím prvním bude již tradiční stopovaná, která se koná 21. 3. 2020. 

Příjemný start do nového roku přeje                                                                                                                                                                                  Osadní výbor Andělská Hora

Dne 16. 12. 2019 se zaplnil sál CVA doslova k prasknutí, rodiče, souro-
zenci, prarodiče i kamarádi se přišli podívat, co se žáci chrastavské 
hudební školy od září naučili. 

Uvádění koncertu se tentokrát ujala žákyně kytarové oddělení Adélka 
Ryvolová a celým koncertem nás úžasně provedla. Její připravená slova 
ke každému vystoupení na míru nás ihned naladila na vystoupení, které 
následovalo. Tradičně zazněly  vánoční koledy, ale letos byly v hojné 
míře zastoupeny i písničky z pohádek, ať už těch starších nebo těch 
novodobých. 
Začátek i závěr patřil společnému zpěvu, na úvod zazněly koledy žáků 
Miroslava Kotlára za doprovodu dechových nástrojů a kláves. Písní 
„Snad se něco stane“ od Marka Ztraceného se s námi poté rozloučilo 
kytarové a klavírní oddělení. 
Vánoční koncert byl opravdu pohodový a vydařený. Žáci se již pilně 
připravují na jarní koncert, který se koná 7. dubna opět v sále CVA. 
Doufáme, že i tentokrát se sál opět naplní. 
Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a pohodový rok 2020.

Za lektory chrastavské hudební školy Helena Kačenová



Adventní koncert a tříkrálová sbírka v prvních dnech roku 2020
ADVENTNÍ KONCERT setkávání lidí, místem pro vytváření společen- TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Čas adventní jsme v Chrastavě zahájili nejen ství, a proto je vždy příjemné, že se po koncertě Ve dnech 1. 1. až 14. 1. 2020 probíhá v České 
rozsvěcením krásného vánočního stromu, ale návštěvníci zastaví, povídají si a k tomu si dají republice Tříkrálová sbírka. Tříkráloví koledníci 
také koncertem duchovní hudby v kostele sva- šálek výborného svařáku a posílí se něčím putují dům od domu, nosí lidem radostnou zvěst 
tého Vavřince.  Adventní koncerty se staly v na- dobrým z kuchyní farních hospodyněk. Děkuji vánočních svátků, obdarovávají je drobnou 
šem městě již tradicí. Letošní ročník byl již sedmý touto cestou všem, kteří se o občerstvení tak pozorností a zpěvem tříkrálové koledy. 
v pořadí. Účast na koncert opět přijali zpěváci z skvěle postarali.  Současně koledníci prosí o dar na pomoc lidem v 
divadla F. X. Šaldy a jejich hosté, sopránu se ujala Velké díky patří též Městu Chrastava, zvláště nouzi do úředně zapečetěné kasičky opatřené 
paní Alena Mirjam Režná a Šárka Venclová, v altu paní Zitě Václavíkové z jejíž aktivity a za její pod- charitním logem. Prostřednictvím charity 
se představila Jana Brožová-Dufková a Jana pory se letos koncert uskutečnil. Poděkování můžete účinně pomoci bližním, kteří si sami 
Černá, v tenoru jste mohli slyšet pana Jaroslava také patří panu Pavlovi Urbanovi a jeho kolegy- pomoci nemohou. Neodmítněte, prosíme, tyto 
Smolu a v basu pana Jaroslava Patočku. O ním ze Společenského klubu za skvělou organi- vyslance potřebných.
výborný varhanní doprovod se postarala paní zaci a technické zajištění koncertu. 
Tatiana Dribas a na flétnu hrála paní Monika Adventní koncert je zároveň koncertem bene- V Chrastavě bude probíhat koledování 4. - 11. 
Havrdová. Koncert slovem provázel Otec Radek fičním. Výtěžek ve výši 13.780,- Kč byl věnován ledna 2020. O víkendu 4. - 5. 1. můžete potkat 
Vašinek. Repertoár byl laděn opravdu adventně na pořízení nového polohovacího lůžka pro Do- tříkrálové koledníky v Andělské Hoře, 6. 1. 
– zazněly roráty, pastorely a chorály, ale i další mov svatého Vavřince. Všem dárcům upřímně doputují králové do Chrastavy a přispět můžete 
duchovní skladby, které měly navodit atmosféru děkujeme. také během Chrastavské šlápoty. 
pro potěšení a zklidnění duše. Kostel je místem                                                                    Věra Smolová

Vánoční koncert Lenky Filipové v kostele sv. Vavřince

Na letošním vánočním koncertě v kostele svatého Vavřince jsme přivítali zpěvačku Lenku Filipovou. Zahrála a zazpívala nejznámější skladby ze svého 
repertoáru. Zájem o koncert byl tak velký, že bylo vyprodáno  pár dní po zahájení prodeje vstupenek. Se zájmem se setkala rovněž zpěvaččina 
autogramiáda  a společné fotografování.                                                                                                                                                                         V.Loučka – společenský klub
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SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA

PROGRAM – LEDEN 2020

 11.

 14.

 15.

 23.

 22.

 25.

od 7:30 h.

17 hodin / CVA

KINO

10 hodin / KINO

19 hodin / KINO

15 hodin / CVA

Sobota

Úterý

Středa

Čtvrtek

Středa

Sobota

tradiční zimní turistický pochod okolím Chrastavy, pořádá KČT Chrastava, start a cíl: hospoda „U komína”                                                                                                                                                     

Přednáší RNDr. František Eichler, PhD                                                                                                                                                                                                                                              Vstupné: 50,-Kč                                                                                                                                                    

Hru uvede Divadlo „Za 125 kop grošů”, předprodej v Infocentru a na www.evstupenka.cz.                                                                                                                                                         Vstupné: 100,-Kč                                                                                                                                                           

Pohádka pro děti.                                                                                                                                                                                                                                                                              Vstupné: 40,-Kč                                                                                                                                                           

Předprodej v Infocentru a na www.evstupenka.cz.                                                                                                                                                                                                                          Vstupné: 220,-Kč                                                                                                                                                              

Zábavné odpoledne plné masek, odměn, písniček a soutěží. Pro každou masku odměna. Již podruhé se na vás těší Tomáš Barták a hudební divadlo „Hnedle vedle”.                                                                                                                                                          

CHRASTAVSKÉ ŠLÁPOTY 2020

VIDEOGLOBUS: ARMÉNIE A NÁGORNÍ KARABACH

Divadelní představení ZÁSKOK

Divadelní představení pro děti ZIMNÍ POHÁDKA

ZÍTRA TO ROZTOČÍME, JAROUŠKU

DĚTSKÝ KARNEVAL

V
Ý

S
T
A

V
A

V
 G

A
L
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II
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PROGRAM KINA
DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

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

LEDEN 2020

Pátek 3. ledna v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DETI Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná, má dobrou kariéru a dlouhole-
ZAKLETÉ PÍRKO – ČR – pohádka – 94 minuty – přístupno tou nejlepší kamarádku Simonu, které se právě obrátil život vzhůru noha-
Nová pohádka Zdeňka Trošky vypráví příběh odvážné dívky, která se vydá ma. Simona je čerstvě po rozvodu a snaží se vyrovnat s tím, že její jede-
do světa vysvobodit zakletého prince. náctiletý syn odchází žít k otci.  Tuhle  pachuť  zažene seznámením s vý-
                                                           Vstupné: 120 Kč, v předprodeji 90 Kč středním umělcem Viktorem, pro kterého se stává múzou.  

          Vstupné: 130 Kč, v předprodeji 90 Kč
Pátek 3. ledna v 19:00 hodin
AMUNDSEN – Norsko, Švédsko, ČR – dobrodružný – české titulky – Pondělí 27. ledna v 17:00 hodin
125 minut – nevhodné do 12 let KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ LÉTA 
Celovečerní  snímek  Amundsen  ukazuje nejen výpravy do neprozkouma- – ČR – dokument – přístupný
ných ledových pustin a oceánů a polární lety vzducholodí, ale odhaluje i ži- Život českého hitmakera Karla Svobody plní dodnes přední stránky novin, 
vot a osobnost  legendárního  objevitele,  včetně řady méně známých sku- ale i přesto je stále obestřen tajemstvím. Jako  jeden  z  mála českých hu-
tečností, jako byl jeho vztah s bratrem nebo milostné aféry. debních  skladatelů  dokázal  se  svou hudbou dobýt srdce posluchačů po 

            Vstupné: 120 Kč celém světě. V roce 1968 složil hit Lady Karneval, s níž Karel Gott uchvátil 
publikum na festivalu v brazilském Rio de Janeiru, a oba Karly znal náhle 

Pátek 10. ledna v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI celý svět.             Vstupné: 120 Kč
MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU
– Čína – animovaný – české znění - 90 minut – přístupný Pondělí 27. ledna v 19:00 hodin
Vick a jeho medvědí bráchové se dostali do pravěku a nemůžou zpátky! NA NOŽE
Všude kolem nich jsou obrovská zvířata, která mají v hlavě jediné – – USA – kriminální – české titulky – 130 minut - nevhodné do 12 let
OBĚD! Během jednoho úprku  se naši hrdinové rozdělí  a  Brůča  potkává Satirická krimi komedie Na nože zábavným způsobem ukazuje, jak může 
malé  vlčátko  Feifei, které se chce stát statečným bojovníkem a rozhodne dopadnout vyšetřování záhadného  úmrtí  autora  tajemných  detektivních 
se Brůču doprovázet na cestě za bratry.                             Vstupné: 120 Kč příběhů,  když  jsou  všichni  v  jeho blízkosti podezřelí. Svérázný detektiv 

Daniel Craig pojme řešení případu po svém a vyšetřování každého člena 
Pátek 10. ledna v 19:00 hodin této excentrické rodiny se ukáže býti složitější, než se zpočátku zdálo.
MŮJ PŘÍBĚH – ČR – romantický – 90 minut – nevhodné do 12 let            Vstupné: 130 Kč, v předprodeji 90 Kč
Elizabethin  příběh  vypráví  o  neuvěřitelné  snaze  dostat  se  ze  dna, 
o ozdravné síle humoru, o ceně přátelství a také vůli otevřít srdce a ne- Pátek 31.ledna v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
zanevřít na lásku, protože ta je hnacím motorem naši.      Vstupné: 120 Kč TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU 

– USA – animovaný – české znění – 65 minut – přístupný
Pátek 17. ledna v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI Tlapková  patrola  se  vrací  do  kin  a  protentokrát si psí parta záchranářů 
DOLITTLE – USA – rodinný – české znění – 106 minut – přístupný v čele s Ryderem připravila speciální závodnický film. V Adventure Bay se 
Kdyby tak každý doktor byl jako Dolittle. Nebojí se vyrazit na nebezpečnou schyluje k velkolepému  automobilovému  závodu, Marshall, Rubble, Cha-
výpravu, utkat se s piráty, ale hlavně rozumí řeči zvířat. Hvězdný Robert se, Rocky, Zuma a Skye dokonce pomáhaly postavit okruh. Společně pak 
Downey Junior září v originálním pojetí příběhu o legendárním zvěrolékaři.  tlapky  vytvořily  servisní  technický  tým  pro svého oblíbeného šampióna 
                                                           Vstupné: 120 Kč, v předprodeji 90 Kč a těší se, že mu pomohou k vítězství.             Vstupné: 120 Kč

Pátek 17. ledna v 19:00 hodin Pátek 31. ledna v 19:00 hodin
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA KRÁLÍČEK JOJO 
– ČR –komedie – 95 minut – přístupno – ČR, Nový Zéland – komedie – české titulky – 108 minut – přístupný
Je  čas  udělat  si  legraci z toho, jak se nám filmy a seriály krimižánru pře- Jojo si to užívá.  Jako  správný  malý  kluk má spoustu kamarádů v Hitler-
množily. Podívejte se do televizního programu – Kriminálka Miami, Námoř- jugend,  nej-přítele  Yorkiho  a pak ještě jednoho kamaráda imaginárního - 
ní vyšetřovací služba, Myšlenky zločince, Mentalista, Zákon a pořádek, Adolfa Hitlera.  Prostě  pohoda.  Dokud  nezjistí, že  jeho maminka ukrývá 
Castle na zabití, Sběratelé kostí…                                      Vstupné: 130 Kč židovskou dívku. Režisér TaikaWaititi natočil příběh z druhé světové války 

se svým osobitým stylem humoru.     Vstupné: 130 Kč, v předprodeji 90 Kč
Pátek 24. ledna v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 
– USA – animovaný – české znění – 103 minuty – přístupný
Proč  se  Elsa  narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá a záro-
veň  hrozí,  že  zničí  její  ledové království. Společně s Annou, Kristoffem, 
Olafem a Svenem se královna Elsa vydává na nebezpečnou a pozoruhod-
nou cestu. Ve filmu Ledové království se Elsa obávala, že je pro svět příliš 
mocná. Ve snímku Ledové království II musí doufat, že je mocná dostateč-
ně. Film je výsledkem práce Oscary® ověnčeného týmu – režisérů 
Jennifer Lee a Chrise Bucka, producenta Petera DelVecha a textařů 
Kristen Anderson-Lopez a Robert Lopeze.                 Vstupné: 100 Kč

Pátek 24. ledna v 19:00 hodin 
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST 
– ČR, SR – romantický – 107 minut - přístupný od 15 let
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SPORTOVEC ROKU A CENA MĚSTA CHRASTAVY
za rozvoj spolkové činnosti a občanské společnosti 2020
Vážení přátelé, vzhledem k tomu, že připravujeme slavnostní večer, kdy vyhlásíme nejen nejlepší sportovce, 
ale také Ceny města za rozvoj spolkové a občanské společnosti, vyzýváme Vás k podání nominací. 
Termín odevzdání nominací je do 31. ledna 2020. 

Kdo se může nominovat? Všichni, kdo...
- sportují v chrastavských oddílech a klubech, základních a mateřských školách, Sboru dobrovolných hasičů
- sportují jinde, ale v Chrastavě mají trvalé bydliště 
- reprezentují volnočasové spolky v Chrastavě (Cena města Chrastava za rozvoj spolkové činnosti a občanské společnosti 2020)

Přihlášky k nominaci najdete na www.chrastava.cz (sport – formuláře).
Nominaci můžete odevzdat v kanceláři Společenského klubu (Turpišova ulice (1. patro kina), na sekretariátu Městského úřadu (náměstí 1. máje) 
nebo elektronicky na e-mailovou adresu: sklub@chrastava.cz, podatelna@chrastava.cz
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47. ročník

Klub českých turistů Chrastava a Město Chrastava Vás srdečně zvou na 

Sobota 11. LEDNA 2020
Prezentace od 7:30 do 9:30 hodin v restauraci „U KOMÍNA” v Nádražní ulici v Chrastavě.

Sport – pořádané akce, výsledky, zprávy o činnosti

Sbor dobrovolných hasičů Chrastava
Soutěž  „ O předvánočního kapra 2019“

V sobotu 23. listopadu 2019 se opět ve Vratislavicích konala soutěž „O předvánočního kapra 2019“. Tato netradiční soutěž je závěrem soutěžní sezóny, na 
kterou se vydali jak ženy tak i muži. Pro letošní rok nastaly nějaké změny co se týče provedení požárního útoku a pro závodníky to bylo velmi zajímavé. Za  
větrného počasí a bez úrazů si ženy a muži doběhli pro krásné 4. místo. Všem děkuji za letošní soutěžní sezónu.                                                      Šimíková Renata

  ŽIVÝ BETLÉM S HASIČI
Stalo se dlouholetou tradicí, že každý rok 5. prosince přichází na náměstí 1. máje Mikuláš, andělé i čert. A samozřejmě tomu tak bylo i letos.
Ani letos nechyběl Živý betlém, který si pro nás opět připravili mladí hasiči pod vedením svých vedoucích a Jany Eichlerové. Ti také přinesli vánoční světlo, 
které předali paní místostarostce Zitě Václavíkové. Kdo měl zájem, mohl se v betlému vyfotit.                                                                                                      Židlický V.
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Tradiční tratě – 7 km, 10 km, 15 km, 20 km, 

                         kočárková – 6,5 km



V pondělí 9. 12. 2019 naši mladí hasiči vystoupili s 17. prosince 2019 mladí hasiči vystoupili znovu, 
pásmem divadelních a hudebních ukázek na tentokrát v Domově pokojného stáři při farnosti 
vánoční besídce uspořádané pro obyvatele sv. Vavřince a poté 19. prosince 2019 opět v CVA 
domovů s pečovatelskou službou. Celá akce na Vánoční besídce určené pro rodiče.
proběhla v CVA.  Židlický V.                                                                                                                                           

Vánoční besídky mladých hasičů
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V posledních letech se na trhu rozšířila nabídka moderní bytové dekorace – krbů na biopalivo 
(„biokrbů“). Jejich většímu prodeji a užívání zprvu bránila vyšší cena, ale toto již dnes neplatí. Biokrby 
vyráběné různými výrobci jsou dodávány i mnoha internetovými obchody, kdy jde často o dovoz ze 
zahraničí. 
Hlavními výhodami biokrbů jsou možnost instalace do míst, kde nelze instalovat tradiční krb, kde není 
kouřovod a jejich finančně nenáročný provoz. Biokrby jsou vhodné pro interiéry, terasy i venkovní 
prostory. Mohou být umístěny jako dekorace na stole, je možné je zavěsit na stěnu, vestavět nebo 
nechat volně stojící v prostoru. Neznečišťují místnosti kouřem a sazemi. Reklamy uvádějí 
jednoduchou instalaci a dále pak již bezpečný a bezproblémový provoz. Jenže je vše tak 
bezproblémové a bezpečné, jak to vypadá na první pohled? Praxe ukazuje, že tento typ krbu lze 
většinou bezpečně provozovat za předpokladu, že uživatel dodrží návod k použití. Kromě nutnosti 
větrat prostory kde jsou biokrby užívány, vzhledem ke spotřebě vzdušného kyslíku a vývoji oxidu 
uhličitého, se uživatel může setkat také s nebezpečím vzniku požáru, který může zničit nejen 
majetek, ale i ohrozit lidské životy. 
Několik základních rad pro bezpečný provoz biokrbu:

· Vždy dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití.
· Vyžadujte od prodejce podrobný návod k použití v českém jazyce.
· Dodržujte minimální vzdálenost 1 metr od hořlavých látek po stranách a především nad 

biokrbem.
· Nikdy nedolívejte biopalivo, pokud v krbu stále hoří, hrozí riziko vzniku požáru. 
· Biopalivo doplňujte do zhašeného a vychladlého biokrbu (minimálně po 15 minutách od 

uhašení), aby nedošlo k popálení. 
· Používejte pouze originální palivo pro biokrby – bioethanol (kapalina, gel) určené pro 

spalování v biokrbech. Kvalitní bioethanol pro biokrby obsahuje cca 96% ethanolu.
· Obal obsahující nebezpečnou směs (palivo pro biokrby) musí být opatřen informacemi v 

českém jazyce a dalšími údaji a výstražnými symboly.
Byla zjištěna skutečnost, že v ČR není certifikace této „dekorace“ povinná. Nejsou tak dány 
konstrukční standardy (normy), které by měly stanovit bezpečnostní minima. Jen někteří renomovaní 
zahraniční výrobci mají krby certifikovány (v rámci ČR byla zjištěna jediná společnost provádějící 
certifikaci TÜV SÜD Group). Dále pak byl u některých krbů renomovaných výrobců uváděn odkaz na 
certifikaci v zahraničí (např.: Švédsko, certifikační organizace SITAC). 

Na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že provoz biokrbu skrývá reálná 
nebezpečí ohrožení materiálních hodnot a zdraví jejich uživatelů. Scházející legislativa pro tyto krby 
umožňuje prodej a provozování zařízení, které nemají bezpečnostní prvky a nejsou dány standardy 
pro specifikování rizik uváděných v návodech.

Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban, oddělení prevence HZS Libereckého kraje

Hasiči radí občanům: Jsou biokrby bezpečné?



dcer. Za zvuku vánočních písní jsme prožili rový salát a výborný řízek. Po krátkém, ale Adventní vyrábění 
příjemný večer a začali jsme se těšit na Vánoce. pěkném proslovu biskupa Jednoty bratrské Jana 

Stejně jako každý rok, ani letos jsme nechtěli 
Pro děti s rodiči bylo připraveno několik stano- Klase jsme si připili na rok 2020. Potom nám 

porušit tradici Adventních vyrábění v Bételu. Ale 
višť v sobotu odpoledne. Děti byly moc šikovné a manželé Helisovi promítali na plátno fotografie, 

z důvodu rekonstrukce našeho domu v Bezru-
společně s rodiči se jim povedlo vyrobit krásné jak jsme letos pilně s hůlkami, ale i bez nich 

čově ulici bylo letos mnoho věcí úplně jinak. 
vánoční dekorace. Odpoledne jsme zakončili našlapali hodně kilometrů. Budeme rádi, když se 

Dlouho jsme si lámali hlavu, jak tuto akci uspo-
rozsvícením vánočního stromu a zpěvem koled. k nám přidá někdo další. Nechyběla ani spole-

řádat v našich náhradních prostorách v bývalém 
  Milena Dvořáková čenská hra bingo a tři výherci obdrželi pěkné 

Lidovém domě. Tedy v jedné místnosti, která 
ceny. Ani letos jsme neodešli bez pěkných 

slouží jako šatna, sklad, kuchyňka a herna 
dárečků, které pro nás připravily šikovné ruce 

současně. V pravý čas, věříme, že ne náhodou, se Předvánoční posezení děvčat z Bételu. Na závěr nám zahrál Bétel bend 
naskytla možnost užívání dalších prostor, hned 

Jako každý rok, tak i letos pro seniory připravilo několik koled. Po půl deváté ochotní šoféři 
naproti. Díky obrovské vstřícnosti majitelů jsme 

Komunitní centrum Bétel rozloučení se starým odvezli starší seniory domů a my ostatní jsme se 
si toto mohli i při našem napjatém rozpočtu 

rokem. Děti z hudebně – dramatického klubu si spokojeně rozešli. Děkujeme všem, co nám 
dovolit. 

pro nás připravily krásné vystoupení o narození připravili tak krásný večer a už se těšíme na další 
Tedy letošní advent jsme zahájili již v pátek 29. 

Ježíše. Po krátké přestávce, hraní a zazpívání akce s Bételem v roce 2020.
listopadu 2019 výrobou adventních věnců. Sešla 

koledy nás jako každý rok obsloužila příjemná 
se výborná parta kreativních žen různého věku, 

děvčata z Bételu a naservírovala nám brambo-                          Za všechny seniory Gerda Boudová
obzvlášť si práci užilo několik dvojic maminek a 

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
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Inzerce je černobílá a uvnitř vydání. Barevná inzerce se sjednává na celý 
rok dopředu a její uzávěrka na rok 2021 bude 15. 11. 2020. 
Bližší informace získáte v kanceláři Společenského klubu.  

Informační centrum Chrastava
knihy / publikace / turistické a cyklistické mapy

pohlednice / Chrastavské listy / Véčko / DVD
turistické známky a nálepky

propagační předměty města Chrastavy

informace o pamětihodnostech Chrastavy
kopírování / internetový klub / prodej eVstupenek

průvodcovství v muzeích a galerii

i

Telefon: 485 143 161          E-mail: info@chrastava.cz
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/ / /
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/ /

 reklamní štíty   infosystémy    bannery

 vizualizace    letáky    brožury    vizitky

 velkoplošný  digitální  tisk    polep  aut

 hrnky s potiskem  fotoplátna  polštáře / / /

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

vše od vizitky po billboard...

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 250,-Kč za měsíc!

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
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1990 – 2020
měsíční zpravodaj městského úřadu v Chrastavě

zakázková výroba nábytku

kuchyně

skříně

doplňky

tel.: 603 272 837

Chrastavské listy

modeláž nehtů

na rukách i nohách

parafínové zábaly

pedikúra

manikůra P-shine

Helena Hrušková
Vítkovská 289 – CHRASTAVA

728 887 796

PEDIKÚRA – MANIKŮRA

Ing. Lambert Medřický
1990 – 2020

TERMOVIZE
energetika

zřizování přípojek
revize elektrika a hromo

DŮLEŽITÁ  TELEFONNÍ ČÍSLA

tel.: 603 830 318, 737 360 167
Liberecká 13, 463 31 Chrastava

www.autodoprava-hradecky.kvalitne.cz

30 let s Vámi...

od roku 1990

VÝROBCE REKLAM
TISKÁ RNA  grafické studio
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