
Vážení a milí občané Chrastavy, 
chtěla bych vám jménem svým, jménem dětí i zaměstnanců Dětského domova v Krompachu poděkovat za vaši štědrost. Akce Strom 
splněných přání byla pro mě úžasným činem skvělých lidí. Rozzářila mnoho dětských očí. Oči  dětí, které nemohou z vážných důvodů žít ve své 
rodině. Mají za sebou tíživou historii, kterou násobí skutečnost, že se většinou jedná o děti se zdravotním nebo mentálním postižením. Dárky, 
které jste jim poslali,  jsou krásné. Každé dítě mělo jedno přání a vy jste každému z nich darovali tolik věcí …  Rozbalování bylo  velmi 
dojemné. Jiskřičky v očích dětí a slzy v očích dospěláků. 
Měli by to jistě na prvním místě být rodiče, kteří tvoří svět svých dětí a utvářejí je jako lidské bytosti. Svět dětí, které vyrůstají v dětském domově 
je odlišný. Potřebují proto cítit, že mají na světě své místo, že jsou zde žádány, že se jim dostává podpory a lásky a že jsou v bezpečí. Děkuji 
vám za vaši podporu a zájem a doufám, že budeme mít příležitost potkávat se i nadále. Někdy se nám zdá, že lidé v naší společnosti vyznávají  
jen vlastní prospěch, z Chrastavy nám dáváte zřetelné znamení, že tomu tak není. 
    Přeji vám zdraví, štěstí a dobrou náladu v příštím roce. 

Mgr. Regina Stiblíková, ředitelka DD, ZŠ a MŠ Krompach 
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    V pondělí 10. prosince 2012 byl slavnostně otevřen most v Malé Nádražní ulici a 
komunikace k němu přilehlá. Jednalo se o poslední popovodňovou opravu městského 
majetku, zničeného povodní v roce 2010. Samotný most realizovala firma Skanska a. s. a 
přilehlou komunikaci firma Strabag.  
   Slavnostního aktu akce se také zúčastnil nový hejtman Libereckého kraje Martin Půta, pro 
kterého byla návštěva Chrastavy v této funkci první. 
    Jelikož na těle původního mostu byly vedeny plynovod a vodovod do Bílého Kostela nad 
Nisou, Chotyně a Hrádku nad Nisou, byla stavba zpožděna z důvodu zabudování těchto 
zařízení přímo do koryta řeky Jeřice. 
    Na závěr byli všichni pozváni do blízké restaurace U Komína na slavnostní přípitek a 
malé pohoštění. 

Bc. Pavel Urban – vedoucí Společenského klubu  
(Fotografie z této akce najdete na str. 2 a také na www.chrastava.cz)  



Strana 2                                

   Tak jsme se přece dočkali. Z Libereckého kraje do Chrastavy 
dorazila velmi dobrá zpráva. A  sice, že se z jara 2013 zahájí obnova 
silnice po povodni 2010 – II/592 Chrastava I. etapa.  O tomto byla 
dne 26. 11. 2012 uzavřena smlouva o provedení stavby mezi 
Libereckým krajem a vítězným sdružením, které tvoří sdružení firem 
EUROVIA CS a.s.  a Integra stavby a.s.  
 
Stavba I. etapy zahrnuje dva nejvíce poškozené úseky silnice II/592 
po ničivé povodni ze srpna 2010.  Konkrétně se jedná o úsek od 
křižovatky III/27247 x II/592 (křižovatka na Kryštofovo Údolí) až po 
železniční přejezd v Andělské Hoře. Na tomto úseku je stále část 
silnice II/592 uzavřena,  a to z důvodu hrozby sesutí svahu náspu. 
Druhý úsek na silnici II/592 začíná na ulici Nádražní a pokračuje přes 
celou Chrastavu až na konec města Chrastava, kde byly povodní 

nejvíce poničeny nábřežní zdi a v současné době je v těchto místech 
provoz omezen pouze pro dopravní obsluhu.  ( stavebně jsou dané 
úseky vedeny jako I. a III. etapa).   
 

Na stavbu získal Liberecký kraj dotaci ve výši 50 % z Ministerstva pro 
místní rozvoj. Druhých 50 % bude hradit Liberecký kraj z vlastních 
prostředků. Cena na základě výběrového řízení klesla o 11 % 
z původních 163 mil. na 145 mil. Kč bez DPH (tzn. s DPH ve výši 
21% činí 175 mil. Kč).  Ve veškerých technických záležitostech 
zastupovala a bude zastupovat Liberecký kraj Krajská správa silnic 
LK, jejímž pracovníkům patří veliký dík za přípravu této akce.  Ředitel 
KSS LK sdělil k realizaci stavby následující: „Termín výstavby je 
stanoven na necelých 15 měsíců. Krajská správa silnic se bude 

Předávání dárků dětem z Dětského domova v Krompachu. 

Slavnostní předání poslední povodňové opravy – most v Malé Nádražní ulici.. 
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    V lednu 2012 jsem informoval, že dle sdělení ředitele odboru pro-
vozuschopnosti dráhy SŽDC Ing. Ivana Jágra budou závory v Andělské Hoře do konce roku 2012. Toto datum se bohužel nestihne, nicméně 
akce je v běhu, realizace jistá, jen se posouvá do roku 2013. 
    Otiskujeme zde doslovné znění vyjádření Ing. Ivana Jágra, které mi zaslal na můj dotaz dne 7. 12. 2012: 
„Rekonstrukce PZZ v km 9,006 (Andělská Hora). V říjnu letošního roku byl vybrán zhotovitel na realizaci stavby včetně projektu. Na základě 
výběrového řízení se jím stala firma První SaZ, a.s. Plzeň s částkou 10.709.900 Kč bez DPH. K 30.11.2012 byl zpracován projekt stavby, který 
v současné době prochází schvalovacím řízením a připravuje se žádost o stavební povolení. Připravuje se majetkové vypořádání pozemku s 
Obcí Chrastava na umístění výstražníku. Následně bude zahájena realizace stavby s termínem dokončení do 30. 9. 2013.“ 
 

V Chrastavě dne 7. prosince 2012                                                                                             Ing. Michael Canov, starosta města Chrastava 

snažit jednat se zhotovitelem, aby se pokusil časový plán výstavby 
snížit na minimum, aniž by byla ohrožena kvalita prací. Již předem 
bych chtěl požádat občany Chrastavy a přilehlých obcí o značnou 
dávku trpělivosti, která bude zapotřebí při výstavbě.“ 

    Pro úplnost doplňuji, že se v současném období pokouší nový 
pan hejtman doslova o zázrak, když se pokouší vyjednat na vládě 
ČR mimořádné usnesení o poskytnutí státní dotace na druhou 
etapu této páteřní komunikace (stavebně zahrnuje II. etapu od 
závor v Andělské Hoře po křižovatku s Nádražní a IV. a V. etapu 
v Nové Vsi) a také na Vítkov. Na tyto komunikace si nechalo 
minulé vedení Libereckého kraje dotace propadnout, když o ně ve 
stanovené lhůtě do 31. 5. 2011 nepožádalo.  

    Právě na téma obnovy  naší páteřní komunikace se uskuteční 
únorový večer se starostou, na kterém jsem se domluvil s krajským 
radním  pro dopravu panem Vladimírem Mastníkem. Účast v tuto 
chvíli již přislíbil i ředitel zhotovitele firmy EUROVIA Ing. Miroslav  
Slatinka a ředitel KSS LK   Ing. Jan Růžička.  Již 103. večer se 
starostou se tak uskuteční v pondělí dne 11. února 2012 od 17 
hodin v malé zasedací místnosti na radnici. 

———————————————————————————– 
V Chrastavě dne 14. prosince 2012  

 
Ing. Michael Canov s podklady od vedoucího investičního oddělení  
KSS LK pana Martina Čápa                 

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na sto druhý „Večer se starostou“

na téma

.

 Setkání se koná 
.

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

ZIMNÍ ÚDRŽBA
Odborným garantem večera je referent ORM MěÚ pan Petr Bezvoda,

pozvání přijal ředitel Technických a stavebních služeb, a. s. 
pan Ing. Tomáš Paleček.

v pondělí 14. ledna 2013 od 17.00 hodin
v malé zasedací místnosti na radnici
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Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
-  s c h v á l i l a   
1.     v návaznosti na své usnesení čj. 2012/15/IV ze dne 27. srpna 

2012 pronájem částí pozemků par. č. 309/1 o výměře cca 44 m2 
v k. ú. Dolní Chrastava, par. č. 81/4 o výměře cca 16 m2 a par.č. 
82/13 1 o výměře cca 24 m2 v k. ú. Chrastava II panu Romanu 
Sívkovi za účelem zřízení zahrady, vč. smlouvy o nájmu 
pozemku  

2.     návaznosti na své usnesení čj. 2012/15/IV ze dne 27. srpna 
2012 pronájem částí pozemků par. č. 309/1 o výměře cca 100 
m2 v k. ú. Dolní Chrastava a par. č. 81/1 o výměře cca 70 m2 v 
k. ú. Chrastava II panu Jiřímu Kejzarovi za účelem zřízení 
zahrady, vč. smlouvy o nájmu pozemku  

3.     návaznosti na své usnesení čj. 2012/16/VII odst. 1 ze dne 17. 
září 2012 pronájem části pozemku par.č. 1500 o výměře cca 50 
m2 v k. ú. Chrastava I panu Antonínu Sklenářovi za účelem 
sekání trávy a zpevnění kraje přístupové cesty, vč. smlouvy o 
nájmu pozemku  

4.     návaznosti na své usnesení čj. 2012/16/VII odst. 2 ze dne 17. 
září 2012 pronájem části pozemku par.č. 382/15 o výměře cca 
15 m2 v k. ú. Dolní Chrastava panu Františku Jakubů za účelem 
umístění plechové garáže, vč. smlouvy o nájmu pozemku  

5.     návaznosti na své usnesení čj. 2012/16/VII odst. 3 ze dne 17. 
září 2012 pronájem pozemku par. č. 64/1 o výměře 1029 m2 v k. 
ú. Horní Vítkov paní Petra Kondrušová za účelem sekání trávy, 
vč. smlouvy o nájmu pozemku  

-   s c h v á l i l a 
1.     v návaznosti na své usnesení 2009/10/III odst. 5 ze dne 28. 7. 

2009 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/11/2012 
ve prospěch paní Petry Novákové, jímž dojde k zajištění strpění 
umístění, zřízení a provozování kanalizačního potrubí, za cenu 
ve výši 600,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného 
břemene  

2.     zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 38/2 a 48/1 v k. 
ú. Chrastava II ve prospěch manželů Miloslavy a Emanuela 
Lutonských, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a 
provozování kanalizační přípojky, za cenu ve výši 2.280,- Kč vč. 
DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene, vč. 
návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene  

-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemcích par.č. 723, par.č. 749 a par.č. 

750 v  k. ú. Andělská Hora u Chrastavy  ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a 
provozování stavby distribuční soustavy „Zemní kabel NN“, za cenu 
do 20 bm 500,- Kč + DPH a 25,- Kč + DPH za každý další započatý 
nad 20 bm nově vzniklé stavby, vč. návrhu smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene  
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 1518/1 v  k. ú. Horní 
Chrastava, ve prospěch města Chrastava, jímž dojde k zajištění 
strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Odvodnění ulice 
Frýdlantská na pozemku p.č. 1452 v k.ú. Horní Chrastava, za cenu 
1.020,-Kč, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  
-   s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o provozu sběrného dvora, nakládání 
s odpady a přepravě odpadů na rok 2012 se zhotovitelem: Technické 
a stavební služby a.s., Liberecká 35, 463 31 Chrastava, IČ 25425706  
-   s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o provozu sběrného dvora, nakládání 
s odpady a přepravě odpadů na rok 2013 se zhotovitelem Technické 
a stavební služby a.s., Liberecká 35, 463 31 Chrastava, IČ 25425706  
-   s c h v á l i l a 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace Mikroregionu Hrádecko-
Chrastavsko,  nám. 1. máje 1, 463 31  Chrastava, IČ 70908222, na 
obnovu informačních tabulí na území mikroregionu pro část obce 
Chrastava  
-   v z a l a   n a   v ě d o m í 
zápis č. 2012/12 z jednání bytové a sociální komise ze dne 5. 11. 
2012  
-   r o z h o d l a  
snížit nájemné u bytu č. 20, Turpišova č.p. 240, Chrastava o 25 %, do 
doby odstranění závad v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, dle § 698 
-   r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Ludmile Koškové   
-   r o z h o d l a  
o neuzavření smlouvy o nájmu obecního bytu panu Janu Rezmüveši    
-   s c h v á l i l a  
zplnomocnění pana Pavla Urbana, k jednání o organizačních a 
finančních otázkách a uzavíráním smluvních vztahů v rámci 
Chrastavských slavností 2013 a pověřila starostu podpisem plné moci  

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
- s c h v á l i l a 
1.     v návaznosti na své usnesení 2011/20/III odst. 4 ze dne 31. 10. 2011 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/12/2012 ve 

prospěch společnosti RWE GasNet s.r.o., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „STL plynovod a přípojka 
pro čp. 106 Chrastava – ul. Frýdlantská“, za cenu ve výši 4.800,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene  

2.     v návaznosti na své usnesení 2009/09/IV odst. 2 ze dne 29. 6. 2009 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/13/2012 ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování zemního kabelového vedení NN, 
za cenu ve výši 14.880,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene  

3.     v návaznosti na své usnesení 2010/07/II ze dne 19. 4. 2010 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/14/2012 ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování zemního kabelového vedení NN, za cenu 
ve výši 2.760,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene  

-   s c h v á l i l a 
1.     zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1454 a par.č. 1484 v k. ú. Horní Chrastava ve prospěch pana Davida Škrabálka, jímž dojde 

k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Vodovodní přípojka pro RD na pozemku par.č. 1024/3 v k.ú. Horní Chrastava“, 
za cenu 500,- Kč + DPH a 25,- Kč + DPH za každý další bm nad 20 bm, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene čj. SBS/30/2012  

2.     zřízení věcného břemene na pozemku par.č.  726/2 a par.č. 789 v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy ve prospěch ČR – Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Příjezdové zabezpečovací zařízení 
v km 9,006 km“, bezúplatně vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/31/2012  

-  s c h v á l i l a  
rámcovou smlouvu o nájmu kopií filmů a rámcovou smlouvu podlicenční   
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-  s c h v á l i l a  
zadání veřejné zakázky „Chrastava – obnova komunikací po povodni, ulice Spojovací“ spolu s návrhem na jmenování komise pro otevírání 
obálek a hodnocení nabídek  
-  s c h v á l i l a  
dodatek č.1 ke smlouvě o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Liberci, Dr. Milady Horákové č.p. 580/7, 
Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec, IČ 72496991 a pověřila starostu jeho podpisem 
-  s c h v á l i l a  
smlouvu o sdružených službách dodávky plynu  s RWE Energie, a. s., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 49903209 na zajištění dodávky 
plynu do městských objektů a pověřila starostu jejím podpisem 
-  s c h v á l i l a  
smlouvu o úhradě opravy části komunikace v lokalitě Střelecký Vrch po rekonstrukci NTL plynovodu společností Progres Liberec s.r.o., Vilová 
350, Liberec 10, 460 10, IČ: 25401645 ve prospěch města Chrastavy a pověřila starostu jejím podpisem 
-  s c h v á l i l a 
1) dodatek č.1 k mandátní smlouvě s INVEST spol. s r. o., Tovaryšský Vrch 1358/3, 460 01  Liberec, IČ 46711716 na výkon technického dozoru 
investora v rámci akce „Povodňové škody v Chrastavě – K22, místní komunikace 080c“ a pověřila starostu jeho podpisem 
2) dodatek č.1 k mandátní smlouvě s INVEST spol. s r.o., Tovaryšský Vrch 1358/3, 460 01  Liberec, IČ 46711716 na výkon technického dozoru 
investora v rámci akce „Město Chrastava – Rekonstrukce mateřské školy, Revoluční ul., č.p. 488“ a pověřila starostu jeho podpisem. 
-  s c h v á l i l a 
dodatek k licenční smlouvě č. S8877/07/KMX se společností Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha 3 a pověřila starostu města jeho podpisem  
-  s c h v á l i l a 
poskytnutí peněžitých darů členům samosprávy města Chrastava, bytová a sociální komise RM za 2. pololetí 2012  
-  s c h v á  l i l a 
odměny ředitelů příspěvkových organizací za rok 2012. Základní škola Chrastava. Mateřská škola Chrastava, Základní škola a Mateřská škola 
Chrastava-Vítkov, Školní jídelna Chrastava  
-  s c h v á l i l a 
peněžní dar za rok 2012 členům a veliteli Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Chrastava  
-  s c h v á l i l a 
v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v návaznosti na své usnesení čj. 2012/16/II ze dne 17.9.2012 o výpovědi smlouvy o nájmu 
rybníků Českému rybářskému svazu prominutí nájemného výši 19.605,20 Kč 
-  s c h v á l i l a 
odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM), dlouhodobého hmotného majetku (DHM) a majetku vedeného v operativní evidenci 
dle přílohy           
-  v z a l a   n a   v ě d o m í  zápis č. 2012/13 z jednání bytové a sociální komise ze dne 26. 11. 2012  
-  r o z h o d l a    o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Gabriele Zelenkové   
-  r o z h o d l a    o uzavření smlouvy o nájmu bytu manželům Gayene Ghazaryan a Arkadi Ghazaryan  
-  r o z h o d l a    o uzavření smlouvy o nájmu bytu manželům Petru a Haně Heindörferovým  
-  r o z h o d l a    o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Jitce Jiroutové  
-  r o z h o d l a    o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Monice Zubové  
-  v z a l a  n a  v ě d o m í    revokaci usnesení bytové a sociální komise ze dne 5. 11. 2012 pod bodem 2012/12/III 
-  r o z h o d l a    o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Janu Rezmüveši   
-  r o z h o d l a    o využití dispozičního práva k bytu Městského bytového družstva Chrastava, byt č. 4, Barandov č.p. 159, Chrastava 
-   p o v ě ř i l a 
vedoucí odboru pro záležitosti občanů zajištění realizace uzavření smlouvy o nájmu bytu u Městského bytové družstva Chrastava, jedná se o 
byt č. 4, Barandov č.p. 159, Chrastava 
-  r o z h o d l a  
o neuzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu paní Dagmar Gažiové z důvodu splatných pohledávek za městem  
-  r o z h o d l a  
o neuzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu panu Pavlu Hajslovi z důvodu splatných pohledávek za městem 
-  r o z h o d l a    o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Michalu Krčilovi od 1. 1. 2013  
-  v z a l a  n a  v ě d o m í 
celkový přehled pohledávek a daňových nedoplatků po lhůtě splatnosti k 30. 11. 2012 (dle části V., čl. 1, bod č. 3 vnitřní směrnice „Zásady při 
nakládání s pohledávkami“)  
-  v z a l a  n a  v ě d o m í 
volbu zástupce do školské rady za nezletilé žáky při Základní škole a Mateřské škole, Chrastava, Vítkov 69 – příspěvkové organizaci IČ 
72741724    

Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a usneslo se takto: 
-  s c h v á l i l o 
členy komise pro otevírání obálky při prodeji části podílu města Chrastava v MBD Chrastava: Mgr. Bc. Aleš Trpišovský, Mgr. Karel Řehák, Mgr. 
Kateřina Rožcová. 
-  s c h v á l i l o 
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 6 v domě čp. 666, 
Střelecký Vrch, k.ú. Chrastava I, za minimální cenu 748.042,- Kč v souladu s Podmínkami pro prodej částí podílu města Chrastavy v Městském 
bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu  
t a k t o:    
nejvyšší nabídce Petry Součkové, za cenu 748.042,- Kč  vč. návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v MBDCH 
Chrastava čj. K/28/2012  
-  s c h v á l i l o 
v návaznosti na své usnesení čj. 2010/01/III odst. 1 a 2 ze dne 1. února 2010 prodej pozemku par.č. 324/2 o výměře 257 m2 – ostatní plocha, a 
dle geometrického plánu č. 686-360/2012 pozemku par.č. 324/1 o výměře 102 m2 – zahrada, vše v k.ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví pana 
Milana Sůry, za cenu 150.000,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/29/2012  
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-  s c h v á l i l o 
1.     v návaznosti na své usnesení čj. 2012/03/VIII odst. 1 ze dne 25. června 2012 prodej dle geometrického plánu č. 825-193/2012 pozemku 

par.č. 380/16 o výměře 67 m2 – trvalý travní porost v k.ú. Chrastava I, do vlastnictví manželů Hany a Petra Holanových za cenu 6.700,- Kč 
a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/30/2012  

2.     v návaznosti na své usnesení čj. 2012/03/VIII odst. 2 ze dne 25. června 2012 prodej dle geometrického plánu č. 825-193/2012 pozemku 
par.č. 380/17 o výměře 14 m2 – trvalý travní porost v k.ú. Chrastava I, do vlastnictví pana Petra Sklenáře za cenu 1.400,- Kč a náklady 
spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/31/2012  

3.     v návaznosti na své usnesení čj. čj. 2012/04/IX odst. 2 ze dne 3. září 2012 prodej dle geometrického plánu č. 816-124/2012 pozemku par.č. 
218/2 o výměře 133 m2 – zahrada v k.ú. Chrastava I, do vlastnictví manželů Aleny a Josefa Opřátkových za cenu 200,- Kč a náklady 
spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/32/2012  

4.     v návaznosti na své usnesení čj. 2011/09/V odst. 5 ze 12. prosince 2011 prodej pozemku par.č. 78/2 o výměře 146 m2 – ostatní plocha v k.
ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví pana Petra Matuškoviče za cenu 14.600,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. 
K/33/2012  

5.     v návaznosti na své usnesení čj. 2012/03/VIII odst. 2 ze dne 25. června 2012 prodej dle geometrického plánu č. 248-028/2012 pozemku 
par.č. 720/10 o výměře 44 m2 – ostatní plocha v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, do vlastnictví paní Hany Oplištilové za cenu 2.700,- Kč a 
náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/34/2012  

-  s c h v á l i l o 
v návaznosti na své usnesení čj. 2012/03/VIII odst. 4 ze 25. června 2012 prodej pozemku par.č. 652/8 o výměře 295 m2 – zamokřená plocha, v 
k.ú. Dolní Vítkov, do vlastnictví paní Zuzany Balcarové, za cenu 3.000,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. 
K/37/2012  
-  s c h v á l i l o 
1.     v návaznosti na své usnesení čj. 2012/02/XI ze dne 16. 4. 2012 koupi pozemku par. č. 618/3 o výměře 83 m2 – zahrada, v k.ú. Chrastava I, 

od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Chrastava, za cenu 13.570,- Kč a náklady spojené s koupí, vč. návrhu kupní smlouvy čj. 
K/38/2012  

2.     koupi pozemků par. č. 612/3 o výměře 11064 m2 - lesní pozemek, par. č. 614/8 o výměře 2104 m2 – trvalý travní porost, par. č. 631/7 o 
výměře 6154 m2 - trvalý travní porost, par. č. 639/2 o výměře 3518 m2 - trvalý travní porost, par. č. 639/3 o výměře 650 m2 - ostatní plocha, 
par. č. 639/4 o výměře 1080 m2 - lesní pozemek, vše k. ú. Chrastava I, od paní Danuše Milerové ideální podíl ve výši 2/3 z celku a od pana 
Vladimíra Helebranta ideální podíl ve výši 1/3 z celku a pozemek par. č. 631/12 o celkové výměře 124 m2 - trvalý travní porost, v k. ú. 
Chrastava I, od paní Danuše Milerové ideální podíl ve výši 1/3 z celku a pana Vladimíra Helebranta ideální podíl ve výši 1/6 z celku, za cenu 
700.000,- Kč a náklady spojené s koupí, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/40/2012  

-  s c h v á l i l o 
v návaznosti na své usnesení čj. 2012/02/XI ze dne 16. 4. 2012 bezúplatný převod pozemku par. č. 316/11 o výměře 186 m2 – zahrada, v k.ú. 
Chrastava I, od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Chrastava, vč. návrhu smlouvy o bezúplatném převodu pozemku čj. K/39/2012  
-  s c h v á l i l o 
1.     záměr prodat pozemek par.č. 106/3 o výměře 42 m2 – zahrada, v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy  
2.     záměr prodat pozemek par.č. 38 o výměře 323 m2 – ostatní plocha,  v k.ú. Horní Vítkov  
3.     záměr prodat pozemek (nebo jeho část) par.č. 790/42 o výměře 127 m2 – ostatní plocha, v k.ú. Chrastava I  
-  z a m í t l o    záměr prodat pozemkovou par.č. 790/59 o výměře 139 m2 – ostatní plocha, v k.ú. Chrastava I 
-  z a m í t l o 
záměr prodat pozemky par.č. 4 o výměře 528 m2 – ostatní plocha, par.č. 594/4 o výměře 8 m2 – trvalý travní porost a par.č. 594/5 o výměře 22 
m2 – trvalý travní porost, vše k.ú. Horní Vítkov 
-  s c h v á l i l o    návrh 5. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2012  
-  s c h v á l i l o 
rozpočtové provizorium a investiční plán na rok 2013 dle § 13 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření v souladu s § 13 odst. 2 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  
-  s c h v á l i l o 
v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, rozpočtový výhled na rok 
2014 – 2015  
-  vydalo 
obecně závaznou vyhlášku města Chrastavy č. 3/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a obecně závazná vyhláška č. 5/2011, která 
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 doplňovala  
-  d e l e g u j e 
1.     zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s., konané v 

roce 2013 (náhradník paní Zita Václavíková, místostarostka) 
2.     zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání valné hromady společnosti Technické a stavební služby a. s., konané v roce 

2013 (náhradník paní Zita Václavíková, místostarostka) 
3.     zástupce města paní Zitu Václavíkovou, místostarostku, na jednání členské schůze bytového družstva MBD Chrastava a. s., konané v roce 

2013 (náhradník Ing. Michael Canov, starosta) 
4.     zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání členské schůze TJ Spartak Chrastava, konané v roce 2013 (náhradník paní Zita 

Václavíková, místostarostka) 
5.     zástupce města paní Zitu Václavíkovou, místostarostku, na jednání valné hromady 

a) honebního společenstva Liberec - Machnín, konané v roce 2013 (náhradník Ing. Michael Canov, starosta) 
b) honebního společenstva Chrastava - Vítkov, konané v roce 2013 (náhradník Ing. Michael Canov, starosta) 
Výše uvedené delegace jsou platné od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. 
-  s c h v á l i l o 
návrh předsedkyně osadního výboru Andělská Hora, předsedy osadního výboru Vítkov a předsedy finančního výboru na peněžitá plnění členům 
výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města za 2. pololetí r. 2012, včetně návrhu místostarostky města na finanční plnění předsedkyni OV 
Andělská Hora  
-  s c h v á l i l o 
investiční záměr společnosti ČEZ Energo, s. r. o., Duhová 3/1531, 140 00 Praha 4 na výstavbu kogenerační jednotky v kotelně Střelecký vrch, 
Liberecká 573, Chrastava, za podmínky, že uvedenou výstavbou dojde ke snížení ceny dodávaného tepla 
-  s c h v á l i l o    podporu výzvy Zastavte dokončení II. fáze reformy veřejné správy  
-  s c h v á l i l o 
dle § 85 písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh na peněžní dar Ing. Michaelu Canovovi ve výši jedné 
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 měsíční odměny uvolněného člena zastupitelstva ve funkci starosty  
-  s c h v á l i l o 
dle § 85 písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh na peněžní dar paní Zitě Václavíkové ve výši jedné 
měsíční odměny uvolněného člena zastupitelstva ve funkci místostarostky  

    V úterý 4. prosince 2012 byla v Chrastavě slavnostně otevřena 
čtvrtá zdvihací lávka. Slavnostního aktu se zúčastnili nejen zástupci 
firmy Silnice a mosty a. s. a projektové kanceláře Vaner s.r.o, ale také 
široká veřejnost. Po přivítání starostou města Ing. Michaelem 
Canovem pronesli několik slov také Ing. Dušan Drahoš (předseda 
představenstva a ředitel podniku Silnice a mosty a.s.) a Ing. Jan Vaner 
(stavbyvedoucí).  
    Následovalo malé pohoštění a možnost prohlídky Führichova domu 
zkušeným průvodcem panem Zdeňkem Šulcem. I pro tento dům je 
přilehlá lávka velmi důležitá. 
    K poslechu hrál na kytaru pan František Bouda.  
 

Bc. Pavel Urban – vedoucí Společenského klubu 
 

    Každoročně s topnou sezónou a teplotami pod bodem mrazu 
přibývá žádostí o výměnu popelnice z důvodu propálení nebo 
prasknutí. Fakt, že žhavý popel nádobu z umělé hmoty propálí, si 
většina z nás uvědomí. Ale to, že se vlhký odpad na nádobu přilepí 
a poté přimrzne, asi ne. Posádka 
vozu následně musí přilepený 
odpad vyklepávat a popelnice 
často praskne. Mnohdy zůstane 
část odpadu v nádobě i po výsypu. 
A množí se i kurióznější případy, kdy  
někteří naši „dovedové“ nasypou 
žhavý popel, zalijí vodou a „je 
hotovo“, následně se již jen diví. 
    Vážení spoluobčané, výměna 
jedné malé 120 litrové nádoby stojí 
městskou pokladnu cca 800,-Kč a 
není zrealizována ze dne na den.  
Zapamatujme si proto: žhavý popel 
ani vlhký odpad do nádob nepatří!   
 

Z. Vojtíšková, referent ORM 

    Staré koupaliště, dnes již rybník, mezi Chrastavou a Vítkovem 
byl napuštěn. Tím byla završena dotační akce vedoucí k celkové 
opravě tohoto vodního díla, zničeného povodní v roce 2010. 
Celkové náklady překročily částku 1,5 mil. Kč a město na ní čerpalo 
dotaci z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 90% 
nákladů. Stavbu provedla firma Jostav a v rámci ní provedla 
zejména gabionovou zeď tvořící dlouhou hráz lemující meandr 
Vítkovského potoka, opravu nátoku, úpravu dna a vybudování 
nového požeráku (zařízení určené k regulaci vodní hladiny). Při 
maximální hladině je plocha nádrže téměř 1250 m2 o objemu více 
jak 500 m3 vody. 
    Vznikla tak další lokalita, kam se může navrátit příroda. Po 
počátečním ponechání přirozenému vývoji lze v brzké budoucnosti 
očekávat, že se rybník a jeho okolí stane útočištěm nejen pro vodní 
živočichy, ale i obojživelníky, hmyz a ptáky. Dojde tedy ke zvýšení 
biodiverzity v lokalitě a vzhledem k tomu, že je rybník součástí 
stávajícího územního systému ekologické stability krajiny, bude 
podpořena i hodnota tohoto biocentra jako celku. S využitím vodní 
plochy pro intenzivní rybářství se nepočítá.  
    Dlouhodobý nájemce rybníka pan Laksar v současnosti vede 
jednání s příslušnými orgány ochrany přírody o povolení chovu a 
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reintrodukce raků do místních toků. V případě, že se mu jeho 
záměr podaří, je reálné, že se v budoucnu budeme potkávat 
s těmito členovci i v okolních potocích a řekách.  

————————————————————————— 
Foto: Bc. Martin Spáčil 

Text: Bc. Martin Spáčil, referent OVÚS, MěÚ Chrastava  
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM, MěÚ Chrastava 

    Rada města na svém posledním letošním zasedání schválila smlouvu o dodávkách plynu na r. 2013. Městu Chrastava se podařilo vyjednat 
výhodné podmínky dodávky plynu ve spolupráci s firmou VE, spol. s r.o., správcem městských kotelen, zohledňující množství odebraného 
plynu a z toho vyplývající nižší cenu. Nejnižší cenovou nabídku předložila firma RWE Energie, a. s., se kterou byla následně smlouva uzavřena 
a příští rok bude dodavatelem zemního plynu do městských objektů, mezi které patří např. objekt kina, Centrum volnočasových aktivit nebo 
azylový dům. 

Odbor rozvoje, dotací a správy majetku 

    I přes zvyšující se povědomí o povinnostech vlastníků dřevin se stále 
v našem okolí najdou lidé, kteří se dopouštějí neodpustitelných prohřešků vůči 
stromům. Čím dál častěji můžeme na mnoha místech spatřit zmrzačené 
jedince s brutálně sesazenou korunou jen na kosterní větve. Jinde zůstala 
zase pouhá torza kmenů připomínající totem. Zdravé a krásné stromy jsou 
často ničeny z důvodu neznalosti, krátkozrakosti a neinformovanosti člověka. 
Přitom v mnoha případech je obava ze vzrostlých dřevin naprosto 
neopodstatněná a namísto radikálních – destrukčních řezů by postačil citlivý 
zásah zkušeného arboristy a nikoli jen pana „xy“, který má motorovou pilu a 
umí vylézt na strom. 
    Podle občanského práva je strom považován za věc, tedy součást 
nemovité věci a předmětem vlastnictví, o které je nutno se starat. Rovněž je 
na strom nutno pohlížet jako na prvek životního prostředí, který plní 
nezastupitelné ekologické a estetické funkce. Toto hledisko je zakotveno  
v Zákoně 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů a v prováděcí jeho vyhlášce 395/1992 Sb.. 
    Ochrana dřevin rostoucích mimo les se opírá o tři základní pilíře: 
1.   Obecná ochrana: Dřeviny jsou ze zákona chráněny před poškozováním a 
ničením. 
2.   Povinnost péče: Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je 
povinností vlastníků. 
3.   Povolování kácení: Kácení dřevin rostoucích mimo les, majících obvod 
kmene více jak než 80 cm ve 130 cm výšky, podléhá rozhodnutí místě 
příslušného správního orgánu ochrany přírody.  
    Ořezy stromů povolení nepodléhají a o to více je zde  prostor pro 
dokonalou destrukci mnoha jedinců. Avšak, jak je všeobecně známo, 
neznalost zákonů neomlouvá. Na mnohé vynalézavce, kteří se neobtěžovali 

požádat o pokácení stromu, nebo 
strom ořezali devastačním řezem, si 
již došlápla Česká inspekce životního 
prostředí. Výsledkem takových řízení 
je pak mnohdy tučná pokuta a 
nezřídka i uložení nápravného 
opatření v podobě vysazení nových 
dřevin. 
    Pokud si nevíte rady s dřevinou ve 
vašem vlastnictví, neváhejte kontakto-
vat odborníky v oboru arboristika a 
dendrologie.  
    Často je zbytečné ničit dědictví po 
předcích a nepředat odkaz potomkům.  
   A proto: Dvakrát mysli a jednou 
řež. 

———————————————– 
Foto a text: Bc. Martin Spáčil, 

OVÚS, MěÚ Chrastava 
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    V polovině prosince čekal na několik pracovníků Města Chrastavy 
krásný úkol. 
Skončila akce „Vánoční strom splněných přání“ a 18. prosince 2012 
odjela z Chrastavy dvě plně naložená auta směr Krompach 
v Čechách. Pro ty, kteří netuší, o co se jednalo, krátká rekapitulace. 
V dubnových Chrastavských listech vyšel článek o Dětském domově 
v Krompachu a o předání daru pro děti z tohoto Dětského domova. 
V květnu  DD navštívila TV Chrastava  a v červnu jsme mohli vidět 
vystoupení mažoretek z DD na Chrastavských slavnostech. Dětem 
také byla umožněna návštěva chrastavského teraristického kroužku. 
V září zajela do DD delegace Města Chrastavy a v říjnu zavítala k 
místostarostce Z. Václavíkové ředitelka DD R. Stiblíková. Přivezla 
přáníčka všech 43 dětí a domluvily se podrobnosti této ojedinělé 
akce. V infocentru jsme přáníčka pověsili na vánoční stromeček, 
v listopadových listech jsme vyzvali občany, firmy, spolky a sportovní 
oddíly  k vyzvednutí přáníček. Opravdu jsme nečekali, že se zvedne 
taková vlna zájmu. Přáníčka zmizela ze stromečku během čtyř dnů, 
takže se doplnila nová. Celkem se zapojilo do „Vánočního stromu 
splněných přání“ na 70 jednotlivců, rodin a organizací. 
    Zakoupené dárky se nosily do infocentra, kde byly nafocené, 
zabalené a popsané. Celkem se vrátilo 140 dárečků, takže každé 
dítě dostalo tři dárky. Zbytek se rozdělil do rodinek, v kterých děti 
bydlí, do MŠ a do ZŠ při Dětském domově. Město Chrastava 
zakoupilo spoustu sportovních potřeb, různé drobnosti, mnoho her, 
potřeby pro ruční práce, malování nebo modelování. Do Dětského 
domova v Krompachu v Č. jsme byli pozváni na úterý 18. 12. 2012. 
Děti nás mile přivítaly a u stromečku si připravily vánoční besídku. A 
pak nastal ten pravý okamžik. Začalo rozdávání dárků. Nejprve se na 
tvářích dětí objevilo očekávání, pak nervozita při rozbalování dárků, 
zda bude v balíčku to, co si přály. V jídelně se ozývaly výkřiky 
spokojenosti, očička zářila na všechny strany a úsměvy štěstí se 
objevily u každého. Děti měly neutuchající radost, kterou dávaly 
patřičně najevo. Radovaly se ze všech dárků, darů, dárečků. Všem 
se splnilo, co si napsaly a my byli z reakcí dětí dojatí. Štěstí se  
rozlilo do srdcí všem přítomným – hostům i zaměstnancům domova. 
Příjemná atmosféra vládla i v bytečkách, kam nás děti se svými 
tetami pozvaly. Bylo pro nás připravené pohoštění, děti nám ukázaly 

jak bydlí a žijí, provedly nás po domově a znovu  a znovu projevovaly 
radost. A o jaké dárky se jednalo? Samozřejmě převládaly hračky, 
společenské hry, sportovní potřeby, ale starší děti si přály oblečení a 
kosmetiku, anebo i praktické dárky jako je třeba lampička, povlečení, 
deka, osuška. Mnozí z dárců si vzali i několik přáníček najednou. 
Všem, kteří jste svými dárky udělali dětem radost, velice, opravdu 
velice děkujeme. Jmenovitě podle abecedy se jedná o paní 
Buzikovou E., Foyterovou Ch., Hauserovou s dětmi, Hovorkovou M., 
Hovorkovou R., Hradcovou L.,  Hruškovou H., Jelínkovou, 
Kakačovou J., Kmínkovou W., Koldovou D., Kopeckou P., Koškovou 
M., Královou K., Minaříkovou J., Pelantovou P., Pospíšilovou J., 
Procházkovou R., Suchanovou J., Špakovou J., Teichmanovou Z., 
Valdmanovou H., Václavíkovou Z. ml., Václavíkovou Z., Valentovou 
J. a  Zahradníkovou Z. Dále poděkování patří p. Bitmanovi A., 
Canovovi M., Hovorkovi J., Hlucháňovi R., Urbanovi P., Zahradníkovi 
P. a manželům Z. a L. Komárkovi, I. a V. Loučkovi, J. a P. Loučkovi, 
D. a P. Pěchovi, V. a R. Povýšilovi, I. a A. Stahoňovi, E. a D. 
Vajnerovi, J. a F. Vokounovi a I. a K. Žemličkovi. O dárky se také 
postarala rodina Dankova, Efflerova, Kačenova, Kredbova, Marxova, 
Skálova a Vackova. Z chrastavských firem a oddílů se jedná o: 
Drogerie Teta, horolezecký oddíl Pikl, Jízdní kola Dědík, Jiteba, 
Kadeřnictví Žůrová R., Klub českých turistů, kolektiv OVÚS, 
Kuželkářský oddíl, Město Chrastava, oddíl stolního tenisu Spartak, 
oddíl řeckořímského zápasu Spartak,  Papírnictví Zahradníková Z., 
kolektiv Pošty, Sokol ženy II., SPHMCH, Stavoklima, T.O.M. Perseus 
a zaměstnance ZŠ. Zvláštní poděkování patří Matýskovi 
Sehnoutkovi. Ostatní dárci si nepřáli být jmenováni, ale i jim patří dík. 
Všichni jmenovaní nepatří svým bydlištěm pouze do Chrastavy, 
Andělské Hory čí Vítkova, ale i do Nové Vsi, Stráže nad Nisou, 
Machnína, Liberce a dokoce i do Prahy. 
    Z celé akce je pořízen videozáznam a předávání dárků je i 
nafoceno. Jako poděkování každý dárce obdrží DVD  z této akce. 
K vyzvednutí bude na infocentru. Přítomna byla i televize Genus a její 
záznam proběhl ve zprávách TV Prima dne 20. 12. 2012. 
     Ještě jednou všem DÍKY! 

                         Jitka Marxová      

Vážení přátelé, dámy a pánové,  
   nejprve chci poděkovat vám, kteří jste se také zúčastnili akce „Vánoční strom splněných přání“. 
   Bylo úžasné, jak se ihned po vyhlášení akce začaly hromadit dárky.  
   V úterý 18. prosince 2012 jsme se všemi dárky dorazili do Dětského domova v Krompachu. Děti měly připraven skvělý program plný 
básniček a  koled včetně vystoupení mažoretek. Pak již přišel hlavní bod programu – začaly se rozdělovat dárky. Mohu vám říci, že jsme 
dojetím i těžko mluvili – děti byly unešené a každé si své vysněné dárky chovalo jako nejvzácnější poklad. Velký a silný zážitek spojený 
s pocitem dobrého „dí-la“ nás všechny provází a povzbuzuje do nového roku. 
   S paní ředitelkou jsme se domluvili, že nás děti zase navštíví a vystoupí na Chrastavských slavnostech 2013 a již dnes vím, že určitě budu   
velice podporovat  tuto „vánoční akci“ a doufám, že za pár let již budeme moci hovořit o tradici, ve které budou pokračovat i naši následníci.  
 
Vážení čtenáři, 
přeji vám v roce 2013 mnoho štěstí, spokojenosti, lásky, porozumění, přátelství, zdraví a pohody. 

Zita Václavíková,  místostarostka 

Město Chrastava nabízí k prodeji
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    V neděli dne 2. 12. 2012 opět zavítal do zasněžené Andělské Hory Mikuláš s an-
dělem a čertem.  
   Rodiče s dětmi si čekání pod rozsvíceným stromem krátili poslechem koled a 
příjemným popovídáním se sousedy. Děti pouštěly balónky s přáníčky pro Ježíška.  
   Mikuláš s andělem rozdali dětem za pěknou říkanku či básničku připravené 
dárečky. 
   Sváteční odpoledne příjemně uběhlo a těšíme se na další akce Osadního výboru 
Andělská Hora. 

    Ve středu 5. prosince 2012 přišli na chrastavské náměstí Mikuláš, čert a anděl 
a přinesli dětem bohatou nadílku. Spolu s nimi se slavnostně rozsvítil vánoční 
strom. Náměstí bylo zaplněno dětmi s rodiči, kteří se na trojici těšili a Mikuláši 
přednesli písničky a básničky.  
    Vánoční koledy k poslechu hrála i kapela Bohemia Universal Band. Pro 
přítomné bylo připraveno občerstvení a vánoční výrobky nabídli také zástupci 
Domova pro mentálně postižené v Liberci Harcově.  
 

Bc. Pavel Urban – vedoucí Společenského klubu  

    Poslední akcí Dámského klubu v loňském roce bylo „Sladké odpoledne a adventní vyrábění“. Sešli jsme se v pátek 7. prosince 2012 v 17 
hodin v CVA. Děti si mohly zdobit vánoční perníčky, uplést mini vánočku, vymačkat marcipán, navléknout hvězdičku z dutých foukaných 
perliček, vyrobit vánoční ozdobu, zazpívat si koledy. Akce se vydařila, vánočky se nespálily, děti byly velmi šikovné a trpělivé. Jsme rády, že si 
cestu do Dámského klubu našly maminky a babičky se svými ratolestmi, i když se konaly předvánoční akce i na jiných místech. Děkuji všem 
členkám klubu, které se podílely na přípravě i na průběhu této akce. Ať už napekly perníčky, zadělaly těsto na vánočky, zajistily marcipán nebo 
materiál na výrobu ozdob. 
 
    První setkání Dámského klubu v roce 2013 se koná v pátek 18. ledna v CVA od 17.00 hod., kdy nás navštíví kosmetička s kartářkou. Přijďte 
mezi nás. 
 

  Jitka Marxová  
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DÁMSKÝ KLUB Chrastava 
při Společenském klubu 

Vás srdečně zve na 
 

„POSEZENÍČKO“ 
Čeká nás povídání s kosmetičkou Kateřinou Vítovou 

 a praktické ukázky líčení. 
Přijde mezi nás i kartářka a kdo bude chtít,  

může nahlédnout do budoucnosti. Cena dle délky věštění. 
 

KDE: v CVA – Turpišova ulice 
KDY: v pátek 18. 1. 2013 od 17.00 hod. 

 
Těšíme se na vás a zveme mezi nás i nečlenky klubu... 

    Prosincová výstava byla zahájena slavnostní vernisáží ve 
středu 5. prosince 2012 ve 14.00 hodin v městském muzeu. 
Jednalo se o tradiční vánoční výstavu betlémů, které zapůjčili 
hlavně pánové Václav Janeček a Josef Smolík. K vidění bylo 
celkem 30 betlémů, ale i malované figurky od chrastavského 
rodáka Josefa Führicha. V galerii jste mohli spatřit skleněný 
betlém, keramický, dřevěný ale i betlém z dutých foukaných 
perliček firmy Rautis a betlém ze skla SUPŠS v Železném 
Brodu, a nebo mini betlémek. Všechny přítomné přivítala 
místostarostka Zita Václavíková. 
O hudební doprovod se postarali František Bouda a Katka 
Holinská, kteří nám zahráli a zazpívali několik koled. Výstava 
byla doplněna čtrnácti panely s novoročenkami nebo-li PF a 
ukázkou vánočních zvyků. Nejstarší „PéeFko“ bylo z roku 1904. 

Mohli jste přispět na dobrou věc a udělat radost sobě, ale i svým blízkým 
zakoupením výrobků klientů Oblastní charity Liberec – Domovy pro matky 
s dětmi v tísni – Domovy sv. Anny a sv. Moniky a Domova pokojného stáří sv. 
Vavřince v Chrastavě. Své výrobky poprvé nabídly i klientky DPS v Turpišově 
a Bílokostelecké ulici. Za zvuků koled a vůně purpury jsme se naladili na 
sváteční atmosféru. Věřím, že výstava všechny potěšila a přispěla k vánoční 
náladě. 

                                                                 Jitka Marxová 

    První výstava v novém roce se jmenuje „PERLY  LUŽICKÝCH  HOR“ 
a srdečně vás na ni zve Společenský klub Chrastava, který ji pořádá ve 
spolupráci se Společností pro Lužické hory. Jedná se o putovní výstavu 
na téma Lužické hory – vulkanické vrcholy, louky a mokřady, podzemí, 
kamenné monumenty, tajemné hvozdy. Výstava probíhá v rámci 
projektu „Přeshraniční ekologická výchova v oblasti ochrany přírody a 
trvale udržitelného rozvoje v Českosaském Švýcarsku, Hornolužickém 
pohoří a Lužických horách“. 

Více informací lze získat na www.spolecnostlh.cz. 
 

    Na tuto tématickou výstavu jste zváni do městské galerie ve dnech 
4. – 29. 1. 2013. 
Otevřena je denně od 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod. 

                  Jitka Marxová 
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8. PLES MÌSTA

Chrastavy
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VÍCE INFORMACÍ NA WWW.CHRASTAVA.CZ sponzorsky vytiskla fa

PERLY LUŽICKÝCH HOR
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LIDOVÉ SADY
LIBEREC

3. ledna      čtvrtek 19.00           5. abonentní koncert 54. sezony komorní hudby 
                                                   JAROSLAV SVĚCENÝ a JULIE SVĚCENÁ, večer na téma housle 
 
5. ledna      sobota 19.30           Experimentální studio 
                                                   VÍTÁNÍ NOVÉHO ROCKU III – koncert mladých libereckých kapel EXIL 51, The Scoffers 
 
7. ledna      pondělí 19.30          Experimentální studio 
                                                   DOBROVOLNICÍ VE SLUNEČNÍ ŠKOLE – o cestě po zamrzlé řece, výuce, pobytu a životě v odlehlém  
                                                   Kargyaku v indických Himálajích ve výšce 4200 metrů, bude promítat a povídat Blanka Nedvědická  
 
 8. ledna     úterý 18.30              Experimentální studio 
                                                   Klub přátel výtvarného umění: PŘÍRODA A PAMÁTKY  JIŽNÍHO TYROLSKA, přednáška Ing. J.Štajnera 
 
13. ledna    neděle 14.00           TANEČNÍ ODPOLEDNE – tato akce je podpořena z Kulturního fondu SM Liberec   
 
16. ledna    středa 19.30            Experimentální studio 
                                                   Krátké a úderné divadlo: KDEŽE LOŇSKÉ NĚHY JSOU 
                                                   - tři příběhy o šesti obrazech, intimní nahlédnutí do soužití tří naprosto odlišných párů a všechno to končí  
                                                   ve Wembley 
 
21. ledna    pondělí 19.30          Experimentální studio 
                                                   VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ O DRAVCÍCH  
                                                   - Milan Straka, Jan Hanela a Bob Šťovíček patří k našim nejuznávanějším sokolníkům,  
                                                   o jejich životní lásce si s nimi bude povídat Martin Stránský 
 
22. ledna    úterý 19.30              Experimentální studio 
                                                   Pavel Kolombo uvádí: 
                                                   DJ KOLOMBO – talent z Talentu zavítá do Liberce 
 
24. ledna    čtvrtek 19.30           Experimentální studio 
                                                   JAN BURIAN – povánoční antidepresivní večírek 
 
25. ledna    pátek 20.00             Rádio Contact Liberec uvádí: 
                                                   TRADIČNÍ MASOPUSTNÍ BÁL RCL 
                                                   - pravé vepřové hody a navíc překvapení…  hraje: Big ´O´ Band 
 
27. ledna    neděle 17.00           Experimentální studio 
                                                   Pohádkové odpoledne – skupina Hm… 
                                                   HM… - KLUKOVINY  
                                                   - představení plné dětských písniček se zhudebněnými texty V. Nezvala, F. Hrubína, P. Šruta, J. Ortena,  
                                                   J. Hiršala, J. Kainara, I. Blatného a dalších 
 
27. ledna    neděle 19.30           Experimentální studio 
                                                   HM… 
                                                   - byl jednou jeden šakal, ten šakal smutně plakal – protože nepřišel na koncert Hm… 
 
28. ledna    pondělí 19.30          Experimentální studio 
                                                   NÁŠ OSUDOVÝ MADAGASKAR 
                                                   - povídání o nezapomenutelných cestách na čtvrtém největším ostrově světa s naprosto unikátní faunou  
                                                   i florou Vás provedou Monika a Jirka Vackovi 
 
29. ledna    úterý 19.30              Experimentální studio 
                                                   ZEMĚLOĎ PLUJE  
                                                   - film o nekonvenčním přístupu ke stavbě obytných domů amerického architekta Michaela Reynoldse - 
                                                    hlavním mottem je nezávislost – nezávislost na ekonomice, na dodávce energií a vody 
 
30. ledna    středa 19.30             Divadlo bez opony – Divadlo Háta  
                                                   TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH 
                                                   - mladí manželé Tom a Linda s napětím očekávají pracovnici z Úřadu pro adopci dětí, jenže velké 
                                                    komplikace způsobí dva Tomovi bratři se svými "geniálními nápady" 
 
31. ledna    čtvrtek 19.30           Experimentální studio 
                                                   JABLKOŇ 
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    Pokud by někdo v pondělí 17.prosince večer procházel bedřichovským lesem, připadal by si jako v říši skřítků, bludiček a tajemných postav. 
Mihotavá světla baterek, čelovek a lucerniček se pohybovala temnotou a hledala podle mapy šest kontrol „orienťáku“.   
     Kdo to byl? Přeci děti z kroužku OB a jejich rodiče. Sešlo se jich k netradiční vánoční besídce kolem šedesáti a všichni v pořádku dorazili do 
cíle uprostřed tajuplného lesa, kde na ně čekal ozdobený stromeček, živý betlém, zpěv koled , spousta dárečků, cukroví, prskavky… 
Rádi bychom našim dětem a jejich rodičům,ale i vám ostatním popřáli v novém roce 2013 radost ze života a splnění alespoň některých přání. 
 

                                                                                      E. Kašková 
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    V sobotu 22. 9. 2012 probíhala ve Stráži nad Nisou tradiční soutěž s názvem „Strážský vršek“ v disciplíně požární útok. 
Soutěž byla rozdělena na dvě části. Dopolední, kdy mezi sebou soutěžily týmy z kolektivů „Mladých hasičů“, a odpolední, kdy se předvedly 
týmy dospělých hasičů, sborů ze širokého okolí. 
    Náš sbor měl zastoupení jak za děti, tak za dospělé. 
Dětem, které startovaly v kategorii mladších žáků, se útok 
povedl na jedničku. Respektive dosáhly na 2. místo, ale jak 
se později ukázalo, vlivem špatné komunikace 
zapisovatele s časomírou došlo k zapsání špatného času. 
Na vše se ale brzo přišlo a po opravení časových údajů se 
náš tým umístil na 1. místě s náskokem pouhé půl sekundy 
nad místními (31,33 s, Stráž nad Nisou 31,70 s). Domů si 
tak děti odvezly zlatý pohár  a několik dalších drobných 
cen. 
    V kategorii dospělých jsme se rovněž snažili a 
výsledkem nakonec bylo 10. místo. Nutno ale podotknout, 
že konkurence byla veliká. 
 
Je zažitou tradicí, že se na ,,Strážském Vršku“ požární 
útok provádí do kopce. Letos tomu z technických důvodů 
bylo jinak a tak se celá soutěž konala na rovině před 
hasičskou zbrojnicí. Bohužel, nebo možná bohudík :-) 
—————————————————————————–– 
zleva: Ondřej Kedaj, Adéla Hauserová, Adam Válek, Adam 
Brand, Štěpán Danko, Jakub a Kačka Partlovi 
 

 
    O víkendu 10. a 11. 11. 2012 se v Karlinkách konalo podzimní kolo celoroční hry Plamen pro 
sezónu 2012/2013. Za studené soboty zde změřily síly vytrvalosti a vědomosti 5-ti členné 
hlídky ,,Mladých Hasičů“ v ,,Závodě požární všestrannosti” (ZPV) v kategoriích mladší a starší 
žáci. 
    Za Chrastavu se na startovní čáru postavily dvě hlídky, dívčí a chlapecká. Dívčí hlídka 
nakonec obsadila 7. místo a chlapecká 12. z celkových 14 v kategorii. Do jarní části hry ,,
Plamen“ se započítává lepší výsledek a tak má na svém kontě kolektiv 7 bodů. 
    Za ještě studenější neděle se pak na tom samém místě konalo podzimní kolo pro dorost. 
Rovněž se jednalo o soutěž ZPV, ale samozřejmě dle pravidel pro tuto kategorii. 
    Naše zastoupení bylo v kategoriích jednotlivci – dorostenky Adélou Židlickou (na fotografii vle-
vo) a Dianou Dymešovou (na fotografii vpravo), které běžely za tuto kategorii premiérově. A v 
kategorii jednotlivci – dorostenci Tomášem Hájkem a Janem Pipišem, kdy Tomáš běžel rovněž 
prvně. 
A nutno říci, že právě Tomáš dal o sobě soupeřům vědět, když se umístil na 7. místě. Honza se 
pak umístil ještě o dvě pozice lépe, na místě 5. 
Dívky se umístily: na 15. místě Diana a na 17. místě Adéla. Největším vítězstvím ale je, že se 
vrátili všichni do cíle v pořádku. 
 

    Pokud se ohlédnu zpět za letošním rokem 2012 a sezónou 2011/2012 mohu ho s jistotou označit za úspěšný. Podařilo se nám rozšířit 
řady a získat nové členy, hlavně díky přípravce, oddílu který začal fungovat v roce 2011 a který pracuje s dětmi pod věkovou hranicí 6-ti let a 
je vlastně předstupněm ,,Mladých hasičů“. Přičemž dolní hranice věku je od května 2012 posunuta na tři roky. 
    Ale i po soutěžní stránce byl rok 2012 úspěšný. Opět jsme se zaměřili na celoroční hru ,,Plamen“ a zúčastnili se obou jejích částí. 
Podzimní, kde jsme soutěžili v ,,Závodě požární všestrannosti“ (ZPV), a jarní části, kde na nás čekaly štafety 4x60 metů překážek, štafeta 
dvojic a požární útok. Celkově jsme následně skončili na 5. místě, nicméně za zmínku stojí, že v požárním útoku se nám tentokráte podařilo 
ukořistit 1. místo s časem, který nepřekonaly ani soutěžní týmy z kategorie starších žáků . 
    Taktéž na pohárových soutěžích se nám nevedlo špatně. Zúčastnili jsme se Mníšeckého kolečka, Jeřmanického víceboje, Karlinského H-
faktoru, Strážského poháru pro děti, přičemž z posledních dvou zmiňovaných děti domů přivezly cenné kovy. 

 
    Největší úspěch se nám podařil v kategorii dorost, když se v červenci 
Daniel Dymeš umístil na 8. místě na Mistrovství ČR dorostu v požárním 
sportu ze 42 účastníků v kategorii jednotlivci. A ačkoliv to byl jeho 
poslední závod za tuto kategorii, jsou tu další členové, kteří usilují o 
minimálně stejný úspěch. 
 
    Co se výhledu do příštího roka a sezóny 2012/2013 týče, cílem je 
nepolevovat a pokud možno ještě více zahustit aktivitu jak u Mladých 
hasičů tak u dorostu. Znovu se zaměřit na celoroční činnost a hru 
“Plamen“ a v rámci ní organizovat výlety a vyrážet na pohárové soutěže 
pokud možno ve větší míře. A také nás v roce 2013 čekají ukázky na 
Chrastavských slavnostech a při oslavách výročí 145 let od založení 
sboru v Chrastavě. 
 
    Závěrem mi dovolte, abych Vám za sebe, kolektiv ,,Mladých hasičů“ a 
sbor popřál v roce 2013 hodně úspěchů. 
 

                                            Za SH ČMS SDH Chrastava Židlický 
Vladimír, vedoucí kolektivu Mh 
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Mikuláš v MŠ a ZŠ 
Ve středu 5. 12. nás navštívil Mikuláš s andělem a čertem. Trošku jsme se báli, protože 
během roku jsme si také malinko zazlobili. Po básničkách jsme ale strach odhodili a od 
Mikuláše jsme za ně dostali něco na zub. 
 

Vánoce v Aréně 
Jako v loňském roce jsme se opět zúčastnili vánočního programu v Tipsport areně 
v Liberci. Shlédli jsme pohádky, fandili malým hokejistům Bílých tygrů, mladým 
basketbalistům Kondorů a potlesk si zasloužily i krasobruslařky. Zúčastnili jsme také se 
výtvarné soutěže. Program se nám moc líbil a každý jsme dostali malý dárek. 
 

Vánoční besídka v MŠ 
Ježíšek v naší školce naděloval již ve čtvrtek 13.12. dopoledne. Od časného 
rána jsme byli napjatí, zda k nám trefí a zda si dárečky zasloužíme. Byli jsme 
hodní a Ježíšek nám dárky nadělil. To bylo radosti! 
 
Vánoční koncert 
V podvečerních hodinách v úterý 18.12. jsme si za účasti bývalých žáků naší 
školy Terezky Dymešové, Káji Málkové a Martina Pavelky zazpívali vánoční 
koledy, které s dětmi na flétničky a ve sboru Vítkováček připravily paní 
učitelky Míšková a Pilařová. Rodiče malé zpěváčky a muzikanty odměnili 
potleskem, paní ředitelka sladkými perníčky. 
 
Beseda v knihovně 
Ve středu 19.12. jsme se vydali do liberecké knihovny na besedu. Vyprávěli 
jsme si o knížkách a zasoutěžili jsme si ve vánočních zvycích a tradicích. 
Beseda se nám moc líbila. 
 
PF 2013 
Příjemné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v Novém roce přejí všem žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Vítkov. 
 
Zápis do 1.třídy ZŠ Vítkov  
V pondělí 21.ledna 2013 se koná zápis do 1.třídy základní školy ve Vítkově. Uvítáme všechny předškoláčky a rodiče prosíme, aby nezapomněli 
s sebou vzít rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 

                                                                                  Mgr. Romana Sobotková 
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Hledáte pro své děti kvalitní střední školu s výtvarným zaměřením? Máte zájem jejich 
tvůrčí energii investovat do navrhování designu? 
 
Střední uměleckoprůmyslová škola v Železném Brodě vyhlašuje druhé kolo 
talentových zkoušek pro obor DESIGN SKLA – 5. února 2013 (úterý). 
 
    Škola nabízí výuku navrhování originálního designu, používá nejmodernější technologie, 
skvělé počítačové vybavení a profesionální grafické programy, včetně softwaru pro 3D 
modelování. Více detailních informací na: www.supss.cz  (sekce Design skla > Přijímací 

řízení / tel.: 483 346 162). 
     Důležité poznámka: stávající systém umožňuje žákům, kteří se účastní přijímacího řízení 
s talentovou zkouškou, účast i na přijímacím řízení jiných typů škol. Absolvování 
přijímacího řízení s talentovou zkouškou je pro žáky výhodou a není tím dotčeno jejich 
právo na podání dvou přihlášek na střední školy v měsíci dubnu. 

Jednota bratrská Chrastava 

Adventní vyrábění 

Každý rok v odpoledni před prvním adventem se scházíme spolu se všemi, kteří se těší na Vánoce, k výrobě vánočních dekorací, přání a 
drobných dárků. Stejně tak tomu bylo i letos. V sobotu 1. prosince, těsně před setměním, se v Bételu poprvé rozzářila hvězda, oznamující 
blížící se svátky. A právě v tu dobu se začali scházet děti, rodiče a prarodiče ke společnému vyrábění. Letošní adventní dílna se díky již téměř 
zrekonstruovaným prostorám nacházela  ve dvou podlažích. V suterénu bylo možné vyrobit si adventní věnec a netradiční vánoční ozdobu, 
v přízemí si příchozí tvořili přání, svícny, dózy na cukroví a a drobné dekorace.  
 
Ten, kdo již byl unaven, mohl odpočívat při vánočních pohádkách v minikinu nebo se posilnit v kavárně. I když dům byl plný téměř od sklepa až 
po půdu, všichni zúčastnění se shodli na tom, že to stálo za to.  
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Vánoční kavárna Klubu Evergreen  

Po roční odmlce jsme v rámci Klubu Evergreen pro seniory 
opět uspořádali vánoční kavárnu, která je vždy určitým 
zastavením a připomenutím toho, proč vlastně Vánoce 
slavíme. Narození Krista jsme si připomenuli v bohatém 
programu, ve kterém vystoupil pěvecký sbor Jiřičky, 
hudební skupina Jednoty br. Bétel a zatančili skřítci 
z tanečního klubu J-Dance, kteří na závěr svého vystoupení 
rozdali přítomným seniorům drobné dárečky. Význam 
Vánoc ve svém slově shrnul pastor Sboru Jednoty bratrské 
Chrastava ThMgr. Šimon Dvořák. Na závěr večera jsme 
vyrazili s menší skupinou seniorů do Kryštofova Údolí, kde 
jsme si prohlédli Jírův betlém a zdejší atrakci orloj, který zde 
vybudoval pan Chaloupka. Děkujeme všem, kteří vytvořili 
příjemnou atmosféru vánoční kavárny. 

V LEDNU VÁS SRDEČNĚ ZVEME: 
Matka a dcera / pátek 18. 1. 2013 od 19.00 hod.  
Přednáška s besedou, kterou povede paní Jolana Krásná, výchovná a pastorační poradkyně z Liberce. Uslyšíte praktické rady 
i odborné informace týkající se vztahů matky a dcery. Na závěr nebude chybět prostor pro diskusi. 

Přemysl Sobotka:  

„Demokracie je pro mě posvátná.“ 
 
    V první přímé volbě prezidenta České republiky má 
Liberecko svého kandidáta. Je jím MUDr. Přemysl 
Sobotka, kterého vybrali členové ODS v primárních 
volbách.  
 
    Pan Dr. Sobotka žije v Liberci od r.1945. Po ukončení 
Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze nastoupil v 
roce 1968 na chirurgické oddělení liberecké nemocnice, 
odkud po dvou letech přestoupil na rentgenologii. Od 
roku 1991 byl primářem. Do roku 1989 se politicky neangažoval, nebyl členem žádné politické strany. Od listopadu 1989 byl aktivní 
v Občanském fóru. V roce 1991 vstoupil do ODS, v letech 1990 - 1996 byl radním města Liberce a členem vedení liberecké nemocnice. 
V současné době je Dr. Sobotka senátorem za liberecký volební obvod č.34, za který byl zvolen již počtvrté (1996, 1998, 2004, 2010). Po celé 
období byl ve funkci místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky, s výjimkou let 2004 – 2010, kdy byl jeho předsedou. 
 
    Přečtěte si rozhovor s Přemyslem Sobotkou na stránkách místního sdružení ODS (www.ods-chrastava.cz). Další informace naleznete 
v osobní prezentaci MUDr. Sobotky (www.premyslsobotka.cz) a na stránkách ODS (www.ods.cz/prezidentske-volby-2013). 
 
Věříme, že názory a lidské i politické zkušenosti pana doktora Sobotky vás přesvědčí a že získá vaši podporu při volbě prezidenta ČR ve dnech 
11. a 12. ledna 2013. 
 

Petr Medřický, předseda MS ODS 
Karel Žemlička, místopředseda MS ODS 
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Krásné cesty ve slotě i za jasného počasí                              přeje T.O. Perseus Chrastava 
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Ranní ptáče, dál doskáče…  
 
Vstáváte denně do práce nebo do školy?  A chcete mít u toho příjemného společníka? Stačí jediné, 
zapnout si správné rádio J.  Pokud chcete být v obraze, co se kde děje na Liberecku a Jablonecku, 
nalaďte si Český rozhlas SEVER.  
Český rozhlas Sever vysílá nově každé všední ráno z Liberce, a to od 5. do 8. hodiny ranní. Tříhodinový 

blok naplněný především informacemi z Libereckého Kraje, zprávy každých 20 minut s počasím, přesný čas a plno pěkných písniček,  to je 
Dobré ráno z Liberce. Mluveným slovem vás provedou  moderátoři Tomáš Beneš nebo Honza Žíla. Uslyšíte různé reportáže z našeho dění, 
s námi budete mít přehled, kde se co děje. Nezapomínáme na zajímavé lidi z regionu, vždy po půl osmé si zveme hosta, který se podělí o 
zážitky, novinky, aktuální informace. U mikrofonu se vystřídá řada sportovců, herců, vědců, pamětníků, odborníků z nejrůznějších oblastí 
právě z Libereckého Kraje. Od ledna připravujeme do začátku jara seriál o libereckých rozhlednách. A že jich je plno, přesvědčte se u nás, 
třeba zrovna vám dáme tip na hezký výlet.  
Vstávání vám zpříjemníme hezkými písničkami, s důrazem na českou muziku. Teď už stačí jediné, naladit správnou frekvenci 88,8 FM nebo 
91,3 FM 

SOUKROMÁ INZERCE / SOUKROMÁ INZERCE / SOUKROMÁ INZERCE / SOUKROMÁ INZERCE 
——————————————————————————————————————————————————————————————— 
Zaměstnaná mladá maminka z dvěma dětmi hledá PRONÁJEM BYTU v Chrastavě. Zaplacení kauce pro mě není problém. Mobil: 721 439 719 
——————————————————————————————————————————————————————————————— 
HLEDÁM OSOBU se základními znalostmi a zkušeností při vyhledávání nákupů a prodejů na internetových portálech typu Aukro a pod.  
Jedná se o spolupráci z domova na vlastním PC. Ostatní podmínky dohodneme osobně. Nabídky prosím zasílejte na e-mail: 
FAPO@QUICK.CZ 
——————————————————————————————————————————————————————————————— 
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