Československo a Česká republika nikdy neměla, nemá a zřejmě již mít nebude svého krále či královnu, jako má například Velká Británie.
Tradičně je však u nás ve velké úctě prezident republiky.
Je to tak již od počátku republiky, respektive od 18. listopadu 1918, kdy byl prvním Československým prezidentem zvolen Tomáš Garrigue
Masaryk. Institut hlavy státu je navíc zesílen i tím, že prezident republiky sídlí na Hradě, někdejším sídle českých králů. I tato tradice platí
v naší republice již od počátku, respektive od 21. prosince 1918, kdy se prezident Tomáš Garrigue Masaryk konečně dostal z USA domů.
Radnice našeho města je reprezentačním domem všech Chrastavanů celé Chrastavy. Považuji proto za důležité, že se návštěvníci radnice
v jejich prostorech setkávají s obrazy významných osobností našeho města, kterým bylo od roku 1997 udělováno ocenění „Síň slávy“ za
celoživotní práci v oblasti sportu a od roku 2007 ocenění „Osobnost města Chrastavy“. Návštěvníci naší radnice se také setkají v jejím prvním
patře se starosty Chrastavy již od roku 1411 (sic!) jmenovitě a od roku 1911 s jejich podobiznami ve fotografiích.
Samotná kancelář starosty města je reprezentační místností, kde jsou nejen přijímány nejdůležitější návštěvy domácí i zahraniční, ale i
návštěvy školních dětí a samozřejmě občanů našeho města. Myslím si proto, že tato místnost je tím pravým místem, kde má být a je umístěn
nejen originál vlajky města Chrastava, ale též symbol naší země státní znak a fotografie všech prezidentů naší vlasti, kteří hlavou státu byli
v době demokratické (nikoli tedy v období protektorátu či komunistického zřízení). A tak v kanceláři starosty města Chrastavy jsou umístěny na
vhodných místech obrazy bývalých prezidentů Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda Beneše a
Václava Havla a pod státním znakem České republiky současného prezidenta Václava Klause.
Po ukončení jeho mandátu dne 7. 3. 2013 bude obraz Václava Klause umístěn mezi svými
demokratickými předchůdci a jeho místo pod velkým státním znakem zaujme nový prezident,
ať již se jim stal ze současných kandidátů kdokoli (psáno před prezidentskou volbou
s vědomím, že čtenáři ChL již výsledek volby znají). Úcta k hlavě státu je podle mého názoru
jedním ze základních axiomů demokratického státu a umístění obrazů všech prezidentů
v kanceláři starosty (z nedlouhého období demokracie v naší zemi) považuji za elementární
projev úcty k naší vlasti jako takové.
A právě z důvodu toho, že institut prezidenta republiky demokratického státu, ať již volba
prezidenta proběhla volbou nepřímou či volbou přímou, si zaslouží ze své podstaty úctu,
jsem nechtěl dát a nedal žádné své doporučení koho v historicky první přímé volbě volit. Byl
jsem si vědom, že ať již bude zvolen kdokoli, bude to prezident zvolený v demokratickém státě
demokratickou volbou, bude to prezident nás všech.
V Chrastavě dne 9. 1. 2013
Ing. Michael Canov, starosta

Ze zasedání rady města
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Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
 schválila
zadání veřejné zakázky „Chrastava – ulice Bezručova, oprava povrchu
komunikace“ spolu s návrhem na jmenování komise pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek
 schválila
na základě žádosti darovací smlouvu DR/1/2013 – finanční dar Sboru
Jednoty bratrské Chrastava, IČ 46745815, zastoupený statutárním
zástupcem Th.Mgr. Šimonem Dvořákem a pověřila starostu města
jejím podpisem (příloha č. 2 k originálu usnesení )
vzala na vědomí
zápis č. 2012/14 z jednání bytové a sociální komise ze dne 17. 12.
2012
 rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Ondřeji Vojkůvkovi
rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Pavlíně Rabatinové
 rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Luboši Zavadilovi
 rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní a panu Emílii a Petru
Hasseovým

schválila
1) hodnocení a zadání akce „Nábytek do počítačové učebny“ na
základě Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, v souladu s § 6
a § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, a se Směrnicí Rady města Chrastava č.1/2012,
o zadávání veřejných zakázek, a přidělila zakázku Hilbert Interiéry
s.r.o. Dětmarovice 1262, Dětmarovice, PSČ 73571, IČ28661133
2) návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Hilbert Interiéry s. r. o.
Dětmarovice 1262, Dětmarovice, PSČ 73571, IČ 28661133 na
realizaci akce „Nábytek do počítačové učebny“ a pověřila ředitele
školy jejím podpisem

Dne 1.1.2013 nabyla účinnosti tzv. "velká novela" stavebního
zákona. Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přináší
do praxe stavebních úřadů velké množství změn.
Současně s novelou stavebního zákona byly novelizovány i
některé související předpisy, např. zákon o správních poplatcích nový sazebník zavádí správní poplatky i za některé dříve
nezpoplatňované úkony. V nejbližších týdnech očekáváme schválení
nových prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu.

posouzení, od 300 m² do 1000 m² - vyžadují územní souhlas a nad
1000 m²- vyžadují územní rozhodnutí.

Nejdůležitějšími změnami pro stavebníky jsou například:
1) Územní posouzení, ohlášení ani povolení nevyžadují
•
skleník do 40 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v
odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, bez
podsklepení,
•
bazén do 40 m² zastavěné plochy na pozemku rodinného domu
nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území umístěný v
odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku,
•
stavby do 25 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním
nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na
pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která
souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k
výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o
jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu
s územně plánovací dokumentací, je umisťovaná v odstupové
vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m a plocha
části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění
bude nejméně 50% části celkové plochy pozemku rodinného domu
nebo stavby pro rodinného rekreaci (např. sklady sezónních potřeb,
zahradního nářadí, pergoly, apod.)
2) Ohlášení nevyžadují - přípojky nad 50 m (stále je, ale nutné
územní posouzení).
3) Stavební povolení nevyžadují - stavby do 50 m² zastavěné
plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené
nejvýše do hloubky 3 m.
4) Změny druhu pozemků do 300 m2 - nevyžadují žádné územní

 s c h v á l i l a souhrn úkolů v lesích města Chrastavy na r. 2013
s tím, že úkoly v příloze č. 2 jsou minimální a úkoly dle přílohy č. 3
(těžební činnost) jsou rozsahem maximální a budou realizovány
v rozsahu minimálně nutném k pokrytí nákladů pěstební činnosti
 u l o ž i l a vedoucímu ORM zajistit realizaci dle bodu č. 1 včetně
uzavření příslušných smluv
 schválila
smlouvu Rů/1/2013 o spolupráci při zajištění průběhu akce „
Nejúspěšnější sportovci libereckého okresu“ s Libereckou sportovní a
tělovýchovnou organizací o. s., IČ 467 478 18, Jablonecká 18, 460 01
Liberec 1

Pro stavebníky je důležitá především změna sazeb správních poplatků
Pro informaci níže uvádíme výběr nových sazeb správních poplatků u
nejčastěji prováděných úkonů.
Územní rozhodnutí, územní souhlas
Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání
rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
• ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 1000,- Kč
• ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 5000,- Kč
• ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenech a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500,- Kč
•
ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží
1000,- Kč a 500,- Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5000,- Kč
•
ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) (např. penziony)
20000,- Kč
•
ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300,- Kč
•
ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) (např. malý
rybník) 3000,- Kč
• Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 1000,- Kč
• Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na
využívání území 5000,- Kč
Poznámky
• Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb, které jsou
uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve
výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech
této položky.
•
Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve
výši poloviny sazby příslušného poplatku.
•
Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere
správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v
příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky
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18 - (položka 18 je část Stavební povolení).
Stavební povolení
• Vydání stavební povolení
ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro
rodinnou rekreaci 5000,- Kč
- ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 10000,- Kč
- ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenech a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500,- Kč
ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží
1000,- Kč
- a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5000,- Kč
- ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení
1000,- Kč
- ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 10000,- Kč
- ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300,- Kč
- ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3000,- Kč
•
Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení
1000,- Kč
• Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1
písm. a) až e) stavebního zákona 1000,- Kč
• Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v
bodě 3) 500,- Kč
•
Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 1000,- Kč
• Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500,Kč
• Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby 1000,- Kč
• Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 1000,- Kč
• Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby 500,- Kč
• Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500,- Kč

Oprava části
místní komunikace Andělohorská,
poškozené při povodni v srpnu 2010.

PODPOŘENO Z FONDU SOLIDARITY EU NÁPRAVA POVODŇOVÝCH ŠKOD,
SRPEN A ZÁŘÍ 2010

• Vydání souhlasu s odstraněním stavby 500,- Kč
•
Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických
požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na
bezbariérové užívání staveb 5000,- Kč
Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně
stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi
se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány
mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo
ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého
pobytu.
•
Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou
povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými
písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb
poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
•
Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad
poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných
bodech této položky a položky 17.
Místní šetření nebo ohledání na místě za každou započatou hodinu v
pracovní době správního úřadu 500,- Kč
Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo
ohledání na místě prováděné při mimořádných hromadných
událostech nebo nehodách, místní šetření nebo ohledání na místě
prováděné podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu
daní a poplatků, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle
zvláštního právního předpisu upravujícího katastr nemovitostí České
republiky.
Občanům vždy doporučujeme osobní návštěvu stavebního
úřadu za účelem konzultace konkrétního stavebního záměru.
OVÚS, MěÚ Chrastava

Město Chrastava získalo na základě tří podaných žádostí finanční podporu z Fondu solidarity EU prostřednictvím Libereckého
kraje v celkové výši 22.885.677,44 Kč určenou na obnovu škod
způsobených při rozsáhlé povodni v srpnu 2010.
Cílem Fondu solidarity EU je přispívat státům postiženým
přírodní katastrofou velkých rozměrů na nápravu vzniklých škod.
Mezi povinnosti příjemce finančního příspěvku patří označení
všech podpořených stavebních prací informační tabulí, která musí
být viditelná, trvalá, označená logem EU a musí na ní být uvedeno:
Podpořeno z Fondu solidarity EU - Náprava povodňových škod,
srpen a září 2010, včetně stručného popisu předmětu podpory.
V Chrastavě se k tomuto účelu vyrobilo více než 60 informačních tabulí, které byly rozmístěny po celém území města.
Kompletní seznam podpořených akcí je uveden na internetových stránkách města – www.chrastava.cz.
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM

Preventivní činnost Městské policie
Výkon služby ve městě Chrastava
------------------------------------------------------- kontroly okraj.částí města – Vítkov a býv.statek tzv.pětistovka,Vysoká,Víska, Kolonka, Andělská Hora, Barandov
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru města
- dohled nad dopravní situací v centru města a okolí města, kontroly parkování na celém katastru města
- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích, majetku města, soukromém majetku apod.
- monitoring nepovolených ( tzv.černých ) skládek v katastru města
- monitoring vodních toků při vydatnějších srážkách
- dohled na přechodech pro chodce v ranních hodinách (děti jdoucí do škol)
- dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení města
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- kontroly okrajových částí města – hřbitov, přehrada, vodojemy, parky, školky, školy, transbordér, kostel, pomníky, koupaliště, sídliště
Střelecký Vrch, sídliště okálů, okolí rybníků na Střeleckém Vrchu, podchod pod silnicí 1/13, sídliště v ul.Andělohorská, sv.Ján, namátkové
kontroly vysílače na Ovčí hoře,
- dohled před kostelem sv.Vavřince při pátečních bohoslužbách
- kontroly v centru města – tržnice, okolí TJ Spartaku (kotelna,skatepark), býv.kotelna za Kovákem, býv. ubytovna Kovák, býv. kulturák,
betonka, podloubí na náměstí, autobusové zastávky, autobusové nádraží, vlakové zastávky, vlakové nádraží, náměstí – parkovací hodiny,
vyhláška o požívání alkoholu, dům azylového typu, Eichstättská cesta, školní jídelna, škola, společenský klub,
- kontroly krytých vlakových i autobusových zastávek zaměřené na dodržování zákazu kouření
- kontroly na nádraží ČD v ul. Nádražní ohledně stížností na nebezpečné přecházení lidí přes koleje směrem od centra do areálu Elitex,
kontroly prováděny namátkově, zejména okolo 6 h.,14 h. a 22 h.,
Výkon služby v obci Stráž nad Nisou
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru obce
- dohled nad dopravní situací v centru obce a okolí obce
- kontroly parkování na celém katastru obce
- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích, majetku obce, soukromém majetku apod.
- monitoring nepovolených ( tzv.černých ) skládek v katastru obce, dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení obce
- kontroly okrajových částí obce: Svárov, Bělidlo, Zlatý kopec
- kontroly v centru obce – hřbitov, kostel, škola, školka, dětské hřiště, obecní úřad,
- měření rychlosti, prováděné dle dohody s obcí na vytypovaných komunikacích
Další činnost
- Namátkové opakované kontroly dětského hřiště na sídlišti Střelecký Vrch, kontroly zaměřeny na veřejný pořádek, čistotu a dodržování
vyhlášky města Chrastava č.7/2011 o chování na dětských hřištích – zákaz kouření, vnášení a požívání alkoholických a jiných omamných
látek, zákaz venčení psů – zjištěné přestupky řešeny na místě v blokovém řízení
- Bezpečnostní dohled při slavnostním otvírání Termálních lázní, hlídání aut na parkovišti, usměrňování dopravy
- Bezpečnostní dohled při rozsvícení vánočního stromu na nám.1.máje
- Prověřeno oznámení ohledně podezření na týrání psa, uzavřeného v nebytových prostorách na sídlišti Střelecký Vrch, týrání neprokázáno
- Signál PCO na čerpací stanici Euro oil – okolo 04.15h – objekt nenarušen, planý poplach
- Bezpečnostní dohled při slavnostním otevírání nového mostu přes řeku Jeřici
- Krádež v prodejně potravin Winter na nám.1.máje – nezletilá osoba, předána rodičům
- Nález motocyklu Babeta odhozeného v blízkosti vlakového nádraží v ul. Nádražní – předáno majiteli
- Provedeno šetření ohledně odcizení vánočních osvětlení ze dvou stromů v ul. Větrná – pachatel neznámý
- Zajištěno odstranění závady na VO – silný vítr přetrhl drát mezi lampami VO a tento byl pod proudem, závada odstraněna fa Elektronova,
p. Lambert Medřický
- Kontroly stavu vody v řekách a potocích na katastru města Chrastava při vydatnějších srážkách a při hrozícím se zvedání hladin těchto
toků
- odchyt zvířat: 1 kočka – předána majiteli, 4 x pes – útulek MVDr. K. Tvrzníkové
Spolupráce s OO PČR Chrastava
- opakované namátkové DBA se zaměřením na dodržování zákazových značek a řidiče jezdící pod vlivem alkoholu
- předán podnět ohledně podezření na mrtvou osobu, která je uzamčena ve svém bytě, byt otevřen hlídkou PČR, podezření se bohužel
zakládalo na pravdě
- v rámci spolupráce v nočních hodinách s hlídkou PČR prověřeno oznámení ohledně muže ležícího ve vozovce v ul. Nádražní cca 200m za
kruhovým objezdem ve směru vlakového nádraží, muž byl poraněný na hlavě, přivolána RZS, muž odvezen do Krajské nemocnice Liberec a
posléze na záchytnou stanici
- provedeno šetření ohledně nezletilé dívky, která odešla z domu a rodičům nic neřekla, dívka nalezena v pořádku u kamaráda na sídlišti
Střelecký Vrch, předána rodičům
- kontrola budovy nedostavěného kulturního domu v ul. Nádražní – možný pobyt pohřešované osoby- neg.,
- spolupráci při manželské rozepři, hádka a verbální napadání – situace na místě uklidněna
- signál PCO okolo 01.10h. z objektu městské knihovny – kontrola objektu, objekt nenarušen, signál spuštěn špatně zavřeným oknem
v prvním patře

Již posedmé zavítala do Chrastavy travesti skupina Hanky Panky. Jako vždy i
tentokrát bylo kino beznadějně vyprodané. Představení, které se uskutečnilo 14.
ledna 2013 od 19.00 hodin v kině pod názvem „Diskohrátky“, pobavilo všechny
přítomné a na závěr dokonce celé hlediště zpívalo a tancovalo.
Čeká nás další vystoupení této skupiny a to v pondělí 16. září 2013 od 19.00 hod.
Vyprodají chrastavské kino Hanky Panky i poosmé?
Jitka Marxová
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Dámský klub při Společenském klubu Chrastava pokračuje ve své činnosti i v letošním roce. První naší akcí bylo setkání s kosmetičkou a
kartářkami v pátek 18. ledna 2013. Mezi nás zavítala paní Kateřina Vítová a „čarodějnice“, jak si sami říkají, Ivana a Hana z Liberce. Byly jsme
seznámeny, jak o sebe pečovat, jak se líčit, co na pleť používat, jak se o sebe starat v každém věku. Kosmetička také zodpověděla všechny
dotazy a došlo i na dvě ukázky líčení. Mezitím, kdo měl zájem, zašel ke kartářkám. O vyložení budoucnosti se zajímala většina z nás. Na
některé se nedostalo, a proto jsme se rozhodly, že tuto akci zopakujeme. Příští setkání s kosmetičkou a kartářkou se uskuteční 8. února 2013
od 17.00 hodin v CVA. Ale pro velký zájem o věštění přijede kartářka do infocentra již ráno, bude zde po celý den a před 17. hodinou se
přesune do CVA. Objednávky přijímáme na čísle 485 143 161 nebo 604 118 296. Na další sezení s kosmetičkou si, dámy, přineste svoji
kosmetiku, svá líčidla a zrcátko. Pod odborným dohledem budeme totiž líčit samy sebe. O 14 dní později, tedy 22. února 2013, se scházíme na
pletení bačkůrek pro nedonošená miminka. Napletené bačkůrky budou zaslané do nemocnice. O kterou se bude jednat, bude teprve
rozhodnuto dle zájmu. V březnu se sejdeme také dvaadvacátého, tentokrát při výrobě velikonoční dekorace. A jelikož nás čeká v září výstava
v městské galerii, kde se členky Dámského klubu představí se svými výrobky, budeme v dubnu pokračovat v akci „Šikovné ruce“. Všechny
naše akce se konají vždy v pátek od 17.00 hodin v Centru volnočasových aktivit (CVA) v Turpišově ulici. Na každé setkání jste srdečně zvány, i
když nejste našimi členkami.
Vaše podněty rády uvítáme na info@chrastava.cz.
Jitka Marxová
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sponzorsky vytiskla fa
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8. PLES MÌSTA

Chrastavy
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Stalo se již zvykem, že se každoročně představuje v galerii jeden sportovní oddíl. Nejinak tomu bude i letos.
Společenský klub Vás srdečně zve do městské galerie na únorovou výstavu, která je připravena ve spolupráci s chrastavským horolezeckým
oddílem „PIKL“. Oddíl má sice pouze sedm členů, ale funguje bezmála již třicet let.
Na výstavě, která nese název „Lezu, lezeš, lezeme“, si můžete prohlédnout fotky z horolezeckých výprav, seznámit se s pomůckami na
lezení, slaňování. Uvidíte zde také doplňky k horolezectví – lana, karabiny, vařič, spacák do –35°C, stan, který odolá velmi silnému větru a jiné.
Výstava je přístupná denně od 2. února a potrvá do 26. února 2013. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Jitka Marxová
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Rozhledny Libereckého kraje, je jich více jak 60, natáčíme
o nich nový seriál s pozvánkou, denně si zveme po půl
osmé zajímavé liberečáky a jablonečáky k mikrofonu.
Český rozhlas Sever odstartoval nově od poloviny ledna
2013 „Dobré ráno z Liberce“, vstávejte s námi už od 5
hodin. Tříhodinový blok ČRo Sever je 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. Teď už stačí
jediné, naladit správnou frekvenci. V Liberci nás naladíte
na 91,3 FM nebo 102,3 FM, v Jablonci nad Nisou stačí
přepnout na 102,3 FM, ve Frýdlantu v Čechách a okolí
nalaďte 97,4 FM. Stačí dodat směr Tanvald, Harrachov a
okolí, tam nás naladíte na 107,9 FM.

PROGRAM
nového Dobrého rána
z LIBERCE
————————————————————–

5:00 Liberecké zprávy
5:07 Téma dne a vaše názory
5:11 Ahoj rádio – ptáme se dětí
5:20 Liberecké zprávy
5:25 Regionální kalendárium
5:30 Co se děje v Libereckém Kraji
5:40 Liberecké zprávy
5:44 co píší dnešní noviny
5:50 Horoskopy pro dnešní den
6:00 Liberecké zprávy
6:07 Regionální kalendárium
6:12 Rozhledny našeho Kraje
6:20 Liberecké zprávy
6:25 Tip, kam dnes vyrazit
6:30 Co se děje v Libereckém Kraji
6:40 Liberecké zprávy
6:45 Retro cvičení po ránu
6:50 Téma dne a vaše názory

7:00 Liberecké zprávy
7:07 Co se děje v Libereckém Kraji
7:15 Téma dne a vaše názory
7:20 Liberecké zprávy
7:25 Co píší dnešní noviny
7:30 O počasí s meteorologem
7:35 Tip, kam dnes vyrazit
7:40 Liberecké zprávy
7:44 Host z našeho Kraje
7:50 Co se děje v Libereckém Kraji
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V letošním roce slaví Klub českých turistů 125. výročí od svého
založení. A chrastavští turisté připravili na 12. ledna 2013 již 40. ročník
Chrastavské šlápoty. Trasy 7, 10, 15 a 20 km byly sice stejné jako
v loňském roce, ale bylo tomu tak úmyslně. Zvolili jsme totiž na počest
zakladatelů Chrastavské šlápoty stejné trasy jako při úplně prvním ročníku.
Celý týden před šlápotami pršelo a cesty byly značně blátivé a mokré.
Ovšem ve čtvrtek, dva dny před startem, se stal zázrak. Začalo mírně
mrznout a napadl sníh. A v sobotu do toho ještě svítilo sluníčko, takže
počasí bylo přímo ideální a šlapalo se skvěle. Hromadný start zahájil
v 8.15 hodin před CVA starosta města Ing. Michael Canov. O čestnou
salvu z historických zbraní se postarali členové Spolku vojenské historie
Liberec (www.svhliberec.wz.cz), kteří se již mnoho let v historických
uniformách pochodu zúčastňují. Na kontrolách byl zajištěn teplý čaj a na
dvou místech byla možnost si opéci vuřty. Celkem letos tento zimní
pochod absolvovalo 868 turistů. Tradičně byla nejvíce obsazena trasa na 7
a 10 km. Všechny čtyři trasy vedly do Bílého Kostela nad Nisou, kde se
rozdělovaly. 15 a 20 km pokračovalo nahoru Lužním dolem k Buku
republiky a zpět přes Panenskou Hůrku nebo Hamrštejn a Andělskou
Horu. V cíli účastníci obdrželi tradiční diplomek, keramickou ťapku se
čtyřicítkou, sladkou odměnu a čaj. Nejstarším účastníkem byl opět pan
Josef Páchym (1921), nejmladší byli Adélka Drbohlavová, Kubíček
Sehnoutka a Štefánek Kos, kteří dostali malé plyšáky. Nejstarší a
nejvzdálenější účastníci byli odměněni keramikou z ateliéru AMI
z Kryštofova Údolí. Mimo Chrastaváků a účastníků z okolních obcí nás
navštívili turisté od Plzně, z Pardubic, Rakovníka, Hořic v Podkrkonoší,
Třemešné, Žďáru nad Sázavou, Jilemnic, Semil, Lomnice nad Popelkou,

Jičína, Liberce, Hrádku nad Nisou, ale dorazili i turističtí přátelé
z Polska a Německa.
Všichni si mohli orazítkovat své deníčky a zakoupit turistické
suvenýry z bohaté nabídky na stánku infocentra. Velké poděkování
patří pořadatelům KČT, ale i všem externím pomocníkům –
pracovníkům školní jídelny, AMI, Městskému úřadu za propůjčení
CVA, TOM Perseus, Výchovnému ústavu za výrobu ťapek,
dopravákům, technickým službám. 40. ročník zimního pochodu
Chrastavské šlápoty proběhl bez problémů a ke spokojenosti všech a
již se můžeme těšit na další ročníky.
Jitka Marxová - KČT CHRASTAVA

TJ Spartak Chrastava, oddíl volejbalu žen, pořádá v sobotu 23. 2. 2013 od 9.00
hodin ve sportovní hale v Turpišově ulici 292 v Chrastavě volejbalový turnaj.
Je přislíbena účast družstev z Jablonce nad Nisou, Liberce, Hrádku nad Nisou.
Příznivci volejbalu přijďte se podívat a podpořit domácí.
Za oddíl volejbalu Danuše Husáková

UPOZORNĚNÍ
V infocentru si lze vyzvednout diplomy ze 40. ročníku Chrastavské
šlápoty. Jedná se o kartičky se startovacími čísly:10, 18, 24, 57, 98, 102,
125, 134, 135, 246, 287.
Děkujeme
Jitka Marxová
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Orientační klub Chrastava existuje již osmnáct let. Každý rok je zaznamenán v klubové kronice, která zachycuje důležité dny existence klubu
(př. závody, akce, soustředění, zájezdy…). Kromě toho si vydáváme pětkrát do roka vlastní klubový časopis CHACHÁČEK, který je tvořen
příspěvky jednotlivých členů ze závodů, akcí…, tak i informacemi o záležitostech klubu, soutěžemi, kvízy…Tento tiskopis, jenž je mezi členy
velmi oblíben, vzniká zásluhou Pavly a Jirky Vokálových, kteří nad přípravou stráví spoustu hodin.
Abyste měli představu, jak si vede klub i v číslech a strohých informacích za rok 2012, připojujeme následující přehled .

BILANCE MEDAILOVÝCH UMÍSTĚNÍ
ZISK MEDAILÍ NA MISTROVSTVÍCH:
Mistrovství ČR v LOB na klasice
Mistrovství ČR v NOB
Mistrovství ČR v OB na klasice
Mistrovství ČR v OB družstev

D 35
D 35
D 60
DH 14

stříbro
stříbro
stříbro
stříbro

Domča Pachnerová
Domča Pachnerová
Zuzka Šaffková
Markétka Pavlíková

UMÍSTĚNÍ DO 3. MÍSTA NA:
zemských závodech
oblastních závodech

1. místo
1. místo

2x
22x

2. místo
2. místo

8x
27x

3. místo
3. místo

3x
19x

náborových a ostatních závodech
vícedenních závodech
štafetových závodech
závodech LOB

1. místo
1. místo
1. místo
1. místo

5x
4x
2x
2x

2. místo
2. místo
2. místo
2. místo

10x
2x
1x
2x

3. místo
3. místo

12x
2x

3. místo

1x

ZISK LICENCÍ NA ROK 2013
Licence E:
Katka Kašková, Ivča Prchalová
LOB:
Licence B:

Petr Kadavý

MTBO:

Licence A:

Jarda Polák

OB:

Licence B:

Markétka Pavlíková, Honzík Čechlovský, Standa Nejman

AKCE, KTERÉ NÁŠ KLUB POŘÁDAL NEBO ALESPOŇ TROCHU
POMÁHAL V ROCE 2012
AKCE

TERMÍN

MAPA

Dětské soustředění
SAXBO – oblastní mistrovství na klasice
SAXBO – oblastní žebříček
Chrastavské slavnosti
Stavba Krčkovic (sportovní dětský tábor)
Krčkovický tábor
Chrastavský pohárek – oblastní žebříček

31. 3. – 1. 4. 2012
19. 5. 2012
20. 5. 2012
3. 6. 2012
9. 6. 2012
15. – 28. 7. 2012
13.10.2012

Drábovna
Bubo bubo
Nonnenfelsen
Chrastava
Bubo bubo

V rámci SCM organizace zájezdu do Slovinska na závody OOCup – 1. – 5. 8. 2012.

MAPY, KTERÉ NÁŠ KLUB VYDAL V ROCE 2012
Náš klub vydal v roce 2012 novou mapu s názvem „BUBO BUBO“ v měřítku 1 : 10 000. Uspořádali jsme na ní dva závody – SAXBO 2012 a
Chrastavský pohárek. Terén pro nás mapoval zkušený mapař Roman Horký.
Samotná mapa je velice nákladná záležitost. Bubo bubo - mapa o velikosti
cca 4 km2 v prostoru severně od Polesí, Černá Louže, představovala
náklady na zhotovení 90 137 Kč, z toho vlastní mapování 74 290 Kč a tisky
15 847 Kč. A taková mapa se může používat tak 2 roky – stárne a “oběhá
se“.
(P. a J. Vokálovi, E.Kašková)
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Jednota bratrská Chrastava

Chrastavská světýlka –
živý betlém

Vše začalo 23. prosince na náměstí, kde se krátce po
setmění sešlo asi 100 odvážných účastníků s
lampiony, kteří se nenechali odradit deštěm. Přivítal je
Josef s Marií a společně vyrazili na cestu. Marie jela
na koni svižným tempem a tak všichni brzy dorazili do
Betléma (zahrada Bételu). Zde je čekali odvážní
pastýři, andělé, taneční klubík v převleku za ovečky,
hudebníci a skutečné živé ovce. Všichni, kdo přišli,
mohli vidět v krátkém pásmu vše, co se stalo při
narození Ježíše, slyšet vánoční Slovo a zazpívat si
koledy. Kdo nespěchal domů, zastavil se ještě v Klub
kavárně na něco teplého. I přes nepřízeň počasí to
byla pěkná akce.

Silvestr klubu Evergreen

Již počtvrté jsme se v rámci Klubu Evergreen pro
seniory sešli, abychom společně oslavili konec roku.
Cením si každého člověka, který má sílu poslední den
v roce nesedět doma a jde se s druhými pobavit. A
obzvlášť u starších lidí si toho vážím ještě daleko
více. Takových úžasných lidí se nás sešlo dvacet dva.
Zpívali jsme při kytaře, prověřovali jsme své znalosti
v kvízech, nechyběla srandatombola a půlnoční
přípitek. Určitý čas jsme též vyhradili k vážnému
zamyšlení nad tím, co bychom si přáli do
nastávajícího roku. Přání jsme napsali do okének,
která jsme nalepili do připraveného domečku. Kolem
půl druhé jsme se rozešli do svých domovů s přáním
všeho nejlepšího. Totéž a také hodně zdraví, Boží
lásky a úspěšné vykročení do roku 2013 přejeme
všem chrastavským seniorům.

Silvestr PodVodou
Letošní Silvestr jsme se rozhodli s volnočasovým
klubem pro mládež PodVodou strávit aktivně. Naše
výprava začala u klubovny v suterénu Centra dobrého
času Bétel už ve 13 hodin. Odtud jsme se přesunuli
auty do Panenské Hůrky a společně zahájili výstup na
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horu Zhǎng Shān, což je v překladu z čínštiny Dlouhá Hora. Výstup se zdařil a na samotném vrcholu nás vítaly zbytky sněhu a svěží
studený vítr. Všichni účastníci výpravy se úspěšně a rádi vrátili do klubovny ke kamnům, kde pokračoval program plný her, zábavy a
dobrého jídla. Před půlnocí jsme se vydali na Ovčárnu, abychom měli pěkný výhled na ohňostroje. Myslím, že se letošní Silvestr vskutku
vydařil.

Matka a dcera

Páteční večery v Centru dobrého času Bétel bývají nepravidelně rezervovány pro rodiče a prarodiče. Tentokrát nás tématem Matka a
dcera provedla paní Jolana Krásná. Jak již z názvu vyplývá, řeč byla o jednom ze „složitějších“ mezilidských vztahů, o vztahu mezi matkou
a dcerou od kolébky až po dospělost. Zajímavé postřehy ze života byly zpestřeny trefnými filmovými ukázkami. Hojná účast dívek a žen
několika generací svědčí o tom, že téma je pro mnohé aktuální.

Rozloučení s paní Mgr. Jaroslavou Špakovou

V nedělní podvečer 20. ledna se konalo v Bételu vzpomínkové setkání, na kterém jsme se rozloučili s paní Mgr. Jaroslavou Špakovou. Nad
fotografiemi jsme si připomněli chvíle strávené s naší „Jaruškou“. Sešli se zde její žákyně, přátelé z Polska a lidé, kteří ji měli rádi.
Děkujeme všem, kteří si našli čas, přišli a vytvořili přátelskou atmosféru.

——————————————————————————————————————————————————————–

V ÚNORU VÁS SRDEČ
SRDEČNĚ ZVEME:
—————————————————————————————————————————————————————————————

PŘEŽIL JSEM SVOU SMRT
- středa 6.
smrti.

2.

od 17.00 hod. Klub Evergreen zve na poutavé osobní svědectví Mgr. Evalda Ruckého o tom, co je možné vidět za hranicí

MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI
- neděle 17.

2. od 16.00 hod. v hale TJ Spartak Chrastava. Zveme všechny děti, ples je tentokrát na téma: „V moři je místa dost...“

BURZA OBLEČENÍ V DOMEČKU
Otevřeno (na zazvonění): Po – Pá 12.00 až 16.00 hod. (středa: 12.00 až 17.00 hod.) Máte-li doma přebytečné věci, můžete je darovat
do burzy v otevírací době (po dohodě i jindy – tel: 732 335 877). Výtěžek bude použit na provoz Rodinného centra Domeček.
——————————————————————————————————————————————————————————–———

NA BŘEZEN PŘIPRAVUJEME:
IPRAVUJEME:

—————————————————————————————————————————————————————————————

PLES SENIORŮ
- sobota 9.
Chrastavy.

3.

od 17.00 hod. v sále Společenského klubu pořádá Klub Evergreen ve spolupráci se Společenským klubem Města
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Město Chrastava nabízí k prodeji
1) volné byty (Střelecký Vrch, ul. Andělohorská, Barandov, ul. Lipová, ul. Školní)

Informace podá na MěÚ Chrastava, náměstí 1. máje, ORM Mlynářová
tel.: 482 363 822, mobil: 776 363 512, e-mail: mlynarova@chrastava.cz
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Na konci roku 2012, přesněji 29. prosince, jsme měli tu čest přivítat
v naší obřadní síni manžele Boženu a Vladimíra Jakubíčkovy. 25.
prosince1952 řekli své „ano“ na chrastavské radnici a nyní po 60 letech si
přišli tento svůj slib připomenout a zavzpomínat na společná léta.
Paní Božena pochází z obce Příkrý a pan Vladimír z Rovenska. Obě
rodiny se přestěhovaly v rámci osídlení pohraničí do Bílého Kostela. Zde se
také oba mladí lidé seznámili.
Pan Vladimír - i když vyučen čalouníkem – byl vojákem z povolání.
Takže se rodina stěhovala – z Bílého Kostela do Roudnice a pak v roce
1962 do Mladé Boleslavi, kde již rodina zakotvila.
Jistě také rád vzpomíná na léta strávená s kapelou pod vedením pana
Hlaváčka, kde hrál na trubku a harmoniku.
Paní Božena absolvovala Obchodní školu v Semilech. Nejprve pracovala
jako prodavačka a poté získala místo účetní.
Ať již z historie nebo z přímého vzpomínání našich rodičů víme, že život
v 50. a 60. letech minulého století nebyl procházkou v růžové zahradě. Oba
mladí lidé se měli co ohánět, aby zabezpečili rozrůstající se rodinu.
Nejprve se narodila dcera Božena, pak dcera Vladimíra a poslední „
benjamínek“ syn Petr. Přes všechny starosti bylo narození dětí tou největší
radostí.
A léta utíkala, dcery se vdaly, syn se oženil a rodina se paní Boženě a
panu Vladimírovi rozrostla o vnoučata – Jana, Václava, Pavla, Andreu a

Anetu, dnes se mohou pochlubit i pravnoučaty Andreou a Eliškou.
Manželství Boženy a Vladimíra Jakubíčkových je pěkným příkladem pro nás všechny. Přáli bychom si, aby všechna manželství u nás byla tak
spořádaná, jako jejich. Vždyť šťastná manželství jsou základem šťastné budoucnosti celého národa.
Přejeme manželům Jakubíčkovým hodně zdraví, radosti a spokojenosti v kruhu svých dětí, přátel a spoluobčanů.
Jen pro zajímavost – v novém tisíciletí je to teprve druhá diamantová svatba zde v Chrastavě.

Zita Václavíková, místostarostka

V minulém čísle Chrastavských listů jsme vás informovali o napuštění bývalého koupaliště ve
Vítkovské ulici a záměru nájemce tohoto rybníka, pana Laksara chovat zde raky a následně je
navracet do okolních toků. Nahlédněme nyní společně pod pokličku račí problematiky a
rozeberme si několik základních otázek na toto téma.
Proč je u nás raků tak málo?
Raci byli po dlouhá staletí téměř nevyčerpatelným zdrojem obživy snad všech vrstev
obyvatelstva. Hojně se lovili na všech našich tocích a zpestřovali jídelníček bohatých i chudých.
V 19. a 20. století, s postupným rozvojem intenzivního zemědělství a průmyslu, a s ním
spojeným znečištěním vod, začalo raků rapidně ubývat. Jako náhrada za původní evropské
druhy (rak říční, rak kamenáč a rak bahenní) se začaly vysazovat odolnější severoamerické druhy raka signálního a raka pruhovaného, které
našim konkurují a vytlačují je i z původních stanovišť.
K dovršení zkázy přispěl i tzv. račí mor, zavlečený spolu
s nepůvodními druhy, který v průběhu minulého století
zdecimoval značnou část našich stávajících populací.
Jak lze chovat raky?
Chov raků je záležitostí velmi nelehkou a tak trochu se
podobá sázce do loterie. Samotné rozmnožování je
většinou snadné a raci si v těchto věcech vědí velmi
dobře rady. Páření probíhá v přírodě v rozmezí října až
listopadu za teploty vody kolem 5°C. Několik dní po
spáření naklade samice oplodněná vajíčka ze spoda
svého ocásku na tzv. pleopody, kde se zárodky vyvíjí do
května až června následujícího roku v závislosti na
teplotě vody. Vývoj raků probíhá přímo, bez larválního
stádia. Po vylíhnutí jsou ráčata velmi zranitelná a prvních
několik svlékání provádějí ještě pod ochranou matky,
přichyceni k jejím nožičkám. Z těchto důvodů je nutné jim
vytvořit co největší množství úkrytů, aby byli chráněni
před predátory (ryby, savci, ptáci i některá masožravá
stádia vodního hmyzu) i jinými dospělými raky – zdokumentován je i kanibalizmus. Další velmi choulostivou fází v račím životě je doba svlékání
krunýře. Krunýř nedorůstá společně s ním a proto je čas od času nutné malý krunýř svléknout a nechat si dorůst nový přímo na tělo. Rak bez
své schránky je bezbranný, ukrývá se a nepřijímá potravu. Zajímavostí je, že raci mají značně rozvinutou schopnost regenerace. Krom oka jim
může dorůst prakticky jakákoli část těla ztracená při souboji či po útoku predátora.
Raci u nás se dožívají až 20 let a pohlavně jsou dospělí asi ve třech letech života.
Horší je vytvořit takové podmínky aby ráčata byla schopná přežít kritický první rok svého života (ztrátovost dosahuje až 50%) a zajistit
životaschopnost populace v průběhu sezóny. Z tohoto hlediska je nejdůležitějším parametrem kvalita vody s pH 6,5 - 8 (nesmí obsahovat chlór,
který je pro raky jedovatý), dále pak dostatek vhodných úkrytů (štěrk a bahno na dně, dále větší kameny, kořeny stromů a vegetace, jílovité
břehy atd.) a světlost vody. Jelikož raci jsou všežravci, je důležité zajištění dostatku pestré potravy (zooplankton, řasy, umělá krmiva – granule
atd.).
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Proč navracet raka do přírody?
Z hlediska ekologie lze na raky pohlížet jako na tzv. deštníkový druh (ang. umbrella species), což znamená, že jejich ochranou je podpořena
ochrana i jiných druhů sdílejících s raky stejný biotop. Druhová ochrana raka je tedy výrazně spojena i s ochranou jeho výskytišť a navracení
poničených částí přírody do původního stavu.
Bude rakům vyhovovat Vítkovský potok?
Naskýtá se otázka, zda je Vítkovský potok, z něhož je nádrž pro chov raků napájena, kvalitativně připraven na tak důležitý úkol jako je chov
raků. V tomto směru nám může leccos napovědět vzorkování vody na koupališti Sluníčko ve Sportovní ulici, které každoročně splňuje limity pro
koupání v přírodních nádržích. V této souvislosti je třeba zmínit i snahu města Chrastavy o monitorování pramenišť a přítoků Vítkovského
potoka a ve spoluprávi s vlastníky a zemědělci nastavit co nejpřijatelnější systém udržení a zlepšování kvality pramenných vod. Neméně
důležitou prioritou je zamezení vnikání splašků do povrchových vod a podpora jejich co nejšetrnějšího a nejdůslednějšího přečištění.
Výzva na závěr.
Jak už bylo řečeno, raci se na našem území vyskytovali snad v každém vodním toku. Dovolujeme si proto požádat všechny pamětníky, kteří si
pamatují raky v okolí Chrastavy, aby se o své zážitky a pozorování podělili. Takto získané údaje budou ku prospěchu při dalších úvahách o
znovunavrácení raků do našich řek a potoků. Děkujeme.
Kontakt: chvala@chrastava.cz, spacil@chrastava.cz nebo tel.: 482 363 813, 483 363 859.
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PRODÁM velmi pěkný manažerský notebook, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, jako nový, jen 3900 Kč. I na dobírku.
Tel.: 604 961 269
Hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínající astronomy, kompletní souprava včetně hledáčku, kompasu, stativu, nový v orig. balení, cena
pouze 800 Kč. Mohu zaslat i na dobírku. Tel.: 604 961 269
NOKIA 6070, barevný displej, MMS, fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport, organizér, java, hry, s novou nab., stříbrný, jako nový, ve 100 %
stavu, jen 800 Kč. I na dobírku. Tel.: 604 961 269
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