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Podařilo se – rekonstrukce školy ve Školníulici začíná!
V roce 1898 byla postavena škola za kostelem v nynější Školní ulici.
Byla to škola chlapecká (na náměstí byla dívčí) a až do konce 2.
světové války v květnu 1945 byla určena jen pro německou mládež.
Pro české děti – chlapce i dívky – začala sloužit ihned poté v květnu
1945.

Kronikář zaznamenal událost takto:

Rekonstrukce 1970 – 1971
Škola zažila tzv. generální rekonstrukci v letech 1970 až 1971. Ve
školní kronice se zachoval článek z tisku z ledna roku 1970:

Z obsahu dnešního vydání
Příprava rekonstrukce koupaliště
jde do finále
–
Večer se starostou bude ve Vítkově
–
Po „Slavnostech” začne oprava náměstí
–
Hasičské muzeum je připraveno
na novou turistickou sezónu
–
Program CHRASTAVSKÝCH SLAVNOSTÍ
–
CHRASTAVSKÉ SLAVNOSTI 1. – 3. 6. 2018
BULLETIN SPHMCH / ŠKOLNÍK / Příloha KRAJ
MĚSTSKÁ POLICIE CHRASTAVA

603 941 561 603 347 676

„Nová” chlapecká
škola, pohlednice
cca 1900.
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Rekonstrukce probíhala až do konce roku 1971 a i tu doprovázel
článek z tisku:

jsou však spočítány na 73.736.312,93 Kč, neboť kromě rekonstrukce samé je třeba započítat i nové vybavení učeben (IT, chemie,
fyzika atd.) a kabinetů včetně nábytku, projektovou dokumentaci,
technický a autorský dozor. Dotace bude činit 55.259.560,51 Kč a
náklady města 18.503.752,42 Kč. Případné vícepráce, které
bohužel vzhledem ke stáří budovy nelze předem vyloučit, by šly ze
100 % na náklady Města, neboť dotaci nelze navýšit.
Součástí rekonstrukce bude prakticky vše, na co si lze vzpomenout,
včetně půdní vestavby a zavedení přístupu pro handicapované.
Každopádně se jedná o jednu z největších investičních akcí Města v
jeho novodobých dějinách (co se týče finanční částky v absolutní
výši, tak vůbec největší).
Žáci opouští budovu školy k 20. dubnu 2018. Jejich návrat bude
nejdéle 1. září 2019 tzn. k zahájení školního roku 2019-2020.
Organizaci vyučování po dobu rekonstrukce zajišťuje ředitelství
školy především v dalších dvou budovách školy na náměstí 1. máje
a v Revoluční ulici.
Město zároveň na rok 2019 připravuje za budovou školy rekonstrukci hřiště, které by se v odhadovaných nákladech do 10 mil. Kč mělo
změnit v multifunkční hřiště. Jeho realizace tak bude urychlena proti
původním plánům, protože považujeme z důvodu efektivity za
nejlepší řešení, aby se realizovala v době, kdy ve škole nebudou tak
jako tak děti. A proto by nové hřiště mělo být hotové taky k začátku
školního roku 2019 – 2020.
Město v současné době pokračuje v jednání v Liberci ohledně
možnosti dotace z programu IPRÚ (integrovaný program rozvoje
území) z fondů Evropské unie, který je určen pro aglomeraci
Liberecko – Jablonecko, která by byla určena na rekonstrukci
budovy školy v Revoluční ulici. Pokud vše dobře dopadne, byla by
její realizace nejdříve v roce 2020, spíše však až v roce 2021 či
dokonce 2022.
Chrastava 10. 4. 2018

Michael Canov, starosta

Rekonstrukce 2018 – 2019
Pomalu se přibližovalo 50. výročí dosud jediné velké rekonstrukce
školy, když se po několika letech příprav podařilo získat rozhodnutí
o přidělení dotace z nejnabitějšího celostátního programu IROP
(integrovaný regionální operační program) z fondů Evropské unie v
mimořádně těžké konkurenci, když náš projekt získal 36 bodů ze 36
možných.
Následně proběhlo výběrové řízení, ve kterém uspěla firma BREX
s.r.o. s cenou rekonstrukce 64.370.777,31 Kč. Skutečné náklady

Okénko starosty města Chrastavy

Příprava rekonstrukce koupaliště v Chrastavě
Město již před časem rozhodlo o rekonstrukci koupaliště. Ke
zvolené podobě přistoupili zastupitelé velmi zodpovědně, konala se
za tím účelem řada schůzek a konzultací. Výsledkem je to, že se
současná přírodní vodní plocha napájená Vítkovským potokem o
cca 1/3 zmenší a na uvolněné místo se umístí bazén o rozměrech
20 x 8 metrů, brouzdaliště, vodní prvky pro děti a také strojovna,
neboť bazén a brouzdaliště budou napájeny z vrtu.

folie“ beton v odhadovaném nákladu 10 mil. Kč či ve variantě
„nerez“ v odhadovaném nákladu 13 mil. Kč.
Varianta „beton + nátěr“ by umožnila počátek realizace ještě v
letošním roce po skončení sezóny (hned po dokončení projektu),
neboť tu by dokázal pokrýt i letošní schválený rozpočet, kde bylo s
částkou 8 mil. Kč pro tyto účely počítáno.

Do letošního rozpočtu byla schválena částka 8 mil. Kč s tím, že po
skončení letní sezóny bude moci začít realizace. Jenže nyní ještě ve
fázi studie před vypracováním projektu jsem byl nucen postavit
zastupitele před rozhodnutí z jakého materiálu bazén a
brouzdaliště, zda bude bazén a brouzdaliště ve variantě „beton +
nátěr“ v odhadovaném nákladu 8 mil. Kč nebo ve variantě „PVC

Členové zastupitelstva se však na zasedání zastupitelstva dne 9.
dubna 2018, vedeni zásadou, když něco udělat, tak pořádně, a to i
za cenu odložení realizace, schválili 14 hlasy (včetně mého)
variantu „nerez“. Varianta „PVC folie“ získala hlas jednoho
zastupitele a varianta „beton + nátěr“ žádného. Tři členové
zastupitelstva nebyli pro žádnou z variant a jeden nebyl přítomen.
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Předpokládám, že rozhodnutí zastupitelstva města pro nákladnější
variantu, způsobí sice zpoždění realizace o jeden až dva roky, ale že
výsledek veřejnost a především děti ocení. Životnost zvoleného

řešení by měla být minimálně třicet, spíše však padesát let.
Chrastava 11. 4. 2018
Michael Canov, starosta města Chrastava

Kauza dopravního semaforu v Pobřežníulici
Jsem rád, že se nám podařilo v říjnu 2017 umístit do Pobřežní ulice
první dopravní semafor (řešící křížení motoristů a chodců) v historii
Chrastavy (ten v Liberecké je jen zpomalovací). Byly tak vyslyšeny
žádosti mnoha seniorů, matek s kočárky a dalších pěších, kteří měli
namířeno především na zdravotní středisko a po realizaci průtahu
na Frýdlant (přeložka II/592) byl pro ně přechod nebezpečný.
Okamžitě po instalaci se však na nás vrhla ostrá kritika za to, že
zelené světlo řidiče oslňuje natolik, že to ohrožuje bezpečnost provozu. Proto byl přechod nasvícen (z technických důvodů se muselo
čekat, až skončí zimní období), aby byl tento nedostatek snížením
kontrastu odstraněn.
V Chrastavě dne 9. 4. 2018

Michael Canov

Váženíspoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na sto padesátý sedmý
VEČER SE STAROSTOU, na téma VÍTKOV.
Večer se starostou se bude konat na pozvání předsedy osadního výboru ve Vítkově Ing. Miroslava Balcara
v myslivně v pondělí dne 7. května od 17:00 hodin. Tématem bude vše co se týká Vítkova a života jeho
obyvatel.
Za město Chrastava budou garanty Ing. Miroslav Chvála, tajemník a pan Petr Bezvoda, vedoucí oddělení
správy majetku města.
Těším se na Vaši účast.

Ing. Michael C a n o v, starosta
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Školka v Nádražníulici je bez azbestu
V souvislosti s demolicí areálu po někdejší Mykaně, který je v
současnosti ve vlastnictví firmy Renwon, jsem pro Mateřskou školku
Motýlek v Nádražní ulici zadal, vzhledem k varovným hlasům, které
tvrdily, že je okolí po demolici zamořeno azbestem, jeho průzkum,
který realizovalo Centrum hygienických laboratoří Zdravotního
ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Obě měření dopadla na
výbornou, v objektu ani v jeho bezprostředním okolí se azbest
nevyskytuje.
Chrastava 17. 4. 2018

Michael Canov, starosta

Informace z radnice

Usneseníze Zastupitelstva města Chrastava ze dne 9. dubna 2018
ZM na své schůzi projednalo a usneslo se takto:
- zrušilo své usnesení 2014/03/X ze dne 23. 6. 2014 o mimořádném snížení ceny na výši 50% základní minimální ceny na dobu neurčitou
pro prodej podílů města v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností vztahujících se k volným bytům bez
nájemního vztahu
- schválilo členy komise pro otevírání obálky při prodeji pozemku z majetku města Chrastava: Mgr. Bc. Aleš Trpišovský, Ing. Lambert
Medřický, David Röbisch
- schválilo v návaznosti na své usnesení čj. 2017/06/VII ze dne 11. prosince 2017 prodej dle geometrického plánu č. 716-81/2017 pozemky
par. č. 67/8 o výměře 222 m2 – trvalý travní porost a par. č. 67/9 o výměře 25 m2 – ostatní plocha, oba v k. ú. Horní Chrastava, do vlastnictví
manželů Karla a Lenky Dědkových, za cenu 37 100,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/4/2018
- schválilo v návaznosti na své usnesení čj. 2015/07/V ze dne 14. prosince 2015 směnu pozemku par. č. 467/5 o výměře 16 m2 – ostatní
plocha, v k. ú. Chrastava I, dle geometrického plánu č. 956-759/2017, který je ve vlastnictví Města Chrastava, za pozemek par. č. 489/3 o
výměře 16 m2 – ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 956-759/2017, v k. ú. Chrastava I, který je ve vlastnictví společnosti ELTRANS
Liberec s. r. o., vč. návrhu směnné smlouvy čj. K/5/2018
- schválilo budoucí směnu pozemku par. č. 378/5 o výměře 743 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, který je ve
vlastnictví Města Chrastava, za část pozemku par. č. 378/1 o výměře cca 220 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy,
který je ve vlastnictví spolku Junák-český skaut, přístav Flotila Liberec, z. s., vč. návrhu Smlouvy o budoucí směnné smlouvě, smlouvu o
zřízení předkupního práva a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti cesty a stezky čj. SBS/6/2018
- schválilo záměr směnit část pozemku par. č. 131/1 o výměře cca 13 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Horní Chrastava, ve vlastnictví města
Chrastava, za část pozemku par. č. 128/2 o výměře cca 13 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Horní Chrastava ve vlastnictví pana Ondřeje Kouta
- schválilo záměr prodat část pozemku par. č. 381/2 o výměře 72 m2, dle geometrického plánu č. 744-168/2015 nově označené jako par. č.
381/5, v k. ú. Dolní Chrastava, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků, na kterých se nachází stavba čistírny odpadních vod k
bytovým domům Barandov
- schválilo
1. záměr prodat části pozemků par. č. 157/2 a 159/1 o celkové výměře cca 70 m2, vše v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, za účelem
majetkoprávního vypořádání pozemků
2. záměr prodat části pozemků par. č. 157/2, 159/2 a 232 o celkové výměře cca 400 m2, vše v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, za účelem
majetkoprávního vypořádání pozemků
- schválilo
záměr prodat část pozemku par. č. 770/1 o výměře cca 5 m2, v k. ú. Dolní Chrastava, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod
stavbou garáže a část již oplocené zahrady
- schválilo na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2018 poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Spartak
Chrastava, spolek, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, na opravy a udržování sportovišť, které jsou ve vlastnictví TJ Spartak
Chrastava, ve výši 200.000,-- Kč. Podmínkou udělení dotace je spolupráce TJ Spartak Chrastava při Chrastavských slavnostech 2018 a u
oddílu kopané uspořádání turnaje partnerských měst ve dnech 20. - 22. července 2018 v Chrastavě
- schválilo návrh 1. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2018
- vzalo na vědomí
rozpočet Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko na rok 2018 a rozpočtový výhled na rok 2019 a 2020 schválený na jednání členské schůze
12.12.2017 – usnesení č. 2017/V/mhch-21
- schválilo na základě žádosti darovací smlouvu DR/7/2018 – poskytnutí finančního daru Hospicu sv. Zdislavy, o.p.s., Pod Perštýnem 321/1,
Liberec IV–Perštýn, 460 01 Liberec, IČ 287 00 210 ve výši 30.845,-- Kč (5,- Kč/počet obyvatel, k 31.12.2017 Chrastava 6 169 obyvatel)
- schválilo na základě žádosti darovací smlouvu DR/6/2018 – poskytnutí finančního daru Oblastní charitě Liberec, Uhlířská 424/7, 460 01
Liberec XI-Růžodol, IČ 265 206 99 ve výši 50.000,-- Kč
- schválilo rozdělení grantu města Chrastavy pro rok 2018 na podporu rozvoje sportovní, kulturní,spolkové činnosti a cestovního ruchu
- schválilo
na základě žádosti o dotaci z Grantu města Chrastava pro rok 2018 na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činností a cestovního
ruchu a na základě schváleného rozdělení Grantu zastupitelstvem města Chrastava poskytnutí neinvestičních účelových dotací a k tomu
příslušné smlouvy takto:
a) s Tělocvičnou Jednotou SOKOL CHRASTAVA, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ 442 23 927, ve výši 73.500,-- Kč,
b) s Orientačním klubem Chrastava, z.s., Polní 217, Dolní Chrastava, 463 31 Chrastava, IČ 467 48 318, ve výši 71.000,-- Kč,
c) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl kopané), Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 70.000,-- Kč,
- rozhodlo
3. ve věci modernizace koupaliště ve Sportovní ulici, aby příprava projektové dokumentace pokračovala ve variantě koupacího bazénu č. 3
Nerez v odhadované ceně dle studie 12 947 000,00 Kč včetně DPH
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- stanovilo v souladu s § 67 zákona o obcích počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2018 až 2022 na 19 (slovy devatenáct)
- vzalo na vědomí
1. plán práce Kontrolního výboru ZM Chrastava na r.2018
2. zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 8. 1. 2018, 5. 2. 2018, 7. 3. 2018
3. protokoly o kontrole ze dne 14. 2. 2018, 26. 2. 2018, 12. 3. 2018
4. statut a jednací řád kontrolního výboru zastupitelstva města Chrastavy
- zavázalo v souladu s podanou žádostí k mimořádné podpoře oddílu kopané TJ Spartak Chrastava pro účast v divizní soutěži v kategorii
dospělých ve výši 0,4 mil. Kč na sezónu 2018/2019 (2018 – podzim – 0,2 mil. Kč, 2019 – jaro – 0,2 mil. Kč) s tím, že tato mimořádná podpora
je stanovena nad dosavadní běžnou podporu a že o případné další podpoře pro účast v divizi na další ročník 2019/2020 rozhodne
zastupitelstvo města na základě další žádosti TJ Spartak Chrastava podané v příštím roce

Usnesenímimořádného zasedáníRady města Chrastava č. 2018/6 ze dne 26. března 2018
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto:
-zamítla
námitku uchazeče BAK stavební společnost, a. s., ze dne 23. 3. 2018 ve věci veřejné zakázky s názvem „Modernizace budovy Základní
školy Chrastava“ a pověřila zasláním odpovědi starostu města

Usneseníze zasedáníRady města Chrastava č. 2018/7 ze dne 6. dubna 2018
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto:
1. r o z h o d l a
na základě návrhu Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele k veřejné zakázce s názvem: „Modernizace budovy Základní školy
Chrastava“ (příloha č. 1a k originálu usnesení) zadávané v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v souladu a ustanovením § 122 odst. 1 zákona o výběru dodavatele, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, tj. společnosti BREX, spol. s.r.o., Hodkovická 135, 463 12
Liberec 23, IČ: 40232549 a pověřila starostu podpisem Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele
2. s c h v á l i l a
návrh smlouvy o dílo na realizaci akce „Modernizace budovy Základní školy Chrastava“ (příloha č. 1b k originálu usnesení), který byl
součástí nabídky vybraného dodavatele, společnosti BREX, spol. s r.o., Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23, IČ: 40232549 a pověřila
starostu jejím podpisem

Usneseníze zasedáníRady města Chrastava č. 2018/8 ze dne 9. dubna 2018
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto:
-schválila
zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1391/8, v k. ú.
Chrastava I, ve prospěch vlastníka pozemků par. č. 1503 a st. par. č.
165, oba v k. ú. Chrastava I, jímž dojde k zajištění strpění umístění,
zřízení a provozování stavby „NTL plynovodní přípojka“, vč. návrhu
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti čj. SBS/8/2018
-zrušila
1. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
čj. VB/20/2017 schválenou usnesením RM 2017/19/III odst. 2 ze
dne 20. listopadu 2017 z důvodu uvedeného v důvodové zprávě
RM s c h v á l i l a
2. zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě čj.
VB/7/2018 na pozemku par. č. 723 v k. ú. Andělská Hora u
Chrastavy, ve prospěch panujících pozemků par. č. 71 a st. par. č.
296, oba v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, ve vlastnictví manželů
Heleny a Lukáše Svobodových, jímž dojde k zajištění strpění
umístění, zřízení a provozování vodovodní přípojky, za úhradu
nákladů - správního poplatku za vklad věcného břemene do KN
-schválila
zřízení věcného břemene – služebnosti cesty a stezky čj. VB/8/2018
ve prospěch města Chrastava, na pozemku par. č. 771/1 v k. ú.
Chrastava I, ve vlastnictví Okresního stavebního bytového
družstva, ul. Kamenická, Liberec, jímž dojde k bezúplatnému
zajištění strpění umístění, zřízení a užívání stavby „Chodníky
Střelecký Vrch u č. p. 671 a 676“
-schválila
1. hodnocení a zadání akce „Chrastava – rekonstrukce náměstí“ na
základě Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 6
a § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a se
Směrnicí Rady města Chrastava č.1/2013 o zadávání veřejných
zakázek a přidělila zakázku zhotoviteli: Silnice Žáček, Antonína
Sovy 965, 470 01 Česká Lípa, IČ: 44569432
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Silnice Žáček, Antonína
Sovy 965, 470 01 Česká Lípa, IČ: 44569432 na realizaci akce
„Chrastava – rekonstrukce náměstí“

-vzala na vědomí
1. informaci o neuzavření smluvního vztahu na akci „Chrastava –
Dětské hřiště Andělohorská“ se zhotovitelem: SaM silnice a mosty a.
s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 2501809 a přidělila
zakázku uchazeči, který se umístil druhý v pořadí: S-Vision s.r.o.,
Staňkov 16, Pecka 50782, IČ: 04474694
RM s c h v á l i l a
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: S-Vision s.r.o., Staňkov 16,
Pecka 50782, IČ: 04474694 na realizaci akce „Chrastava – Dětské
hřiště Andělohorská“
-schválila
záměr prodat ojeté motorové vozidlo Škoda Fabia, druh osobní
vozidlo, rok výroby 2001 za minimální cenu 8.000,- Kč
-schválila
v návaznosti na usnesení ZM Chrastava 2016/01/XVII ze dne
1.2.2016 Smlouvu o partnerství v rámci projektu „Studie odtokových
poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro
povodí Lužické Nisy“
-schválila
návrh smlouvy o dílo s: Nýdrle – projektová kancelář, spol. s.r.o.,
180 00 Praha – Libeň, Nad Okrouhlíkem 2365/17, IČ: 2847496 na
zpracovaní projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) na
akci “Chodník podél ulice Vítkovské v Chrastavě”
-schválila
dohodu o úhradě dodatečných nákladů na opravu komunikace
Textilanská – se společností: GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem,
Klíšská 940/96, 400 01, IČ: 27295567
-schválila
1. záměr podání žádosti z Operačního programu životního prostředí
na rekonstrukci soustavy centralizovaného zásobování tepelnou
energií v Chrastavě
2. podání žádosti na výsadbu aleje v rámci grantového programu
společnosti ŠKODA AUTO pro rok 2018
-schválila
na základě žádosti poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ
Spartak Chrastava, spolek, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ
46744657, pro oddíl kopané mladší přípravku (U 10), na zakoupení
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sportovního oblečení (teplákových bund) při příležitosti
reprezentace města Chrastava na fotbalovém turnaji partnerských
měst, ve výši 5.000,- Kč a pověřila starostu města podpisem
veřejnoprávní smlouvy HFO/VP/25/2018/Sl
-schválila
na základě nabídky kupní smlouvu K/1/2018 – Egon Wiener,
Oldřichova 206, 460 02 Liberec – pořízení 50 ks knihy „Za okny jsou
Sudety“ a pověřila starostu města podpisem smlouvy
- RM v z a l a n a v ě d o m í
zápis č. 2018/3 z jednání bytové a sociální komise ze dne 12. 03.
2018
-rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Petře Chotěnovské
-rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Kateřině Velechovské
-rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Tereze Loučkové
-rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu
panu Jiřímu Říhovi
-rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu
panu Robertu Škvorovi
-rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu
panu Tomáši Pohlovi
-rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu
panu Jiřímu Augustovi
-rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu
panu Milanu Žejdlovi
-rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu
panu Milanu Doupovcovi
-rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu
panu Janu Šulcovi
-rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu
paní Marii Malé, Blance Surmajové, Ivetě Kováčové
-s c h v á l i l a
dodatek č. 1/E/2018/03983/D1 k dohodě o bezhotovostní úhradě
cen poštovních služeb s Českou poštou č. 982407-0798/2014
schválenou usnesením RM 2015/03/XII ze dne 16. 2. 2015
-schválila
dodatek č. 1 čj. N/13/2018 ke Smlouvě č. 209/16 o nájmu pozemku
VS 6408020916 čj. N/16/2016 na část pozemku par. č. 787/1 o
výměře 309 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy,
který uzavře Správa železniční dopravní cesty, s. o. a město
Chrastava, za cenu 6.180,- Kč, za účelem stavební akce „Most přes
Lužickou Nisu u žst. Andělská Hora“
-schválila
na základě důvodové zprávy nabídku Ing. Lukáše Hrádka na
poskytnutí služeb souvisejících s poskytnutím příspěvku ze SFDI na
akci „Chodník Vítkovská“ a pověřila vedoucího ORM podpisem
smluvních vztahů pro zajištění nabízených služeb
-schválila
vyřazení nepotřebného majetku z důvodu rekonstrukce budovy
školy
-schválila
na základě žádosti darovací smlouvu DR/9/2018 – finanční dar ve
výši 5.000,- Kč pro ČR – Hasičský záchranný sbor Libereckého
kraje, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III, IČO: 70888744

Schválené rozdělenígrantu 2018
Zastupitelé na svém dubnovém zasedání schválili rozdělení grantu
pro rok 2018 na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové
činnosti a cestovního ruchu. V tabulce je uveden přehled požadovaných částek a samozřejmě také částek schválených.

hrastavské slavnosti 2018
y
í svátk
tradičn ní,
á
setkáv kultury
y,
zábav
tu
a spor

CHRASTAVA
1. – 3. 6. 20
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Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu
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Připravuje se oprava náměstí1. máje
Dlouho připravovaná akce rekonstrukce náměstí 1. máje se dočká realizace. Práce budou zahájeny v pondělí 4. června 2018, tedy
bezprostředně po skončení letošních Chrastavských slavností, kdy budou odfrézovány živičné povrchy a začnou práce na rekonstrukci
plynovodu a vodovodu. Během prací bude omezen vjezd vozidlům na náměstí, pro pěší bude přístup do obchodů zajištěn bez omezení.
Samotný prostor uprostřed náměstí bude po dobu pokládky nové dlažby (cca 6 týdnů) pro pěší z důvodu bezpečnosti uzavřen.
V rámci prací budou kompletně vydlážděny cesty pro pěší uvnitř náměstí, komunikace (strana u školy a před radnicí) dostanou nové povrchy
v kombinaci s dlážděnými místy pro parkování. Celkovou situaci budoucí podoby náměstí si můžete prohlédnout pod tímto článkem.
Práce by měly být dokončeny do konce prázdnin a výběrové řízení na realizaci akce vyhrála společnost Žáček s.r.o., která nabídla nejnižší
cenu – 4,6 mil. Kč. Na nákladech se budou podílet i správci sítí a to částkou 500 tis. Kč.
Omlouváme se za komplikace způsobené realizací prací a věříme, že zadostiučiněním bude výsledná podoba opraveného náměstí.
V Chrastavě dne 10. 4. 2018

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM

Z činnosti Městské policie Chrastava – březen 2018
Kontrola okrajových částí města – Vítkov, Vysoká, Víska, Kolonka
Andělská Hora, Barandov, přehrada Luční
Kontroly dopravní situace v centru města a okolí
Opakované kontroly zahrádkářských kolonií
Dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru obce Chrastava a Stráž nad Nisou
V nočních hodinách spolupráce s OO PČR Chrastava při kontrole
chatových oblastí, kontrole motorových vozidel a jejich řidičů
(kontroly na alkohol, drogy, odcizené RZ, odcizená motorová
vozidla, osoby v pátrání).
- Nález černé skládky – řešeno dle zákona.
- Spolupráce s OO PČR při dopravní nehodě.

- Opakované výjezdy a kontrola objektů na
základě signálu z PCO.
- Porušení obecně závazné vyhlášky města,
řešeno dle zákona
- Porušování občanského soužití, řešeno dle
zákona.
- Odchyt toulavých zvířat v měsíci březen
v katastru obce – 3x pes.

MĚSTSKÁ POLICIE CHRASTAVA

603 941 561 603 347 676
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Změna sídla společnosti SEDRUS s.r.o. (výkup sběrných surovin)
Výkupna kovů, stavebního a demoličního odpadu i např. autovraků, byla z Nádražní ulice přemístěna do Andělské Hory č.p. 53 (budova
vlevo za mostem přes Lužickou Nisu).
Od 30.4. funguje nová provozovna se stejnou pracovní dobou i podmínkami, na které byli občané zvyklí.
Do této provozovny mohou občané města odkládat stavební a demoliční odpad (cihly, beton, keramika,sádrokartony, stavební suť…).
Sběrný dvůr v Chrastavě tento druh odpadu NEPŘIJÍMÁ !!
Pondělí, Úterý, Čtvrtek
Tel. 739 086 440

Provozní doba společnosti SEDRUS s.r.o. :
8:00 - 16:30 / Středa 8:00 - 18:00 / Pátek 8:00 - 16:00 + poslední neděle v měsíci

9:00 - 13:00

Další možností, kam odložit stavební a demoliční odpad (cihly, beton, keramika, stavební suť, obklady, kamenivo apod.) je firma
EUROVIA Liberec, Žitavská ulice, pan Sáblik – denně od 7:00-16:30 hod. (sobota po předchozí dohodě), tel. 777 343 879.
Šárka Spáčilová, DiS

Úprava provoznídoby SBĚRNÉHO DVORA!
Na základě monitoringu vytíženosti sběrného dvora došlo k posunutí sobotní provozní doby z 10:00 – 13:00 hod. na 9:00 – 12:00 hod.

Pondělí, středa
Úterý, Čtvrtek, pátek
Sobota

Nová provozní doba doba sběrného dvora:

Chrastava 24. 4. 2018

14:00 – 18:00
8:00 – 12:00
9:00 – 12:00
Šárka Spáčilová, DiS

SANITÁ RNÍ DEN MĚSTSKÉHO Ú ŘADU CHRASTAVA
Městský úřad oznamuje, že sanitární den úřadu proběhne
v pátek 25. května 2018 a bude pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

Nedoplatky za odvoz komunálního odpadu v roce 2017
Upozorňujeme všechny poplatníky místního poplatku za komunální odpad, že v těchto dnech dochází k vyměření nedoplatků včetně
navýšení za rok 2017 prostřednictvím hromadného předpisného seznamu (dále je HPS).
Informace o vyhotovení HPS budou zveřejněny na úřední desce. HPS bude k nahlédnutí u správce poplatku, tj. Městský úřad
Chrastava, hospodářsko-finanční odbor, č. dveří 206.
V praxi to znamená, že již nebudou zasílány platební výměry do vlastních rukou. Po nabytí právní moci HPS přistoupí správce
poplatku bezodkladně k daňové exekuci.
Tím dojde k dalšímu navýšení poplatku o exekuční náklady ve výši 500,-- Kč.
hospodářsko-finanční odbor
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Pečovatelská služba města Chrastavy
Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu zejména osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení a
rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a jsou zároveň v nepříznivé
sociální situaci. Pečovatelská služba především zajišťuje možnost co nejdéle setrvat ve známém domácím prostředí a možnost zapojit se do běžného života společnosti.
Cíle pečovatelské služby
- poskytovat podporu a pomoc uživatelům při činnostech, které již samostatně nezvládnou
- podporovat schopnosti a možnosti uživatelů způsobem, jenž jim umožní zůstat co nejdéle
v přirozeném prostředí
- pomoc a podpora v sociálním začleňování
- podporovat další vzdělávání pracovníků
- poskytovat a vytvářet prostředí a podmínky pro kvalitní poskytování pečovatelské služby
Cílová skupina pečovatelské služby
a) senioři
b) osoby s tělesným postižením
c) osoby se zdravotním postižením
d) rodiny s dětmi – rodiny s dětmi, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí
Kontaktní osoby:
Vedoucí pečovatelské služby: Hana Urbanová, e-mail : urbanova@chrastava.cz, tel: 482 363 825, mobil: 607 73 8350
Sociální pracovník pečovatelské služby : Bc. Helena Hannah Hrubešová, e-mail : dps@chrastava.cz, tel: 485 143 277, 721 233 419
(Ceník úhrad za úkony sociální služby platný od 1. 4. 2018 je samostatnou přílohou tohoto vydání Chrastavských listů.)

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

Ivanka Devátá navštívila Chrastavu
Dne 27. 3. 2018 se uskutečnila v sále Společenského klubu beseda
s herečkou a spisovatelkou paní Ivankou Devátou.
Ivanka Devátá se narodila v r. 1935. Dětství prožila v Brně, v roce
1950 přesídlila s rodiči do Plzně. Po absolvování pražské DAMU
nastoupila do angažmá v Realistickém divadle, kde setrvala
čtyřiatřicet let. Diváci si ji pamatují jako Hermii z, Mimi z Loupežníka,
Kláskovou z Lucerny či Lízalku z Maryši. Zahrála si také v řadě
komedií, které, jak sama říká, byly jejímu naturelu nejbližší.
Spolupracovala s rozhlasem a televizí. Svůj hlas propůjčila slečně
Marplové ve stejnojmenném seriálu britské televize, ale těžiště své
práce přesunula do oblasti literární tvorby. Její povídky a fejetony
nacházejí uplatnění v tisku i v rozhlase.
Besedy se zúčastnilo cca 50 občanů, poslechli si vyprávění o rodinných příhodách i veselé příhody z natáčení a paní Ivanka zodpověděla i jejich dotazy. Vyprávění paní Ivanky doplnil hrou na harmoniku pan Libor Šimůnek. Byl to příjemně strávený podvečer.
Libuše Junková, knihovnice

One Man Show Vladimíra Hrona rozesmála kino
V pondělí 16. dubna 2018 zavítal do kina známý moderátor, zpěvák, imitátor, bavič a textař Vladimír Hron se svojí ONE MAN SHOW. Vladimír
Hron vystupoval v Chrastavě již potřetí a to vždy s velkým ohlasem. Jeho vystoupení bylo plné českých i zahraničních písniček, vtipů,
tanečních vystoupení i
imitace známých osobností. Díky známému
baviči jsme měli možnost v
kině vidět a slyšet třeba K.
G o t t a , M . Ž b i r k u , P.
Nagyho, L. Sobotu nebo
prezidenta M. Zemana.
Každý, kdo do kina dorazil,
se skvěle pobavil a my se
budeme těšit na další
vydařené kulturní akce.
----------------------------------Klára Sehnoutková
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Zájezd za kulturou do Prahy se vydařil...
Společenský klub připravil další zájezd do Prahy. Tentokrát jsme v sobotu 14. dubna 2018 navštívili divadlo Hybernia, kde nás čekal muzikál
Mefisto s Josefem Vojtkem v hlavní roli. Jedná se vlastně o příběh Fausta a Markétky.
Stařičký profesor Faust lituje, že nestihl dokončit své dílo a díky svému bádání a zkoumání neměl čas prožít život tak, jak chtěl. Ďábel Mefisto
mu nabídne lásku a krásu, ale slibuje mu i sílu a moc a hlavně čas, na dokončení díla. Ovšem za určitých podmínek. A tou je ztráta duše, která
s posledním dnem života propadne peklu. Jak se Faust rozhodne? Ze starého profesora se na zkoušku stane mladík, který prožívá, na co už
dávno zapomněl. Popíjí se studenty, které kdysi učil, užívá si slastí života a hlavně prožívá vytouženou lásku. A když kromě lásky získává i
moc, líbí se mu v mladém těle víc a víc. Začne přemýšlet, jakou lstí se ze svého úpisu peklu vymanit.
Velkolepě pojatá scéna, chytlavé melodie, krásný zpěv a tanec – to vše jsme mohli spatřit v atraktivním příběhu muzikálu Mefisto.
Praha nás přivítala jarním počasím, byl čas na procházku i na kávičku a na malé nákupy. Zájezd se vydařil a již nyní se můžeme těšit na
vánoční výlet, kdy máme v plánu navštívit hudební divadlo v Karlíně.
Jitka Marxová – referentka infocentra

DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

PROGRAM KINA
KVĚTEN 2018
Změna programu vyhrazena! Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
Pátek 4. května v 17:00 hodin - HRAJEME PRO DĚTI

JO NESBØ: DOKTOR PROKTOR A VANA ČASU –
Norsko/Německo – komedie – český dabing – 95 minut – přístupný
Doktor Proktor se vydává do Paříže, aby znovu našel svou dávnou lásku, Julietu Margarínovou. Pomoci svého vynálezu, Vany Času, se vrátí
do minulosti, aby zabránil její svatbě s padouchem. V minulosti však
uvízne. Podaří se Líze a Bulíkovi doktora zachránit, aniž by narušili běh
dějin?
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 80 Kč
Pátek 4. května v 19:00 hodin
PEPA – ČR - komedie – 90 minut - mládeži do 12 let nevhodný
Hlavní hrdina Pepa (Michal Suchánek) od útlého věku čeká na to, až
začne ten opravdový a šťastný život. Ve školce nebyl oblíbeným dítětem
paní učitelky, ve škole s ním nikdo moc nekamarádil. Na gymnáziu patřil
mezi vyložené outsidery. Dlouho mu trvalo, než se osamostatnil, našel
si práci, ženu, založil rodinu. V současnosti pracuje jako obyčejný úředník, který žije se svou ženou Zdenou (Petra Špalková) a dospívající
dcerkou Zdeničkou (Natálie Grossová). Každý týden chodí s manželkou
hrát karty ke svému dobrému kamarádovi Tondovi (Filip Blažek) a jeho
ženě Jarmile (Alice Bendová). Zdá se, že Pepovi nic nechybí a vede
obyčejný, ale šťastný život jako celá řada jiných lidí. Možná ale, že to
není život, o kterém snil. A možná, že ho čeká život úplně jiný. Přijde
opravdu ten správný zvrat v jeho životě, když k němu do kanceláře nastoupí nová kolegyně mladá a krásná Pavlína (Alena Doláková)? Nebo
když potká svou vysněnou krásku (recepční - Anička Stopnická), kterou
občas sleduje dalekohledem a díky které dokáže uniknout alespoň na
chvíli z nudné a stereotypní reality jeho běžného života? Paralelně s životem Pepy se nám otevírá i život již zmíněné recepční Ireny, která
v soužití se svým přítelem Emanem (Martin Pechlát) není úplně šťastná,
avšak stále se snaží otěhotnět.
Vstupné: 110 Kč
Pátek 11. května v 17:00 hodin

AVENGERS: INFINITY WAR – USA -akční – český dabing –
149 minut - mládeži do 12 let nevhodný
Snímek Avengers: Infinity War završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu
filmovým světem studia Marvel a přináší na stříbrná plátna nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob. Avengers a jejich superhrdinští
spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit se porazit mocného Thanose
dřív než jeho bleskový útok, provázený ničením a zkázou, zničí vesmír
jednou provždy.
Vstupné: 120 Kč
Pátek 11. května v 19:45 hodin
Anna Polívková, Jan Dolanský, Ester Geislerová, Eva Holubová,
Bohumil Klepl, Oldřich Navrátil, Jaroslav Plesl v nové české komedii
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA – ČR – komedie - mládeži
do 12 let nevhodný
Marie (Anna Polívková) je typická městská singl. Pracuje sice jako

úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé
blbce. Naopak její sestra Karolína (Ester Geislerová) už toho pravého
našla a plánuje svatbu. A tak Marie přijíždí za rodinou na návštěvu do
rodné vesničky. Doma potkává svou dávnou lásku, Jiřího (Jaroslav Plesl). Během pár okamžiků je jasné, že jejich city nejsou minulostí. Ale celá věc má jeden háček. Právě Jiří je snoubencem její sestry.
Vstupné: 130 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 100 Kč
Pátek 18. května v 17:00 hodin

HLEDÁ SE PRINCEZNA – Ukrajina – český dabing – 85 minut
Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů,
krásných princezen a zlých čarodějů. Ruslan, kočovný herec, který sní
o titulu rytíře, potkává nádhernou Milu a na první pohled se do ní zamiluje. Jejich štěstí ale nemá dlouhého trvání, strašlivý čaroděj Černomor
potřebuje Milinu moc lásky, aby ji přeměnil v magickou temnou sílu.
Vykouzlí proto obrovský vír a unese Milu přímo před Ruslanovýma očima. Ten nemá ani tušení, že Mila je dcerou krále. Ruslan se bez okolků
vydává na záchranu své milé. Podaří se mu zdolat všechny nástrahy a
dokázat, že skutečná láska je silnější než čáry?
Vstupné: 110 Kč
Pátek 18. května v 19:00 hodin

DEADPOOL 2 – USA – akční komedie – české titulky- mládeži do
15 let nepřístupný
Když Wade Wilson neboli Deadpool v roce 2016 do kin vtrhnul jako nejužvaněnější a nejvtipnější superhrdina všech dob, brutálně zamával nejen se svými protivníky, ale i s žebříčky nejnavštěvovanějších komiksových filmů. A nyní se vrací, aby s pomocí svých schopností opět zachraňoval celý svět. Třeba před děsivě nebezpečným lepkem v potravinách.
Vstupné: 130 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 100 Kč
Pátek 25. května v 17:00 hodin

SOLO: STAR WARS STORY

– USA – akční – český dabing –
135 minut - přístupný
Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké galaxie ve
filmu Solo: Star Wars Story, zbrusu novém dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii. V řadě troufalých eskapád hluboko v temném a
nebezpečném zločineckém podsvětí potkává Han Solo nejen mohutného Chewbaccu, svého budoucího kopilota, ale narazí i na nechvalně
známého hazardního hráče Landa Calrissiana. Na této cestě se zrodí
jeden z nejnepravděpodobnějších hrdinů Star Wars.
Vstupné: 130 Kč
Pátek 25. května v 19:30 hodin

TAXI 5 – Francie – akční komedie – české titulky – 103 minuty mládeži do 12 let nevhodný
Do kin vjíždí pokračování akční francouzské série s legendárním bílým
taxi v hlavní roli
Vstupné: 130 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 100 Kč
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Sportovní zpravodajství... výsledky / události

Zprávy z kolové - leden – duben 2018
MUŽI
Letošní rok jsme zahajovali turnajem v sobotu 20. ledna 2018, kdy
proběhlo první kolo 1. ligy, a to u nás v Chrastavě, kde naše dvojice
Brodský Tomáš – Dalibor Felix Hodaň skončila na 6. místě. Druhé
kolo se bude hrát 26. května v Praze na Pankráci.
Dne 3. února 2018 se na Moravě v Nezamyslicích odehrál Český
pohár, naše dvojice Brodský Tomáš – Dalibor Felix Hodaň obsadila
7. místo.
V sobotu 24. března 2018 se dvojice Fadrhonc Daniel – Brodský
Tomáš zúčastnila mezinárodního turnaje v SRN - Zscherben, kde v
silné konkurenci získala velmi dobré 4. místo.
JUNIOŘI
V neděli 21. ledna 2018 proběhla kvalifikace Mistrovství ČR –
skupina „ A“, a to na Pankráci Praha. Zde jsme hráli se dvěma
dvojicemi, Herr Adam – Pospíšil Lukáš získali 3. místo a tím se
kvalifikovali na Mistrovství ČR – semifinále, které se pak hrálo u nás
v Chrastavě. Naše druhá dvojice Rožec Matěj – Málek Petr skončila
na 4. místě a tím jim těsně unikl postup do semifinále.
V sobotu 17. března 2018 pak proběhlo semifinále Mistrovství ČR –
skupina „A“ u nás v Chrastavě. Dvojice Pospíšil Lukáš – Málek Petr
skončila na 7. místě a tím jim utekla o jedno místo možnost na
postup do finále Mistrovství ČR.
ŽÁCI
V sobotu 13. ledna 2018 jsme se s našimi žáky zúčastnili 4.
kvalifikačního turnaje, a to v Chodsku. Celkem tři dvojice od nás

bojovaly o co nejlepší umístění a povedlo se. Z celkem 12
zúčastněných oddílů obsadila naše první dvojice Pospíšil Lukáš –
Herr Adam 1. místo, druhá dvojice Málek Petr – Rožec Matěj 2.
místo a třetí dvojice Vaner Filip – Zubr Filip získala 5. místo.
Dne 28. března 2018 proběhlo v Chrastavě Mistrovství oblasti
Libereckého kraje. Opět naši žáci bojovali velmi dobře, dvojice
Pospíšil Lukáš - Kos Marek získala 1. místo, Málek Petr – Tluček
Robin 2. místo a 3. místo získali Herr Adam – Zubr Filip.
Rovněž úspěšní jsme byli i v sobotu 14. dubna 2018, kdy proběhl 5.
kvalifikační turnaj na Pankráci Praha a naše tři dvojice opět
zabodovaly, dvojice Pospíšil Lukáš – Herr Adam získala 1. místo,
druhá dvojice Málek Petr – Rožec Matěj se umístila na 2. místě a
třetí dvojice Zubr Filip – Tluček Robin na 6. místě.
Ze shora uvedených výsledků je vidět, že si naši žáci vedou velmi
dobře a novou sezónu zahájili výtečně. Přesto i nadále hledáme
další nové zájemce o tento zajímavý sport, který se hraje v
tělocvičně po celý rok, tréninky máme 2x týdně, sport je vhodný pro
chlapce narozené roku 2007 a mladší. Máme k dispozici i menší
kola pro menší chlapce, hlavně pro ty, kteří rádi řádí na kole, kola se
nebojí a energii si na něm vybijí. Pokud máte zájem své dítě přihlásit,
můžete se s ním přijít podívat na trénink do tělocvičny, a to buď ve
středu nebo v pátek od 18:00 hodin v tělocvičně u trenéra nebo
vedoucího oddílu.
Chrastava 18. dubna 2018

Ladislav Celler, vedoucí oddílu

Pozvání na rybářské závody
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Chrastava si dovoluje
pozvat všechny příznivce rybářského sportu na tradiční rybářské
závody. Závody se budou konat 26. 5. 2018 na rybníku Luční. Jak je
zvykem, dopoledne budou závody dětí. Děti rozdělíme do dvou
kategorií. Začínající a pokročilí mladí rybáři. U kategorie začínajících platí jediné omezení, že dítě musí zdolat rybu. Dospělý mu
může pomoci s ostatními věcmi. Těm, kteří nemají ve svém okolí
žádného rybáře, pomůžou u rybníku zkušení rybáři. Druhou skupinu
dětí tvoří ty, které jsou samostatné, a jakákoliv pomoc ze strany dospělých je nežádoucí. Doporučená rybolovná technika je plavaná.
Pro děti bude připraveno občerstvení. Na závěr budou vyhlášené
výsledky a předány ceny.
V odpoledních hodinách proběhnou závody dospělých. Tyto závody
jsou hlavně o společném setkání rybářů a strávení společného
času. Přijít mohou i rodinní příslušníci, nebo jen příznivci rybářského
sportu. I pro ně bude připraveno občerstvení.
Přesný průběh závodu a pravidla budou zveřejněna na webových
stránkách naší organizace www.mocrschrastava.cz, nebo na FB
profilu rybářského kroužku.
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Jarnísetkáníturistů na Výhledech
Tradiční jarní setkání (nejen) turistů na Výhledech v sobotu 21.
dubna 2018 uspořádal Klub českých turistů Chrastava opět
společně s Osadním výborem Vítkov. Letos se tato akce konala u
příležitosti 130. výročí vzniku KČT a 100. výročí vzniku
samostatného Československa. Téměř 400 účastníků (což je
rekord tohoto pochodu) docházelo na vrchol celé dopoledne.
Všichni obdivovali nový krásný altán (postavený na podzim 2017).
Uvítali občerstvení (káva, limo, pivo, alko), posezení i mimo altán a
oheň na opékání buřtů (i ty zajistil Osadní výbor Vítkov). Členky
výboru napekly koláč a nezapomněly ani na perníkové medaile pro
děti. Ačkoli jich pečou každý rok více a více, stále jich je málo a na
všechny děti se nedostalo. Infocentrum Chrastava nabízelo razítka,
propagační materiály Chrastavy, mapy, brožury, deníky, medovinu,
magnetky, vizitky, nálepky a turistické známky. Letos byla vydána
výroční turistická známka KČT společně s výroční turistickou

nálepkou KČT přímo k této akci (s číslem12). Všichni účastníci z
Polska, Německa a Libereckého kraje (z České Lípy, Jablonného v
Podještědí, Hrádku nad Nisou, Chotyně, Grabštejna, Václavic,
Bílého Kostela n/N., Nového Města pod Smrkem, Mníšku, Nové Vsi,
Kryštofova Údolí, Liberce, Jablonce n/N., Lomnice nad Popelkou,
Semil a samozřejmě z Vítkova, Andělské Hory a Chrastavy) obdrželi
upomínkovou pohlednici s razítkem. Dorazila i početná skupina dětí
ze SDH Chrastava. Počasí bylo ukázkové, nálada skvělá, atmosféra
parádní a došlo i na tanec. Přátelům z Bogatyni a Jasné Góry se
opravdu domů nechtělo.
Velké poděkování patří členům Osadního výboru Vítkova za
bezchybné zajištění zázemí a občerstvení na Výhledech a všem
organizátorům z odboru KČT Chrastava.
A již se těšíme na příští ročník, který se bude konat 27. dubna 2019!
Jitka Marxová – KČT Chrastava

Orientačníklub Chrastava – jarnísezóna je v plném proudu
1. ZÁVODY JEŠTĚDSKÉ OBLASTI ( JO)
11. 3. / Jarní skály (pořadatel SOK Turnov, prostor okolí hradu Kost), chladné počasí s novou vrstvou sněhu, klasická trať
D14 – 5. K. Matyášová, D55 – 3. H. Vajcová, D65 – 1. Z. Šaffková, 3. A. Ševčíková, H12 4. K. Březina, H45 – 5. I. Vydra
10. 4. (pořadatel Doksy, prostor u Doks), krátká trať
D21K – 1. El. Gorčicová, D21L – 3. K. Kašková, D35 – 1. B. Lankašová, D50 – 3. I. Gorčicová, D60 – 1. Z. Šaffková, 3. H. Vajcová, D70 – 3. E.
Kašková, H21K – 1. J. Bek, H35 – 2. P. Pachner, H65 – 2. M. Ševčík, T4 – 2. J. Polák
2. MISTROVSKÉ ZÁVODY
9 .4.
MISTROVSTVÍ JO VE SPRINTU (pořadatel Teplice, prostor město
Bohosudov)
D10 – 2. A. Březinová (na snímku), D16 – 2. V. Růžičková (na snímku), H12 – 4. K.
Březina
14. 4. MISTROVSTVÍ A VETERANIÁDA ČR V NOČNÍM OB (pořadatel Studenec,
prostor Horní Brusnice v Podkrkonoší)
V kategorii D35 získala Kateřina KAŠKOVÁ ZLATO! Gratulujeme.
3. ČESKÝ POHÁR VE SPRINTU
15. 4. Sprint (pořadatel Jičín, prostor město Jičín)
D35 - 2. K. Kašková, H45 - 2. I. Vydra
4. POŘADATELSKÁ ČINNOST
21. - 22. 4. Společně s žitavskými kluby jsme upořádali mezinárodní závody SAXBO,
kterých se denně zúčastnilo kolem tisícovky běžců z ČR, Polska, Německa. Po oba
dva dny se soutěžilo v náročných terénech kolem Luckendorfu.
Sobota (klasická trať) – D14 – 2. K. Matyášová, 8. S. Tomanicová, D16 – 7. V. Růžičková, D21AK – 6. El. Gorčicová, D21AL – 8. K. Kašková,
D35 – 4. B. Lankašová, D50 – 9. P. Pavlíková, D60 – 2. E. Kadavá, 6. A. Ševčíková, H12 – 8. J. Klust, H14 – 8. F. Kučera, H16 – 10. V. Matyáš,
H60 - 4. R. Kaška, HDR – 6. A. Justová
Neděle (krátká trať) – D10L – 10. St. Tomanicová, D14 – 1. K. Matyášová, 8. S. Tomanicová, D16 – 5. V. Růžičková, 6. A. Jeřábková, H10 – 6.
T. Polák, H10L – 6. V. Tůma, H12 – 9. K. Březina, H16 – 7. V. Matyáš, 9. M. Husák, P – 4. J. Šírlová
5. RŮZNÉ
- Naši někteří svěřenci na základě svých výsledků budou mít možnost reprezentovat Ještědskou oblast v rámci republiky. Proto absolvují
různá víkendová soustředění se Sportovním centrem dětí JO.
- Chtěli bychom poděkovat mladému Jakubu Sochorovi, který, ač fotbalista, připravuje v tělocvičně od podzimu do jara tréninky našich
starších dětí ke zvýšení jejich fyzické zdatnosti. Kubo, díky!
- Vzhledem k tomu, že se bude opravovat budova ZŠ ve Školní ulici, museli jsme vystěhovat náš tamní sklad materiálu. Sháněli jsme
náhradní místa a tady nám velice pomohl MÚ Chrastava, který nám nabídl své prostory. Děkujeme a moc si toho vážíme.
Eva Kašková, OK CHA
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Ukliďme Česko s mladými hasiči v Chrastavě
Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé
skládky a nepořádek. Do této akce se letos již podruhé zapojili i chrastavští hasiči.
V sobotu 7. 4. 2018 v odpoledních hodinách se před hasičskou zbrojnicí sešli mladí hasiči, členové sboru i rodiče a to v neuvěřitelném počtu
40 dobrovolníků. Po dohodě s Městským úřadem byly přiděleny dvě lokality na úklid a to břehy Jeřice a Vítkovského potoka. A tak si všichni
nasadili rukavice a s pytli vyrazili pomoct svému okolí.
Za odměnu dostal každý dobrovolník diplom a grilovaného buřtíka. Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili a pomohli tak zkrášlit naše
okolí.
D. Reslová

Hasičské muzeum připraveno na návštěvníky v nové sezóně
Vážení spoluobčané,
měsíc květen se nám blíží, a tím doba, kdy bude naše muzeum historické hasičské techniky v Chrastavě otevřeno. Tuto neděli, 15. dubna 2018, jsme
provedli úklid prostor a muzeum je připraveno
přivítat návštěvníky.
Muzeum bude pro návštěvníky otevřeno od začátku
května do konce září, a to soboty a neděle od 10-ti
do 16-ti hodin.
Mimo tuto dobu lze prohlídku domluvit i telefonicky v
Informačním centru: +420 485 143 161
nebo u vedoucího muzea +420 720 510 417, pana
M. Pivoňky.
Doufáme, že muzeum navštívíte a připomenete
si, s čím naši předci bojovali proti živlům, a to nejen
za 150 let historie chrastavského sboru. Muzeum
nabízí ještě starší exponáty, než je náš sbor, a to ze
širokého okolí našeho města i z celé České republiky a zahraničí.
Za SH ČMS SDH Chrastava
Petr Tlach, starosta SDH

Zlatá Monika Černá a výborníkluci v TFA
V sobotu 21. 4. 2018 vyrazili tři reprezentanti změřit své síly v druhém ročníku soutěže Chodovský tuplák. Na naše chrastavské závodníky
čekal náročný výstup do 19. patra bývalého Hotelu Opatov v kompletním zásahovém oděvu, dýchacím přístroji a s bourací sekerou, tzv.
tuplákem. Po cestě na vrchol došlo k úkolu přenesení dvou 20 kg kanystrů (dvou PHP práškových v kategorii ženy) v 10. patře a v 5. patře
byla simulována překážka na schodišti, a tak se každý závodník musel doslova plazit po schodech.
Vladimír Židlický získal 8. místo, jeho otec Ladislav Židlický 16. místo a neskutečná Monika Černá si došla až pro absolutní vítězství!
Gratulujeme!
D. Reslová
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Výlet mladých hasičů na Výhledy
Nejen turisté a zapálení procházkáři si v sobotu 21. 4. 2018 vyrazili
na Výhledy ve Vítkově. Vyšli si i mladší hasiči a přípravka z
Chrastavy. Jejich vedoucí si pro zpestření pro ně připravila několik
stanovišť s různými úkoly- chůze na chůdách, zdravověda nebo
určování topografických značek. Celkově se výletu zúčastnilo 21
dětí a 17 rodičů. Celý výlet byl zakončen opečením buřtíka na
Výhledech a děti získaly krásné perníkové medaile a dárečky od své
paní vedoucí.
D. Reslová

Jeřmanický víceboj =
krásné výsledky mladých hasičů
Každoročně vyrážíme v rámci tréninku na obvodová kola hry
Plamen na soutěž Jeřmanický víceboj. Ta se odehrává v Jeřmanicích a na družstva čeká celých šest disciplín. Závodí se ve
čtyřčlenných družstvech ve zkráceném závodu požárnické
všestrannosti, štafetě dvojic, štafetě CTIF, útoku CTIF, štafetě 4x 60
metrů a požárním útoku.
Chrastavu vyjela reprezentovat tři družstva mladších žáků, jedno
družstvo starších žáků, náš jediný dorostenec Jiří Hájek a
náhradník, který pomohl Karlinskému družstvu ke třetímu místu.
Mladí hasiči z Chrastavy se umístili v kategorii mladší na 20., 9. a 5.
místě z neuvěřitelných 29 družstev. Starší žáci obsadili 17. místo. A
naprosto perfektně se závod vydařil Jirkovi, který si vybojoval místo
na bedně, umístil se na 2. místě!
Všem gratulujeme a děkujeme za jejich nasazení v náročné soutěži.
D. Reslová

KOMUNITNÍ CENTRUM
J E D N O TA B R AT R S K Á C H R A S TAVA
Bezručova 503 – CHRASTAVA
První pomoc u dětí
Ve čtvrtek 12. dubna jsme v salónku Bétel bistra přivítali vzácného
hosta – paní doktorku pro děti a dorost Evu Štičkovou. Jsme rádi, že
přijala pozvání Rodinného centra Domeček a mohla tak proběhnout
přednáška s besedou a množstvím dotazů. Mnohé znalosti hosté,
převážně maminky, mají. Ale pokud jde o zdraví našich dětí, platí
dvojnásob, že opakování je matka moudrosti. V první části
přednášky paní doktorka zopakovala zásady resuscitace dětí. Nikdo
se nechce dostat do situace, kdy bude muset tuto znalost použít v
praxi, nicméně nikdy nevíme, kdy záchrana života bude na nás.
Také přišla řeč na to, jak se zachovat, pokud dítě pozře nějakou
chemikálii, jak vypadají febrilní křeče, mluvilo se také o klíšťatech a o
dalších tématech, na které paní doktorka trpělivě odpovídala.
Jsme rádi, že v Chrastavě máme MUDr. Štičkovou, která se stará o
většinu dětí z našeho města i okolí. V současné době město hledá
druhého pediatra po paní doktorce Hampejsové, která odešla do
penze. Přejeme si, aby tato snaha byla úspěšná a nelehká péče o
naše potomky neležela pouze na jednom lékaři.
Slávka Kasalová

Výlet na zámek ve Frýdlantu Klubu Evergreen
Zámek Frýdlant je jedním z hojně navštěvovaných historických
objektů. Původně gotický hrad byl vybudován kolem poloviny 13.
století. Časem byl přestavěn na renesanční zámek s bohatou
výzdobou a rozmanitými sbírkami historické a umělecké ceny.
18. dubna jsme vyjeli několika osobními auty směr hrad Frýdlant.
Do areálu hradu jsme vstoupili stejně jako před dvěma sty lety
padacím mostem. Ze švédského nádvoří stoupá cesta dál na velké
zámecké nádvoří a odtud strmou stezkou pokračuje k hradu. Prošli
jsme nejprve rytířským sálem s portréty majitelů z rodu Gallasů a
Clam-Gallasů, zbrojnicí, vrchnostenskou kanceláří i dalšími interiéry
zámku. Zaujaly nás také reprezentační místnosti, jako dámské a
pánské pokoje, dětský pokoj, koupelna i kuchyně s přípravnou jídel.

Všechny prostory jsou vybaveny původním nábytkem, obrazy,
porcelánem a dalšími doplňky. Během prohlídky jsme rovněž
nahlédli do zámecké kaple sv. Anny.
Z historie hradu a zámku a z výkladu pana průvodce víme, že zámek
vlastnilo mnoho majitelů, ale posledním nejvýznačnějším
vlastníkem byl rod Clam-Gallasů. Poslední mužský příslušník tohoto
šlechtického rodu byl František. Jednalo se o velmi výjimečného
člověka, vzdělaného, mecenáše chudých a také umělců. My,
obyvatelé Chrastavy, víme, že hrabě František Clam-Gallas umožnil
studovat na akademii našeho slavného rodáka malíře Josefa
Führicha. Jeho vpravdě průkopnickým činem bylo zpřístupnění
části hradu veřejnosti, čímž vzniklo první hradní a zámecké muzeum
ve střední Evropě.
Provázející pan kastelán k nám byl velmi příjemný, připadali jsme
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Provázející pan kastelán k nám byl velmi příjemný, připadali jsme si
jako na návštěvě. Jeho výklad byl srozumitelný, živý a poutavý. Moc
se nám líbily zámecké expozice, příjemný pocit v nás ještě umocnilo
nádherné počasí. Zpáteční cestu jsme si vylepšili jízdou přes Vítkov.
Byl to hezký návrat, celkem nás bylo okolo dvaceti účastníků.
Malý dovětek: Poslední majitelkou zámku se nakonec stala ClamGallasova dcera Klotylda. Ta zůstala svobodná, pečovala o svou
ovdovělou matku až do její smrti. Bohužel stalo se, že i když ClamGallasové nijak nespolupracovali s nacisty, stejně jim byl zámek v
roce 1945 znárodněn a poslední obyvatelka z něj vyhnána. Dobrou
zprávou je, že se v dnešní době město Liberec více hlásí k odkazu
význačných osob dějin a tak se i František stal stejně jako jeho otec
Eduard Clam-Gallas čestným občanem města. Není to mnoho, ale
je to pořád lepší než naprosté zapomenutí našich význačných
historických osobností.
Jiří Coufal

PRODEJ BYTU

Anketa Osobnost roku Libereckého kraje 2017
V únoru 2018 proběhlo v Clarion Grand hotelu Zlatý Lev vyhlášení
ankety Českého Metropolu Osobnost roku 2017 Libereckého kraje.
V kategorii dobrý skutek za záchranu lidského života a profesionální
přístup byl nominován a oceněn strážník Městské policie Chrastava
Pavel Just . Ocenění převzal od paní Jitky Volfové – statutární
náměstkyně hejtmana Libereckého kraje.

Š kolství ... zprávy ze škol a školek

Den země ve Vítkově
Je duben - měsíc jarního úklidu. Na oslavu Dne Země přišli všichni Vítkováčci v zeleném, školáci ve skupinách plnili na stanovištích úkoly,
které se týkaly třídění odpadů a ekologické výchovy. Ve školce se děti seznámily s netradičními materiály na tvoření- stará cédéčka, látky a
podobně. A protože uklízet je opravdu třeba, vzaly si
větší i menší děti rukavice a pytle a vydaly se cestou
ze školy na Výhledy posbírat vše, co do přírody
nepatří. A že toho bylo! Všechny děti sbírání bavilo a
přírodě se ulevilo, také počasí nám přálo a tak jsme si
všichni Den Země užili.
Mgr. Klára Beníčková a Bc. Daniela Reslová
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Politické strany a hnutí...

KOMUNÁ LNÍ VOLBY 2018

NEZÁ VISLÍ KANDIDÁ TI ZA ČSSD
Vážení spoluobčané,
velice si vážíme Vašeho zájmu o přípravu našeho volebního programu i přesto, že politická strana ČSSD ztratila velký počet voličů
na republikové úrovni. Tento efekt by neměl postihnout politiku komunální. V našem městě se volby odvíjejí od Vašeho postoje k tomu,
kdo Vás občany bude v zastupitelstvu dobře zastupovat, bude se snažit prosazovat věci ve prospěch města, ve kterém žijeme.
Děkujeme, že nás podporujete.
Již dnes vnímáme Vaši velkou podporu.
Tu nám projevujete na našem e-mailu.
volbychrastava2018@seznam.cz

S velkou odpovědností Vám předložíme základní body našeho programu.
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Budeme prosazovat schvalování změn v rozpočtu ne jako celek, ale po jednotlivých položkách.
Budeme usilovat, aby nedocházelo k opomíjení příměstských částí, zároveň porovnáme objektivnost daňového zatížení těchto oblastí.
Budeme žádat o řádný dohled při úkonech vyplývajících ze stavebního zákona.
Chceme Vás podpořit, aby měl občan Chrastavy zastání.
I nadále budeme podporovat investice do vzdělávání, jsme součástí prosazení investice do rekonstrukce školní budovy.
Budeme i nadále prosazovat projekty pro občany, jako je například projekt „Fond voda“.
Budeme usilovat o zřízení vodovodu do Horního Vítkova.
Chceme i nadále podporovat změny v územním plánu pro výstavbu rodinných domů.
Zaměříme se na bezpečnost v Chrastavě. Chceme, aby byla vidět městská a státní policie.
Podpoříme čerpání peněz z dotačních programů.
Budeme nadále podporovat organizace a spolky.
I nadále chceme konstruktivně spolupracovat v komunální politice.
Těšíme se na další podporovatele.
Vaši nezávislí kandidáti.
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VOLEBNÍ PROGRAM 2018–2022
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Vážení spoluobčané, předkládáme Vám k posouzení náš volební program pro období 2018 – 2022, který
se v případě našeho volebního úspěchu budeme snažit úspěšně splnit.
Obnova a údržba komunikací
1. Dosáhli jsme kompletní opravu všech krajských komunikací (jsou dle oficiálních statistik nejlepší v celém kraji). Budeme však o to
pečlivěji dohlížet na jejich údržbu a spolupracovat v tomto s Libereckým krajem.
2. Chceme pokračovat v nastoleném intenzivním úsilí a v rámci finančních možností nadále usilovat a dosahovat obnovy a průběžných
oprav místních komunikací včetně těch v okrajových částech. Mezi největší akce bude patřit ulice Bílokostelecká včetně navazujících
komunikací Větrná a Polní.
3. Budeme usilovat nejen o řádnou běžnou údržbu komunikací, chodníků, ale též o rozšíření chodníků (Vítkovská a Bílokostelecká ul. a
další).

Školství
4. Budeme spolupracovat se školami a školskými zařízeními všech typů (školy základní, mateřské a malotřídní, školní jídelna, ZUŠ) a
budeme podporovat jejich další rozvoj.
5. Budeme maximálně usilovat o zdárný průběh a dokončení rekonstrukce budovy školy ve Školní ulici a usilovat o získání potřebné dotace i
na rekonstrukci budovy v Revoluční ulici.
6. Podporujeme vznik střední školy v Chrastavě, konkrétně projekt Jednoty bratrské na vznik Střední sociální a pedagogické školy.
7. Chceme zkvalitnit i areál malotřídní ZŠ a MŠ Vítkov (dokončení výměny oken a dveří) a obnovit hřiště nad školou.

Kultura, sport a spolková činnost
8. Chceme v našem městě vytvářet prostředí, ve kterém se budou cítit dobře všechny generace včetně rodin s dětmi. Budeme podporovat
aktivity zaměřené na rodiny s dětmi. Budeme podporovat budování a údržbu dětských hřišť v různých částech města. Budeme usilovat i o
jejich rozšíření či rekonstrukci. Budeme usilovat o vybudování hřiště u budovy školy ve Školní ulici a víceúčelové sportoviště (hokejbal,
nohejbal, volejbal, florbal, v zimním období kluziště) na hasičské louce (místo po demolici „kulturáku“).
9. Budeme usilovat o další rozvoj kultury v našem městě. Využijeme k tomu především budovu Společenského klubu (CVA), kde budeme
podporovat nejen činnost řady kroužků a jazykových kurzů, vlastní hudební školy a činnost výtvarné a hudební pobočky Základní umělecké
školy Liberec, ale také v něm chceme dále rozvinout možnosti zábavy pro juniory i seniory. Budeme podporovat i rozvoj dalších složek
Společenského klubu – městského a Führichova muzea, knihovny, internetového klubu, informačního centra a kina. Nadále budeme
pořádat jak nejvýznamnější kulturní akci roku Chrastavské slavnosti, tak městské plesy a Vavřineckou pouť.
10. Budeme podporovat sportovní a spolkovou činnost. Udržíme a v případě dobrých ekonomických výsledků navýšíme dotace pro
sportovní a spolkovou činnost. Nadále chceme podporovat i neorganizovanou sportovní činnost ve městě a podporovat veřejná sportoviště.
Budeme i nadále oceňovat nejlepší sportovce v anketě Sportovec roku.
11. Zajistíme opravu vnějšího pláště včetně výměny oken u městského kina. V případě úspěšné žádosti o dotaci bude realizováno kompletní
rekonstrukce včetně vnitřního vybavení vzduchotechniky.
12. Postupně budeme realizovat přestavbu stávajícího koupaliště na volnočasový areál především pro rodiny s dětmi.
13. Budeme ve spolupráci s památkovým úřadem usilovat o zpřístupnění technické a kulturní památky, kterou je lednice náhonu bývalého
mlýnu (v prostoru po demolici „Seppu“).

Bezpečnost (police a hasiči)
14. Budeme se pravidelně zabývat bezpečnostní situací ve městě. Budeme nadále za účasti Policie ČR a městské policie vyhodnocovat
bezpečnostní situaci ve městě a hledat řešení vzniklých problémů. Především pak budeme prostřednictvím výše uvedených policejních
složek usilovat o bezpečnost našich občanů a snažit se chránit jejich soukromý majetek a majetek města před projevy vandalismu. A to i
prostřednictvím kamerového systému, který zavedeme na vhodných místech. Městská policie, jako složka spadající přímo pod město, bude
komunikovat s náměty a podněty občanů i prostřednictvím městského fóra a pořádat besedy jak v mateřských a základních školách, tak pro
seniory o prevenci kriminality ve všech jejích podobách.
15. Cítíme nutnost nadále podporovat rozvoj chrastavského sboru dobrovolných hasičů, a to jak ve směru provozu zásahové jednotky, tak i
ve směru další činnosti a rozšíření hasičského muzea. Budeme i nadále podporovat výchovu mladé generace dobrovolných hasičů.
Podpořili jsme realizaci a nadále budeme podporovat provoz hasičské dráhy (u Jeřice).

Podpora sociálních služeb
16. Nadále budeme věnovat svou pozornost péči o seniory v Chrastavě. Budeme podporovat terénní služby pro seniory, kvalitní fungování
domů s pečovatelskou službou a podpoříme domov pro seniory.
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Veřejná doprava
17. Víme o důležitosti a významu veřejné dopravy, především pak do krajského města Liberce. Hodláme vyvíjet maximální úsilí k zachování
kvalitního autobusového i vlakového spojení ve spolupráci s Libereckým krajem a společností Korid a. s.
18. Budeme spolupracovat na plánované kompletní rekonstrukci vlakového nádraží včetně budovy (se zachováním restaurace) a
vybudováním nového podchodu až do průmyslové zóny.

Životní prostředí
19. Budeme usilovat prostřednictvím investora SVS a. s. o realizaci kanalizace v dalších částech města a o přepojení objektů do kanalizační
sítě ukončené čistírnou odpadních vod.
20. Budeme pokračovat v uplatňování dotačního programu „fondu voda“ pro rodinné domky na území celého města dle stávajících
podmínek.
21. Budeme iniciovat vznik fondu „Za Chrastavu krásnější“, který by umožnil přispět na opravy fasád domů v historické části Chrastavy.
22. Budeme nadále pečovat o zeleň na městských pozemcích a pokračovat v zakládání nových alejí podél komunikací v extravilánu města
včetně opravy drobných památek.
23. Další zkvalitňování služeb města v odpadovém hospodářství, rozšíření služeb sběrného dvora a míst na separovaný odpad.
24. Provedeme změnu využití části plochy uzavřené skládky odpadů Vítkov pro další potřeby města. Zpevnění plochy komunitní
kompostárny a vytvoření kvalitního skladovacího prostoru stavebního materiálu a stavebních hmot pro potřeby města a jeho občanů.

Péče o městské objekty, podpora bydlení
25. Budeme usilovat o průběžnou opravu městských objektů, včetně nájemních domů a domů s pečovatelskou službou.
26. Městské byty budeme přidělovat v souladu s pravidly pro přidělování bytů.
27. Připravujeme novou lokalitu na výstavbu cca 30 rodinných domků v Liberecké ulici (nad kotelnou)
28. Budeme nadále podporovat vznik nové obytné zóny v Chrastavě „60 rodinných domů” v oblasti Polní ulice případně její oddělené části
11 rodinných domů.

Rozvoj spolupráce uvnitř i vně města
29. V zájmu rozvoje okrajových částí města chceme zachovat existenci osadních výborů v Andělské Hoře a Vítkově s finanční podporou
města, chceme rozvíjet další spolupráci i s občany částí Víska a Vysoká.
30. Budeme nadále rozvíjet spolupráci s partnerskými městy Lwówek Śląski v Polsku a Eichstätt v Bavorsku. Chceme, aby nadále trvala
spolupráce škol, konaly se fotbalové turnaje našich měst a probíhala spolupráce v kulturní oblasti.

Otevřenost města a informovanost občanů
31. Budeme usilovat o maximální otevřenost a o propojení s občany našeho města. Proto budeme i nadále pořádat pravidelné diskusní
večery s občany aneb "Večery se starostou", zaměřené vždy na konkrétní oblasti života v našem městě. S občany budeme nadále
komunikovat on-line prostřednictvím diskusního fóra a facebooku, budeme nadále zveřejňovat zápisy zastupitelstva včetně všech příloh na
internetu, budeme nadále zveřejňovat chrastavské události na internetu a v Chrastavských listech. Umožníme všem občanům našeho
města i bezproblémové zveřejnění názorů kritických až velmi kritických. V důležitých otázkách jsme připraveni pořádat veřejné ankety a
respektovat jejich výsledky i v případech, kdy výsledek bude rozdílný od našeho mínění.
32. Budeme nadále provozovat TV Chrastava jako médium propagující populární formou město Chrastavu a jeho občany, jejich radosti a
strasti. Na druhou stranu zachováme i Chrastavské listy, které si vybudovaly za svoji téměř čtvrtstoletou existenci velkou popularitu mezi
chrastavskými občany.

Deklarativní stanoviska
33. Chceme nadále úspěšně bránit zájmy a pozici města i v případných sporech se státními orgány (viz čtyři výhry u Ústavního soudu,
úspěšné využití všech právních prostředků při bránění zájmů a postupů města ve věci případných sporů s dotačními orgány).
34. Uděláme zákonnou cestou vše proto, aby v Chrastavě již nikdy nevznikala žádná ghetta sociálně vyloučených osob. Naším
dlouhodobým cílem, který se nám bohužel dosud nepodařilo splnit, je dosáhnout i definitivního odstranění (demolice) někdejší ubytovny
hrůzy (Kováku).
V Chrastavě dne 17. dubna 2018
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Kdo je operátor linky 155? Ten, kdo v tísni pomáhá hlasem jako první!
„Dobrý den, Záchranná služba. Jak Vám mohu pomoci?“ Stejná
nebo velmi podobná věta zazní po celé republice každých 15 vteřin.
Každých 15 vteřin se najde někdo, kdo nutně potřebuje pomoc
zdravotníků pro sebe nebo pro své blízké. Každých 15 vteřin
operátoři na dispečinku rozhodují, kam poslat sanitu, kam lékaře,
kam „jen“ zdravotníka. Každých 15 vteřin rozhodují o lidských
životech. Každých 15 vteřin aktivně pomáhají.
Zdravotnické operační středisko Záchranné zdravotnické služby
Libereckého kraje vzniklo 1. ledna 2007 sloučením bývalých
okresních dispečinků ZZS okresů Liberec, Česká Lípa, Jablonec
nad Nisou a Semily. Hlasy, které jako první pomáhají lidem v krizových situacích, patří operátorům - sestrám specialistkám v oboru
intenzivní péče s kurzem Operační řízení přednemocniční
neodkladné péče.
Hlavním úkolem operačního střediska je nepřetržitý příjem
tísňových volání a jejich vyhodnocení, řízení a koordinace činnosti
výjezdových skupin celého Libereckého kraje. Tísňové výzvy
přicházejí z území Libereckého kraje na linku 155, případně z operačních středisek ostatních složek integrovaného záchranného
systému. Zdravotnické operační středisko je centrálním
pracovištěm operačního řízení, které pracuje v nepřetržitém režimu.

To znamená, že nikdy nemůže nastat okamžik, kdy by vyzvánějící
telefon nikdo nezvedl.
V okamžiku přijetí a vyhodnocení tísňového volání se rozběhne
složitý řetězec pokynů a informací mezi volajícím na lince,
operátorem a záchranáři. Pokud je to nutné a možné, rozběhne se i
systém AED – tedy aktivace defibrilátorů rozmístěných mezi hasiči
nebo policisty. Ty je nutné všechny nepřetržitě koordinovat a rozhodovat o případném posílení pomoci. Zároveň musí operátor v
podstatě nepřetržitě komunikovat s volajícím a poskytovat mu
instrukce k zajištění první pomoci do příjezdu výjezdové skupiny na
místo události. A je i tím, kdo koordinuje předávání pacientů
nemocnicím jako cílovým poskytovatelům akutní lůžkové péče.
Jedním z nejtěžších úkolů operátorů je poskytování pokynů
volajícím tak, aby je správně pochopili a aby i naprosto
neinformovaný člověk dokázal zabezpečit první pomoc
postiženému, případně sám sobě. Pro tuto činnost jsou operátoři
speciálně vyškoleni. Právě proto mohou prostřednictvím telefonu
pomoci volajícímu provádět postupy pro záchranu života do doby,
než na místo dorazí záchranáři.
Den linky 155 si připomínáme 15. května.
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COUNTRYFESTIVAL
VYSOKÁ
7. – 9. 9. 2018
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Inzerce – soukromá i firemní
NABÍZÍM K DLOUHODOBÉMU PRONÁJMU byt 2+1
v Mostní ulici. Kontakt: 723 637 146
HLEDÁM někoho na výpomoc u koní.
Odměnou možnost jízdy na koni – kruhovka, výběhy,
parkurové skákání, hobby western. Jen pro zkušené,
pro ty co s koňmi umí. V Chrastavě.
Informace – tel.: 603 260 778
DARUJI KOŇSKÝ HNŮJ.
K odběru ihned – za hezkého počasí.
Informace: Ivan Vydra – tel.: 603 260 778
HLEDÁM fyzicky zdatného BRIGÁDNÍKA na práci na zahradě
– sekání trávy, stavění zíďky, plení, údržba živých plotů, atd.
Informace: Ivan Vydra – tel.: 603 260 778

BOHEMIA

GRUPO ANTOLIN BOHEMIA a.s.
hledá Ř IDIČE VZV pro sklady
v Chrastavě i Liberci.
Zájemci volejte tel.: 725 615 137
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19
DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ
ČÍSLA

i Informační centrum Chrastava
knihy / publikace / turistické a cyklistické mapy
pohlednice / Chrastavské listy / Véčko / DVD
turistické známky a nálepky
propagační předměty města Chrastavy
informace o pamětihodnostech Chrastavy
kopírování / internetový klub / prodej eVstupenek
průvodcovství v muzeích a galerii

Telefon: 485 143 161

E-mail: info@chrastava.cz

Celoroční plnobarevná INZERCE Chrastavských listů
je objednávána na celý rok

Inzerce je černobílá a uvnitř vydání. Barevná inzerce se sjednává na celý
rok dopředu a její uzávěrka na rok 2019 bude 16. 11. 2018.
Bližší informace získáte v kanceláři Společenského klubu.

PILAØSKÁ VÝROBA
Jiří HAVEL
kompletní dodávky stavebního řeziva
SÍDLO:
Bílokostelecká 61
463 31 CHRASTAVA
e-mail: havles@volny.cz

PROVOZOVNA – PILA:
Oldřichovská ul.
463 34 HRÁDEK NAD NISOU
tel.: +420 721 829 184
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www.adv.cz 480 000 000

PROCHELEKTRO
MONTÁŽE

REVIZE

PŘIPOJENÍ K INTERNETU
již od 250,-Kč za měsíc!

s.r.o.

OPRAVY

ELEKTROINSTALACE PRO RD
A PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY
REVIZE OBJEKTŮ A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
HROMOSVODY
tel.: 602 274 283

www.prochelektro.cz

DODÁ VKY HW a SW
internet telefon počítače
Dr. M.Horákové 44 / LIBEREC / info@adv.cz

VÝ ROBCE REKLAM
TISKÁ RNA grafické studio
/ reklamní štíty / infosystémy / bannery
/ vizualizace / letáky / brožury / vizitky
/ velkoplošný digitální tisk / polep aut
/ hrnky s potiskem / fotoplátna / polštáře
Vítkovská 468 - CHRASTAVA
tel.: 603 260 778 www.recodesign.cz

vše od vizitky po billboard...

ZEMNÍ
PRÁCE

1990 – 2018

revize hromo a elektro
energetika staveb / elektroenergetika
hledáníporuch na kabelech
vytýčováníel. sítí

TERÉNNÍ Ú PRAVY
DOVOZ SYPKÝ CH HMOT
PRODEJ ŠTĚRKU A PÍSKU
BOURÁ NÍ HYDRAULICKÝ M
KLADIVEM
VYVÁ Ž ENÍ SEPTIKŮ
Ú KLID SNĚHU
KONTEJNERY

Chrastavské listy

1990 – 2018

PARTNERSKÁ MĚSTA
CHRASTAVY
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