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    Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 13. 12. 2010 rozpočet města na rok 2011 (čj. 2010/07/XIV), jehož součástí je grant na 
podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu ve výši 400.000,- Kč pro kalendářní rok 2011. 
Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, jakož i složky organizační struktury právnických osob (např. sportovní oddíly TJ Spartak 
apod.) působící na území města. 
    Písemná žádost o poskytnutí finančních prostředků musí být doručena do Společenského klubu, organizační složky města, Turpišova 236 - 
Kino 1. patro , 463 31 Chrastava, e-mail: sklub@chrastava.cz nejpozději do 15. 3. 2011.         
 
    Úplné znění žádosti, požadované přílohy a pravidla pro přidělení grantu jsou k dispozici na www.chrastava.cz (odkaz: aktuality-grant), ve Spo-
lečenském klubu – 1. patro budova kina (paní Hana Šmídová a Karin Cinibulková). Informace na tel.: 485 143 348, e-mail: sklub@chrastava.cz. 
                

    „Když jsme po povodních viděli tu spoušť, kterou 
způsobila  loňská povodeň, nedoufali jsme, že se tady po 
pěti měsících sejdeme na valné hromadě“, připomněla 
Libuše Čálková, starosta sboru dobrovolných hasičů 
v Chrastavě. 
    Hasičská bilance se poněkud lišila od podobných 
výročních schůzí. „Největším problémem je, že nemáme 
k dispozici řádnou statistiku například odpracovaných 
hodin. Pečlivě jsme jí sice vedli písemně a měli vše 
uloženo v počítači, jenomže povodeň vzala zcela všechno, 
včetně vybavení, výstroje i výzbroje,“ upřesnil velitel 
Miroslav Pivoňka. 
    O chrastavském sboru i jednotce, které mají celkem 57 
členů, je známo, že pracuje velice dobře. Před patnácti 
lety hasiči vybudovali největší muzeum v České republice.  
 

  —————–   Dokončení na str. 2    —————– 
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Dokončení z titulní strany 
    Upravili si prostory pro garážování vozidel, klubovnu, zázemí. Pravda, valná hromada proběhla ještě ve vlhkých prostorách klubovny, ale 
činnost se opět rozjíždí… Tradičně v loňském roce uspořádali ukázku činnosti mládeže i posezení při chrastavských slavnostech, 
opravovali starou techniku do muzea, zúčastnili se soutěží. Prioritou je práce s mládeží, která již nese své ovoce. Dnes je ve sboru a 
jednotce dost mladých lidí, což nebývá v hasičských sborech pravidlem. Značný podíl na dobrých výsledcích výchovy mládeže má 
například vedoucí Vladimír Židlický a rovněž Miroslav Pivoňka, který je velitelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů plných pětadvacet 
let. Dokáže lidi k práci přitáhnout svým citlivým přístupem i osobním příkladem. 
    Pochvalně hovořil o práci hasičů starosta města Ing. Michael Canov. „Vykonáváte mnoho pro město, zejména oceňuji činnost s mládeží. 
Výrazná a neocenitelná byla  vaše pomoc a nasazení při povodních. Vždycky jsme se na hasiče mohli spolehnout a povodně jen potvrdily, 
že hasičské motto „Bližnímu ku pomoci“ je v srdci každého z vás. Jsem rád, že vám mohu sdělit, že už v dubnu vám bude předáno vozidlo 
Toyota. V Česko – Saském programu spolupráce usilujeme o získání hasičské cisterny v hodnotě 7,5 mil. Kč. Městský úřad vám bude i 
nadále nápomocen při řešení problémů, protože víme, že občany, stejně jako v minulých letech, nikdy nezklamete“. 
    Pochvalně se vyjádřil o hasičích podnikatel Jiří Wolf , který stejně pravidelně jako v předešlých letech, předal hasičům finanční dar.  
„Zcela určitě ještě nemáte, kde se po zásahu osprchovat, znovu musíte budovat své zázemí“, dodal. 
    Velitel Miroslav Pivoňka připomenul:.“Pro mladé pány mám dobrou zprávu. V osobním volnu jsem postavil soutěžní hasičskou stříkačku 
nemalé hodnoty, takže věřím, že budete bodovat i na soutěžích“. Jana Vurstová, náměstkyně starosty Krajského sdružení hasičů se 
připojila s poděkováním za obětavost při povodních, které předala vedení sboru i jednotky. 

                                                 Věra Nutilová 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
-  s c h v á l i l a  
1. v návaznosti na své usnesení 2010/17/IX, odst. 1 ze dne 29. září 
2010 pronajmout část poz.p.č. 766/11 o výměře cca 40 m2 – trvalý 
travní porost, v k. ú. Chrastava I,  paní Miloslavě Šírové za účelem 
sekání trávy, vč.  návrhu smlouvy o nájmu pozemků čj. N/73/2010  
2. v návaznosti na své usnesení 2010/17/IX odst. 2 ze dne 29. září 
2010 pronajmout část poz.p.č. 381/1 o výměře cca 24 m2 – ostatní 
plocha, v k. ú. Dolní Chrastava, panu Zdeňku Novákovi za účelem 
umístění plechové garáže, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemků čj. 
N/74/2010   
3. v návaznosti na své usnesení 2010/17/IX odst. 2 ze dne 29. září 
2010 pronajmout část poz.p.č. 381/1 o výměře cca 24 m2 – ostatní 
plocha, v k. ú. Dolní Chrastava, panu Zbyňku Novákovi za účelem 
umístění plechové garáže, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemků čj. 
N/75/2010   
-  s c h v á l i l a  
dodatek č. 4, čj. M/05/2010 k mandátní smlouvě ze dne 1. července 
2001 o správě majetku města Chrastavy uzavřené mezi Městem 
Chrastava a Městským bytovým družstvem Chrastava dne 1. 
července 2001, ve znění následných dodatků a úplného znění 
schváleného radou města 2. října 2006 pod č. M/05/2006, 
aktualizované a schválené radou města 14. září 2009 pod č. 
M/06/09 a pověřila starostu jeho podpisem  
-  s c h v á l i l a  

návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/09/2010 ve 
prospěch RWE GasNet, s.r.o., investor manželé Ing. Ivana a Ing. 
Pavel Gorčicovi, k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  
plynárenského zařízení „NTL plynovodní přípojka pro objekt na st.p.
č. 1007 v k. ú. Chrastava I“, za cenu 600,- Kč vč. DPH a náklady 
spojené se zřízením věcného břemene a  pověřila starostu jejím 
podpisem;  
-  s c h v á l i l a  
1. zřízení věcného břemene na poz.p.č. 1074/2 v k.ú. Horní Vítkov 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Kabelové 
přípojky 0,4 kV pro stavbu RD na poz.p.č. 363/11“ (investor Iveta 
Tichá) v k.ú. Horní Vítkov za cenu do 20 bm 500,- Kč + DPH a nad 
20 bm za každý další bm 25,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/26/2010   
2. zřízení věcného břemene na poz.p.č. 770/1 v k. ú. Dolní 
Chrastava a na poz.p.č. 1411 v k. ú. Chrastava I ve prospěch paní 
Romany Novákové a pana Martina Hoppana, jímž dojde k zajištění 
strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Kanalizační přípojka 
pro RD čp. 40 v k.ú. Dolní Chrastava“, za cenu ve výši do 20 bm 
500,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene čj. SBS/27/2010 a pověřila starostu jejím 
podpisem  
3. zřízení věcného břemene na poz.p.č. 780/2 a poz.p.č. 124/1 v 
k. ú. Dolní Chrastava, ve prospěch Ing. Ludmily Hovadové, jímž 
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dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „
Vodovodní a kanalizační přípojka pro stavbu RD na poz. p.č. 111/9  
v k.ú. Dolní Chrastava“, za cenu ve výši do 20 bm 500,- Kč + DPH, 
nad 20 bm za každý další bm 25,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/28/2010  
-  s c h v á l i l a  
1. záměr pronajmout část poz.p.č. 312 o výměře cca 126 m2 - 
zahrada v k.ú. Chrastava I   
2. záměr pronajmout část poz.p.č. 218 o výměře cca 20 m2 - 
zahrada v k.ú. Chrastava I  
3. záměr pronajmout poz.p.č. 67/1 o výměře 934 m2 - trvalý travní 
porost a poz.p.č. 67/5 o výměře 93 m2 – ostatní plocha, vše k.ú. 
Horní Chrastava (na sekání trávy)  
4. záměr pronajmout část poz.p.č. 381/1 o výměře cca 20 m2 - 
ostatní plocha v k.ú. Dolní Chrastava (na umístění plechové 
garáže)  
5. záměr pronajmout část poz.p.č. 283/1 o výměře cca 700 m2 - 
zahrada v k.ú. Horní Chrastava (na sekání trávy)  
-  z a m í t l a  
z důvodu plánované opravy výusti po povodni záměr pronajmout 
poz.p.č. 1511 o výměře 31 m2  - ostatní plocha  v k.ú. Chrastava I, 
poz.p.č. 316/6 o výměře 55 m2 - ostatní plocha a poz.p.č. 218/2 o 
výměře 56 m2 - ostatní plocha v k.ú. Dolní Chrastava   
-  s c h v á l i l a 
smlouvu o provádění zimní údržby komunikací, chodníků a 
ostatních venkovních prostor se zhotovitelem Technické a stavební 
služby a.s., Liberecká 35, 463 31 Chrastava, IČ 25425706 a 
pověřila starostu jejím podpisem a uložila tajemníkovi MěÚ připravit 
a projednat se zhotovitelem nový návrh smlouvy 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o provozu sběrného dvora, nakládání s odpady a 
přepravě odpadů se zhotovitelem Technické a stavební služby a.s., 
Liberecká 35, 463 31 Chrastava, IČ 25425706 a pověřila starostu 
jejím podpisem. 
-  s c h v á l i l a 
dodatek smlouvy o přezkoumání hospodaření města Chrastava za 
rok 2010 uzavřený mezi městem Chrastava a Společností C.P.A. 
Audit, spol. s r.o., U Hájovny 1022, 460 01 Liberec 14, IČ 254 72 
542 (snížení ceny z původních 59.400,- Kč  
-  s c h v á l i l a 
odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM), 
dlouhodobého hmotného majetku (DHM), drobného dlouhodobého 
nehmotného majetku (DDNM) a majetku vedeného v operativní 
evidenci (OE) dle přílohy           
-  s c h v á l i l a 
v souladu se zřizovací listinou přijetí účelově určeného daru 
příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola, 
Chrastava, Vítkov 69, 463 31 Chrastava, IČ 72741724 na likvidaci 
škod způsobených povodní v srpnu 2010           
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
oznámení ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69, 463 31 Chrastava, IČ 
72741724 o čerpání prostředků z fondu rezerv za účelem vybavení 
školním nábytkem a výmalby tříd ZŠ        
- s c h v á l i l a 
v souladu s § 30, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
převod finančních prostředků příspěvkové organizace Mateřská 
škola, Chrastava, Revoluční 488, 463 31  Chrastava z rezervního 
fondu do investičního fondu      
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
zápis č. 2010/20 z jednání bytové a sociální komise ze dne 6. 12. 
2010  
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu panu Vladimíru 
Jiránkovi a pověřila starostu jejím podpisem  
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu manželům Františku a 
Marii Pilnáčkovým  a pověřila starostu jejím podpisem  
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu manželům Gayene a 
Arkadi Ghazaryan a pověřila starostu jejím podpisem  
-  r o z h o d l a  
o vrácení návrhu na uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu 
manželům Jiřímu a Vlastě Jeřábkovým bytové a sociální komisi 
k novému projednání z důvodu chybějící písemné žádosti  
-  r o z h o d l a  
o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu s paní Kateřinou 
Pokornou  a pověřila starostu jejím podpisem  
-  r o z h o d l a  
o vrácení návrhu na uzavření dohody o ukončení nájmu bytu s 
manžely Jiřím a Vlastou Jeřábkovými bytové a sociální komisi 
z důvodu rozhodnutí pod bodem č. 5)   
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu 
s panem Jaroslavem Červeným a pověřila starostu jejím podpisem  
-  s t a n o v i l a 
měsíční nájemné za zařizovací předměty bytu  a pověřila starostu 
města jejím podpisem  
-  r o z h o d l a 
snížit nájemné ve výši 40% ze základního nájemného do doby 
odstranění závad (dlouhodobá plíseň v bytě) v souladu se zákonem 
č. 40/1964 S., občanský zákoník dle § 698, nájemci paní Goralové 
Janě u bytu v Turpišově ulici č.p. 240, Chrastava  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
celkový přehled pohledávek a daňových nedoplatků po lhůtě 
splatnosti k 30. 11. 2010 (dle části V., čl. 1, bod č. 3 vnitřní 
směrnice „Zásady při nakládání s pohledávkami“)  
-  s c h v á l i l a 
návrh metodiky pro výběrová řízení na obnovu majetku obce po 
povodni v rámci programu Obnovy obecního majetku postiženého 
živelní nebo jinou pohromou Ministerstva pro místní rozvoj ČR  
-  j m e n o v a l a 
s účinností od 1. 1. 2011 vedoucí organizační složky města 
Společenského klubu, na základě návrhu konkurzní komise Hanu 
Šmídovou a určila její práva a povinnosti s tím, že jmenování je na 
dobu výkonu uvolněné funkce stávající vedoucí Společenského 
klubu    
-  s c h v á l i l a 
odměny ředitelům příspěvkových organizací za II. pololetí 2010 
Základní škola Chrastava, Mateřská škola Chrastava, Mateřská a 
základní škola Vítkov, Školní jídelna  

Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a usneslo se takto: 

-  konstatovalo,                                                                                                                                                                                             
že petice: Ne kamionům ve Václavicích!! podaná občany obce Václavice dne 13. 12. 2010 splňuje všechny náležitosti zákona č. 85/1990 
Sb., o právu petičním, v platném znění -  vydalo stanovisko k uvedené petici 

- vzalo na vědomí 
hodnocení výsledků rozborů vody z individuálních zdrojů pitné vody u nemovitostí ve Vítkově 
  
- schválilo snížení odměn u všech členů ZM a členů komisí a výborů v souladu s Nařízením vlády č.37/2003 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 
 
- vzalo na vědomí  plán činnosti kontrolního výboru pro I. pololetí roku 2011 

- vzalo na vědomí  informaci starosty města ve věci Bílokostelecká 50 a Nádražní 104 
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Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 

-  s c h v á l i l a 

1.     zřízení věcného břemene na poz.p.č. 720/1 v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, ve prospěch Markéty Novákové a Davida Hrbka, jímž 
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Vodovodní přípojku pro stavbu RD na poz.p.č. 403/1 a 404/1 v k. ú. 
Andělská Hora u Chrastavy“, za cenu ve výši do 20 bm 500,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene čj. SBS/01/2011  

2.     zřízení věcného břemene na poz. p. č. 400/1 v k. ú. Dolní Chrastava, ve prospěch ČEZ  Distribuce, a. s.,  jímž dojde k zajištění strpění 
umístění, zřízení a provozování stavby „Vrchní kabelové vedení VN a betonový sloup“, za cenu ve výši do 100 bm 10.000- Kč + DPH, 
vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/02/2011   

-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce kondenzačních vysoušečů s půjčitelem Česká republika – Hasičský záchranný sbor Libereckého 
kraje, Barvířská ul. 29/10, 460 01 Liberec 3, IČ 70888744  
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o provádění zimní údržby komunikací, chodníků a ostatních venkovních prostor  se zhotovitelem Technické a stavební 
služby a. s., Liberecká 35, 463 31 Chrastava, IČ 25425706  
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo na zpracování lesního hospodářského plánu se zpracovatelem EKOLES-PROJEKT, s. r. o., Riegrova 4338/12, 466 
01 Jablonec nad Nisou, IČ 61324787  
-  s c h v á l i l a 
darovací smlouvy – poskytnutí peněžního daru občanům města Chrastavy v souladu s vůlí dárců na financování nápravy škod 
způsobených záplavami v srpnu 2010 a pověřila starostu jejich podpisem  
-  s c h v á l i l a 
v souladu se zřizovací listinou přijetí účelově určených darů v celkové výši 28.530,-- Kč příspěvkovou organizací Mateřská škola, 
Chrastava, Revoluční 488, 463 31 Chrastava, IČ 72741881 na likvidaci škod způsobených povodní v srpnu 2010             
-  s c h v á l i l a 
darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Chrastava a firmou Marius Pedersen a. s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ 
42194920 – přijetí finančního daru ve výši 330.000,-- Kč na financování výdajů spojených s pořádáním 16. ročníku Chrastavských slavností             
-  s c h v á l i l a 
darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Chrastava a GREYHOUND ADOPTION Czech Republic, Moskevská 9, Ústí nad Labem, IČ 
26565871 – přijetí finančního daru ve výši 7.000,- Kč na financování výdajů teraristického kroužku při Společenském klubu v Chrastavě            

-  s c h v á l i l a  Smlouvu o úschově uzavřenou mezi Městem Chrastava, Mgr. Martinem Vondroušem, advokátem advokátní kanceláře 
SPOLAK, s. r. o.  Liberec a  Integrou stavby, a. s. Liberec o úschově částky 7 280 046 Kč  

-   v z a l a   n a   v ě d o m í  zápis č. 2011/1 z jednání bytové a sociální komise ze dne 3.1.2011  

-  r o z h o d l a   o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu manželům Jiřímu a Vlastě Jeřábkovým a pověřila starostu jejím podpisem 

-  r o z h o d l a  o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu manželům Jiřímu a Vlastě Jeřábkovým a pověřila starostu jejím podpisem 
-  s c h v á l i l a  umístění sídla Klubu českých turistů - odboru 107008 Chrastava v budově města – Společenský klub, Turpišova 407, 
Chrastava   
-  p o v ě ř i l a  starostu města uzavřením (podpisem) smlouvy o dílo na realizaci přístupových chodníků a příjezdové komunikace včetně 
parkovacích míst k povodňovým domům.  

    Město Chrastava bylo úspěšné se svou žádostí o zlepšení stavu vzrostlých stromů na městském hřbitově v Chrastavě a získalo dotaci 
na jeho revitalizaci. Cílem projektu je ošetření a obnova dřevin, zahrnující ošetření stávajících dřevin, odstranění poškozených dřevin a 
obnova centrální aleje.  
    Žádost o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí byla sice  podána již v červnu minulého roku, ale teprve nyní byla 
dotace ve výši 75% nákladů potvrzena. 
    Po nedávné opravě přístupových cest a jejich předláždění je to další pokračování regenerace prostoru městského hřbitova a jeho 
celkové obnovy. 

Odbor rozvoje, dotací a  správy majetku Městský úřad Chrastava 

Nekolidující zaměstnání  
Od 1. ledna 2011 není možný souběh pobírání podpory v nezaměstnanosti a výkon tzv. nekolidujícího zaměstnání (avšak pouze u 
uchazeče, který si podal žádost o podporu v nezaměstnanosti po 1.1.2011). Pokud si tedy uchazeč o zaměstnání sjedná nekolidující 
zaměstnání v průběhu doby, kdy pobírá podporu v nezaměstnanosti, vyplácení podpory se pozastaví. Nově příchozí uchazeč o zaměstnání 
je povinen oznámit úřadu práce výkon této činnosti již při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den 
nástupu k výkonu této činnosti. Neoznámení této skutečnosti nebo pozdní oznámení je důvodem pro sankční vyřazení uchazeče z 
evidence. Povinnost oznámit výkon nekolidujícího zaměstnání lze splnit osobně nebo písemně (faxem, e-mailem nebo zasláním zprávy do 
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datové schránky úřadu práce, a to i bez zaručeného elektronického podpisu). Telefonické oznámení výkonu nekolidujícího zaměstnání 
je nepřijatelné. 
 
Odstupné, odchodné, odbytné  
Uchazeči o zaměstnání, který má z posledního zaměstnání nárok na odstupné, odchodné či odbytné dle příslušných právních předpisů, 
se výplata podpory v nezaměstnanosti odsune až po uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného, odbytného nebo odchodného; tato 
doba se určí podle příslušného násobku průměrného měsíčního výdělku. K případnému navýšení měsíčních násobků vyplývajícímu z 
kolektivní smlouvy nebo z vnitřního předpisu se nebude přihlížet.  
Ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance  
V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední 
zaměstnání sám (výpověď ze strany zaměstnance, zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance) nebo dohodou 
se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo 
vyměřovacího základu.  
 
Agenturní zaměstnávání  
Pracovní agentury si od počátku nového roku budou muset sjednat pojištění pro případ svého úpadku i úpadku svých firemních 
klientů, a to až do výše trojnásobku průměrného měsíčního výdělku všech svých agenturních zaměstnanců. Dále budou potřebovat ke své 
činnosti souhlas ministerstva vnitra. Změní se i některé další podmínky pro provozování agentury (blíže viz ust. §§ 58 – 66 zák. č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti).  

    Změnou v čerpání rodičovského příspěvku, která začne platit 1. ledna 2011, bude pouze předsunutí termínu volby tříleté varianty čerpání 
z 21. měsíce věku dítěte na 9. měsíc věku dítěte. Tím zároveň dojde u čtyřleté varianty ke zkrácení doby, po kterou se čerpá rodičovský 
příspěvek v základní výměře 7 600 Kč. 
To v praxi znamená, že: 
- podmínky nároku na rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře 11 400 Kč měsíčně s dobou čerpání do dvou let věku nejmladšího dítěte se 
nemění, 
- pokud bude rodič splňovat podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 
může si do konce 9. měsíce věku nejmladšího dítěte zvolit čerpání rodičovského příspěvku do 3 let věku dítěte a tedy i rodičovský příspě-
vek v základní výměře 7 600 Kč měsíčně, 
- u čtyřleté varianty bude nově náležet rodičovský příspěvek v základní výměře 7 600 Kč měsíčně jen do 9 měsíců věku nejmladšího dítěte 
a od 10. měsíce věku dítěte se rodičovský příspěvek bude vyplácet v nižší výměře 3 800 Kč měsíčně až do 4 let věku dítěte, 
- rodiče, kteří k 1. lednu 20 11 neprovedli volbu, a mají dítě starší 10 měsíců a mladší 23 měsíců věku, mohou volbu tříleté varianty čerpání 
rodičovského příspěvku provést do konce února 2011, 
- rodiče, jejichž dítě v lednu 2011 dosáhne věku 9 měsíců, pokud volbu tříleté varianty čerpání RoP dosud neprovedli, mohou ji provést do 
konce ledna 2011, 
- rodiče, kteří volbu varianty čerpání RoP již provedli, nemohou ji změnit. 
 
Porodné 
   Na porodné bude mít nárok pouze žena při narození prvního živě narozeného dítěte. Pro nárok se dále bude posuzovat příjem rodiny, 
který nesmí přesáhnout 2,4 násobek životního minima. Pro stanovení životního minima se přitom započítává i narozené dítě/děti. V praxi to 
znamená, že pokud se dítě narodí osamělé matce, je hraniční příjem, do kterého porodné náleží 10 752 Kč, tj. 2,4*(2 880+1 600). U první-
ho dítěte páru bude hraniční příjem pro nárok na porodné 16 992 Kč, tj. 2,4*(2 880+2 600+1 600). 
 
Stanovená hranice                  Složení rodiny             Životní minimum rodiny          Maximální hranice příjmu              Porodné (v Kč) 
výše příjmu rodiny                                                        (v Kč/měsíc)                              pro nárok na porodné 
vzhledem k životnímu 
minimu                          
————————————————————————————————————————————————————————————— 
max. 2,4násobek                 osamělá matka,                  2 880+1 600 = 4 480                        10 752                                       13 000 
životního minima                 která porodila první        
                                             živě narozené dítě    
                                       ——————————————————————————————————————————————————— 
                                             osamělá matka, 
                                             která porodila první  
                                             živě narozené děti 
                                             - dvojčata                            2 880+2*1 600 = 6 080                     14 592                                       19 500 
                                       ——————————————————————————————————————————————————— 
                                             rodina (matka + otec)  
                                             s prvním živě narozeným 
                                             dítětem                                2 880+2 600+1 600 = 7 080             16 992                                       13 000 
                                       ——————————————————————————————————————————————————— 
                                             rodina (matka + otec)  
                                             s prvními živě naroze- 
                                             nými dětmi - dvojčaty          2 880+2 600+2*1 600 = 8 680         20 832                                       19 500 
                                       ——————————————————————————————————————————————————— 
                                             rodina (matka + otec)  
                                             s prvními živě naroze- 
                                             nými dětmi - trojčaty            2 880+3*1 600 = 10 280                  24 672                                       19 500 
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Časté otázky: 
Musím si o rodičovský příspěvek požádat nebo je vyplácen automaticky? Kde se o něj žádá? Co se stane, když si nemůžu vybrat 
nebo si zapomenu požádat o variantu RoP? 
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Musíte si požádat, žádost se podává na úřadu práce - odbor státní sociální podpory, pod který spadáte podle místa vašeho trvalého poby-
tu. Neprovedete-li volbu, budete pobírat RoP ve čtyřleté variantě. 
 
Jak bude vypadat přechod u těch rodičů, kteří už příspěvek pobírají? Znamená to, že v únoru za leden už budou brát takovou 
částku, která jim přísluší podle nových pravidel podle věku dítěte? Například když má čtyřletou variantu a dítěti bude na přelomu 
roku 10 měsíců, bude brát už za leden 3800 korun? 
Pokud mají rodiče dítě starší 9 měsíců a nezmění si čtyřleté čerpání na tříleté (na to mají rodiče s dětmi ve věku 9- 22 měsíců čas do kon-
ce února), pak budou automaticky dostávat 3 800 Kč. 
 
Na koho se vztahuje hranice celkového příspěvku 216600 korun? Jen na nové žadatele? Mám na mysli případ, že přechodem na 
nová pravidla někteří rodiče dostanou ve výsledku i na té čtyřleté víc. 
Celková vyplacená částka 216 600 (pozn. ta se vyplácí, pokud rodič nedává dítě do školky apod. - maximální částka) se vztahuje na všech-
ny, kteří již dnes čerpají dvouletou variantu rodičovského příspěvku a nově (od 2011) také na ty, kteří si zvolí čtyřletou variantu. Ti rodiče, 
kteří mají již v letošním roce zvolenou čtyřletou variantu a jejich dítě je starší devíti měsíců, tak si po Novém roce bud' změní čerpání 
(pokud mohou) na tříleté, nebo automaticky dostanou sníženou částku 3 800,- (ano, v některých případech bude v součtu po přechodné 
období těmto rodičům vyplacena v součtu vyšší částka). 
 
Nemám nárok na mateřskou dovolenou, a tak se chci zeptat, když po porodu budu brát hned rodičovský příspěvek, mohu si vy-
brat 3letou variantu nebo musím pouze na nevýhodnou 4letou? 
Tříletou variantu čerpání rodičovského příspěvku mohou volit rodiče, kteří mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské 
poskytované v souvislosti s porodem. Pokud tuto podmínku nesplňujete, volbu tříleté varianty provést nemůžete a budete pobírat rodičov-
ský příspěvek ve čtyřleté variantě čerpání (do 9 měsíců věku dítěte ve výši 7 600 Kč a následně ve výši 3 800 Kč měsíčně do 4 let věku dí-
těte). 
 
Mám celkem tři děti, nyní čekám čtvrté, které by se mělo narodit do konce roku. Nejmladší syn má dva roky a já tedy ukončím RP 
na něj a přecházím rovnou na miminko bez nároku na mateřskou dovolenou. Chtěla jsem se zeptat, zda mám možnost v tomto 
případě volit prostřední variantu, nebo zda mi nebude volba umožněna a budu muset přijmout poslední a tedy pro mne nevýhod-
nou variantu RP. A musím si o tu nevýhodnou variantu žádat? 
Tříletou variantu čerpání rodičovského příspěvku mohou volit rodiče, kteří mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské 
poskytované v souvislosti s porodem. Pokud tuto podmínku nesplňujete, volbu tříleté varianty provést nemůžete. Můžete si požádat o rodi-
čovský příspěvek ihned po porodu dítěte a příspěvek Vám pak bude vyplácen ve čtyřleté variantě (do 9 měsíců věku dítěte ve výši 7 600 
Kč a následně ve výši 3 800 Kč měsíčně do 4 let věku dítěte). O rodičovský příspěvek požádat musíte, volba čtyřleté varianty se neprovádí. 
 
Mám 14 měsíční dítě (nar. 16. 10. 2009) a zvolila jsem si dvouleté čerpání. Můžu to změnit a zvolit tříletou variantu, abych nepřišla 
o peníze? 
Jednou provedená volba délky čerpání rodičovského příspěvku se nedá změnit. Pokud jste zvolila dvouleté čerpání rodičovského příspěv-
ku, tak již jinou volbu provést nemůžete. Ale u dvouleté doby čerpání k žádným změnám novou úpravou nedochází a máte stejné nároky a 
výše dávek jako v současně platné právní úpravě. 
 
Jsem na mateřské a v lednu se mi narodí miminko. Do kdy si musím zvolit tříletou variantu? 
O tříletou variantu čerpání rodičovského příspěvku musíte požádat nejpozději do konce kalendářního měsíce, kdy dítě dosáhne 9. měsíce 
věku. 
 
Mám nárok na 3letou variantu, když jsem neměla nárok na mateřskou a měla jsem nemocenskou poskytovanou v souvislosti s 
porodem?  
Pokud jste pobírala nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, tak splňujete podmínky pro možnost provedení volby tříleté varianty 
čerpání rodičovského příspěvku. 
 
V březnu se mi má narodit miminko a vyberu si 3 letou variantu. Chtěla bych vědět, kdo mě bude platit do 9 měsíce věku dítěte. A 
ještě by mě zajímalo, jestli nelze třeba zvolit 3,5 roku. 
O rodičovský příspěvek si musíte požádat na úřadu práce příslušném podle místa Vašeho trvalého pobytu. Po celou dobu čerpání rodičov-
ského příspěvku provádí výplatu této dávky příslušný úřad práce. Doby čerpání jsou pevně stanoveny do 2,3 nebo 4 let věku dítěte. Jiné 
varianty doby čerpání nelze volit. V případě potřeby, je však možné skončit pobírání rodičovského příspěvku, kdykoliv dříve než je zvolený 
věk dítěte. 
 
Již tři roky pobírám rodičovský příspěvek a neměla jsem ani mateřskou. Změní se od nového roku pro nás něco? A budeme ho 
pobírat dál nebo ne? 
Pokud jste neměla nárok na peněžitou pomoc v mateřství, pobíráte rodičovský příspěvek ve čtyřleté variantě. Vzhledem k Vámi uvedené 
době čerpání je Vaše dítě ve věku kolem 3 let. To znamená, že u Vás se měnit nic nebude a do 4 let věku dítěte můžete čerpat rodičovský 
příspěvek ve výši 3 800 Kč měsíčně. 
 
Jsem na mateřské, synovi budou 30. prosince 4 měsíce. Chci s ním být doma 4 roky, i když to teď už nebude tak výhodné. Musím 
si o čtyřletou variantu žádat? 
Musíte podat žádost o rodičovský příspěvek. Pokud následně neprovedete volbu dvouleté ani tříleté varianty čerpání budete pobírat rodi-
čovský příspěvek ve čtyřleté variantě. 
 
Mám 4letou volbu (nepobírala jsem mateřskou), syn má 11 měsíců. Klesnou i nám "starým" matkám, hned od ledna peníze na 
3800 Kč nebo se to týká jen matek, co porodí v lednu 2011? A pokud mi to klesne, můžu přejít na nějakou jinou volbu? Je možné, 
aby do jednoho roku dítěte, šel manžel např. na jeden den na mateřskou, vybral by si 3letou variantu a pak by to zpět na mě pře-
vedl? Je to pravda? 
Váš syn sice věkem spadá do přechodných opatření, kdy lze volbu tříleté varianty provést začátkem roku 2011. Pokud ale nesplňujete zá-
kladní podmínku předchozího nároku na peněžitou pomoc v mateřství, tak tříletou variantu volit nemůžete. Od ledna 2011 (výplata v únoru 
2011) vám klesne výše rodičovského příspěvku na 3 800 Kč měsíčně. 
O rodičovský příspěvek si může požádat rodič, který o dítě celodenně osobně pečuje (je jedno, zda je to matka či otec). Volbu doby čerpání 
může provést jen ten rodič, který má v době možnosti provedení volby na rodičovský příspěvek nárok. U tohoto rodiče se také posuzuje, 
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    Objemný odpad, který nelze uložit do sběrné nádoby určené pro 
směsný odpad s ohledem na její rozměr, hmotnost apod., je možné 
vozit  po celý rok na sběrný dvůr, který se nachází v areálu TSS 
Chrastava (technické služby v Liberecké ulici). Do 200 kg / osobu / 
rok je tato služba pro fyzické osoby, které jsou přihlášeny 
k trvalému pobytu v Chrastavě a jsou poplatníky místního poplatku 
za odpady, zdarma. S likvidací objemného odpadu tedy nemusíte 
čekat až na tradiční jarní a podzimní svozy a můžete využít 
možnosti, které vám sběrný dvůr technických služeb nabízí.  
 

Provozní doba sběrného dvora je: 
pondělí                     15:00 – 18:00 hod. 
úterý, čtvrtek             7:00 – 10:00 hod. 
středa                     12:00 – 15:00 hod. 
pátek                       10:30 – 12:30 hod. 
sobota                       9:00 – 12:00 hod. 

 
    Děkujeme Vám, že využíváte služeb sběrného dvora a odpad 
nekončí na černých skládkách v okolí města. 

——————————————— 
Zuzana Vojtíšková, referent ORM 

zda splňuje podmínky na provedení požadované volby délky čerpání. Rodiče se mohou v osobní 
celodenní péči o dítě (a tedy i v pobírání rodičovského příspěvku) střídat, ale jednou provedenou 
volbu čerpání již měnit nelze. 
 
Na jakou výši rodičovského mám nárok, když jsem před narozením dcery brala rodičovský 
příspěvek a po narození jsem neměla možnost volby. Teď jsem na 4leté variantě. Kolik budu 
brát od ledna? Chtěli jsme, aby na rodičovskou nastoupil manžel, ale prý už nemůžeme, pro-
tože dcerka se narodila 27. 10. 2009. 
Kdo z rodičů bude o dítě celodenně osobně pečovat (a bude příjemcem rodičovského příspěvku) je 
plně na rozhodnutí a domluvě rodičů a může se během čerpání rodičovského příspěvku změnit. 
Volbu délky čerpání může provést jen ten z rodičů, který v době, kdy se může volba provádět, má 
na rodičovský příspěvek nárok.  
Z dotazu lze vyvodit, že nesplňujete podmínky pro možnost provedení volby tříletého čerpání rodi-
čovského příspěvku (neměla jste nárok na peněžitou pomoc v mateřství u nejmladšího dítěte). Po-
kud budete i nadále příjemcem rodičovského příspěvku Vy, budete od ledna (výplata dávky v únoru) na dceru brát rodičovský příspěvek ve 
výši 3 800 Kč. 
 
Může být na rodičovské místo mě moje matka? Já si to kvůli práci nemůžu dovolit. Proto bych po skončení mateřské chtěla na-
stoupit do práce s tím, že doma s miminkem by byla moje matka. Ta teď nemůže sehnat práci a je hlášena na pracovním úřadě. 
O rodičovský příspěvek může požádat pouze rodič dítěte, který o dítě osobně celodenně pečuje. Při pobírání tohoto příspěvku se však ne-
testuje příjem ani výdělečná činnost rodiče. Podmínka osobní celodenní péče se považuje za splněnou i v případě, kdy rodič zajistí péči o 
dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný. 

    Sestavování návrhu rozpočtu na rok 2011 bylo výrazně složitější 
než v předchozích letech. Je to důsledek katastrofální povodně, 
která v loňském roce způsobila na majetku města obrovské škody. 
Hlavní důraz je proto v návrhu rozpočtu kladen na opravy a obnovu 
zejména komunikací, mostů a lávek pro pěší. Přestože v letošním 
roce jsou připravovány  akce, na které se podaří získat dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj,  je nezbytným vlastním podílem 
města na dotovaných akcích vázáno v rozpočtu 12 milionů  korun. 
Za situace, kdy  se nedá očekávat zvýšení daňových ani jiných 
příjmů a naopak došlo ke snížení příspěvku obcím na výkon 
přenesené působnosti,  bylo nutné minimalizovat běžné výdaje. 
Nejvíce se nedostatek finančních prostředků dotkne údržby a 
oprav, zejména u komunikací. Tento výpadek by však měl být 
nahrazen výrazným zlepšením stavu komunikací poškozenými 
povodněmi, které budou opraveny s využitím dotací.  V rámci 
hledání úspor muselo být přistoupeno i ke snížení celkového 
objemu prostředků určených na platy zaměstnanců města o 5 %.  
Přestože tedy očekáváme v letošním roce z důvodu velkého 
nárůstu rekonstrukčních investičních akcí nárůst výkonů, které je 
nezbytné realizovat,  příjmy většiny zaměstnanců města 
v porovnání s předchozím rokem klesnou.  

Ing. Miroslav Chvála, tajemník 

Obecně závazná vyhláška 
č.  7 / 2010, 

o stanovení podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku pro průběh veřejnosti přístupných 
sportovních podniků  a o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 

 

    Zastupitelstvo města Chrastavy vydalo dne 13. 12. 2010 na základě § 10 písmeno b) a § 84 odst. 2, písmeno h) zákona  č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku. 

Čl. I 
Vymezení pojmů 

    Pro účely této vyhlášky se rozumí 
veřejnosti přístupným sportovním podnikem – otevření sportovního zařízení1) jednorázově, opakovaně, trvale nebo ve 
vymezených časových úsecích, za úplatu, či bezplatně k užívání veřejností, za podmínek stanovených návštěvním řádem2) 
sportovního zařízení. 
 

Čl. II 
Stanovení podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku pro průběh veřejnosti přístupných sportovních 

podniků 
    Návštěvníci veřejnosti přístupného sportovního podniku jsou povinni dodržovat vydaný a zveřejněný návštěvní řád sportovního 
zařízení. 
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Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 8/ 2010 
ze dne 13. prosince 2010                                                                                                                      

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.1/2009 ze dne 22. června 2009  
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 
 
     Zastupitelstvo města Chrastavy se na svém zasedání dne 13. 12. 2010 usnesením č. 2010/07/XVII usneslo vydat na základě § 10b 
a § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 10 
písm. d)  a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:   
 

Čl. I 
    V příloze č. 1 se nahrazuje dosavadní znění odstavce 2 a odstavec 2 nově zní: 

„Výpočet sazby poplatku pro rok 2011: 
C = 2,573.991,18 Kč (612.672,48 Kč za období 1.1.2009 až 31.3.2009; 589.519,47 Kč za    období 1.4.2009 až 30.6.2009; 
665.345,16 Kč za období 1.7.2009 až 30.9.2009; 706.454,07 Kč za období 1.10.2009 až 31.12.2009; faktury jsou k nahlédnutí na 
HFO MěÚ)  
Fa = 6191 osob (dle matriky MěÚ k 31.12.2009) 
Fb = 80 osob (dle HFO MěÚ k 31.12.2009) 
S 2 = 2,573.991,18 Kč/ (6191 + 80) = 410,46 Kč = > S2 = 250,-- Kč 
S 1 = 250,--Kč (stanoveno rozhodnutím zastupitelstva) 
S = 250 + 250 = 500,-- Kč“ 
 

Čl. II 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška města Chrastavy nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.  
 
      Ing. Michael C a n o v, starosta                                                                                       Zita  V á c l a v í k o v á, místostarostka 

Čl. III 
Zrušovací ustanovení 

    Obecně  závazná vyhláška č. 4/2010 ze dne 12. 4. 2010 se zrušuje. 
 

Čl. IV 
Účinnost 

    Tato obecně závazná vyhláška města Chrastavy nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. 
 

Ing. Michael C a n o v, starosta                                                                   Zita V á c l a v í k o v á, místostarostka 
 

1) §2 odst.3 zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů(sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní 

plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu.) 
2)§ 7a zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů 

Informace Místního sdružení ODS 

    V úterý 18. ledna 2011 uspořádalo místní sdružení ODS setkání s kandidáty ODS do komunálních voleb, které proběhly v říjnu loňského 
roku. Setkání se zúčastnilo celkem 12 našich kandidátů a 7 dalších členů místního sdružení. 
  
    Předmětem setkání bylo vyhodnocení komunálních voleb a výsledků povolebních jednání. Naši zástupci v orgánech města podali 
informaci o zahájení činnosti zastupitelstva města, rady města, výborů a komisí. Následovala věcná diskuse o problémech města a o 
možnostech jejich řešení (obnova a výstavba po povodni, zapojení členů zastupitelstva, výborů a komisí do přípravy koncepcí, plánů a 
investičních záměrů, bezpečnost na území města, dopravní problémy aj.). 
 
    Účastníci diskuse se shodli, že setkání bylo přínosné jak pro místní sdružení ODS tak pro zástupce ODS v orgánech města a že se bude 
opakovat nejméně 1x ročně.  

Petr Medřický, předseda MS ODS 

odpovědná řešení 
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   Zveme všechny příznivce lyžování a zimních sportů, ale nejen je, na únorovou 
výstavu. Zajímavou výstavu „Historie zimních sportů“ pořádá Společenský klub 
v Městské galerii. Své exponáty zapůjčilo Krkonošské muzeum Jilemnice, firma 
Závora a lyžařská škola Ještěd.  
   Výstavu lze navštívit denně od 1. – 25. února  2011 od 9:00 – 16:00 hodin, mimo 
hodinové polední pauzy. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

                                             
J. Marxová  

POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKU FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ
Změna programu vyhrazena

Pátek 4. února v  hodin 
Obrovské dobrodružství v malém světě. 

 – USA – komedie 
V moderním, rodinném a komediálním pojetí klasické pohádky Jonathana Swifta hraje Jack Black Lemuela Gullivera, obyčejného chlápka, který třídí poštu 
v redakci newyorských novin a sní o tom, že z něj bude autor cestopisů. Podfukem se mu podaří přesvědčit editorku Darcy, kterou tajně miluje, aby ho 
pověřila napsáním článku o Bermudském trojúhelníku. Během výpravy na Bermudy Gulliver ale ztroskotá a dostane se do dosud neobjevené země Lilipu-
tánů.  84 minuty.                                                                               

Pátek 4. února ve 20:00 hodin
Volné pokračování kultovního seriálu Taková normální rodinka, která se vrací ke svým divákům po více než třiceti letech!  

– ČR – komedie 
Nová setkání se „starými“ oblíbenými hrdiny Pavlou, Káčou, Zdeňkem, dvojčaty-raubíři (dnes jsou z nich muži v nejlepších letech) a „novými“ rodinnými 
příslušníky, o které se rodinka za více než třicet let od svého vzniku rozrostla. 90 minut.
                                                                                              

Pátek 11. února ve 20:00 hodin

 – ČR – psychologický
Film nahlíží do znepokojivého prostředí speciálních (dříve zvláštních) škol, na jehož pozadí se odehrává drama lidských tragédií. Je smutným faktem, že 
ani prokázané násilné trestné činy mladistvých nekončí díky stávající legislativě potrestáním viníků a izolací těchto jedinců od společnosti a jejich 
resocializací. Ve filmu uvidíme tristní obraz současného stavu těchto škol a budeme sledovat příběh mladého učitele, jehož pohnutky učit na této škole 
nejsou tak čisté, jak se na první pohled zdálo. V hlavních rolích se můžete těšit na Ladislava Potměšila, Jaroslavu Obermajerovou, Jana Přeučila, Blanku 
Bohdanovou, Jaroslavu Hanušovou, Tomáše Magnuska a další.  80 minut. Mládeži nepřístupno.
                                                                                                                                                              
 
Pátek 18. února v  hodin
Americký dobrodružný film v 

 – USA – dobrodužný
Kouzelný svět Narnie se vrací!  Asi 114 minut.                                                                                     

Pátek 18. února ve 20:00 hodin
 v americké komedii

 – USA – české titulky 
Film vypráví o dvou dětech (Mia Wasikowska, Josh Hutcherson), jejich dvou matkách lesbičkách (Julianne Moore, Annette Bening) a otci, který daroval 
sperma na umělé oplodnění (Mark Ruffalo). Chlapec a dívka se jednoho dne rozhodnou vyhledat svého biologického otce a začlenit ho do svého běžného 
života, který pro ně jejich matky vybudovaly. 106 minut.                                           

České znění

českém znění

Julianne Moore, Mia Wasikowska, Annette Bening, Mark Ruffalo

GULLIVEROVY CESTY

RODINKA

BASTARDI

LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA

DĚCKA JSOU V POHODĚ

 

18:00

Vstupné: 75 Kč, v předprodeji MIC Chrastava 60 Kč

Vstupné: 75 Kč, v předprodeji MIC Chrastava 60 Kč

Vstupné: 75 Kč, v předprodeji MIC Chrastava 60 Kč

Vstupné: 70 Kč, v předprodeji MIC Chrastava 50 Kč

18:00

 Vstupné: 75 Kč

Mìsto Chrastava Vás srdeènì zve na

v pátek 11. února  2011 od 20:00 hodin
v budovì školní jídelny v Turpišovì ulici.

Hraje:  Bohemia Universal Band
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únor 2011

Pøednáší: Ing. Hynek Bulíø
(zatmìní slunce)

Pøednáší: Ilona Bittnerová

Hraje: Bohemia Universal Band
Vstupné: 200,-Kè a 150,-Kè (Pøedprodej v infocentru)

- divadelní pøedstavení pro nejmenší - divadýlko Mrak

Pøednáší: David Švejnoha.

Pøednáší: David Švejnoha

Zájezd do Divadla F.X.Šaldy, odjezd v 18:15 z námìstí 1. máje

Crossover-metalová kapela
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1. února      18.30           Experimentální studio – Klub přátel výtvarného umění 
 
2. února      19.30           Experimentální studio 
                                       TIBET 2 – centrální Tibet od Mt. Everestu do Lhasy, sídlo Dalajlámy, Pančenklámy, Karamapy s Radkou 
                                       Tkáčikovou  
 
3. února      18.00           Experimentální studio – ozvěny festivalu tvůrčí fotografie 
                                       FOTOJATKA – letos za osobní účasti významného fotografa Václava Jiráska  
 
4. února      17.00           Zahrada – útok ledoBorců aneb 
                                       FROZENFEST – legendární festival pod širým nebem, hrají: Zákal, Jarret, Exil 51 a Raquilla 
 
6. února      17.00           Experimentální studio 
                                       Pohádkové odpoledne – Divadlo z půdy  JAK SE UČIL HONZA ČAROVAT  
                                       - kterak se český honza vydá do učení zlého čaroděje Koloděje 
 
7. února      19.30           Experimentální studio 
                                       CESTA KOLEM SVĚTA – jak se dá svět objet za 8 měsíců - Marek a Veronika Huškovi Vás zvou  
                                       na cestopisnou přednášku o cestě s batohem na zádech  
 
8. února      19.30           Experimentální studio 
                                       OFFBEAT & MIRAS BEATBOX – vokální sextet s jedinečným Miroslavem Pilařem 
 
9. února      19.30           Experimentální studio 
                                       MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK – herecko-psychologický improvizovaný koncert tří odlišných klaunů 
                                       Pavla Lišky, Martina Zbrožka a Pepy Poláška 
 
10. února    19.00           6. abonentní koncert 52. sezony komorní hudby 
                                       GRAFFOVO KVARTETO  
                                       Štěpán Graffe - I. housle, Lukáš Bednařík - II. housle, Lukáš Cybulski - viola, Michal Hreňo - violoncello  
 
11. února    20.00           PLES NARUBY 
 
13. února    19.30           Experimentální studio 
                                       KVĚTY – zavoní tu trocha alternativního bigbeatu  
 
14. února    19.30           IRSKO 2 
                                       - tentokrát ze severní poloviny Smaragdového ostrova aneb Irsko, jak jej (asi) neznáte - krásné počasí,  
                                       daleké výhledy Martina Loewa, hory, moře s ostrovy a vysokými útesy 
 
15. února    17.30           Experimentální studio – Dana Hromková uvádí 
                                       Mgr. ALŽBĚTA ŠOFROVÁ – úvodní cyklus pravidelných přednášek „Cesty k sobě“ 
 
16. února    19.30           Divadlo bez opony – Divadlo Bez Zábradlí 
                                       DALŠÍ ROKY VE STEJNOU DOBU 
                                       moudrá a laskavá hra nejen o stáří, v níž jsou její hrdinové velmi čilí, i když o smrti se v ní také mluví – hrají: 
                                       Veronika Freimanová a Zdeněk Žák 
 
17. února    19.30           Experimentální studio: MODROTISK, Oldies but Goldies 
 
21. února    19.30           Experimentální studioc.k. Adventura uvádí 
                                       JIŽNÍ INDIE – na nejkrásnější místa indického poloostrova s Lenkou Petrášovou / Renatou Jelínkovou 
 
23. února    19.30           ASONACE – křest CD V království keltů 
 
27. února    14.00           TANEČNÍ ODPOLEDNE, setkání s Libereckými harmonikáři 
 
28. února    19.30           Experimentální studio – ŠAVLOVÝ TANEC 007 
                                       aneb 74 jubilejní repríza. Kdo je tady agent? A kdo je tady a ne tam?! Hra, která vaše psychické problémy 
                                       rozhodně nevyřeší... 
 
4. března    20.00           IRSKÝ BÁL – okouzlující taneční „show“ v irském stylu, vystoupení skupin irských tanců a stepu a možnost 
                                        vyzkoušení si jednoduchých tanců 
 
9. března    19.30           Experimentální studio 
                                       TY SYČÁCI s koncertem, který je opravdová Krása 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

Výstava v Galerii i v Experimentálním studiu: 
Martin VOTAVA: BERLÍN – město protikladů a paradoxů (fotografie) 
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Chrastavská světélka aneb skutečný  živý Betlém  
Hurá, hurá, už jsou tu Vánoce, volaly s nadšením děti.  Ano, už jsou tu Vánoce, těšili se dospělí, že již je konec shonu a otevírá se čas 
vánočních svátků. Setkání v předvečer Štědrého dne bylo takovým vstupem  do Vánoc.  Nešlo jen o vánoční atmosféru, ale o připomenutí 
skutečné události, která se stala v Betlémě, narození Ježíše! Pravda, chrastavské ulice jsou trochu jiné, než ty betlémské a stáj jsme 
museli narychlo postavit, ovečky si zapůjčit, ale to nic nezměnilo na tom, že tu najednou bylo vše, co v Betlémě. Na náměstí se rozzářila 
hvězda, kterou společně s anděli 
následoval zástup až k Betlému. Po 
cestě se přidali tři mudrci, kteří 
neskrývali radost ze zprávy o  narození 
Ježíše.  Kdo dorazil ke stáji, mohl 
společně s pastýři  zahlédnout Josefa 
s Marií,  jak se usmívají nad právě 
narozeným synem.  Všichni se stali 
skvělými diváky  i zpěváky koled a 
někteří si určitě položili otázku, proč se 
Ježíš narodil, proč tolik slávy okolo něj. 
I o tom mluvil k davu jeden z mudrců, 
ten nejodvážnější.  Na závěr zaznělo 
přání pěkných Vánoc pro všechny i 
pozvání dát si trochu teplého čaje nebo 
svařáku. I to bylo podobné jako 
v Betlémě, přestože jde o teplé kraje, 
noci tam bývají chladné. 
 

Výlet ke krmelci 
Jako již tradičně, tak i letos jsme se vydali 28.prosince 2010 spolu s dětmi a rodiči obdarovat zvířátka ke krmelci. Tentokrát jsme pro 
změnu zamířili do lesa pod Ovčí horou. Přestože chumelilo a závěje byly hluboké, tak přišlo přes čtyřicet statečných. Cestou nás provázela 
naše psí kamarádka Ťapka. Potkali jsme medvěda, veverku, zajíčka a vrabečka, kteří měli hladová bříška a rádi s námi došli až do cíle. 
Krmelec jsme naplnili, společně u něj posvačili a pak už jen na saních a na bobech sjeli z kopce  zpět do Chrastavy. 

Klub Evergreen – Vánoční kavárna 
Jako každoročně jsme v rámci Klubu Evergreen uspořádali Vánoční 
kavárnu. Sešli jsme se ve středu 22.12. v počtu cca 40 lidí. Během 
programu nám zazpíval pěvecký sbor Notičky z Liberce, ve vánočním 
pásmu jsme si připomněli narození Ježíše, zatancovala nám děvčata 
z libereckého klubu Joy Dance a nakonec jsme si společně s hudební 
skupinou Jb a panem J.Soukupem hlasitě zazpívali vánoční koledy. Na 
závěr příjemně stráveného podvečera byly předány přítomným dárečky. 
                         

Klub Evergreen – Silvestr 
Po loňském a předloňském povedeném Silvestru jsme se i letos rozhodli 
uspořádat silvestrovské posezení pro seniory s názvem "Nechci být 
poslední den v roce sám". I přes náhlý odchod jednoho člena Klubu 
Evergreen, který pochopitelně ovlivnil rozhodnutí některých seniorů se akce 
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nezúčastnit, se nás sešlo přes 20. V bohatém programu nechyběly vtipy, kvízy a po celou dobu nám z reproduktorů hrála dechovka. Před 
půlnocí došlo i na vážné téma, kdy jsme se mohli zamyslet nad tím, za co jsme v právě končícím roce vděčni. Po novoročním přípitku 
došlo i na rachejtle a zábavné hry. 

 V ÚNORU VÁS SRDEČNĚ ZVEME: 

MAŠKARNÍ PLES pro malé děti  
- neděle 6. 2. od 16:00 hod, v tělocvičně Spartaku Chrastava  (u lékárny)        
Zveme všechny malé děti a jejich sourozence na maškarní ples, tentokrát na téma: „Přijela pouť…“          Vstupné 50 Kč, přezůvky nutné! 
                                                                         

BURZA OBLEČENÍ  

- čtvrtek 10. 2. od 9:00 do 18:00 hod,   pátek 11. 2.  od 9:00 do 16:00 hod, Bezručova 503 
Zveme na burzu dětského i dospělého oblečení. Pokud chcete oblečení darovat,  je možno ho nosit  od 7.2. do 9.2. od 8.00 do 16.00 hod 
( po dohodě i jindy). Výtěžek z burzy bude použit na provoz DMC Domeček. 
 

KLUB KAVÁRNA S HOSTY:  SÚDÁN – ZEMĚ V SRDCI  AFRIKY 

- středa  16. 2. od 17:00 hod,  Bezručova 503  
Zveme vás do naší Klub kavárny, hostem bude tentokrát Petr Boudný,  který bude vyprávět o své dobrodružné cestě do Afriky. 
 

PLES  KŘESŤANSKÉ ZŠ A MŠ V LIBERCI  „Jak Ámos plesal popáté“ 

- pátek 18. 2.  od 20:00 hod  v Exposálu v Babylonu v Liberci 
Podrobnější informace je možno získat a vstupenky objednat v Centru dobrého času, Bezručova 503. 
 

     více informací na: www.jbchrastava.cz 

    Díky Společenskému klubu Chrastava bylo místo startu a cíle zpět  
v objektu CVA v Turpišově ulici. Tak jsme zase jednou poručili větru-dešti, 
a jak to dopadlo? 
   Teplota 5°C, obleva, po ránu i drobný deštík, rozbředlý sníh. 
    O to větší uznání patří všem více než čtyřem stovkám příchozích. 
Převahu měli tentokrát dospělí v počtu 382, dětí do 15 let přišlo 62, takže 
celkem 444. Nejstaršími účastníky byli letos devadesátiletý!!!  J. Páchym a 
A. Martincová. 
    Z největší dálky navštívil Chrastavu Marek Drienik z Valašského Meziříčí. 
    Dorazili dále účastníci z Tanvaldu, České Lípy, Varnsdorfu, Rakovníka, 
Liberce, také turističtí přátelé ze Žitavy. 
    Trasu 7 km absolvovalo 271 lidí, na trase 15 km pochodovalo 173 lidí, 
někteří v doprovodu svých čtyřnohých kamarádů. 
    Celkem 12 rodin se zúčastnilo akce Pochoduje celá rodina. 
    Připraveni jsme byli na větší porci návštěvníků. Všichni na trasách 
překonali Nisu pomocí lanové lávky zvané “transborder” v osadě Kolonka 
v Andělské Hoře. 
    Našimi tradičními pomocníky byly chrastavské Technické a stavební 
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služby, a.s. při úpravě některých úseků tratí a Jaroslav Jančík s obsluhou kontrolních stanovišť. 
    Keramika AMI nabídla keramické výrobky a upomínky. Bohatá nabídka suvenýrů a  informací pro turistiku a cestovní ruch byla na stánku  
INFOCENTRA Chrastava.                                                                                                                                                                        KČT 

Oznámení 
Turistický kalendář Klubu Českých Turistů – Ještědská oblast - je dispozici v Infocentru 
Chrastava. Celý kalendář akcí je rovněž na webových stránách Klubu Českých Turistů. 

( www.kct.cz ) 

Nabídka pronájmu sportovní haly TJ Spartak Chrastava 
sportovní veřejnosti z řad občanů města a okolí 

 
Vážení sportovní přátelé, 

TJ Spartak Chrastava nabízí široké veřejnosti volnou kapacitu ve  sportovní hale Turpišova 292 v Chrastavě: 
 

pondělí 15:30 – 16:30 h  /   středa  15:00 – 18:00 h  /  čtvrtek   20:00 – 21:00 h  /  pátek  15:00 – 16:30 h  /   soboty a neděle  
 

Cena za hodinu pronájmu činí 500 Kč. 
Zájemci o trvalé nebo i jednorázové použití sportovní haly  mají možnost kontaktovat správce p. Martinyho na  tel. 723 591 570.  

 
Chtrastava 25. 1. 2010                                                                                                                                        Výkonný výbor TJ 

    V roce 2010 měl náš střelecký klub celkem dvacetšest stálých členů. V průběhu roku si sportovní střelbu přijde vyzkoušet několik dalších 
zájemců, avšak po zjištění poměrně značné finanční a časové náročnosti tréninku zůstávají cca jen dva až tři noví střelci. Během roku 
2010 jsme uspořádali celkem šest soutěží - v dubnu 2. ročník VC Chrastavy v libovolné a sportovní malorážce 60 ran v leže a 5. ročník VC 
Chrastavy ve střelbě z historických zbraní. V srpnu jsme uspořádali Mistrovství republiky A VZO TSČ ČR. V září u nás proběhlo 3. kolo Li-
berecké ligy v libovolné a sportovní malorážce 60 ran v leže a 3x20 (20 ran v leže ve stoje a vkleče). A jako poslední soutěž jsme uspořá-
dali nultý ročník Říjnové ceny Chrastavy z LM, SM 60 ran a 3x20 a nultý ročník Říjnové ceny Chrastavy ve střelbě z historických zbraní. V 
červnu se střelecký klub stává pravidelnou součástí Chrastavských slavností - na střelnici jsou pořádány Dny otevřených dveří pro veřej-
nost. Zde si zájemci o sportovní střelbu mohli vyzkoušet naše vzduchové a malorážkové zbraně (pušky a pistole) i některé soukromé zbra-
ně včetně střeleckého oblečení. O tuto akci projevují obyvatelé města i návštěvníci slavnosti zájem - svědčí o tom i účast, která se pohybu-
je v posledních letech zhruba kolem 300 návštěvníků. 
    V loňském roce jsme si dali za úkol zprovoznit převíjecí zařízení na terče pro střelbu z malorážkové pušky na 50m a uspořádat VC 
Chrastavy. Navíc jsme zorganizovali i další soutěže - „Říjnovou cenu v kategorii pušky a historické zbraně", Mistrovství republiky A VZO 
TSČ ČR v libovolné a sportovní malorážce a 3. kolo Liberecké ligy. Velkou odměnou pro naši organizaci bylo vyjádřené uznání účastníků 
jednotlivých soutěží. Dále se nám podařilo zajistit nákup plastových oken na střelnici. V letošním roce by měly být uskutečněny tyto akce - 
výměna plastových oken na střelnici a nabídka na prodej budovy v Pobřežní ulici (bývalý Svazarm). 
    Nyní něco ke sportovní činnosti. Střelci se v uplynulém roce zúčastnili celkem 46 soutěží, z toho byla čtyři mistrovství republiky a 6 mezi-
národních soutěží. Celkem nastříleli 89 třetích VT, 12 druhých VT a 1 první výkonnostní třídu. V disciplínách LM, SM 60, 3x20 a 3x40 jsme 
se zúčastnili 21 soutěží a ve vzduchových zbraní celkem 25 soutěží. Celkově naši střelci vystoupili 40x na stupínek vítězů, z toho získali 4 
první, 17 druhých a 19 třetích míst. Z dalšího umístění to bylo 17x 4. místo 12x 5. místo, 20x 6. místo, 16x 7. místo, 13x 8. místo, 14x 9. 
místo a 15x 10. místo. Odstříleli jsme dvě soutěže v Německu, v maratónu ze střelby z malorážky 100 ran jsme získali jedno třetí místo, ze 
vzduchové pušky ve stoje 100 ran jedno umístění na druhém a třetím místě a v kategorii dorost ve střelbě 80 ran z malorážky 3. místo. V 
soutěži o pohár města Görlitz jsme získali třikrát 2.místo. 
                                                                                                                                                                                                   Josef Rajnoha 

POZOR! 
——————————————————————— 
SBÍRKA NEPOTŘEBNÝCH AUTOLÉKÁRNIČEK 
JE PRODLOUŽENA DO KONCE ÚNORA. 

STÁLE JE LZE NOSIT 
DO INFOCENTRA. 
DĚKUJEME. 
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  Oznamujeme všem dámám, ženám, dívkám, že byl při 
Společenském klubu Chrastava založen 1. Dámský klub 
v historii města Chrastavy. 
     Vyzýváme proto všechny zájemkyně, aby vstoupily 
do našich řad. Vždyť i my se potřebujeme od 
všedních věcí a starostí trošičku odpoutat. 
     Naší činností budou společné akce, a to nejen 
kulturní, ale i sportovní, výlety, tvůrčí dílničky a 
koneckonců třeba jen posezení u kávy. 
     Během měsíce února si můžete vyzvednout 
přihlášku v infocentru nebo si ji vytisknout na webových 
stránkách města Chrastava v sekci kultura. Roční 
příspěvek bude činit 500,-- Kč, který bude splatný při podání 
přihlášky (členky budou mít vybrané akce zdarma nebo s výraznou slevou). 
     Přihlášky přijímá infocentrum Chrastava – p. Jitka Marxová. 
 
     Během měsíce března proběhne 1. setkání členek, kde budou domluveny další 
podrobnosti a informace. 
 
     Těšíme se na Vás a Vaše nápady. Jste vítány!! 
Za Společenský klub Chrastava                                  Zita Václavíková, místostarostka 

SlzySlzySlzySlzy, , , , krevkrevkrevkrev    aaaa    potpotpotpot 
7. srpna  2010 
Začalo v Chrastavě nebezpečně pršet. 
Přišlo to nečekaně a v noci. 
Voda měla během chvíle celý město ve své 
moci. 
Přišlo to jako nevítaný host. 
Nikdy nevíš, kdy to udeří znovu,  
protože voda nemá nikdy dost. 
Voda teče a nepřestává týct. 
Lidi se nemají kam schovat, nemají kam utýct. 
Voda  zvedla naše potoky. 
Namočilo nám to domy i naše holky. 
Prší, prší, jen se leje. 
Nikdo neví, co se děje. 
Když už se na nás sluníčko směje, 
tak za dva dny to znovu Bůh z konve leje. 
Lidi utíkají a nechtějí se vracet, 
protože voda měla víc čísel než dvacet. 
Hodně moc škody v penězích, 
lidi se topí ve vlastních slzích. 
Ale naděje umírá jako poslední. 
Věřím tomu, ze se temnota rozední 
a my zas schopni znovu žít 
a ve svých domovech být. 
Voda byla ve městě  i ve vsi, 
netrpěli jsme jen my, ale i naši psi. 
 
předmluva: 
A my zas schopni znovu žít 
a ve svých domovech být. 
Voda byla ve městě ale i ve vsi, 
netrpěli jsme jen my, ale i naši psi. 
ref: 
Venku prší, den se krátí, 
modleme se, ať se voda nevrátí. 
Je to zlý, je to blbej pocit, 
to každej ví, ten kdo se ve vodě ocit. 
Venku prší, den se krátí, 
modleme se, ať se voda nevrátí. 
Je to zlý, je to blbej pocit, 
to každej ví, ten kdo se ve vode ocit 
 
Černí nebo bílí, 
pomáhejme si, všichni jsme stejní. 
Voda teče a nikdo neví kam. 
Musíme se sjednotit, na to přísahám. 
Kapky deště dopadají na moji tvář 
a lidi z Chrastavy ztrácejí svou zář. 
Voda teče ničí domy, mosty, 
přišla nečekaně do vaší domácnosti. 
Suchý lidi mají mokrý starosti, 
zničilo to nejstarší chrastavský nemovitosti, 
ale ten kdo má dobré srdce, 
přidá k dílu svoje ruce, 
protože kapky dopadají na silnice, 
cinkají jako zlaté mince. 
Jsou to slzy, krev a pot, 
voda se dostala přes váš plot. 
Měli bychom se držet všichni společně, 
protože tahle voda se tu nebude držet věčně. 
Jsou to prachy, my a strach, 
pomáhej nám Bůh i Aláh. 
Ale věřte, že tu nejste sami, 
my dva tu jsme s vámi 
 
ref: 
Venku prší, den se krátí, 
modleme se, ať se voda nevrátí. 
Je to zlý, je to blbej pocit, 
to každej ví, ten kdo se ve vodě ocit. 
Venku prší, den se krátí, 
modleme se, ať se voda nevrátí. 
Je to zlý, je to blbej pocit, 
to každej ví, ten kdo se ve vodě ocit 
                                          napsal: Marek Rác 

    Srdečně vás zveme na předávací akci z výtěžku “Charitativních 
povodňových kalendářů“, která se uskuteční v sobotu 12. 2. 2011 
od 16 hodin v městském kině. 
    V krátkém doprovodném kulturním programu vystoupí děti z 
obdarovaných organizací. Vstup zdarma. 
Těšíme se na vaši účast a podporu dobré věci. 
    Za všechny organizátory Klára Sehnoutková. 

    Od 1. 1. 2011 platí nová vyhláška č. 
216/2010 Sb., která motoristům ukládá 
povinnost mít v autě nově vybavenou 
autolékárničku pro poskytnutí první 
předlékařské pomoci. 
    Do konce ledna roku 2011 sbíralo 
Informační centrum Chrastava a T.O. 
Perseus vyřazené autolékárničky. A ačkoli to 
zpočátku vypadalo jako akce, která mnoho 
lidí neoslovila, nakonec se přece ukázalo, že 
v Chrastavě žijí dobří lidé. 
    Do poloviny ledna se nasbíralo čtyřicet 
kusů lékárniček v infocentru a cca dvanáct 
nanosili děti T. O. Perseus do klubovny 
oddílu. V době, kdy čtete tento příspěvek, 
byla sbírka lékárniček prodloužena do konce 
února (viz str. 14) a přesná čísla 
nasbíraných autolékárniček uveřejníme 
v březnových Chrastavských listech.  
    Nyní už zbývá jenom lékárničky vytřídit a 
zajistit odvoz nasbíraného materiálu do 
skladu v Praze. 

    Podle informací uvedených na stránkách humanitární organizace ADRA kontejner se 
zdravotnickým materiálem do Keni zdarma zajistí společnost Lagermax. Vzhledem 
k náročným administrativním procedurám dorazí pomoc do nemocnice v Itibo v červenci 
2011. 
   
                                                         Děkujeme za pomoc, Petra Kopecká, T. O. Perseus 
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   Dne 22. 1. 2011 oslavila 
krásné životní jubileum paní 

MARIE 
KIRSCHLÄGEROVÁ.  

K dožitým 90. narozeninám 
jí nejen touto cestou 
přejeme vše nejlepší. 

 
Děti s rodinami. 

VEŘEJNÉ 
OSVĚTLENÍ 
elektronova 

——————————————— 
Poruchy veřejného osvětlení 

můžete hlásit na tel.: 
485 143 442 

záznamník 24 hodin, případně na 
e-mail: elektronova@volny.cz 

Poruchy celých úseků 
odstraňujeme do 24 hodin 

od nahlášení,  
poruchy jednotlivých lamp při vět-

ším počtu 
nahlášeném počtu! 

čištění pleti
barvení řas a obočí
celá kosmetika
masáž obličeje
poradna zdarma

... 220,-Kč

...   35,-Kč

... 300,-Kč

... 100,-Kč
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