Město Chrastava vás srdečně zve v pátek 17. února 2012 od 20:00 hodin na 7. PLES MĚSTA CHRASTAVY. Ples se
bude konat v budově Školní jídelny v Turpišově ulici.
Vzácným hostem bude také primátor partnerského města Eichstätt Arnulf Neumeyer, který v této funkci končí, a
návštěvou se tak z tohoto pracovního postu rozloučí s naším městem. Arnulf Neumeyer byl tím zástupcem, který 28. 9.
2002 spolu s naším bývalým starostou Mgr. Petrem Medřickým podepsal smlouvu o partnerství mezi Chrastavou a
Eichstättem. Od roku 2002 nás pan primátor navštívil mimo jiné několikrát i v době konání Chrastavských slavností.
Spolu s naším starostou se zúčastnili fotbalových utkání nejen v Chrastavě a v Eichstättu, ale dokonce i v italském
městě Bolca (další partnerské město Eichstättu). Pan primátor Arnulf Neumeyer je velice vstřícný a sympatický člověk,
a tak nám bylo ctí a potěšením, že přijal pozvání na náš ples.
Začátek plesu je ve 20:00 hodin. Po úvodní skladbě a oficiálním
zahájení panem starostou Ing. Michaelem Canovem se postará o
předtančení taneční skupina z Nového
Boru Boráček. Následně již hraje k tanci
a poslechu kapela CITY MUSIC. Před 23.
hodinou proběhne již tradiční losování
stolů, které získají ceny. Chybět nebude
ani hodina písniček na přání po půlnoci.
Ples ukončí poslední valčík ve dvě hodiny
ráno.
Předprodej v Informačním centru na
náměstí 1. máje. Velice se na vás
těšíme
Bc. Pavel Urban, vedoucí S– klubu

Poslední jednání zastupitelstva města ze dne 12. 12. 2011 je jako první v celé délce
k dispozici zájemcům ke shlédnutí na internetu. Ze zastupitelstva se pořizuje (ze zadní
kamery) videozáznam celého jednání, který se ve formě CD přikládá k zápisu a jehož kopii
obdrží zájemce na požádání, již od roku 2005, nicméně právě videozáznam celého jednání
zastupitelstva ze dne 12. 12. 2012 odstartoval novou éru, kdy totéž bude k dispozici i na
internetu (se záběry ze zadní a především z přední kamery).
V Chrastavě dne 20. 1. 2012
Informace z radnice

2–4

Kultura

4

Program S-klubu

5

Jakub Vágner v Chrastavě

6

Program kina

7

Pozvání na Videoglóbus

8

Rok 2011 v knihovně
Sportovní zprávy
Bétel – Centrum dobrého času
Pozvání na Maškarní ples

Ing. Michael Canov - starosta

9
12 –14
14
15

Změny v sociální oblasti

17– 18

Inzerce

18 – 20

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na devadesátý třetí „Večer se starostou“
na téma

"Vítkovský potok – oprava pobřežní zdi"

Odborným garantem večera je tajemník MěÚ Ing. Miroslav
Chvála.
Pozvání přijal Ing. Jakub Hušek z Povodí Labe a večera se
zúčastní též zástupce projektanta firmy Valbek.
Setkání se koná v pondělí dne 13. února 2012 od 17:00 hodin
v Myslivně ve Vítkově.
Těším se na Vaši účast.

Ing. Michael C a n o v, starosta
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Rada města na své schůzi projednala a usnesla se takto:
- zrušuje
obecně závaznou vyhlášku o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti vydanou RM dne 14. prosince 1992 a schválenou
ZM dne 8. února 1993
- schválila
smlouvu o sdružených službách dodávky plynu pro odběrná místa ve smlouvě uvedená pro rok 2012 s RWE Energie, a. s., Klíšská 940,
401 17 Ústí nad Labem, IČ 49903209 a pověřila starostu jejím podpisem

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné
takto:
- schválila
1. pronájem nebytového prostoru v objektu čp. 340, Turpišova ul.,
k.ú. Chrastava I, o výměře cca 56,0 m2, paní Kateřině Vítové, za
účelem zřízení masážního a kosmetického studia na dobu
neurčitou, vč. návrhu smlouvy o nájmu nebytových prostor čj.
N/71/2011
2. na základě žádosti paní Koblásové ukončení nájmu k 31. 12.
2011 v souladu se smlouvou o nájmu nebytových prostor čj.
N/62/2010, čl. VIII odst. 5b
- schválila
1. pronájem části poz.p.č. 1306/1o výměře cca 400 m2 – trvalý
travní porost, v k. ú. Chrastava I, panu Michalovi Krčilovi, za
účelem zřízení zahrady, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemků čj.
N/72/2011
2. pronájem část poz.p.č. 360/1 o výměře 130 m2 – trvalý travní
porost, v k. ú. Chrastava I, paní Miloslavě Čtvrtníkové, za účelem
zřízení zahrady a údržby svahu, vč. návrhu smlouvy o nájmu
pozemků čj. N/73/2011
- na základě změny projektu akce „Oprava mostů v Chrastavě,
likvidace povodňových škod 08/2010“, objekt „SO M1 – Most Malá
Nádražní u p. Starého“
zrušila
své usnesení 2011/17/VI
a) odst. 1. zřízení věcného břemene na poz.p.č. 124/1 v k.ú. Dolní
Chrastava ve prospěch společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o.,
vč. smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
souhlasu se zřízením stavby čj. SBS/28/2011, č. BVB/11/075/LIB
b) odst. 2. návrh smlouvy o zajištění přeložky plynárenského
zařízení a úhradě nákladů souvisejících čj. RU/39/2011, č. 150228,
kterou uzavře RWE Distribuční služby, s. r. o. a město Chrastava
jako investor
schválila
a) zřízení věcného břemene na poz.p.č. 106, 124/1, 780/2 a 783/1
v k.ú. Dolní Chrastava ve prospěch společnosti RWE Distribuční
služby, s. r. o., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a
provozování stavby „Přeložka STL plynovodu“, za cenu ve výši
500,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby čj. SBS/43/2011,
č. BVB/11/095/LIB
b) návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
souhlasu se zřízením stavby čj. SBS/44/2011, č. BVB/11/092/LIB,
kterou uzavře RWE Distribuční služby s. r. o, paní Mgr. Alena
Stará, paní Iveta Krulichová, pan Jaroslav Starý a město Chrastava
jako investor, za cenu ve výši 500,- Kč + DPH
c) návrh smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a
úhradě nákladů souvisejících čj. RU/48/2011, č. 150668, kterou
uzavře RWE Distribuční služby, s. r. o. a město Chrastava jako
investor
- schválila
dodatek č. 2, čj. čj. N/74/2011 ke smlouvě o nájmu tepelných
rozvodů a dalších tepelných zařízení- soubor movitého a
nemovitého majetku, ze dne 27. 12. 2002
- schválila
v souvislosti s novelou zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné

nouzi a převodem kompetencí vyplácení dávek hmotné nouze na
Úřad práce ČR změnu č. 3 organizačního řádu Města Chrastavy
- schválila
pronajmout nebytové prostory v objektu nám. 1. máje, Chrastava,
čp. 1 ČR - Úřadu práce České republiky za účelem zřízení
pracoviště v Chrastavě o celkové výměře cca 14,20 m2. Jedná se o
ideální polovinu přízemní místnosti č. 102 o výměře 11,2 m2
(celková výměra 22,4 m2), ideální polovinu WC o výměře 3,0 m2
(celková výměra 6,0 m2) a část vchodové chodby, včetně návrhu
smlouvy o nájmu čj. N/75/2011 a pověřila starostu jejím podpisem
- schválila
návrh smlouvy o dílo na zajištění autorského dozoru projektu „Povodňové škody Chrastava - vodní nádrž" s dozorem Ing. Pavel
SCHNEIDER – AquaKlimax, Klostermannova 883/8, 460 01
Liberec, IČ 74725947
- schválila
návrh smlouvy o dílo na zajištění autorského dozoru projektu „Povodňové škody v Chrastavě - M3, most Vítkovská ul. (secesní)" s
dozorem Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, IČ
48266230
- schválila
návrh mandátní smlouvy na řízení projektu „Chrastava, Skalice a
Bersdorf-Hörnitz - hasiči společně proti přírodním živlům“ s
mandatářem Euroregion NISA, tř. 1. máje 858/35, 460 01 Liberec 1,
IČ 00832227
- schválila
návrh mandátní smlouvy s Ing. Petr Olyšar, Na Mlýnku 800, 460 01
Liberec XII, IČ: 72602422 na výkon technického dozoru investora
v rámci akce „Povodňové škody Chrastava - vodní nádrž"
- schválila
návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s SaM silnice a mosty a. s.,
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa na zajištění demontáže lávky
v ul. Malá Kostelní
- schválila
hodnocení a zadání akce „Povodňové škody Chrastava - vodní
nádrž" na základě Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek,
v souladu s § 6 a §12 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a přidělila zakázku firmě
JOSTAV spol. s. r. o., Studánecká 74, 463 03, Stráž nad Nisou, IČ
47785233
- schválila
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem JOSTAV spol. s. r. o.,
Studánecká 74, 463 03, Stráž nad Nisou, IČ 47785233 na realizaci
akce „Povodňové škody Chrastava - vodní nádrž"
- schválila
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
- schválila
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
- schválila
návrh smlouvy o spolupráci při zajištění zimní údržby v zimní
sezóně 2011-2012 s Krajská správa silnic Libereckého kraje, České
mládeže 632/32, 460 06 Liberec 4, IČ 70946078
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- schválila
smlouvu RŮ/49/2011 o spolupráci při zajištění průběhu akce „
Nejúspěšnější sportovci libereckého okresu“ s
Libereckou
sportovní a tělovýchovnou organizací o. s., IČ 467 478 18,
Jablonecká 18, 460 01 Liberec 1 a pověřila starostu jejím
podpisem
- schválila
odměny ředitelům příspěvkových organizací za II. pololetí 2011:
Základní škola Chrastava; Mateřská škola Chrastava; Mateřská a
základní škola Vítkov; Školní jídelna. Odměna může být vyplacena
za podmínky dostatečného množství finančních prostředků
příspěvkové organizace na mzdy.
- s c h v á l i l a peněžní dary členům SDH Chrastava
- s c h v á l i l a poskytnutí peněžitých darů členům samosprávy
města Chrastava, bytová a sociální komise RM za 2. pololetí 2011,
kteří nejsou členy ZM
- schválila
na základě žádosti příspěvkové organizaci ZŠ Chrastava úhradu
části nákladů na dopravu žáků na vzdělávací zájezd do Salzburgu
ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu města na rok 2011
- vzala na vědomí
zápis č. 2011/15 z jednání bytové a sociální komise ze dne 21 11.
2011
- rozhodla
snížit nájemné u bytu č. 30, Střelecký Vrch č.p. 715, Chrastava o
10 %, do doby odstranění závad v souladu se zákonem č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, dle § 698 (zatékání do bytu)
- rozhodla

snížit nájemné u bytu č. 34, Střelecký Vrch č.p. 715, Chrastava o
20 % , do doby odstranění závad v souladu se zákonem č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, dle § 698 (zatékání do bytu, netěsnost
balkónových oken)
- rozhodla
snížit nájemné u bytu č. 8, Turpišova č. p. 240, Chrastava o 30 %,
do doby odstranění závad v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, dle § 698 (plíseň v bytě)
- vzala na vědomí
celkový přehled pohledávek a daňových nedoplatků po lhůtě
splatnosti k 30. 11. 2011 (dle části V., čl. 1, bod č. 3 vnitřní
směrnice „Zásady při nakládání s pohledávkami“)
- v z a l a na v ě d o m í
důvodovou zprávu o stavu objektů města, u kterých je poskytnuta
sleva na nájemném vypracovanou ORM MěÚ Chrastava
- s c h v á l i l a návrh provozního řádu koupaliště
- schválila
odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) a
majetku vedeného v operativní evidenci dle přílohy
- schválila
doplnění ceníku č. 2/2009 o položku „Kalendář Chrastava 2012“ –
50,- Kč vč. DPH
- schválila
návrh dohody s Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou v Liberci,
sídlo Dr. Milady Horákové č.p. 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01
Liberec 1, zastoupeným Ing. Hanou Polmovou, ředitelkou krajské
pobočky Úřadu práce ČR, o organizaci a výkonu veřejné služby

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- schválila
hodnocení a zadání akce „Povodňové škody v Chrastavě – M3, most Vítkovská ul. (secesní)“ na základě Zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek vyhlášené v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpis, a přidělila zakázku firmě
Skanska a. s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ 26271303
- schválila
návrh smlouvy na akci „Povodňové škody v Chrastavě – M3, most Vítkovská ul. (secesní)“ s Skanska a. s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha
4 – Chodov, IČ 26271303 a pověřila starostu jejím podpisem v případě, že nebudou v zákonné lhůtě podány námitky proti rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky dle § 82 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
- vzala na vědomí
omezení provozu ve Školní jídelně, příspěvkové organizaci, Chrastava od 23. prosince 2011 do 2. ledna 2012 vč.

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- schválila
darovací smlouvu č. DR/1/2012 – poskytnutí dvou jízdních kol s výbavou v hodnotě Kč 10.000,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola
Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec, IČ 72741643
- schválila
dodatek smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města Chrastava za rok 2011 uzavřený mezi Městem Chrastava a Společností C.
P.A. Audit, spol. s r.o., U Hájovny 1022, 460 01 Liberec 14
- schválila
směrnici Rady města Chrastavy č. 1/2012, o zadávání veřejných zakázek, městem Chrastava, příspěvkovými organizacemi a dalšími
subjekty nakládajícími finančními prostředky z rozpočtu města a jejich předkládání orgánům města
- v z a l a n a v ě d o m í zápis č. 2011/16 z jednání bytové a sociální komise ze dne 12. 12. 2011
- r o z h o d l a o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu v DPS paní Terézii Kodymové
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Terézii Kodymové
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS manželům Horstu a Marii Pilzovým
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu V DPS panu Vladimíru Štrikovi a paní Vlastě Kohlíkové
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu manželům Václavu a Libuši Zikmundovým
- r o z h o d l a o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě paní Jaroslavě Žďárkové
- vzala na vědomí
vyhodnocení změny systému svozu velkoobjemového odpadu zpracovaného referentem správy majetku ORM
- v z a l a n a v ě d o m í dopis Asociace českých a moravských nemocnic radě města
- vzala na vědomí
složení školské rady při Základní škole Chrastava, nám. 1. máje 228, okres Liberec – příspěvková organizace: RNDr. Irena Lejsková, Mgr.
Jana Řeháková, MUDr. Eva Štičková, Mgr. Kateřina Kašková
- s e p ř i p o j i l a ke stanovisku starosty města ke kauze natáčení v hasičské zbrojnici v roce 2006
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V posledních letech se v našem městě podařilo vysadit poměrně
značné množství hodnotné zeleně, která pochází povětšinou
z náhradních výsadeb realizovanými fyzickými či právnickými
osobami jako kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením
dřevin rostoucích mimo les. Mimo to můžeme nalézt i několik
nových jedinců i stromořadí, jejichž výsadba byla dotována
z grantových titulů Libereckého kraje či soukromých firem. Mohlo by
se zdát, že tato činnost bude pozitivně kvitována ze strany široké
veřejnosti, ale opak je pravdou.
Je vidět, že všude se najde někdo, kdo nedokáže ocenit práci
jiných lidí a nemá vztah k místu, ve kterém žije. Jenom namátkou
jmenujme několik případů hovořících za vše: V nově vysazené aleji
podél tzv. „Betonky“ vedoucí od Penny marketu ke Střeleckému
Vrchu se během týdne od realizace ztratily tři vysazené stromy a
dalších šest jich bylo opakovaně vytrháno a odhozeno stranou. I
cedulky, které informovaly o původu a okolnostech výsadby vzaly
za své během týdne. Podobná situace byla i pod Hasičským
muzeem, kde vandal ještě v den vysazení vytrhl strom a odhodil ho
do křoví. Ten byl naštěstí později nalezen a vrácen na své místo.
Hůře dopadla vzrostlá metasekvoj u autobusového nádraží, která
na svém místě nevydržela ani dva měsíce a je pryč. A to nemluvě
ani o desítkách ztracených keřů, které již tlejí někde ve škarpě a
nebo v tom „lepším“ případě krášlí zahrádku někoho z místních či
přespolních. A kolíky? K čemu jsou u stromů, když se dají využít i
jinak…
Jde o pouhou nevychovanost, neúctu ke snaze spoluobčanů i
obce a krátkozrakost vůči přírodě samotné! Věřme, že tyto případy
budou čím dál ojedinělejší a zeleň v našem městě bude úspěšně

V úterý 3. ledna 2012 proběhla instalace první letošní výstavy
v Městské galerii, která byla zahájena vernisáží ve čtvrtek 5. ledna
2012. Jedná se o malou putovní výstavu německých partnerů
z Národního parku Saské Švýcarsko, která je připravena ve
spolupráci se Společností pro Lužické hory. Tu na vernisáži
zastupovala Ing. Romana Cermanová a Ing. Tereza Holubcová.
Všechny přítomné přivítala paní místostarostka Z. Václavíková,
krátce nás s výstavou seznámila Kristýna Eichhornová z Parku
Saské Švýcarsko.
Výstava je koncipována dvojjazyčně, má upozornit na zvláštnosti
a zajímavosti Českosaského Švýcarska a přilákat turisty do těchto
míst.
Jitka Marxová

vzkvétat a dělat radost všem lidem, kteří nejsou lhostejní.
Po dohodě s Městskou policií Chrastava bude vandalství na
veřejné zeleni přísněji postihováno.
Bc. Martin Spáčil - Odbor výstavby a územní správy

Zastupitelstvo města Chrastava schválilo téměř jednomyslně
návrh svého člena Ivana Vydry na vyvěšování vlajky Tibetu v rámci
mezinárodní akce „Vlajka pro Tibet“ jako projev úcty k lidu Tibetu.
Vlajka bude vyvěšována každoročně na radnici města ve dnech
výročí krvavě potlačeného povstání tibetského lidu v roce 1959, tzn.
ve dnech 9. a 10. března.
V Chrastavě dne 24. ledna 2012

Ing. Michael Canov,
starosta města Chrastava

Zveme všechny příznivce sportu, zvláště řecko-římského zápasu
na únorovou výstavu „60 let chrastavského oddílu řecko-římského
zápasu“. Oddíl Nelson Spartak Chrastava vede od roku 1990 trenér
Alois Stahoň a pod jeho vedením zápasníci dosáhli značných
úspěchů jak na domácích tak i zahraničních žíněnkách. Na výstavě
uvidíte mnoho vítězných pohárů, medailí, spoustu fotek,
novinových článků z úspěšných turnajů po celé Evropě. Na výstavu
jste zváni denně od 2. do 27. února 2012 v městské galerii na
náměstí.
Jitka Marxová

Společenský klub oznamuje, že má stále několik volných míst v šachovém kurzu.
Bližší informace na tel.:
482 312 231 nebo na
sklub@chrastava.cz.
Bc. Pavel Urban,
vedoucí S-klubu
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POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKU FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ
Změna programu vyhrazena
Pátek 3.února v 18:00 hodin
OŠETŘOVATEL – USA – komedie – české znění – 104 minuty.
Zvířata ve Franklin Park Zoo zbožňují svého laskavého ošetřovatele Griffina Keyese (Kevin James). Griffin, kterému je příjemněji ve společnosti lva než ve
společnosti ženy, usoudí, že jedinou jeho možností, jak najít dívku svých snů, je odejít ze zoo a najít si zajímavější práci. Zvířata se v záchvatu paniky rozhodnou porušit svá prastará pravidla mlčení a odhalí své největší tajemství: umí mluvit! Aby Griffina přiměla zůstat, rozhodnou se mu udělit lekce seznamování a dvoření – ve zvířecím stylu. Ve filmu dále hrají Rosario Dawson a Leslie Bibb.
Vstupné: 75 Kč, v IC Chrastava – 50,-Kč
Pátek 3.února ve 20:00 hodin
Justin Timberlake a Mila Kunis v hlavní roli americké komedie

KAMARÁD TAKY RÁD (FRIENDS WITH BENEFITS) – USA – čes.tit.-komedie – 110 min.
Dylan (Justin Timberlake) a Jamie (Mila Kunis) rozhodně nemají na usedlý život ani pomyšlení. Když si Newyorčanka Jamie, zaměstnaná jako hledačka
nových příležitostí, vyzkouší své umění na uměleckém řediteli Dylanovi z Los Angeles, kterého přemluví, aby vzal svou vysněnou práci v New Yorku,
uvědomí si oba, že jsou si velice podobní. Každý z nich má za sebou tolik zkrachovalých vztahů, že jsou ochotni zkrátka pustit lásku z hlavy a starat se jen
Vstupné: 75 Kč, v IC Chrastava – 60,-Kč
o zábavu.
Čtvrtek 9.února v 18:00 hodin

V PEŘINĚ – ČR – muzikál/komedie – 103 minuty
Magický svět dobrých i zlých snů, který se ukrývá přímo v našich peřinách, ožije v muzikálové pohádce F. A. Brabce
Vstupné: 60 Kč, v IC Chrastava – 50,-Kč
Čtvrtek 9.února ve 20:00 hodin

PŮLNOC V PAŘÍŽI (Midnight in Paris) – USA/Španělsko – české titulky – komedie/romantický – 94 minuty

Mladý pár Gil (Owen Wilson) a Inez (Rachel McAdams), který se má na podzim brát, přijíždí s jejími rodiči do Paříže. Gil je nevýznamným spisovatelem,
který miluje Paříž a chtěl by se sem po svatbě přestěhovat. Ovšem Inez jeho romantickou představu nesdílí a nemyslí si, že toto město bylo ve 20. letech
minulého století zlatým věkem. Jednoho večera jde Inez se svými přáteli tancovat a Gil se prochází noční Paříží. Jeho půlnoční zážitky mu odhalí Paříž v
jiném světle a ovlivní nejen jeho budoucí život. Žije v iluzi, kterou lidé někdy trpí a domnívá se, že život ostatních lidí, by byl pro něho daleko lepší.
Vstupné: 75 Kč, v IC Chrastava – 60,-Kč
Čtvrtek 16. února v 19:00 hodin – CENTRUM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

MŮJ OTEC GEORGE VOSKOVEC -ČR – 78 minut – dokument
Dokumentární film přibližuje osobní život a uměleckou kariéru Jiřího Voskovce od jeho příchodu do Spojených států v roce 1950 až po jeho úmrtí v roce
1981. Film je vyprávěn z pohledu jeho mladší dcery Gigi, která po letech zjišťuje kdo byl její otec Jiří-George Voskovec
Vstupné: 75 Kč, v IC Chrastava – 60,-Kč
Pátek 17.února v 18:00 hodin
Chipmunkové jsou zpět a i o letošních Vánocích to pořádně rozpiští!

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 – USA – komedie – české znění – 87 minut

Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na luxusní výletní loď, kterou svým dováděním během chvíle obrátí naruby. Chimpunkové a Chipettky
páchají na parníku, který se stal dočasně jejich hracím hřištěm, jednu lumpárnu za druhou a zpestřují tak prázdniny nejen sobě, ale i všem ostatním
pasažérům. Veškerá legrace ale končí ve chvíli, kdy ztroskotají na opuštěném ostrově, ze kterého, jak se zdá, není úniku. Brzy se ale ukáže, že ostrov
není tak opuštěný, jak to na první pohled vypadalo. Alvin a jeho přátelé potkávají nového kamaráda, se kterým se vydávají na dobrodružné putování po
ostrově, na jehož konci je čeká velké překvapení.
Vstupné: 75 Kč, v IC Chrastava – 50,-Kč
Pátek 17.února ve 20:00 hodin
Vladimír Javorský, Malgorzata Pikus, Marika Šoposká a Josef Láska v českém filmu

POUPATA - ČR - drama – 94 minuty.
Film Poupata postihuje svět zoufalých sociálních vztahů a charakterů, toužících se vymanit z osudově daného prostředí a uskutečnit svůj sen o normálním
životě. Nevyhnutelná krutost, s jakou se příběhy všech postav prolínají, připomíná v mnohém britská sociální dramata devadesátých let, včetně černého
humoru, který jednotlivé situace jaksi bezostyšně doprovází.
Vstupné: 75 Kč, v IC Chrastava – 60,-Kč
Úterý 21.února v 19:00 hodin – CENTRUM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

JESKYNĚ ZAPOMENUTÝCH SNŮ – Kanada/USA/Německo/Francie – české titulky – historický/dokumentární – 90 minut
Když v roce 1994 vstoupil francouzský archelog Chauvet a jeho tým do neznámého jeskynního systému v malebném údolí řeky Ardeche, netušil, že právě
učinil fascinující objev, kterým se navždy zapíše do dějin. V jeskyni, která dodnes nese jeho jméno, totiž narazil na dosud nevídanou kolekci jeskynních
maleb, jež jsou jednou tak staré než jakékoliv předchozí objevy. Desítky tisíc let hermeticky uzavřená jeskyně vydala kromě maleb i mnoho dalších stop po
životě člověka a zvířat, která ho v té době obklopovala. Vzhledem ke křehkosti celého systému je jeskyně veřejnosti nepřístupná a oscarový režisér
Werner Herzog (ikona světové kinematografie, autor řady hraných i dokumentárních filmů) byl prvním a zřejmě i posledním filmařem, jenž dostal možnost
v jejích prostorách natáčet.
Vstupné: 75 Kč, v IC Chrastava – 60,-Kč
Úterý 28.února v 18:00 hodin

OCELOVÁ PĚST (REAL STEEL) – USA – akční sci-fi – české znění – 127 minut
V drsném a napínavém akčním snímku z blízké budoucnosti Ocelová pěst představuje Hugh Jackman Charlieho Kentona, bývalého boxera, jehož milovaný sport ovládli dva a půl metru vysocí oceloví roboti a lidé jako Charlie už do něj nadále nijak nezapadají. Protože nemá s kým zápasit a nemá žádné
vyhlídky na lepší budoucnost, je nucen přivydělávat si jako promotér robotických zápasů. Daří se mu jakž takž protloukat tím, že dává dohromady mizerné
a vysloužilé roboty a cestuje od jednoho turnaje k druhému, kamkoliv, kde je schopen si nějak přivydělat. Když už se zdá, že situace nemůže být zoufalejší
a komplikovanější, vpadne mu znenadání a proti jeho vůli do života jeho syn Max (Dakota Goyo), se kterým už delší dobu není v kontaktu.
Vstupné: 75 Kč, v IC Chrastava – 60,-Kč
Úterý 28.února ve 20:10 hodin

PARANORMAL ACTIVITY 3 – USA – české titulky – horor – 84 minuty

Odhalte tajemství paranormálních aktivit. Připravte se na intenzivní filmový zážitek, který nenechá nikoho chladným. Snad kromě hrdinů filmu, kteří se s
paranormálními aktivitami setkají na vlastní kůži. Vy ostatní toto setkání možná přežijete.
Vstupné: 75 Kč, v IC Chrastava – 60,-Kč

Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
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VÁNOČNÍ KONCERT
V době vánočních
svátků
uspořádal
Společenský klub vánoční
koncert
sm íšeného
dětského
pěveckého
sboru „ŘETÍZEK“ pod
v e d e n ím
s b o rm i s t ra
Josefa Hlubučka ze
Základní umělecké školy
v Železném Brodě. Na
k l á ve s y
a
varhany
výborně
doprovázela
Miloslava Vacíková a
Vojtěch Wachtl. Koncert
se konal ve středu 28.
prosince 2011 od 15:00
hodin v místním kostele
sv. Vavřince. Ačkoli to byl
poslední koncert tohoto
sboru v roce 2011, byly
více či méně známé
koledy
zazpívané
profesionálně a s láskou.
Z kostela jsme si odnášeli
příjemný zážitek a hřejivý
pocit u srdce.
Jitka Marxová

Rok 2011 v Městské knihovně

Na začátku roku 2011 byl stav knihovního fondu v počtu 25 949 svazků, v průběhu roku bylo odepsáno celkem 215 svazků z důvodů
opotřebení nebo zastarání v hodnotě cca 8.000,- Kč. Nových knih bylo nakoupeno celkem 837 kusů v celkové hodnotě 105.558,- Kč. Tato
částka je včetně ceny za časopisy, kterých knihovna nakupuje celkem 30 titulů. Tak měla knihovna k 31. 12. 2011 celkem 26.871 svazků
knih a brožur, z toho je 19.372 svazků beletrie a 7.199 svazků naučné literatury.
Čtenářů bylo registrováno celkem 335, z toho 71 čtenářů do 15 let. V porovnání s předchozími lety, kdy počet čtenářů klesal, se v roce
2011 ve srovnání s r. 2010 počet čtenářů výrazně nezměnil.
V tomto roce navštívilo knihovnu fyzicky 5.872 čtenářů a virtuálně 196. Výpůjček knih a časopisů celkem bylo 20.831, z toho výpůjček
knih dospělým čtenářům 14.951 a dětem 1.549, počet výpůjček časopisů byl 4.431.
V rámci meziknihovní výpůjční služby bylo zasláno 11 požadavků Krajské vědecké knihovně v Liberci a všechny byly vyřízeny kladně.
Internet, který je pro registrované čtenáře v knihovně zdarma, v loňském roce využilo celkem 34 čtenářů. On-line katalog na internetu
města v sekci kultura navštívilo 196 čtenářů. Zde je oproti roku 2010 úbytek využívání internetu v knihovně a navýšení virtuálních návštěv
na internetu.
V rámci exkurzí navštívilo knihovnu 46 dětí z MŠ a 69 ze ZŠ. Dne 9. 3. 2011 a 16. 3. 2011 uspořádaly v knihovně paní učitelky Z.
Živnůstková a I. Řehořková s žáky ZŠ „Chvilku poezie“.
Dne 13. 4. 2011 se uskutečnilo autorské čtení spisovatelky a zpěvačky Ing. Zdeňky Lorencové, na které přišlo celkem 71 dětí ze
školní družiny.
Libuše Junková, knihovnice
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Soupis akcí v muzeu a v galerii v roce 2011
VÝSTAVY V GALERII
„Povodeň očima dětí“, kresby vystavovali žáci ZŠ Chrastava
„Historie zimních sportů“, exponáty zapůjčilo Krkonošské muzeum Jilemnice – ředitel PaedDr. Jan Luštinec, firma Sport
Závora, Sportovní klub Ještěd Liberec, Lyžařský oddíl Chrastava
BŘEZEN 2011 „Židé v boji a v odboji“, putovní výstavu zapůjčilo Sdružení židovských odbojářů a vojáků v Praze, pí Benešová
a pí Krchovová
DUBEN 2011 „Akvarely a ruční výrobky Blanky Klímové“ ze švédského Malmö. Součástí výstavy byla ukázka prací klientů Oblastní
charity Liberec. Domovy pro matky v tísni : Domov sv. Anny a sv. Moniky a Domov pokojného stáří sv. Vavřince
Chrastava.
Obě výstavy byly prodejní.
KVĚTEN, ČERVEN 2011 „Inspirace“, práce žáků ZUŠ Liberec – pobočka Chrastava, pod vedením pí uč. Ivany Vykypělové
ČERVENEC 2011 „Dřevěné hračky“ firma Detoa Albrechtice s.r.o.
SRPEN 2011 „Chrastava – „ROK POTÉ“, povodeň 7. 8. 2010 očima Jany Zahurancové, doplněné fotografiemi ze soukromých archívů
ZÁŘÍ 2011
„150 let Sokola“ – Sokol Chrastava, p. Josef Mácha, pí Miluše Šírová
ŘÍJEN - LISTOPAD 2011 „Oznamuje se láskám vaším“ – výstava svatebních fotografií 19. a 20. století a vše okolo svateb
LISTOPAD – PROSINEC 2011 „Tradiční vánoční výstava s betlémy “ spojená s prodejem výrobků Oblastní Charity Liberec – Domovy pro
matky s dětmi v tísni (Domov sv. Anny a sv. Moniky) a Domov pokojného stáří sv. Vavřince Chrastava a Domov pro mentálně postižené
Liberec – Harcov. Betlémy zapůjčili p. J. Smolík, pí J. Zahurancová, pí A. Vydrová, pí M. Janoušková. Chrastavský betlém z historických
figurek sestavil p. V. Janeček.
Městské muzeum a městskou galerii v roce 2011 navštívilo cca 1200 návštěvníků.
LEDEN 2011
ÚNOR 2011

Hudební vystoupení na vernisážích
4. leden – pěvecký soubor ZŠ „Jiřičky“ a recitační kroužek ZŠ
1. duben – hudební doprovod na kytaru p. František Bouda
2. srpen – vystoupení písničkáře p. Míry Michálka
3. říjen – hudební doprovod na flašinet p. Václav Janeček

AKCE V MUZEU A GALERII
Muzeum bylo otevřeno v červnu roku 1996 a je v něm stálá expozice o historii Chrastavy a okolí.
4. 1. 2011
Vernisáž výstavy
11. 1. 2011
Přednáška p. PhDr. Fr. Vydry o historii Chrastavy – 6. B. - 21 žáků
26. 1. 2011
Přednáška p. PhDr. Fr. Vydry o historii Chrastavy 4.A. – 21 žáků
Schůze rady SPHMCH, schůze výboru odboru KČT, návštěva výstavy ze ZŠ – sedm tříd (131 žáků) a jedna třída družiny (17 dětí)
1. 2. 2011
Vernisáž výstavy
19. 2. 2011
Setkání členů SPHMCH se sedmi polskými přáteli z „Bractwa Ziemi Bogatyňskiej“
Návštěva výstavy ze ZŠ – dvě třídy (37 žáků) a jedna třída družiny (19 dětí)
1. 3. 2011
Vernisáž výstavy
24. 3. 2011
Beseda studentů Hotelové školy Hergessll Liberec s p. PhDr. Františkem Vydrou
Schůze rady SPHMCH, schůze výboru odboru KČT, návštěva výstavy – pět tříd (81 žáků) ZŠ
1. 4. 2011
Vernisáž výstavy
20. 4. 2011
Návštěva výstavy dvou tříd ZŠ (39 žáků)
2. 5. 2011
Vernisáž výstavy
18. 5 . 2011
Návštěva členů z Bractwa Ziemi Bogatyňskiej, setkání se členy SPHMCH
25. 5. 2011
Návštěva 25 žáků s jejich učiteli z partnerského města Eichsttätu
3. – 5. 6. 2011
Chrastavské slavnosti –Muzejní noc – 53 návštěvníků
7/ 2011
Vernisáž výstavy
8/ 2011
Vernisáž výstavy
2. 9. 2011
Vernisáž výstavy
21. 9. 2011
Natáčení TV GENUS v městské galerii
30. 9. 2011
Návštěva 17 dětí z MŠ Revoluční ul.
3. 10. 2011
Vernisáž výstavy
5. 11. 2011
Návštěva zastupitelů a představitelů partnerského města Lwówek Ślaski
30. 11. 2011
Soutěž osmi žáků sedmých tříd ZŠ „Poznávání historie Chrastavy a okolí“
2. 12. 2011
Vernisáž výstavy
8. 12. 2011
Návštěva 15 dětí z MŠ Luční ulice
19. 12. 2011
Návštěva osmi dětí z Dětského a mateřského centra „Domeček“ z Bételu
21. – 22. 12. 2011 Návštěva pěti tříd ZŠ (101 žáků) na výstavě betlémů s ukázkami vánočních zvyků a povídání o Vánocích
– zajistila pí Jitka Marxová

2012

3. 1. 2012

instalace putovní výstavy „Českosaské Švýcarsko“ ve spolupráci se „Společností pro Lužické hory“
a jejich partnery z „Národního parku Saské Švýcarsko“
5. 1. 2012
vernisáž lednové výstavy
10. 1. 2012
Přednáška o historii Chrastavy p. PhDr. Fr. Vydry – 4. B – 21 žáků
25. 1. 2012
Setkání členů SPHMCH se členy polského „Bractwa Ziemy Bogatyňskiej“
30. - 31. 1. 2012 instalace výstavy „60 let chrastavského oddílu řecko-římský zápas“, trenér Alois Stahoň
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Podstávkové domy jsou typickými stavbami minulosti v krajině trojzemí Německa - Polska – Česka. Tato oblast je označována jako „
Krajina podstávkových domů“ neboli „Umgebindeland“ a dokonce o
jedinečném způsobu tohoto lidového stavitelství prodáváme v infocentru mapu za 30,- Kč.
Vlastníte-li podstávkový dům, který jste citlivě zrekonstruovali v souladu se zásadami památkové péče a zasloužili se tak o zachování této
architektury, můžete se přihlásit do soutěže o Cenu podstávkového
domu, kterou každoročně uděluje Nadace Umgebindehaus. Výhrou je
finanční částka 7.000 Euro a v loňském roce tuto cenu obdržel majitel
podstávkového domu ve Frýdlantě v Čechách, v němž můžete vidět
mechanický betlém. Přihlásit se do letošního ročníku můžete do 15.
března 2012.
Přihlašovací formulář lze získat na Krajském úřadě Libereckého
kraje u paní Šárky Papežové osobně nebo e-mailem: sarka.
papezova@kraj-lbc.cz či na telefonu: 485 226 690. Také se lze obrátit
p ří mo
na
s t rá n k y
Na d a c e
Umg e b i n d e h a u s :
www.
stiftungumgebindehaus.de.
V květnu 2011 proběhl 7. ročník v rámci“ Dne podstávkových
domů“, do kterého jsme přihlásili i náš Führichův dům. Do této akce se
můžete zapojit i vy. Podrobné informace také poskytne paní Šárka Papežová.

Jitka Marxová, ilustrační foto: I. Vydra

Poděkování

Chtěla bych poděkovat za projevenou lítost a účast na pohřbu mého zesnulého manžela, pana Ladislava Žďárka, jeho bývalým žákům
KLM Delfín Chrastava a všem zúčastněným.
Manželka Jaroslava

CHRASTAVA
Na světě je mnoho krásných míst, která určitě stojí za to navštívit a ani za nimi nutně nemusíme až někam na druhý konec světa. Již při
cestování po naší vlasti narazíme na řadu měst a obcí, které svojí malebností přímo vyzývají k návštěvě. Budete-li mít někdy cestu po
severních Čechách a budete projíždět kolem Liberce, určitě byste se měli zastavit v **Chrastavě**: www.chrastava.cz.
Jedná se o malé městečko, čítající asi 6000 obyvatel, které se rozprostírá jen několik kilometrů severozápadně od Liberce. Kromě
nádherné přírody a pohodové atmosféry, která ve městě vládne, neboť téměř všichni se navzájem znají, se Chrastava řadí i k městům,
jejichž občanům není jeho osud lhostejný a kteří se snaží svůj domov zvelebovat a propagovat, jak se jen dá.
Prostřednictvím originálních a velmi dobře propracovaných internetových stránek města se kdokoliv zavčas dozví o veškerých kulturních
a sportovních akcích, které se zde chystají, ale najde tu i novinky a aktuality z veřejnoprávního života. A nemusí jít zdaleka jen o místní
občany. I turisté určitě při plánování svých cest ocení nejaktuálnější nabídku možností vyžití v tomto krásném městě. Webové stránky
**města Chrastavy**: www.chrastava.cz však nejsou zdaleka jen informativního charakteru. Občané se tu mají možnost aktivně vyjádřit
formou diskusního fóra a různých anket k plánovaným změnám a dění ve svém městě a tím jej do určité míry i ovlivnit. Není prakticky nic,
co byste na tomto portálu o Chrastavě nenašli. Jízdními řády autobusů a úředními hodinami místních institucí počínaje, přehledy firem a
nabídkami tamějších restaurací konče. Zkrátka nepřijdou ani znalci historie a milovníci zajímavostí. Věděli jste například, že Chrastavu jako
jedno z mála českých, možná i evropských měst, poctil kdysi svoji návštěvou tehdejší vietnamský prezident Ho Chi Min? Ano, i tuto
zajímavost - stejně jako mnoho dalších - najdete v městské kronice, respektive její elektronické podobě. Podnikatelům a osobám
hledajícím spíše praktické informace určitě zase přijde vhod možnost nahlédnout do seznamu pozemků či bytů, které jsou k dispozici na
prodej. Znalost zákona neomlouvá, praví známé tvrzení, avšak
v Chrastavě byste snad ani nikoho takového nenašli. Městští představitelé
mysleli i na toto a k dispozici je tudíž i kompletní seznam všech vyhlášek a
platných nařízení, které musejí chrastavští občané respektovat. Na
**stránkách města**: www.chrastava.cz se nedočtete ale jen o veselých
věcech. K životu bohužel patří i neštěstí a náhlé pohromy. V roce 2010
zasáhla naši zemi vlna povodní a nevyhnula se ani Chrastavě. Tehdejší
značně zoufalou situaci řady místních občanů pomohla vyřešit i speciálně
zřízená linka povodňové pomoci, kterou mohli zájemci najít a využít opět
kde jinde, než na internetových stránkách města. Po tomto pestrém a
rozmanitém výčtu už nikoho snad ani nepřekvapí, že **Chrastava**: www.
chrastava.cz vydává i vlastní měsíční zpravodaj a provozuje dokonce
internetovou televizi s příznačným názvem TV Chrastava.
No řekněte, kdo z vás by nechtěl bydlet v takovém městě? Městě, které
se aktivně stará o svou budoucnost a kterému záleží na tom, aby se
v něm lidem žilo dobře.
Jakub Netušil, Brno

PROSBA
V měsíci květnu se uskuteční v malé galerii infocentra výstava nazvaná "Čím se platilo od vzniku
Československa". Pokud by nám chtěl někdo ze čtenářů zapůjčit neplatné české bankovky na tuto výstavu,
prosím informujte se v infocentru na náměstí. Děkujeme.
Jiří Rield
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Napínavé čekání, co nám připraví počasí. Bylo aprílové, teplota nad
nulou, ale hlavně bez deště, jen na Buku a Dlouhé hoře čerstvý sníh.
Nabídku k novoroční vycházce na čtyřech různých trasách využilo 620
startujících.
Kromě Chrastaváků a turistů z blízkého okolí jsme zaznamenali
návštěvu od Rakovníka, z Jirkova u Chomutova, z Loun, Brna, tradiční
z Lomnice nad Popelkou, Varnsdorfu, České Lípy, ze Žitavy a
nejvzdálenějšího Marka Diernika z Valašského Meziříčí, který se v neděli
vydal na Jizerskou 50.
Nejstarším účastníkem byl pan Josef Páchym, (1921), nejmladším
startujícím byl se svými rodiči Tadeáš Gistr, (2011). Odměnou jim byly
stylové keramické plastiky z ateliéru AMI z Kryštofova Údolí.
Bohatá nabídka informací byla na stánku Infocentra Chrastava.
Poděkování pořadatelů patří také všem externím pomocníkům: za
dopravu, občerstvení, dozor při přesunu, propagaci apod., Městskému
úřadu za propůjčení prostorů CVA.
Poněkud nemilou skutečností je zjištění, že na startu ubývá mládež do
15 let, za dva roky poklesla účast mládeže z 33% na 15%. Rodičové,
vyžeňte své dětičky od

počítačů do přírody.
Pro širokou veřejnost připravujeme další tradiční jarní vycházku ve spolupráci s Osadním výborem Vítkov, Chrastava – Vítkov –
Výhledy, v sobotu 21. dubna 2012. A již nyní Vás zveme na 40. pokračování Chrastavských šlápot v lednu 2013.
Klub českých turistů Chrastava, Jan Horáček.

UPOZORNĚNÍ pro účastníky Chrastavské šlápoty:
nevyzvednuté účastnické kartičky z pochodu si lze
vyzvednout v infocentru na náměstí do konce února.
Jitka Marxová

I když vánoční shon, stres, ale i radost a pohoda jsou už dávno za
námi, rádi se s vámi podělíme o vzpomínky na netradiční vánoční
besídku dětí orientačního kroužku.
Akce byla naplánovaná na středu 21.prosince 2011. Svatý Petr
nad námi držel ochrannou ruku a nadělil nám pořádnou chumelenici
a spoustu sněhu, takže sváteční atmosféra Ladových Vánoc byla
nefalšovaná.
Vpodvečer za tmy se nás, dětí i dospělých, sešlo téměř ke
čtyřiceti. Hodní rodiče nás odvezli na „Lesanku“, za což jim moc
děkujeme. Zde děti s rodiči, dvojice, skupinky vybavené baterkami a
čelovkami vyrazily do zachumlaného lesa, kde podle mapy hledaly
šest osvětlených kontrol. Na nich se občerstvily bonbony a sebraly
lístky s písmeny, z kterých pak vyluštily tajenku. Na poslední kontrole
pro ně přišel anděl, aby je dovedl k ozdobenému vánočnímu stromku.
Pod něj děti položily dárky, jež si později za zpěvu vánočních koled
rozdaly. Tři králové, anděl, Josef a Marie s Ježíškem na ně dohlíželi.
Ještě jsme si zapálili pár prskavek a hurá zasněženou krajinou domů,
kde na nás čekaly opravdové Vánoce.
Eva Kašková
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Hodnocení SSK v roce 2011

V roce 2011 měl náš střelecký klub celkem devatenáct stálých členů. V průběhu roku si sportovní střelbu přišlo vyzkoušet několik zájemců,
avšak po zjištění poměrně značné fyzícké, psychické, finanční a časové náročnosti zůstávají cca jen dva až tři noví střelci. Během roku
2011 jsme uspořádali celkem dvanáct soutěží - v dubnu 6. ročník VC Chrastavy ve střelbě z historických zbraní. V květnu 3. ročník VC
Chrastavy v libovolné a sportovní malorážce 60 ran v leže. V průběhu května až září jsme uspořádali více kolovou soutěž ve střelbě z Libovolné pistole na 50 m o Chrastavský pohárek. V září se u nás uskutečnil Krajský přebor v Libovolné pistoli. Jako poslední soutěž jsme
uspořádali první ročník Říjnové ceny Chrastavy z LM, SM 60 ran a 3x20 a ve střelbě z historických zbraní. V červnu se střelecký klub stává
pravidelnou součástí Chrastavských slavností - na střelnici jsou pořádány Dny otevřených dveří pro veřejnost. Zde si zájemci o sportovní
střelbu mohli vyzkoušet naše vzduchové a malorážkové zbraně (pušky a pistole) i některé soukromé zbraně včetně střeleckého oblečení. O
tuto akci projevují obyvatelé města i návštěvníci slavnosti velký zájem - svědčí o tom i účast, která se pohybuje v posledních letech zhruba
kolem 300 návštěvníků. Nyní něco ke sportovní činnosti. Střelci se v uplynulém roce zúčastnili celkem dvaceti pěti soutěží, z toho byla dvě
mistrovství republiky a dvou mezinárodních soutěží. Celkem nastříleli 57 třetích VT, 18 druhých VT a dvě první výkonnostní třídy. Celkově
naši střelci vystoupili 21x na stupínky vítězů, z toho získali 3 první, 11 druhých a 7 třetích míst. Z dalšího umístění to bylo šestkrát 4. místo
osmkrát 5. místo, dvacetkrát 6. místo, šestnáctkrát 7. místo, třináctkrát 8.
místo, čtrnáctkrát 9. místo a patnáctkrát 10. místo.
V loňském roce jsme si dali za úkol výměnu oken na střelnici. V letošním
roce by měly být uskutečněny tyto akce – prodej budovy v Pobřežní ulici
(bývalý Svazarm). Ze získaných peněz potom nakoupit materiál pro
nástavbu střelecké haly. Pořádání střeleckých soutěží:
24. dubna – 6. ročník VC Chrastavy historických zbraní
26. května – 5. ročník VC Chrastavy LM.SM 60, 3x20
27. května – 0. ročník Chrastavského Pohárku LP 60
2. – 3 . června – Chrastavské slavnosti
22. září – 2. ročník Podzimní ceny LM,SM.60, 3x20
23. září – 0. ročník Podzimní ceny LP 60
7. října – 2. ročník Říjnové ceny historických zbraní
7. října – MR AVZO TSČ ČR v historických zbraní
Předseda SKK, Josef Rajnoha

Od října se naši střelci zúčastnili devíti soutěží. Na těchto soutěžích se
umístnili 1x na prvním , 5x na druhém, 2x na třetím, 4x ne čtvrtém a 3x na
pátém místě. Přitom si vystříleli 2x druhou a 22x třetí výkonnostní třídu.
Nejlépe se nám daří v Jiříkově a v Liberecké lize.
V Jiříkově jsme odstříleli dvě soutěže a to v listopadu a v lednu. Z naší
ZO tam jelo šest střelců na podzim a pět v lednu
MUŽI VzPu 60
listopad
leden
Josef Rajnoha
562 b.
1. místo
Petr Klinger
543 b.
3. místo
539 b.
4. místo
MUŽI VzPi 60
Ladislav Kratochvíl
543 b.
11. místo
535 b.
3. místo
Ženy VzPu 40
Denisa Kratochvílová 364 b.
4. místo
362 b.
2. místo
Dorostenci VzPu 40
Martin Hruška
266 b.
7. místo
David Novák
299 b.
6. místo
Dorostenci VzPu 30 v leže
Martin Husák
264 b.
2. místo
259 b.
3. místo
Po třetím kole Liberecké ligy je na tom našich osm střelců poměrně dobře. Drží se do desátého místa.
Muži VzPu 60
Petr Klinger
522 b.
542 b.
521 b.
3. místo
Senioři VzPu 60
Josef Rajnoha
544 b.
537 b.
545 b.
3. místo
Muži VzPi 60
Ladislav Kratochvíl
525 b.
527 b.
530 b.
2. místo
ŽENY VzPi 40
Jana Nováková
323 b.
286 b.
5. místo
Ženy VzPu 40
Denisa Kratochvílová 357 b.
361 b.
359 b.
4. místo
Starší dorosty VzPu 40
David Novák
312 b.
342 b.
339 b.
11. místo
Martin Hruška
262 b.
293 b.
322 b.
13. místo
Mladší žáci VzPu 30
Martin Hruška
247 b.
255 b.
259 b.
9. místo
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Zveme všechny zájemce, kteří si chtějí zastřílet v rámci pravidelného tréninku, který se koná každé úterý a čtvrtek od 15 – 18
hodin. Jsme ochotni v rámci možností zbraň zapůjčit a prodat střelivo a terče v zimním období ze vzduchových zbraní.
Josef RAJNOHA, vedoucí SSK
FOTO: Nahoře VzPu40 – 1. Streuberrová, 2. Kratochvílová (Chrastava), 3. Bělík, dole – 3. Martin Husák (Chrastava) - střelci do 12 let

V novém roce navazuje provoz kuželny na již zavedený pravidelný režim. Probíhá zde trénink dvou družstev, zařazených do KP1 a KP2.
Oběma družstvům se v soutěži daří. A družstvo má dokonce na postup, ale ten by asi byl nežádoucí, vzhledem k finanční náročnosti. Členové oddílu si svou sportovní činnost včetně cestovného hradí sami a vyšší soutěž je vzhledem ke vzdálenostem časově a finančně
náročnější.
Mimo vlastní tréninky a zápasy je stále možnost si toto sportovního zařízení pronajmout. Ke konci roku toho využilo několik kolektivů a
rodin. Zatím byli všichni spokojeni a rádi si užili tento jistě atraktivní sport. Nová technologie poskytuje spoustu her od systému Bowling a
jiných, takže se nikdo nenudí. Bližší informace je možné zjistit na našich stránkách www.kuzelnachrastava.cz. Na této stránce je spojení
pro případné zájemce o pronájem kuželny. V kuželně je nekuřácké prostředí tak, jak se na sportoviště sluší.
Pro zájemce je zde slušně vybavené zázemí na občerstvení včetně vařiče, mikrovlnky, nádobí apod. Zveme tímto občany a malé party do
tohoto sportovního zařízení. Skupina by neměla být početnější než asi 14 osob. Při větším počtu již není hra a pobyt tak atraktivní. K hraní
je potřeba si donést sportovní obuv s podrážkou, která nezanechává pohybem čáry na podlaze.
V úterý 28. února proběhne od 16:00 na kuželně další ročník memoriálu Norberta Husáka za účasti tradičního soupeře sportovců z oddílu
ZIPHONA ZITTAU. Věříme, že se nám podaří navázat na loňské vítězství, které jsme vybojovali na náhradních drahách v Liberci, a i letos
soupeře, tentokrát doma opět porazíme.
Závěrem chci, jako již po několikáté, poděkovat všem dosavadním sponzorům a prostě všem, kteří nám dosud aktivně pomáhali.
Případným dalším sponzorům a zájemcům chceme znovu nabídnout možnost umístit si na naše sportoviště reklamu, případně si prostory
pronajmout k uspořádání akce nebo se jen tak sponzorským příspěvkem podílet na dobudování a vylepšení tohoto sportovního zařízení.
Za oddíl kuželek Spartaku Chrastava F. Vokoun

Veselý Silvestr

Stává se již každoroční tradicí, že konec roku trávíme se seniory
pospolu. I tentokrát jsme společně v rámci Klubu Evergreen přivítali
začátek nového roku vesele, protože název posezení byl Veselý
Silvestr. Pozvání přijalo dvacet tři seniorů, kteří se aktivně zapojili do
programu večera. V průběhu posezení jsme si mohli vyzkoušet znalosti
při zajímavém testíku, proběhla „srandatombola“ a po novoročním
přípitku jsme si zahráli oblíbenou hru s převleky. Našel se čas i na
vážnější chvilku, kdy každý si mohl napsat, za co chce v uplynulém
roce poděkovat a za co je vděčný. Spokojeni jsme se rozcházeli mezi
druhou a třetí hodinou Nového roku.

Rituály v životě dítěte

V pátek 6. 1. 2012 se uskutečnila další ze série přednášek o výchově
dětí. Tentokrát přednášel Mgr. Evald Rucký na záhadné téma – rituály
v životě dítěte. Dozvěděli jsme se, co všechno vlastně jsou rituály, jak
jsou pro nás i pro naše děti důležité – prospívají lidskému organismu,
podporují dlouhověkost, upevňují rodinné vztahy atd. Přednáška byla
velice zajímavá a obohacená plodnou diskusí.

Večer pro muže

Setkání mužů jsou vždy dobrou příležitostí k tomu, jak strávit opravdu
pohodový večer. I tentokrát to byl pěkný čas. Sešli jsme se v pátek 20.
ledna v počtu sedmnácti mužů. Hostem večera byl ThMgr. Martin
Bukovský, který mluvil poutavým způsobem o Bibli a barvitě vylíčil
historii jejího vzniku a rozšíření. Pak následoval čas pro soutěže, stolní
fotbálek a šipky. Do turnaje se zapojili všichni a vítězové klání si
odnesli ceny a diplomy. Po celý večer bylo dostatek dobrého jídla a pití,
pohody i rozhovorů. Tento večer pro muže určitě nebyl poslední.
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V ÚNORU VÁS SRDEČNĚ ZVEME:
Maškarní ples pro děti
- neděle 12. 2. 2012 od 16:00 hod. v tělocvičně Spartaku Chrastava

Základy křesťanství

Cyklus 6 setkání pro všechny, kteří hledají pevný bod pro svůj život. Interaktivní besedy, kde není žádná otázka zakázána. Jak jsem to
prožil - obyčejní lidé hovoří o neobyčejných věcech. Pondělky od 19:00 hod. v Bezručově 503: 30. ledna, 6., 13., 20., 27. února a 5.
března. Více informací na telefonu: 605 268 348.

BURZA OBLEČENÍ V DOMEČKU (dětského i dospělého)
- otevřena na zazvonění: Po – Pá 12:00 až 16:00 hod. (Středa: 12:00 až 17:00 hod.)
Máte-li doma přebytečné věci, můžete je darovat do burzy v otevírací době (po dohodě i jindy – tel.: 732 335 877). Výtěžek bude použit na
provoz DMC Domeček.
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Snad každý Chrastavák je osobně znal. Vzrostlé vejmutovky a jedle u chaloupky, ve které
v současné době sídlí TO Perseus tvořily významnou dominantu středu našeho města. Jejich
mohutné koruny převyšovaly okolní stavby a špice byly vidět na dálku snad ze všech výše
položených míst v Chrastavě.
Ačkoli jsou takto vzrostlé jehličnany v centru města spíše raritou spojenou s poměrně
značnými provozními riziky, město Chrastava se dlouhodobě snažilo ořezem nebezpečných
větví tyto dřeviny ponechat na svém místě co možná nejdéle. Za posledních několik let ale
došlo u zmíněné 28 metrů vysoké vejmutovky k několika zásadním selhání hlavních větví, které
vlivem silného větru nebo těžkého sněhu poškodily majetek v jejím okolí a vážně ohrozily životy
a zdraví lidí pohybujících se v jejich blízkosti. V roce 2011 byly proto odstraněny všechny suché
a nebezpečné větve a to i u polámané vejmutovky nacházející se u vjezdu zásobování
k prodejně Winner. Jen zázrakem nebyl ani v jednom případě pádem větví nikdo zraněn.
Poslední takový případ nastal 16.1.2012 v ranních hodinách, kdy padající větev poškodila
oplocení a ohrozila procházející chodce.
Na základě poslední zkušenosti nastala vážná diskuse o tom, zda je i nadále možné
ponechávat tyto dřeviny na svém místě a vystavovat tak občany nekontrolovatelnému riziku.
K řešení celé situace byli přizváni i odborníci z oboru dendrologie a lesnictví. V rámci
projednávání byly vzaty v úvahu důležité skutečnosti jako jsou zejména: druh, stáří, výška,
zdravotní stav, provozní bezpečnost, ekologická a estetická funkce a v neposlední řadě i
veřejný zájem na ochraně bezpečnosti občanů. Odstranění se bohužel nemohla vyhnout ani
jedle obrovská rostoucí v těsné blízkosti nebezpečné vejmutovky a to z důvodů jednostranného
nasazení větví nad komunikaci a budovu CVA, poškození kmene bleskem a obavou ze zlomení
v místě, kde byl kmen zúžen na polovinu, pokud by zde byla samostatně ponechána.
Město Chrastava plánuje ještě v letošním roce nahradit tyto vzrostlé dominantní stromy
dřevinami novými a to na místě samém. Ty budou alespoň částečně kompenzovat ekologickou
a estetickou újmu vzniklou pokácením. Věřme, že nově vysazené stromy budou plnit svou
funkci a dělat radost všem obyvatelům Chrastavy po další dlouhá desetiletí stejně jako jejich
předchůdkyně.
text a foto Bc. Martin Spáčil, referent OVÚS, MěÚ Chrastava

Od začátku listopadu je parkování v centru města ve vymezených zónách omezeno na dvě
hodiny. V případě zaparkování v těchto zónách je potřeba mít za čelním sklem auta parkovací
hodiny s nastaveným časem příjezdu. V prvních měsících strážníci při kontrolách většinou řešili
neuposlechnutí dopravní značky domluvou. Doba tolerance ale končí.
Místa s omezenou dobou parkování jsou vyznačena dopravními značkami. Jde o tyto ulice: Žitavská (podél restaurace Jelen), Husova
(od restaurace Konírna po křižovatku s Lutherovou), Liberecká (od prodejny Jednota po křižovatku s ul. 1. máje (úsek cukrárna Florida –
Birkenova vila, řeznictví Mesároš), Anglická (Regula – Camelot). Omezení platí ve všední dny od 7 do 18 h a v sobotu od 7 do 12 h.
Systém parkovacích hodin je jednoduchý: na hodinách nastaví řidič čas příjezdu a vloží je za čelní sklo. Stání je možné dvě hodiny od
vyznačeného času zaparkování. Parkovací hodiny jsou v prodeji v informačním centru na Horním náměstí. Platné jsou nejen v Hrádku, ale
ve všech městech, kde se systém využívá. Systém je běžný například v sousedním Německu.
K regulaci parkování v centru města došlo proto, že dlouhodobě parkující auta často znemožňovala parkování krátkodobé. Omezení na
dvě hodiny parkování stačí k tomu, aby si člověk v klidu nakoupil, zašel na jídlo nebo vyřídil své záležitosti na radnici. Stání je přitom
nadále bezplatné. Jediným zpoplatněným místem k parkování zůstalo Horní náměstí.
Strážníci upozorňují ještě na jeden přestupek, kterého se řidiči v centru města občas dopouštějí: auto zaparkují například u prodejny
bývalé Jednoty nebo před restaurací Beseda. Svádí k tomu pruhy světlé dlažby. V těchto místech ale parkování není možné: jde o obytnou
zónu, kde je parkování povoleno jen na vyznačených místech.
Mgr. Vít Štrupl

Existují skupiny obyvatel, pro které návštěva úřadu není
jednoduchou záležitostí. Obecní či městský úřad je sice většinou
umístěn v dosahu bydliště návštěvníka, je bezbariérový, i vozíčkář
se v něm dokáže pohybovat. Přesto může být pro člověka se
zdravotním postižením zdolání trasy mezi bydlištěm a úřadem větší
komplikací, než by se na první pohled zdálo, zvláště v zimním
období. Problémy nekončí ani na samotném úřadu – kolik úředníků
dokáže komunikovat třeba s člověkem od narození neslyšícím,
který má potíže s porozuměním psanému textu a jeho mateřským
jazykem je znakový jazyk?
Ve spolupráci s občanským sdružením APPN, které se, mimo
jiné, věnuje zavádění moderních technologií do komunikace
neslyšících, bylo právě s ohledem na potřeby zdravotně

postižených přizpůsobeno softwarové prostředí ONIF, umožňující
online rozhovor úředníka s občanem prostřednictvím internetového
připojení, s vizuálním kontaktem a archivací záznamu z návštěvy.
„Projekt Virtuální úřad umožňuje, aby občan navštívil úředníka
v jeho virtuální kanceláři na internetu. Oba se navzájem vidí a
hovoří spolu, záznam návštěvy lze následně uložit a dále s ním
pracovat. Je možné přizvat k rozhovoru jednoduchým způsobem
další úředníky. Neslyšící občan může využít online tlumočení do
znakového jazyka, kdy se třetím virtuálním účastníkem návštěvy
stává službu konající pracovník celorepublikového online
tlumočnického centra a simultánně překládá vzájemný rozhovor
úředníkovi do českého jazyka a neslyšícímu do znakového jazyka,“
společně vysvětlují Marie Horáková, ředitelka APPN, o.s. a Jaroslav
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Čech, ředitel společnosti, která software vyvinula.
V praxi to vypadá tak, že na webové stránce úřadu je umístěn
graficky provedený příznak či logo, signalizující, zda úředník
momentálně je či není online k dispozici. Občan na tento příznak
jen klikne a dostane se do virtuálního prostředí online kanceláře

příslušného úředníka, požádá o vstup (tedy „zaťuká na dveře“) a po
povolení vstupu (tedy po „vyzvání“) vstoupí. Ve virtuální kanceláři
lze využít videorozhovor nebo chat. Občan komunikuje z pohodlí
domova, prostřednictvím počítače a internetu. Vítejte ve 21. století.
Mgr. Marie Horáková a Ing. Jaroslav Čech

V lednu 2012 dochází k řadě změn v sociální oblasti, ať už jde o výplatu sociálních dávek, příspěvku na péči či dávek pro osoby se zdravotním postižením. V platnost vstoupil nový zákon, který výplatu veškerých sociálních dávek převedl z městských a obecních úřadů na
úřad práce.
Jedná se především o dávky pomoci v hmotné nouzi, tzn. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a dávky mimořádné okamžité pomoci. Tyto dávky dosud vyplácely pověřené obecní úřady i pro občany okolních obcí.
Kontaktní pracoviště úřadu práce - agendy dávek pomoci v hmotné nouze je umístěno na Městském úřadu v Chrastavě, kancelář č. 102 v přízemí budovy .
Z magistrátu na úřad práce dále přechází agenda dávek pro zdravotně postižené. Těmi se nově rozumí příspěvek na mobilitu a
příspěvek na zdravotní pomůcky. Tyto dvě dávky od ledna nahrazují dosavadních osm dávek, o něž mohli žádat zdravotně postižení občané. V této oblasti bude úřad práce nyní administrovat i vydávání průkazu mimořádných výhod.
Z magistrátu mu byla rovněž předána agenda související s příspěvkem na péči. Pracovníky, kteří se budou zabývat poskytováním dávek
osobám se zdravotním postižením, vydáváním karet sociálních systémů a rozhodováním o příspěvku na péči, najdete dočasně v budově
Magistrátu města Liberec, tř. 1. Máje 108 (bývalá budova URAN) v 1. patře.
MPSV spustil nový web nazvaný Sociální reforma – změny 2012, kde lze najít informace o všech důležitých změnách v sociální oblasti:
http://socialnireforma.mpsv.cz. Na web budou také mj. postupně dodávána krátká videa představující vždy konkrétní změnu v sociálním
systému. Stránky jsou koncipovány zejména jako přátelské k uživateli, s důrazem na jednoduchost a srozumitelnost.

Pracovní náplň odboru pro záležitosti občanů MěÚ Chrastava od 1. 1. 2012
- v oblasti sociální
Zajišťuje v sociální oblasti plnění úkolů obce a pověřeného obecního úřadu vyplývající z následujících zákonů: 128/2000 Sb., o obcích,
108/2006 Sb., o sociálních službách, 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, 111/2006 Sb., zákon o pomoci v hmotné nouzi, 40/1964 Sb., občanský zákoník, 94/1963 Sb.,
1. Vyhledává aktivně osoby, které jsou ohroženy hmotnou nouzí, nebo se již ve stavu hmotné nouze nacházejí v celém pověřeném
území tj: ( Mníšek, Oldřichov v Hájích, Bílý Kostel nad Nisou, Kryštofovo Údolí, Nová Ves).
2. Provádí sociální šetření u klientů hmotné nouze
3. Připravuje, shromažďuje všechny podklady a údaje o osobách v hmotné nouzi, potřebné pro přehodnocení jejich situace a tyto podklady předává zaměstnanci orgánu hmotné nouze.
4. Je povinen vést Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.
5. Poskytuje osobám se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním poradenství ve věci zajištění nároků na dávky sociální
péče a používání kompenzačních pomůcek, potřebných úprav bytu apod.
6. Pomáhá osobám se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním se získáním kontaktů na organizace, které poskytují pomoc a odpovídající sociální služby.
7. Pomáhá s vyřízením ustanovení zvláštního příjemce
8. Před vydáním rozhodnutí ve věci ustanovení zvláštního příjemce důchodu nebo dávky sociální péče zjišťuje oprávněnost nároku žadatele: provádí sociální šetření u osoby nezpůsobilé důchod přijímat a ověřuje důvěryhodnost žadatele.
9. Vyhledává osoby vhodné pro pověření činností opatrovníka
10. Provádí sociální šetření u osob, u kterých byl podán podnět na omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.
11. Provádí sociální šetření u osob, které chtějí vykonávat činnost opatrovníka
12. Zpracovává a předkládá zprávy o výkonu opatrovnictví a hospodaření s finančními prostředky opatrovance soudu
13. Zajišťuje finanční prostředky k uplatnění zákonných nároků klienta (důchodových dávek, dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči apod.)
14. Zastupuje klienta v průběhu úředních jednání (dědických řízení, soudních jednání, žalob, výslechů, jednání s Policií, s elektrárnami,
vodárnami, plynárnami, apod.).
15. Podává u místně, věcně a funkčně příslušného soudu podnět k zahájení řízení o zbavení způsobilosti k právním úkonům (viz § 186
zák. 99/1963Sb., v platném znění) – výkon funkce veřejného opatrovníka (viz §27 zák. 40/1964Sb., v platném znění).
16. Spravuje finanční prostředky a nemovitý majetek klienta (hospodaření s důchody, zajišťování srážek, exekucí apod.).
17. Poskytuje osobám žijícím rizikovým způsobem života poradenství ve věci zajištění základních životních potřeb a nárokových dávek.
18. Pomáhá osobám, které ztratily bydlení nebo jsou ohroženy jeho ztrátou, se získáním kontaktů na organizace, které poskytují pomoc při uspokojení základních životních potřeb a dalších odpovídajících sociálních služeb (azylové domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra, domy na půl cesty, terénní programy)
19. Spolupracuje s dalšími službami (úřady práce, občanskými poradnami, neziskovými organizacemi, organizacemi státní a veřejné
správy atd.) na řešení životní situace osob nezaměstnaných a osob s materiálními problémy
20. Zajišťuje bezodkladnou péči dětem, které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku

- na úseku bytů
- vede evidenci žadatelů o byt, provádí aktualizaci žádostí
- vede evidenci nájemních smluv k bytům
- přijímá hlášenky volných bytů od správce
- připravuje podklady pro jednání bytové a sociální komise
- zajišťuje přípravu a sepsání nájemních smluv dle rozhodnutí rady města
- přijímá oznámení o přechodu nájmu obecního bytu, prověřuje splnění podmínek pro přechod nájmu bytu, předkládá je bytové a sociální komisi
- přijímá žádosti k výměně obecních bytů, prověřuje rozhodné okolnosti a předkládá je bytové a sociální komisi
- vede žádosti o poskytnutí smlouvy o přístřeší v typu azylového zařízení a tyto žádosti předkládá bytové a sociální komisi
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- vede evidenci žádostí o byt v domě s pečovatelskou službou, provádí šetření a předkládá stanoviska bytové a sociální komisi
- předkládá bytové a sociální komisi návrhy na poskytnutí bytové náhrady, náhradního ubytování a přístřeší bývalým nájemcům obecních bytů
- spolupracuje se správcem obecních bytů
- vyřizuje dotazy soudů, státních zastupitelstev a ostatních úřadů týkajících se užívání obecních bytů
- ve spolupráci se správcem obecních bytů podává žaloby k soudu
- překládá návrhy bytové a sociální komisi při výpovědi z nájmu bytu bez přivolení soudu, zajišťuje sepsání výpovědi z nájmu bytu bez
přivolení soudu dle rozhodnutí rady města

- na úseku pečovatelské služby
- provádí pro svěřené osoby jednoduché ošetřovatelské úkony pečovatelského charakteru - donášku obědů, nákupů, praní, žehlení
a spravování prádla
- dle dohody provádí úklid a kontrolu čistoty bytových prostor svěřených osob
- dle pokynů lékaře spolupracuje při péči o svěřené osoby
- spolupracuje se zástupci nestátních institucí v oblasti péče o staré a zdravotně postižené občany svěřené mu do péče
- spolupracuje při organizování a zajišťování kulturního a společenského života obyvatel domu s pečovatelskou službou
- vydává organizační a provozní domovní řád domu s pečovatelskou službou
- předkládá podklady pro sestavení rozpočtu města ve vztahu k pečovatelské službě, dohlíží na jeho plnění, v případě potřeby
- předkládá finančnímu odboru návrhy na změnu rozpočtu
- uzavírá smlouvy o poskytování pečovatelské služby
- vybírá úhrady za úkony pečovatelské služby
- sestavuje individuální plán klientů pečovatelské služby
- připravuje žádosti o dotace pro sociální služby

- na úseku přestupků
- zajišťuje přestupkovou agendu na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a ve věcech majetkových, projednává a rozhoduje
i další přestupky podle zákona o přestupcích, pokud nejsou výslovně svěřeny jiným organizačním útvarům
- zpracovává statistické údaje o přestupcích podle zvláštních právních předpisů,
- pořizuje zprávy o pověsti - výpisy z přestupkového rejstříku na vyžádání oprávněných orgánů
- vykonává přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků pro orgány obcí v územním obvodu na základě uzavřených
- veřejnoprávních smluv s obcemi, včetně uzavírání veřejnoprávních smluv na úseku projednávání přestupků

- ostatní činnosti
- rozhoduje o návrhu na předběžný zákaz zřejmého zásahu do pokojného stavu a o uložení povinnosti obnovit předešlý stav (§ 5 občanského zákoníku) dle věcné příslušnosti
Hana Urbanová, vedoucí odboru pro záležitosti občanů MěÚ Chrastava

Rádio Vašeho kraje – to je Český rozhlas Sever 88.8 FM nebo 91.3 FM nebo 102,3 FM
Zprávy z Libereckého kraje, zajímavé reportáže, kulturní tipy, osobnosti ze severu Čech, písničky na přání a celodenní společnost,
nalaďte si nás i vy. Hrajeme písničky s důrazem na českou hudbu, uslyšíte známé moderátory – Jana Rosáka (vždy po 12 hod.
TANDEM) nebo Petra Novotného a jeho Chuťovky (recepty pro každý den).
Vstáváme s vámi již od 5.hodiny, ranní blok je naplněný nejen příjemnou muzikou, která po ránu osvěží, ale i informacemi ze severu,
nabízíme aktuální zprávy z kraje, můžete se zapojit do tématu dne, voláme do ČHÚ a ptáme se prognostiků na počasí, přiblížíme
přehled tisku a zajímavé kalendárium. Vašimi průvodci mluveného slova jsou ráno Tomáš Beneš nebo Petr Beran.
Po půl deváté si zveme k mikrofonu různé odborníky, kteří čekají na vaše dotazy (právníci, veterináři, psychologové, astrologové,
bylinkářky, finanční poradci….). Dopolední expres začíná v 9 hodin v režii Aleny Perkové nebo Jindry Moravcové, nabízíme zde
nejrůznější témata (cestování, móda, nevšední sporty,zajímavé rady včetně nákupního košíku a etikety).
V poledne u nás vysílá Jan Rosák hodinovou talkshow Tandem a zve si rovněž zajímavé hosty. Po 13. hodině začínají na Severu
písničky na přání s Mírou Tartárkem a je na Vás, co si hudebně objednáte. Ve 14 hodin startuje odpolední vysílání s Ivetou Kalátovou,
která má pro vás denně reportáže z Liberecka, Jablonecka nebo Českolipska. Zajímavé kulturní tipy, o čem se zítra dočtete v
novinách, humorná scénka nebo Chuťovky, a to není všechno. Po 16. hodině vysíláme druhé písničky na přání a podvečerem vás
provede David Hamr. Vždy v úterý a ve čtvrtek po půl šesté nabízíme tzv. pracovní poradnu. Hezké dny s Českým rozhlasem SEVER.

KURZY NĚMČINY
Společenský klub oznamuje,
že od 1. 2. 2012
opět probíhají kurzy němčiny.
Kurzy vede paní Helena Kačenová.
Bližší informace na telefonech:
720 313 201; 482 312 231
nebo na e-mailu:
sklub@chrastava.cz
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