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Po několika měsících byly dokončeny práce ve Školní ulici. Školáci
se dočkali nového chodníku a automobilisté opravené silnice.
Celkové náklady činily 3,2 mil.Kč.
Slavnostní otevření se uskutečnilo ve středu 14. října. Program
slavnostního otevření byl zpestřen kulturním vystoupením školního
sboru Jiřičky přímo v budově školy.
Děkuji tímto zhotoviteli 1. pojizerské společnost za kvalitně
vykonanou práci a všem občanům za trpělivost, kterou projevili
během realizaci akce.

Chrastava 14.10.2015 Ing. Michael Canov, starosta
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Andìlská Hora má nové høi�tì

Nová sportovní hala na obzoru aneb bezkonkurenèní podpora sportu v porevoluèních dìjinách

Pamìtní deska na poèest obìtem henleinovcù z roku 1938 podpoøena
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Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na sto třicátý první

na téma

.

VEČER SE STAROSTOU
Zóna 60 rodinných domů a koncepce pasivních domů.

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

Majitel firmy Enroll CZ s.r.o. pan Aleš Svoboda představí svoji představu
výstavby pasivních a nízkoenergetických domů v zóně 60 rodinných domů
vyčleněných regulačním plánem v oblasti za Polní ul.

Odbornými garanty večera jsou vedoucí OVÚS a referentka ORM MěÚ
Chrastava pan Martin Janoušek a paní Libuše Mlynářová.
Zvlášť srdečně si dovoluji na toto zajímavé téma pozvat všechny členy
zastupitelstva města.

Setkání se koná v pondělí 16. listopadu 2015 od 17:00 hodin ve velké
zasedací místnosti budovy radnice.

r Rada a Zastupitelstvo mìsta
Ze zasedání Zastupitelstva mìsta Chrastava dne 19. øíjna 2015



6

r Informace z radnice z radnice
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k Kultura Spoleèenský klub / kino / akce

Screamers a Techtle mechtle
opìt v Chrastavì

STAND UP COMEDY poprvé v Chrastavì

Podzimní výstava pøedstavuje drobné sakrální památky na Chrastavsku
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KULTURA – LISTOPAD

KULTURA – PROSINEC

DOBRÝ ČIN...

NABÍDKA K POSLECHU...
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SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA

LISTOPAD 2015

13.

30.

18.

19.

26.

17 hodin

CVA

10 h.

KINO

10 hodin

KINO

NÁMĚSTÍ

17 hodin

CVA

Pátek

Pondělí

Středa

Čtvrtek

Čtvrtek

Pohádka pro dìti.                                                                                                                                     Vstupné: 20,-Kè

Poøádá Dámský klub

Poøádá Dámský klub

Hrají: Ivo �moldas, Michaela Kuklová a Veronika Nová.     Vstupné: 180,-Kè, pøedprodej v infocentru a na www.evstupenka.cz

O PEJSKOVI A KOČIČCE

MĚSTSKÉ TRHY

LIGA PROTI NEVĚŘE

VÁNOČNÍ DEKORACE

TEXTILNÍ DEKORACE

Boāí muka na Chrastavsku v promìnách èasu
Galerie Spoleènost pøátel historie mìsta Chrastavy uvádí výstavu Ivana Vydry

2. 10 - 20. 11. 2015
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PROGRAM KINA

DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

Změna programu vyhrazena!  Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz

LISTOPAD 2015

Pátek 6. listopadu v 16:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
– USA – animovaná komedie –

český dabing – 90 minut
Rodinka Draculů se ve zcela nové strašidelné komedii společnosti Sony
Pictures Hotel Transylvánie 2 vrací s novou dávkou dobrodružství!

Vstupné: 80,- Kč

Pátek 6. listopadu v 18:00 hodin
– ČR  - komedie – 105 minut

Trojnásobný držitel Českého lva za nejlepší režii a jednoho ČL za nej-
lepší scénář Petr Zelenka, tvůrce divácky úspěšných komedií Knoflíkáři,
Rok ďábla a Příběhy obyčejného šílenství se po 7 letech vrací s novým
snímkem podle vlastního námětu a  scénáře Ztraceni v Mnichově. Jak
bývá u tohoto autora zvykem, jde o příběh, v němž se realita potkává
z fikcí, kde autor na základě historických událostí buduje nový příběh,
v němž se skutečnost a fantazie skládají do pestré mozaiky, které mů-
žeme i nemusíme věřit.                                                   Vstupné: 120 Kč

Pátek 6. listopadu ve 20:00 hodin
(Fack ju Göhte 2) - Německo –

komedie – český dabing – 105 minut
Jedeme na libovej vejlet!                                                 Vstupné: 120 Kč

Pátek 13. listopadu v 17:00 hodin - HRAJEME PRO DĚTI
. Peanuts ve filmu. (The

Peanuts Movie) –USA –animovaná komedie – český dabing – 88 minut.
Snoopy poprvé na velkém plátně!

Vstupné: 125,-Kč, děti do 15 let  100,- Kč

Pátek 13. listopadu v 19:00 hodin
– USA – akční thriller – české titulky – 140 minut

Daniel Craig je zpět jako Agent 007 v nové, v pořadí již 24-té bondovce
s názvem SPECTRE.                                                    Vstupné: 120,- Kč

Pátek 20. listopadu v 16:00 hodin - HRAJEME PRO DĚTI
(Doktor

Proktors prompepulver) – Norsko – český dabing – rodinná komedie –
87 minut
Hlavním hrdinou je ztřeštěný vynálezce Doktor Proktor, dívka Líza a klu-
čina s ohnivými vlasy jménem Bulík. Ten se právě přistěhoval do čtvrti
v Oslo, kde žije Proktor a Líza. Jakmile se mu podaří zjistit, že podivín
doktor Proktor vynalezl opět něco šíleného, musí u toho být! Poté, co
v roli asistenta doktora Proktora zjistí, že jeho nejnovější vynález, prá-
šek proti prdění, nefunguje, vnukne mu myšlenku, že by měl vynalézt
prášek fungující přesně opačně. Uplatnění by našel třeba jako nejrych-
lejší cyklo pumpička na světě – jeden konec hadičky do kola, druhý do
zadnice a kolo je napumpováno raz dva. Mohl by to být také super vy-
soušeč vlasů... Jenže o vynález mají zájem i nekalé živly, pan Trán a je-
ho vykutálení synáčci Truls a Trym.

Vstupné: 80 Kč, děti do 15 let a v předprodeji IC Chrastava – 60,- Kč

Pátek 20. listopadu v 17:30 hodin
Pomoc je jen 225 000 000 kilometrů daleko

– USA –české titulky – dobrodružné sci fi – 134 minuty
Filmové adaptace bestselleru Andy Weira se ujal slavný režisér Ridley
Scott (Vetřelec, Prometheus, Gladiátor) a do hlavních rolí obsadil
hvězdnou sestavu, v níž se vedle Matta Damona představí Jessica
Chastain, Kristen Wiig, Kate Mara, Sean Bean a Michael Peñ a.

Vstupné: 90,-Kč

Pátek 20.listopadu ve 20:05 hodin
Hunger Games: 2. Část – USA – české titulky

V poslední kapitole nepůjde jen o přežití, ale bude se bojovat o budou-
cnost obyvatel celého Panemu. Konečné zúčtování s nenáviděným pre-
zidentem Snowem (Donald Sutherland) se blíží. Reprodrozd Katniss
spolu se skupinou nejbližších přátel, včetně Gala (Liam Hemsworth),
Finnicka (Sam Claflin) a Peety (Josh Hutcherson), povede rebely v je-
jich boji za svobodou. Jednotka z 13. kraje se vydává na misi, jejímž
cílem je zničit prezidenta a skoncovat s jeho tyranií. Na Katniss však
tentokrát čeká mnohem nebezpečnější nepřítel, než ten s jakým se do-
sud setkala v aréně Hladových her.                              Vstupné: 120,- Kč

Pátek 27. listopadu v 16:00 hodin - HRAJEME PRO DĚTI
(Pourquoi j'ai pas

mangé mon pére) – Francie – český dabing, rodinný animovaný - 95 m.
Dnes existuje mnoho důvodů, proč nejíst své rodiče. Ale vždy tomu tak
nebývalo. Především v dobách, kdy jsme byli teprve na půli cesty mezi
opicí a člověkem. A o těchto časech vypráví francouzská animovaná ko-
medie s výmluvným názvem „Proč jsem nesnědl svého taťku.“

Vstupné: 115,- Kč, děti do 15 let – 90 ,- Kč

Pátek 27. listopadu v 18:00 hodin
– ČR –kriminální thriller – 95 minut

Druhá část kriminálního thrilleru o osudech bezcitného gangstera,
inspirovaných skutečnými událostmi podle námětu Jaroslava Kmenty,
který je autorem knihy „Padrino Krejčíř“. GANGSTER KA: Afričan je vol-
ným pokračováním zločineckého tažení Radima Kraviece alias Káčka.

Vstupné: 120,-Kč, v předprodeji IC Chrastava – 90,-Kč

Pátek 27. listopadu ve 20:00 hodin
(Steve Jobs) – USA – české titulky – drama – mládeži

nepřístupno
Setkání tří výjimečných mužů vyústilo ve výjimečný film o jiném výjimeč-
ném muži. Originální režisér Danny Boyle, jeden z nejlepších scenáristů
současnosti Aaron Sorkin a obřím talentem obdařený herec Michael
Fassbender společně natočili životopisné drama o největším počítačo-
vém vizionáři naší doby. Na filmu Steve Jobs je fascinující především to,
že nemusíte rozeznat Apple od Microsoftu, aby vás příběh téhle mimo-
řádné osobnosti pohltil.                                                Vstupné: 120,- Kč
.

HOTEL TRANSYLVÁNIE 2

ZTRACENI V MNICHOVĚ

FAKJŮ PANE UČITELI 2

SNOOPY A CHARLIE BROWN

SPECTRE

MARŤAN

SÍLA VZDORU

PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO TAŤKU

GANGSTER KA: AFRIČAN

STEVE JOBS

Jo Nesbø : DOKT OR PROKTOR A PRDICÍ PRÁŠEK

PROÈ JSEM NESNÌDL
SVÉHO TA�KU
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s Sport informace sportovních klubù

Nejmlad�í fotbalisté TJ Spartak Chrastava slaví úspìchy
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Orientaèní bìāci � úspìchy v oblasti i na Mistrovství ÈR

Víkend v Jizerkách s orien�ákem
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Veèer sokolských svìtel � ani dé�� nás neodradil

Chrastavskému oddílu PERSEUS je uā deset let
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Zprávy z oddílu zápasu øecko-øímského
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� �kolství info ze základních �kol a �kolek

M� Pastelka v Luèní ulici je celá v novém

Klub českých turistů
společně se Společenským klubem Chrastava

Vás srdečně zve na 43. ročník

43. ročník

Sobota 9. LEDNA 2016
Aktuální informace najdete na www.chrastava.cz

Agiletec 2015 O Wilikùv pohár
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KOMUNITNÍ CENTRUM BÉTEL

o Ostatní z pera ètenáøù / zajímavosti
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V listopadu vás srdeènì zveme

Restaurátorský zásah na Pfohlovì polním køíāi nad Vítkovem dokonèen
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Inzerce je černobílá a uvnitř vydání.
Barevná inzerce se sjednává na celý rok dopředu.
Uzávěrka celoroční barevné inzerce na rok 2016
bude 20.11.2015. Bližší informace získáte v kanceláři S-klubu.

Informaèní Centrum Chrastavai
knihy / publikace / turistické a cyklistické mapy / pohlednice

Chrastavské listy / Véčko / DVD / turistické známky a nálepky
propagační předměty města Chrastavy

informace o pamětihodnostech Chrastavy
kopírování / internetový klub / prodej eVstupenek

průvodcovství v muzeích a galerii

Telefon: E-mail:485 143 161 info@chrastava.cz

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ

ČÍSLA
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Redakce: Bc. P.Urban, Ing.V.Louèka, L.Junková                 Adresa: MìÚ Chrastava, námìstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
Vydavatel: Mìstský úøad v Chrastavì            Evidováno pod è.j. 019/2013   Uzávìrka pøíspìvkù je vādy 22. den v mìsíci.
Redakce nezodpovídá za pravdivost inzerátù a nenese āádnou odpovìdnost za pøíspìvky obèanù.
DTP a tisk: RECo design s.r.o. Chrastava        Náklad: 550 ks      Internetová verze na www.chrastava.cz      Cena: 15,-Kè

VÝROBCE REKLAM
TISKÁRNA grafické studio
/ / /
/ / / /
/ /
/ /

reklamní �títy infosystémy bannery
vizualizace letáky broāury vizitky
potisk reklamních pøedmìtù knihy

digitální tisk polep autvelkoplo�ný
Vítkovská 468 - CHRASTAVA

tel.: 603 260 778 www.recodesign.cz

v�e od vizitky po bilboard...
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PØIPOJENÍ K INTERNETU

DODÁVKY HW a SW

Dr. M.Horákové 44 / LIBEREC / info@adv.cz

internet  telefon  poèítaèe

www.adv.cz   480 000 000

1990 - 2015
již od 200,-Kč za měsíc!

... již čtvrt stoletíChrastavské listy
Mìsíèní zpravodaj mìstského úøadu v Chrastavì

PARTNERSKÁ MÌSTA
CHRASTAVY

Eichstätt Lwówek �laºki
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