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Ústavní zákon, nic jiného...
Nic jiného než mezinárodní smlouva
schválená ústavním zákonem nemůže
rozhodnout o tom, že Česká republika
změní hranice odevzdáním 368 ha ve
prospěch Polska. Tak pravilo Ministerstvo
vnitra na jednání v Chrastavě ve čtvrtek dne
17. prosince 2015.
Implicitně tak bylo dáno zapravdu naší
dosavadní právní argumentaci, že dosud
rozhodující je ústavní zákon z roku 1958,
kterým byla schválena mezinárodní
smlouva, v které bylo stanoveno, že se
jedná o konečné vytyčení hranic. Další
mezinárodní smlouvy z roku 1992 a roku
1996 ústavní zákon z roku 1958 jen
potvrzovaly.
Konečně bylo opuštěno stanovisko, že
rozhodující je ujednání mezi ministry
zahraničí, kdy v roce 1992 nabídl nótou Jiří
Dienstbier svému polskému protějšku 368
ha našeho území a Krzysztof Jan
Skubiszewski nabídku ve své nótě přijal.
Takováto teorie by byla nesmírně
nebezpečná pro budoucnost obou států.

Stačilo by pak, aby ministrům zahraničí
„přeskočilo“ (či byli např. tajnými agenty) a
náš pak daroval např. půl republiky Rusku
či polský vrátil Německu západní Polsko
získané po válce.
A protože si neumím ani v nejdivočejších
snech představit Parlament České
republiky, který by připravil ústavním
zákonem naší zemi o část našeho
svrchovaného území, považuji tímto celou
záležitost za vyřízenou.
Pravda, Ministerstvo vnitra bude dál
kompletovat svůj seznam 368 ha pozemků
a já věřím, že po jednoznačném a
odůvodněném stanovisku Zastupitelstva
města Chrastava bude 52 ha lesa v Horním
Vítkově z takovéhoto seznamu vyřazeno.
Ať už ale finální seznam pozemků
Ministerstva vnitra bude jakýkoli, narazí

nakonec na zeď ústavního zákona. A jak
vyplývá z výše uvedeného, neexistuje
jediný důvod, proč by náš Parlament měl
měnit ústavní zákon, kterým jsou hranice
mezi naší vlastí a Polskem vytyčeny
konečně.
Na druhou stranu bude vhodné, když
Česko nabídne Polsku 368 ha, které vlastní
na území Polska do jeho vlastnictví tak, jak
se domluvili ministři David a Rapacki v roce
1958 či nabídne finance v hodnotě
takovýchto pozemků. Ať již Polsko
takovouto nabídku přijme či nikoliv, nic to
nebude měnit na faktu, že naše země
žádné jiné zemi žádné území nedluží.
V Chrastavě dne 18.12.2015
Ing. Michael Canov,
starosta města Chrastava

Z obsahu dnešního vydání
Veèer se starostou:
Boj o hranici v Horním Vítkovì

Z deníku Mìstské policie

Pozvání do S-klubu a kina

Chrastavské lápoty po 43.
jiā 9. ledna 2016!!!

Pozvání na Mìstský ples

Sportovní zprávy:
kopaná a kolová

Inzerce

MĚSTSKÁ POLICIE CHRASTAVA

603 941 561 603 347 676

Ze zasedání Rady mìsta Chrastava dne 23. listopadu 2015
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- s c h v á l i l a v návaznosti na své usnesení 2013/01/II ze dne 16. 9. 2013 návrh smlouvy o
zřízení věcného břemene - služebnosti, čj. VB/27/2015, ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., jimž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IV-124011530 LB, Chrastava ppč. 1024/3 úprava NN“, za cenu ve výši 14.036,-- Kč vč. DPH a
náklady spojené se zřízením věcného břemene.
Dokončení najdete na straně 2.
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Informace z radnice

z radnice

Mateøská kola v Nádraāní ulici je zateplena
Mnoho, velmi mnoho toho prožila budova Mateřské školy Chrastava v Nádražní ulici (Motýlek). Těžce zasažená povodněmi, téměř vše bylo
budováno za pomoci mnoha sponzorů znovu. Zbývaly poslední záležitosti, zateplení a také střecha. A to se realizovalo letos.
Celá akce se realizovala v období od srpna do listopadu letošního roku za
plného provozu. Proto je nutno poděkovat všem zaměstnancům mateřské
školy, kteří dokázali provoz školky zachovat.
Celkové náklady činily 2,8 mil. Kč, z toho dotace 1,9 mil. Kč (z Evropské
unie prostřednictvím Operačního programu životní prostředí 90%,z českých zdrojů 10 %).
Město Chrastava se snaží pečovat o svoji mateřskou školu sestávající ze
tří pracovišť Revoluční, Nádražní, Luční.
Po kompletní rekonstrukci v předloňském roce Sluníčka (Revoluční) se
letos dočkala i Pastelka (Luční) a nyní tedy i Motýlek (Nádražní).
Ať se dětem a zaměstnancům v Motýlku líbí ještě více než doposud.
V Chrastavě dne 25.11.2015

Ing. Michael Canov, starosta

Dokonèení výmìny zábradlí v Loudátovì ulici a dalí postup prací
Příznivá zima nám umožnila zahájit
poslední fázi oprav v Loudátově ulici (ulice
mezi Revoluční a Turpišovou ulicí). Již v minulém roce jsme práce zahájili první

etapou, kdy proběhla výměna zábradlí
v úseku od náměstí zhruba do poloviny
úseku, současně bylo zvýšeno koryto
Jílového potoka o jednu řadu žulových

kvádrů a byla položena nová linka z žulových kostek ze strany bytového domu.
Součástí opravy byla i pokládka nového
asfaltového povrchu.
S ohledem na nepříznivý vývoj plnění
rozpočtu města v letošním roce a vzhledem
k tomu, že tuto opravu financujeme z vlastních (ne dotačních) prostředků, jsme
museli s opravou dalšího úseku počkat až
na potvrzení zlepšující se situace rozpočtu
města. Pomohla nám dosavadní mírná
zima a ušetřené prostředky na zimní
údržbu jsme mohli použít právě na tuto
opravu.
Ještě do konce roku dojde k dokončení
výměny zábradlí až ke stavebninám pana
Rozmajzla a hned začátkem ledna bude
dokončena úprava koryta Jílového potoka
zvýšením o jednu řadu žulových kvádrů.
V jarních měsících bude oprava definitivně
dokončena pokládkou nového asfaltového
povrchu a vyrovnáním žulových obrub.
V Chrastavě dne 21.12.2015
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM
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Rada a Zastupitelstvo mìsta
DOKONČENÍ Z TITULNÍ STRANY

Ze zasedání Rady mìsta Chrastava dne 23. listopadu 2015
Rada - s c h v á l i l a
1) záměr pronájmu části pozemku par.č.
187/1 o cca výměře 40 m2 – zahrada, k.ú.
Chrastava I, za účelem zřízení zahrady
2) záměr pronájmu části pozemku par.č.
234/1 o cca výměře 60 m2 – zahrada, k.ú.
Chrastava I, za účelem zřízení zahrady
- schválila
návrh smlouvy o smlouvě budoucí o
realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie
s provozovatelem: ČEZ Distribuce, a.s.,

Teplice 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035
za účelem přeložky sloupu vedení NN
v rámci projektu "Chodník podél silnice
II/59, Chrastava - Andělská Hora"
- vzala na vědomí
hodnotící protokol veřejné zakázky „Úprava
přibližovacích linek v por. dílci 214B – Ovčí
hora“ v souladu s bodem 3.1. Směrnice
Rady města Chrastava č. 1/2013 o
zadávání veřejných, včetně hodnocení a
výběru vybraného uchazeče
- schválila

návrh smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace v požární ochraně na
výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů
obce pro rok 2015 – 2. část s poskytovatelem: Liberecký kraj, U Jezu
642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508.
- pověřila
starostu města podpisem nájemní smlouvy
s Povodím Labe, státní podnik po dobu
stavebních prací na opravě mostku v
majetku města Chrastava v rámci realizace
akce „Chrastava, oprava Liberecké ulice“.
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Cena za nájem nepřesáhne 1.000,-- Kč/ rok
- schválila
návrh provozního a manipulačního řádu
sběrného dvora
RM v z a l a n a v ě d o m í
zápis č. 2015/15 z jednání bytové a sociální komise ze dne 9. 11. 2015
-rozhodla
o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu
paní Ladislavě Grundzové
-rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní
Ladislavě Grundzové
-rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní
MDDr. Haně Ranušové
-rozhodla

o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu
Marcelu Másílkovi
-rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní
Miluši Veselé
-rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS
paní Haně Partlové
-schválila
změnu č. 1 pracovního řádu Městského
úřadu Chrastava a organizačních složek
města Chrastava ze dne 10. 5. 2007
-vzala na vědomí
oznámení ředitelky ZŠ a MŠ Vítkov o čerpání z rezervního fondu
- schválila
finanční dary pro členy Jednotky Sboru

dobrovolných hasičů Chrastava za rok
2015. Výplata darů bude v běžném
výplatním termínu Městského úřadu
- schválila
platové výměry ředitelů příspěvkových
organizací města
-schválila
umístění sídla spolku Klub českých turistů –
odbor 107008 Chrastava v budově města –
Společenský klub, Turpišova 407,
Chrastava
-schválila
na základě žádosti veřejnoprávní smlouvu
HFO/VP/30/2015/Sl – o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace TJ Spartak
Chrastava, spolek, Turpišova 292, 463 31
Chrastava, IČ 467 44 657, pro oddíl zápasu

Ze zasedání Rady mìsta Chrastava dne 16. prosince 2015
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto:
-schválila
1) zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 790/33, v k.ú. Chrastava I, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k
zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IP-12-4006308 LB_Střelecký Vrch-kabelová smyčka NN“, vč. návrhu smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti čj. VB/29/2015
2) zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 631/12 v k.ú. Chrastava I, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k
zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IP-12-4006308 LB_Střelecký Vrch-kabelová smyčka NN“, vč. návrhu smlouvy o
zřízení věcného břemene - služebnosti čj. VB/30/2015 3) zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 1464/1 v k.ú. Horní Chrastava, ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IP-12-4003092 LB_
H.Chrastava – přípojka NN Poloprutský“, vč. návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti čj. VB/31/2015
- schválila
smlouvu o souhlasu s provedením stavby na cizím pozemku čj. RU/39/2015, kterou uzavře město a společnost Wassa s.r.o. pro realizaci
stavby „Revitalizace brownfield Chrastava - výrobně skladovací areál WASSA v k.ú. Dolní Chrastava“
- schválila
návrh smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp s: EKOLAMP s.r.o., náměstí I.P.Pavlova 1789/5, 120 00
Praha 2, IČ: 27248801 za účelem zajištění likvidace osvětlovacích zařízení
- schválila
odchylný postup pro výběr uchazeče na dodávku praporu pro SDH Chrastava v souladu s bodem 7.5. Směrnice Rady města Chrastava č.
1/2013 o zadávání veřejných zakázek
RM
1) s c h v á l i l a
odchylný postup pro výběr uchazečů na nájem dopravního prostředku – Multicar zajištění zimní údržby v Chrastavě v souladu s bodem 7.5.
Směrnice Rady města Chrastava č. 1/2013 o zadávání veřejných zakázek
2) s c h v á l i l a
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu dopravního prostředku s pronajímatelem: Technické a stavební služby a.s. v likvidaci, Liberecká 35,
463 31 Chrastava, IČ: 25425706.
RM
1) s c h v á l i l a
hodnocení a zadání akce „Chrastava – dodávka vozidla JSDH Chrastava“ na základě Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, v
souladu s § 6 a §12 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a se Směrnicí Rady města Chrastava
č.1/2013 o zadávání veřejných zakázek a přidělila zakázku prodávajícímu: Progres servis Sibřina, spol. s r. o., Ke Kolodějům 163, 250 84
Sibřina, IČ: 00549142
2) s c h v á l i l a
návrh kupní smlouvy s prodávajícím: Progres servis Sibřina, spol. s r. o., Ke Kolodějům 163, 250 84 Sibřina, IČ: 00549142 na dodávku
vozidla v rámci veřejné zakázky „Chrastava – dodávka vozidla JSDH Chrastava“ v případě zajištění finančních prostředků v rozpočtovém
provizoriu na rok 2016
- schválila
poskytnutí příspěvku na opravu majitelům poškozených hrobů požárem na městském hřbitově dne 3.11.2015 podle návrhu řešení
zpracovaného vedoucím ORM, pověřila vedoucí ORM a HFO zajištěním navrhovaného postupu
- schválila
odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM), dlouhodobého hmotného majetku (DHM) a majetku vedeného v operativní
evidenci
- vzala na vědomí
celkový přehled pohledávek a daňových nedoplatků po lhůtě splatnosti k 30. 11. 2015 (dle části V., čl. 1, bod č. 3 vnitřní směrnice „Zásady při
nakládání s pohledávkami“)
- schválila
na základě žádosti darovací smlouvu DR/21/2015 – finanční dar ve výši 5.000,- Kč Občanskému sdružení Chrastavská Víska, spolek, Víska
19, 463 31 Chrastava, IČ 023 30 318 na pořízení vánoční výzdoby v městské části Chrastava – Víska
- schválila
přijetí věcného daru (6 kusů cvičících stolů zn. SlenderYou) na základě darovací smlouvy DR/22/2015 mezi společností ALCATON s.r.o.,
gen. Svobody 374, 460 14 Liberec, IČ 25005871 a Městem Chrastava
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RM v z a l a n a v ě d o m í zápis č. 2015/16 z jednání bytové a sociální komise ze dne 30. 11. 2015
RM r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Marii Židlické
RM r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Vlastě Jeřábkové
RM r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Emilii Berkyové
RM r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Václavu Zikmundovi
RM r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Miloslavu Pilařovi
RM r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Jiřímu Vokounovi
RM r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Soně Křovinové
RM s c h v á l i l a odměny ředitelů příspěvkových organizací Města Chrastava za druhé pololetí roku 2015
RM v z a l a n a v ě d o m í
oznámení ředitele ZŠ Chrastava, nám. 1. máje 228, okres Liberec – příspěvková organizace o čerpání rezervního fondu
RM s c h v á l i l a
umístění reklamního poutače f. EU – Grand, Varnsdorf dle žádosti ze dne 2. 12. 2015 za cenu dle platného ceníku, pod podmínkou platného
povolení stavebního úřadu
-schválila
dodatek č. 4 - č. smlouvy N/51/2015 ke smlouvě ze dne 1. 4. 2001 ve znění dodatků č.1, č. 2 a č. 3, kterou uzavřelo Město Chrastava a
společnost TSS a.s.
-schválila
bezplatný pronájem prostor CVA včetně kuchyně k pořádání 43. ročníku zimního pochodu Chrastavské šlápoty na základě žádosti Klubu
českých turistů
-schválila
Smlouvu o poskytování služeb IBM ServiceSuite s IBM Česká republika, spol.sr.o, V Parku 2294/4, Praha 4
- schválila
výpověď a námitku neplatnosti ke dni 31. 12. 2015 „Smlouvy o energetickém poradenství s správě odběrných míst a odběrných zařízení pro
spotřebu elektrické energie a zemního plynu“ č. RŮ/17/2014 uzavřenou se společností Energie pod kontrolou, obecně prospěšná
společnost, Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín, IČO: 29283272, kterou schválila rada města pod číslem usnesení 2014/13/IX dne 8. srpna
2014
- schválila
oznámení společnosti Energie Pro s.r.o. k Haltýři 686/13, Praha 8 – Troja, 181 00 o nesouhlasu s uzavřením Smlouvy o sdružených
dodávkách elektřiny č. 100/1/711, kterou neoprávněně uzavřela společnost Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost, pro
překročení zástupního oprávnění
- schválila
přijetí nabídky na dodávku elektřiny č. 00262871_2015_1 firmy ČEZ Prodej s.r.o, se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, 140 53, IČO: 27232433
na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
-vzala na vědomí
informaci starosty města o věci bezplatného právního zastupování města ve sporu s MV ČR o převedení 52 ha pozemků v k.ú. Horní Vítkov
do Polska
- s c h v á l i l a podporu ankety „Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec“ tentokrát za r. 2015

o

Okénko starosty

mìsta Chrastavy

Váāení spoluobèané, dovoluji si Vás pozvat na sto tøicátý tøetí

VEÈER SE STAROSTOU
na téma

BOJ O HRANICI A LES V HORNÍM VÍTKOVÌ.
Vyprávění a diskuse o tom, jak to bylo v roce 1958 při narovnávání státní
hranice s Polskem a jak na to měl po 57 letech doplatit 52 hektarový les
v Horním Vítkově.
Setkání se koná
v pondělí 18. ledna 2016 od 16:00 hodin v ZŠ a MŠ v Horním Vítkově.
Těším se na Vaši účast a na zajímavou diskusi.
Ing. Michael C a n o v, starosta

Podpora mìsta pøi obnovì pokozených hrobù na høbitovì
V měsíci listopadu zasáhl chrastavský hřbitov požár. Kromě poškozených tújí bylo poškozeno i několik hrobů (především náhrobní desky).
Rada města Chrastava na svém jednání dne 16.12.2015 schválila mimořádnou finanční pomoc při obnově těchto hrobů ve výši 50 %,
maximálně však do výše 3 tis. Kč na jedno poškozené hrobové místo. Žadatelé o příspěvek nechť se obrací na ORM MěÚ Chrastava (paní
Zuzana Vojtíšková 482 363 862, vojtiskova@chrastava.cz ).
Omluva
Současně využívám této příležitosti, abych se jménem Města Chrastava omluvil za to, že k této nešťastné události na takovémto pietním
místě vůbec došlo.
V Chrastavě dne 29.12.2015
Ing. Michael Canov, starosta města Chrastava
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Pohled na problematiku
neoprávnìného výlepu plakátù

Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových  výzva

Ulice, domy, nádraží či telefonní budky - na
všech těchto místech nalezneme dnes
vrstvy ilegálně vylepených reklam. Podle
takového masivního rozšíření by se zdálo,
že jde o činnost, která je zcela bez rizik a
která přitom inzerentům nepochybně šetří
peníze, jež by jinak museli vydávat na
legální reklamní plochy. To však není až tak
úplně pravda: právní problémy s ilegálním
výlepem mohou nečekaně přijít, čímž se
řádně prodraží.
V praxi je organizovaný výlep mimo
reklamní plochy nejčastěji hodnocen jako
přestupek. Pokud by najatí lepiči byli tak
aktivní, že by nešetřili ani jízdní řády na
zastávkách, dopravní značky či semafory,
mohlo by jít o "přestupek na úseku dopravy
a na úseku silničního hospodářství, kterého
se dopustí ten, kdo úmyslně zničí, poškodí,
znečistí nebo neoprávněně odstraní,
zamění, pozmění, zakryje, přemístí nebo
umístí dopravní značku, návěstidlo,
signální nebo návěstní znak, signální nebo
návěstní zařízení, informační zařízení pro
cestující, vyvěšený jízdní řád, označení
zastávky veřejné dopravy nebo jiného
dopravního zařízení anebo neoprávněně
používá takové zařízení".
I kdyby byli vylepovači řádně instruováni, že
se dopravním značkám mají vyhýbat,
dopouští přestupku proti veřejnému
pořádku a to §47/1h zák. č. 200/1990 –
zábor veřejného prostranství, dále § 47/1d
zák. č. 200/1990 znečistí veřejné
prostranství, veřejně přístupný objekt nebo
veřejně prospěšné zařízení, úmyslně zničí,
poškodí, znečistí nebo neoprávněně
odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo
přemístí turistickou značku nebo jiné
orientační označení, poškodí nebo
neoprávněně zabere veřejné prostranství,
veřejně přístupný objekt nebo veřejně
prospěšné zařízení, bude pokutován až
částkou 50 000 Kč.
Pokud správní orgán zjistí a prokáže, kdo
za neoprávněným výlepem plakátů stojí –
může pokutovat i reklamní agenturu, resp.
jejího majitele, který ke spáchání přestupku
dal pokyn.

POZVÁNKA
----------------------------Město Chrastava Vás srdečně zve
na slavnostní otevření

NOVÉ ZUBNÍ
ORDINACE
paní MDDr. Hany Ranušové.
Zahájení slavnostního aktu je v pondělí
4. 1. 2016 ve 14:00 hodin,
v zubní ordinaci MDDr. Hany Ranušové
ve zdravotním středisku.
Bc. Pavel Urban, vedoucí
Společenského klubu

Konkrétní údaje najdete na úřední desce Městského úřadu v Chrastavě.

6
MÌSTO CHRASTAVA, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
OZNÁMENÍ O VYHLÁENÍ VÝBÌROVÉHO ØÍZENÍ
Tajemník Městského úřadu Chrastava vyhlašuje výběrové
řízení na obsazení pracovního místa:

Tajemník Městského úřadu Chrastava vyhlašuje VEŘEJNOU
VÝZVU na obsazení pracovního místa NA DOBU URČITOU:

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

PRACOVNÍK
V SOCIÁLNÍCH SLUBÁCH

pečovatelské služby odboru pro záležitosti občanů
Městského úřadu Chrastava
Místo výkonu práce: Město Chrastava
Platové zařazení: 9. platová třída (odměňování podle zák. č.
262/2006 Sb., a nař. vl. č. 564/2006 Sb.)
řešení sociálně
Charakteristika vykonávané činnosti:
právních a sociálně zdravotních problémů uživatelů pomocí
odborných metod sociální práce, anamnézy, poradenství; účast
na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu
uživatelů.
Zákonné předpoklady:
· Dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb. - sociální pracovník
Požadavky:
· řidičský průkaz sk. „B“ – aktivní řidič
· praxe ve veřejné správě, orientace v problematice poskytování
sociálních služeb a zákonech, které se vztahují k vykonávané
činnosti
· dobré komunikační schopnosti, asertivní jednání, samostatnost
v rozhodování, zodpovědnost, psychická stabilita i v krizových
situacích, schopnost flexibilně a rozvážně jednat v nečekaných
situacích
· dobré vyjadřovací schopnosti v ústním i písemném projevu
· znalost práce na PC (Office: zejména Word a Excel na dobré
uživatelské úrovni)
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
· přesné označení výběrového řízení
· jméno, příjmení a titul uchazeče
· datum a místo narození uchazeče
· státní příslušnost uchazeče
· místo trvalého pobytu uchazeče
· číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
· datum a podpis uchazeče
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
· strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje
o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se shora uvedených činností
· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
· ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Lhůta pro podání přihlášky: do 31. ledna 2016
Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu:
Město Chrastava, tajemník MěÚ,
nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava,
telefon: 485 143 085, 482 363 811
Další informace podá Hana Urbanová, vedoucí odboru pro
záležitosti občanů Městského úřadu Chrastava, tel. 482 363 825,
607 738 350, e-mail: urbanova@chrastava.cz
e-mail: chvala@chrastava.cz;
Obálku označte textem:
Výběrové řízení – sociální pracovník

peèovatelské sluāby odboru pro záleāitosti Mìstského úøadu Chrastava
Místo výkonu práce: Město Chrastava
Platové zařazení: 5. platová třída (odměňování podle zák. č.
262/2006 Sb., a nař. vl. č. 564/2006 Sb.)
Charakteristika vykonávané činnosti: pomoc při osobní
hygieně a oblékaní, manipulace s přístroji, pomůckami,
prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, rozvoz stravy,
zajišťování nákupů klientů pečovatelské služby.
Zákonné předpoklady:
· Dle § 116 zákona č. 108/2006 Sb. - pracovník v sociálních
službách
Požadavky:
· řidičský průkaz sk. „B“ – aktivní řidič
· orientace v problematice poskytování sociálních služeb a vykonávaných činnostech
· dobré komunikační schopnosti, asertivní jednání,
samostatnost v rozhodování, zodpovědnost, psychická stabilita
i v krizových situacích, schopnost flexibilně a rozvážně jednat
v nečekaných situacích
· dobré vyjadřovací schopnosti
· znalost práce na PC (Office: zejména Word a Excel na uživatelské úrovni)
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
· přesné označení výběrového řízení
· jméno, příjmení a titul uchazeče
· datum a místo narození uchazeče
· státní příslušnost uchazeče
· místo trvalého pobytu uchazeče
· číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního občana
· datum a podpis uchazeče
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
· strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje
o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se shora uvedených činností
· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
· ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
Pracovní poměr: NA DOBU URČITOU do doby obsazení
místa sociální pracovnice
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Lhůta pro podání přihlášky: do 31. ledna 2016
Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu:
Město Chrastava, tajemník MěÚ,
nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, telefon: 485 143 085, 482
363 811
Další informace podá Hana Urbanová, vedoucí odboru pro záležitosti občanů Městského úřadu Chrastava,
tel. 482 363 825, 607 738 350,
e-mail: urbanova@chrastava.cz , chvala@chrastava.cz;
Obálku označte textem:
Výběrové řízení – pracovník v sociálních službách
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Z deníku Mìstské policie Chrastava
listopad 2015
VÝKON SLUŽBY V CHRASTAVĚ
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru města Chrastava
- dohled nad dopravní situací v centru města a okolí města – místní, obecná a přechodná úprava silničního provozu
- kontroly okraj.částí města – Vítkov a býv.statek tzv. pětistovka, Vysoká, Víska, Kolonka, Andělská Hora, Barandov
- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích, majetku města, soukromém majetku apod.
- monitoring nepovolených ( tzv.černých ) skládek v katastru města
- dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení města
- kontroly okrajových částí – hřbitov, přehrada, vodojemy, parky, školky, školy, transbordér, kostel, pomníky, koupaliště, sídliště
Střelecký Vrch, okály, okolí rybníků na Střeleckém Vrchu, podchod pod silnicí 1/13, sídliště v ul.Andělohorská, sv. Ján, namátkové
kontroly vysílače na Ovčí hoře
- kontroly v centru města – tržnice, okolí TJ Spartaku ( kotelna, skatepark ), hřiště, bývalá kotelna za Kovákem, okolí nefunkční
ubytovny Kovák, betonka, podloubí na náměstí, autobusové zastávky, autobusové nádraží, vlakové zastávky, vlakové nádraží,
náměstí - parkovací hodiny, vyhláška o požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích, dům azylového
typu, Eichstattská cesta, školní jídelna, škola, společenský klub,
- kontroly krytých vlakových i autobusových zastávek zaměřené na dodržování zákazu kouření
- instalace fotopastí do problematických míst v katastru města
- spolupráce s SDH Chrastava – požáry, nehody,
- spolupráce se zdravotní dopravní službou KNL – pomoc při nakládání pacientů
- spolupráce s mysliveckým sdružením – likvidace uhynulé divoké zvěře

VÝKON SLUŽBY VE STRÁŽI NAD NISOU
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru obce Stráž nad Nisou
- dohled nad dopravní situací v centru města a okolí města – místní, obecná a přechodná úprava silničního provozu
- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích, majetku obce, soukromém majetku apod.
- monitoring nepovolených (tzv. černých) skládek v katastru obce
- dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení obce
- kontroly okrajových částí obce: Svárov, Bělidlo, Zlatý kopec
- kontroly v centru obce – hřbitov, kostel, škola, školka, dětské hřiště, obecní úřad

Ostatní činnost
- zjištěn neoprávněný výlep plakátu na katastru Chrastava, postoupeno správnímu orgánu
- požár na městském hřbitově, přivolán HZS Liberec
- řešení nočního klidu
- místní šetření ohledně podezření z týrání zvířete společně s MVDr. Tvrzníkovou
- odvoz tří zvířat do útulku v Krásném Lese, nález tří uhynulých zvířat a zajištění jejich likvidace

Spolupráce s OO PČR
- spolupráce při nahlášeném vloupání ve Stráži nad Nisou
- spolupráce při nálezu utonulého muže
- v nočních hodinách opakované kontroly Besip.

k

Kultura

Spoleèenský klub / kino / akce

Vánoèní tvoøení Dámského klubu
Jelikož letos první advent připadl na poslední neděli v listopadu sešel se Dámský klub v
tomto měsíci dvakrát. Vánoční tvoření propuklo ve čtvrtek 26.11.2015 opět v Centru
volnočasových aktivit a opět pod taktovkou Zdeny Zahradníkové, která pro nás připravila
mnoho materiálu na zdobení věnců, svícnů a květináčků. Nejprve jsme zkoušely různé
barevné kombinace a poté začalo samotné tvoření.
Vyrobené adventní věnce a ostatní výrobky jsme si s láskou odnášely domů. Udělaly radost
nejen nám, ale i našim blízkým, pro které jsme také tvořily.
Jitka Marxová
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Mikuláská nadílka a rozsvícení vánoèního stromu
Stalo se již tradicí, že Chrastavu
navštěvuje každoročně Mikuláš s anděly a
čertem. I letos tomu tak bylo, ale tentokrát
již 4. 12. 2015. Mikuláš nejen, že hodným
dětem rozdává balíčky za básničku nebo
písničku, ale má i další velmi zodpovědný
úkol. A tím je rozsvícení vánočního stromu.
Zaplněné náměstí po 17. hodině začalo
sborově odpočítávat a nazdobený přírodní
strom se rozsvítil. Nově nádherně

nasvícené náměstí umocňovalo vánoční
atmosféru, i když sníh ještě nenapadl. Za
zvuků koled, které zazpívaly členky
pevěckého sboru Jiřičky s doprovodem
kapely Bohemia Universal Band se
návštěvníci mohli občerstvit, zahřát
svařákem nebo čajem, zakoupit různé
dobroty ve stáncích nebo přispět na útulek
pro psy AzylPes. Děti si mohly ve vyhřívaném stanu vyrobit vánoční ozdobu a

ihned ji zavěsit na chrastavský vánoční
strom nebo si nafouknout balónek od
Pojišťovny Generali, která se stala
sponzorem akce. Mediálním partnerem
bylo Radio Contact Liberec. Celou akci
moderoval David Jelínek. Mikuláš s anděly,
ale i čert měli sice plno práce, nakonec však
anděl Mikuláše ujistil, že v Chrastavě
máme hodné děti. Tak ať jim to „nezlobení“
vydrží po celý rok.
Jitka Marxová

Liga proti nevìøe
Poslední listopadový den patřily prostory chrastavského kina pražskému
divadlu. Tentokrát nás navštívili herci Divadla U hasičů s komedií s detektivní
zápletkou
„Liga proti nevěře“. Oblíbená hra, která se hraje již mnoho let, vzešla z pera
Zdeňka Podskalského a režíroval ji Biser A. Arichtev. Nikde ale nenajdete její
anotaci, protože by se tím prozradila zápletka představení. V typickém
mileneckém trojúhelníku se spoustou komických situací nás pobavili Michaela
Kuklová, Veronika Nová a Ivo Šmoldas.
Žena a její milenec, který je jednou pod stolem, jednou ve skříni, prý vracející se manžel, najednou cizí žena v pokoji hledající pro změnu
svého manžela a zápletky začínají. Je to ten původní milenec nebo není? Manžel je v koupelně, ale mrtvý ve vaně. Jak se dá utéci ze třetího
patra? Dá se přelézt přes zahradní zeď, aniž by si nikdo ničeho nevšiml? Vejde se člověk do krbu? Dá se vůbec vraždit žehlicím prknem? A
nezbláznili se tak nějak všichni náhodou?
Kdo toto představení navštívil, již ví zda ano či ne.
Jitka Marxová
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Vánoèní akademie hudební koly Chrastava
Jako každý rok se i v prosinci roku 2015
uskutečnila Vánoční Akademie žáků
Chrastavské hudební školy. Ve středu
16.12. 2015 v 17 hodin byla akademie
zahájena. Prvním příjemným překvapením
byla návštěvnost, sál CVA byl zcela zaplněn
rodiči, příbuznými a kamarády účinkujících.
První vystupovali již tradičně ti nejmladší
žáci a program zahájili hraním vánočních
koled. Následovala vystoupení dalších
žáků klavírního a kytarového oddělení a
nově zahráli a zazpívali i žáci nových
lektorů naší hudební školy, p.Kotlára a
pí.Pokatilové.
V průběhu večera mimo vánočních koled
zazněly i písničky z pohádek a skladby
zaměřené na vánoční čas a atmosféru.
Druhým příjemným překvapením byla

snaha a velmi pěkné výkony účinkujících
žáků, ono není vůbec jednoduché
vystupovat před tolika lidmi, překonat trému
a zahrát skladbu, písničku nebo koledu co
nejlépe. Potlesk přítomných diváků byl pro
všechny účinkující tou největší odměnou za
píli a předvedený výkon.
Přibližně v 18 hodin zazněly poslední tony a
po závěrečném potlesku byla Vánoční
Akademie roku 2015 ukončena.
Poděkování patří všem učínkujícím žákům
a také jejich lektorům: Jitce Fiedlerové,
Ludmile Pokatilové, Heleně Kačenové,
Miroslavu Kotlárovi, Ondřeji Koutovi a
Františku Boudovi.
Další vystoupení čeká žáky hudební školy
16.dubna 2016, kdy se uskuteční již třetí
Jarní koncert, kde budou vystupovat také

Chrastavské Jiřičky pod vedením paní
Kolmanové a paní Henzlové.
A do nového roku přeji všem hodně zdraví a
spokojenosti a hezkých hudebních zážitků
při dalších akcích naší hudební školy.
František Bouda

Benefièní adventní koncert v kostele sv. Vavøince v Chrastavì
V neděli 13. 12. 2015 se konal v kostele
svatého Vavřince v Chrastavě již třetí
benefiční adventní koncert. Velká
návštěvnost ukázala, že se najde opravdu
dost lidí, kteří cítí potřebu se v adventní
době zastavit a duchovně se občerstvit.
Vybraný repertoár skladeb a zajímavé
průvodní slovo P. Radka Vašinka k tomu
bylo výbornou příležitostí.
Na úvod zazněl ztemnělým kostelem
osvíceným jen světlem svící starý
portugalský hymnus Adeste fideles.
Zpěváci z Divadla F. X. Šaldy a jejich hosté
(Šárka Venclová, Jitka Gschwentnerová,
Jana Brožová-Dufková, Jaroslav Smola,
Jiří Černý a Jaroslav Patočka, na varhany a
cembalo hrál Vladimír Kořán a na housle
Lenka Nová) si pro nás připravili bohatý
program složený z adventních a vánočních
skladeb. Výběr z České mariánské muziky
od Adama Michny z Otradovic, několik
zhudebnění Ave Maria a další. Do
programu byly zařazeny také pastorely a
ukázka z České mše vánoční od Jana

Jakuba Ryby, jehož významné jubileum
letos slavíme (250 let od jeho narození, 200
let od jeho úmrtí). Na závěr koncertu byly
vybrány tři části z oratoria Magnificat od J.
S. Bacha.
Po skončení koncertu bylo pro posluchače i
účinkující připraveno teplé občerstvení a
stánek s drobnými vánočními výrobky.
Výtěžek koncertu byl určen pro Domov
svatého Vavřince v Chrastavě a bude
použit k pořízení bezkontaktního teploměru
a nákupu šatní skříně pro klienty domova.
Výtěžek koncertu činil 9440,- Kč. Ráda
bych touto cestou poděkovala všem
štědrým dárcům, kteří přispěli, a
představitelům Města Chrastavy, kteří se
podíleli na zajištění koncertu a náš charitní
domov dlouhodobě podporují. Poděkovat
bych také chtěla všem účinkujícím a
divákům, kteří v hojném počtu přišli a
vytvořili opravdu vřelou atmosféru, kterou
jsme si všichni užili.
Věra Smolová,
Domov sv. Vavřince v Chrastavě

Vánoèní zájezd do Prahy se vydaøil
Plni dojmů jsme se v sobotu 12.12.2015
vraceli ze zájezdu z Prahy. I když počasí
bylo spíše jarní, čekala nás vánočně nazdobená a nasvětlená Praha, vánoční trhy na
několika místech, voňavý svařák a znějící
koledy ze všech koutů.
Od 18.00 hodin nás čekal kulturní zážitek v
podobě návštěvy Divadla Studio DVA. Jedná se o metropolitní scénu přímo na Václav-

ském náměstí v Paláci Fénix. Byla to již
naše druhá návštěva tohoto divadla. Tentokrát jsme se těšili na představení Děvčátko
na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena. Děvčátku pocházející z velmi chudé
rodiny, kde otec přišel o práci a maminka,
která celé dny jen šije, zemře babička. Otec
ukradne balíček sirek a přikáže Lucii je
prodat. Děvčátko touží na Štědrý den se

dostat na druhý břeh zamrzající Temže a
sirky prodat tam a zažít tak krásné Vánoce
s rodiči v teple. Jak nakonec příběh děvčátka Lucie skončil, nebudeme prozrazovat, ale vánoční muzikál s živým orchestrem
a výpravná scéna nás přenesla škrtnutím
zápalky do kouzelného světa přání.
Další divadelní zájezd chystá Společenský
klub na březen 2016.
Jitka Marxová
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SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA

LEDEN 2016
Úterý

12.
17 hodin
CVA

Čtvrtek

14.

VIDEOGLOBUS

KURDISTÁN
POHÁDKY ZE MLÝNA

Pøednáí: Radka Tkáèiková,
vstupné: 35,-Kè

10 hodin
KINO

Pohádka pro dìti.

Pátek

HEDVÁBNÉ VYRÁBĚNÍ

15.
17 hodin
CVA

Vstupné: 20,-Kè

pod vedením Jany Eichlerové.

VEČER S RADIMEM UZLEM
18. A OLDŘICHEM NAVRÁTILEM

Pondělí
19 hodin
KINO

Neděle

24.
15 h.
CVA

Úterý

26.
17 hodin
CVA

Galerie

Pøedprodej v infocentru nebo na www.evstupenka.cz, vstupné: 180,-Kè

DĚTSKÝ KARNEVAL
Zábavné odpoledne plné masek, odmìn, písnièek a soutìāí. Pro kaādou masku odmìna. Uā podruhé se na vás tìí Tomá Barták a hudební divadlo Hnedle Vedle.

VIDEOGLOBUS

TUVA

Pøednáí: Tomá Kube,
vstupné: 35,-Kè

Jizerské a Luāické hory
F O T O G R A F I E

/

R o m a n G r e b e n í è e k
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DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

PROGRAM KINA
LEDEN 2016
Změna programu vyhrazena! Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
Pátek 8. ledna v 16:15 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
KYKY RYKA A PÁR VAJEC – Mexiko/USA – český dabing –
animovaný – 98 min
Ryky se narodil jako zakrslé kuře. Ale, když chce zlý rančer zničit jeho
domov a rodinu, tak se musí z plachého mladého kuřete stát odvážným
kohoutem. On a jeho přátelé se spojí a prožijí velké dobrodružství, kde
se ukáže, že velké činy mohou udělat i ti malincí.
Vstupné: 100 Kč
Pátek 8. ledna v 18:00 hodin
BOD ZLOMU (POINT BREAK) – USA –české titulky – thriller – 115 min
Volným pádem a bez jištění míří do kin Bod zlomu, akční adrenalinový
thriller, jehož hrdinové jedou v každém momentu na plné obrátky a na
doraz. Vysoko, hluboko, rychle, zběsile nebo vzhůru nohama provádí
neznámá skupina své šílené loupeže a ve stejném stylu musí probíhat
i pátrání po nich. Kdo první narazí na limity svých možností? Kdo první
najde svůj Bod zlomu? Zločin nebo spravedlnost?
Vstupné: 110 Kč
Pátek 8. ledna ve 20:00 hodin
ZBRUSU NOVÝ ZÁKON - LUX / FR / BEL – české titulky – komedie –
115 minut
Bůh existuje. Žije v Bruselu. A je to pěkně nesnesitelný morous, který
nosí ponožky do pantoflí a celé dny tráví vymýšlením absurdních zákonů a znepříjemňuje lidem život. Je to trochu jiný příběh, protože tenhle
Bůh má kromě syna Ježíše ještě manželku a malou dceru, která ho nemůže vystát a jednoho dne pošle na truc všem lidem na světě SMS
s datem jejich smrti. Co se asi stane, když se někdo dozví, že mu do
konce života zbývá měsíc, nebo naopak 62 let? V České republice velmi oblíbený Jaco van Dormael (Pan Nikdo) přichází s komedií postavenou na skvělém scénáři, která pracuje jak s poetickými a vizuálně
uhrančivými pasážemi, tak chytrou situační komikou.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 80 Kč
Pondělí 11. ledna v 17:00 hodin
Příběh o silném přátelství chlapce a orla.
KRÁLOVÉ HOR – Rakousko – český dabing – rodinný – 97 minut
Králové hor je příběh o naději a přátelství. Film se natáčel 8 let bez použití triků a zvláštních efektů. Španělský režisér Gerardo Olivares získal
bohaté zkušenosti s natáčením se zvířaty již při svém předchozím snímku Mezi vlky (Entrelobos, 2011). Tam také objevil talent mladého Manuela Camacho, kterého obsadil do role Lucase. Stárnoucí herecká legenda Jean Reno jako Danzer stále neztrácí nic ze svého charismatu a hereckého umění, které diváci tolik milují.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 80 Kč
Pondělí 11. ledna v 19:00 hodin
ZKÁZA KRÁSOU –ČR – dokument – 90 minut
Lída Baarová. Herečka, pro kterou byla její krása největším darem i prokletím zároveň. Mladá a atraktivní dívka se rychle stala největší československou filmovou hvězdou a dokázala si podmanit i nejobávanější
muže své doby. Vztah s ministrem říšské propagandy Josephem
Goebbelsem z ní však obratem učinil národního nepřítele a symbol kolaborantství. Dokumentaristka Helena Třeštíková se s Baarovou setkala
v jejím zahraničním exilu. Na sklonku hereččina života natočila otevřenou zpověď kdysi milované a následně zatracované hvězdy na pozadí
unikátních materiálů z několika evropských filmových archivů i ukázek
slavných rolí Lídy Baarové. Příběh sebedestruktivní lovestory s proporcemi antické tragédie je fatálně spjat s evropskými dějinami a ukazuje
mimořádně upřímný portrét ženy, jež na vrcholu kariéry ležel svět u nohou. O to monumentálnější byl pak její pád do zapomnění a samoty.
Vstupné: 80 Kč
Pátek 15. ledna v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
Fantastická cesta někdy začíná jedním malým skokem
ŽABÁK RIBIT - USA/Malajsie – český dabing – 88 minut

Co se stane, když žabák nesnáší vodu a už vůbec nemá rád
poskakování po lese? Pak tu máme pořádně zmateného obojživelníka s
krizí identity. A přesně takový je žabák jménem Ribit.
Vstupné: 110 Kč, děti do 15 let – 90 Kč
Pátek 15. ledna v 19:00 hodin
OSM HROZNÝCH – USA – české titulky – western – 182 minuty –
mládeži do 15 let nepřístupno
Několik let po občanské válce se zasněženými kopci Wyomingu řítí dostavník. Veze se v něm John Ruth (Kurt Russell), lovec lidí, známý také
jako „Kat", a Daisy Domergueová (Jennifer Jason Leigh). Jeho čeká odměna, vypsaná na její hlavu, ji soud a oprátka. Po cestě potkají dva muže – majora Marquise Warrena (Samuel L. Jackson), bývalého vojáka,
ze kterého se také stal obávaný lovec lidí a Chrise Mannixe (Walton
Goggins), jižanského odpadlíka, který o sobě tvrdí, že je novým šerifem
ve městě, kam mají všichni namířeno. Když jim silná vichřice zabrání
pokračovat v cestě, rozhodnou se hledat útočiště v dřevěnici u Minnie,
která je oblíbenou zastávkou dostavníků. Ve dveřích je však nevítá majitelka, ale několik cizinců, kteří se rozhodně netváří přívětivě. Nad horským průsmykem zuří sněhová bouře a osm pocestných začíná tušit, že
se do města asi nedostanou...
Vstupné: 120 Kč
Pátek 22. ledna v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
LEDOVÁ SEZÓNA – USA – český dabing – animovaná komedie – 86
minut
V animované komedii Ledová sezóna se lední medvěd Norm vydává ze
svého severního pólu do města, které nikdy nespí. Do New Yorku.
V jeho týmu jsou tři nezničitelní arktičtí lumíci a společně musí zajistit
svému zasněženému domovu klid od civilizace. A užít si taky trochu legrace, když už jsou jednou ve městě... slavný New York teď čeká opravdová Ledová sezóna.
Vstupné: 110 Kč
Pátek 22. ledna v 19:00 hodin
Hudební film s písněmi ze slavného muzikálu Starci na chmelu.
MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ – ČR – hudební – 85 minut
Muzikál aneb cesty ke štěstí je hudební film o dnešních mladých lidech
a jejich životech – o touze po úspěchu, kamarádství, rivalitě, odvaze. A
ano, také o lásce.
Ve filmu jsou použity původní písně Starců na chmelu. V hlavních rolích
uvidíme Vicu Kerekes, Romana Vojtka, Martina Písaříka, Jiřího Korna,
Adama Mišíka, Vladimír Polívku a další. Film doplní nové verze písní
a hudba od Petra Maláska, pro kterého není srdcovější záležitost, než
filmový muzikál Starci na chmelu. Původní hudbu k němu napsal právě
jeho otec. Režie se ujala Slobodanka Radun.
Vstupné: 110 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 80 Kč
Pátek 29. ledna v 16:00 hodin a v 18:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: Čiperná jízda – USA – český dabing –
animovaná komedie – 92 minuty
Rychle a chlupatě...
Vstupné: 125 Kč, děti do 15 let – 100 Kč
Pátek 29. ledna ve 20:00 hodin
Příběh ženy, která milovala Ďábla
LÍDA BAAROVÁ – ČR – životopisný/historický – 110 minut
Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských
filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood.
Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků v celém Německu. Tisk ji vynese na titulní strany jako jednu z nejkrásnějších žen
Evropy. Užívá si slávy i náklonnosti Gustava Fröhlicha, tehdejšího idolu
všech německých žen. Ten je nejen jejím partnerem před kamerou, ale
stane se i jejím milencem. Obdiv neskrývá ani sám Hitler, který po návštěvě ateliérů Baarovou pozve k soukromé audienci na Říšském kancléřství. Hvězda Baarové strmě stoupá.
Vstupné: 120 Kč

12

Pozvání na lednové akce
...
videoglobus

videoglobus...

vernisáā
výstavy
v galerii...

pro dìti...
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RÖBISCH CUP - 2. roèník fotbalového turnaje mladí pøípravky
Zdravím všechny naše příznivce!
13. prosince 2015 se uskutečnil v tělocvičně v
Chrastavě již 2. ročník Röbisch cupu.
Tentokrát poměřili své síly borci mladší
přípravky, a to z týmů Hrádku nad Nisou,
Bílého Kostela nad Nisou, Frýdlantu, Doubí
Liberec a Chrastavy (2 skupiny). Všichni hráči
předváděli ohromně bojovné výkony plné
krásných fotbalových akcí. Pro některé to
byla úplně první turnajová zkušenost. Hrálo
se v duchu fair play a nikdo se nezranil. S
výkony našich svěřenců jsme byli víceméně
spokojení, ale budeme se snažit, abychom
byli ještě lepší. Našemu prvnímu týmu
nepřálo štěstí, a z důvodu několika remíz se
kluci umístili na pátém místě. Naopak
druhému týmu k jejich výkonům štěstí přálo a
díky lepšímu skóre se umístil na prvním
místě. Opakovaně musíme konstatovat, že
nám mladší chlapci ukázali, že v nich vyrůstá
zdatná záloha za tak úspěšná mužstva
dospělých.
Velké poděkování patří Davidu Röbischovi
a jeho firmě Röbisch Autoslužby, který nám
turnaj finančně zajistil. Věříme, že to nebylo
naposledy a Röbisch cup bude ve sportovním kalendáři Chrastavy uveden i v příštím roce. Dále bychom chtěli moc poděkovat Pepovi
Adámkovi za perfektní přípravu a organizaci celého turnaje, Elišce Adámkové, Martinovi Adámkovi a Lucce Kleinhamplové za pomoc s
občerstvením a Monice Marečkové za pěkné fotografie. Zároveň děkujeme všem rodičům za skvělou atmosféru. Více fotografií z turnaje
naleznete na webu: www.fotbalchrastava.cz.

Zprávy z kolové
ŽÁCI
Dne 19. září 2015 se uskutečnilo u nás
v Chrastavě za účasti sedmi družstev finále
Mistrovství České republiky žáků. Že se
v tomto finále neztratila ani naše dvojice
žáků Horna Lukáš – Pospíšil Lukáš, svědčí
umístění na velmi dobrém 5. místě. Mistrem
České republiky se stal Sokol Zlín 1.
V sobotu 17. října 2015 bylo zahájeno
rovněž u nás v Chrastavě 1. kolo Českého
poháru žáků za účasti 11 dvojic. Naše
dvojice Pospíšil Lukáš – Goral Oto obsadila
2. místo, druhá dvojice Málek Petr - Rožec
Matěj získala 5. místo a třetí dvojice Tuček
Miroslav – Zubr Filip obsadila místo deváté.
Vzhledem k tomu, že Český pohár představuje celkem devět turnajů, myslím, že
jsme soutěž zahájili velmi dobře.
Hned den na to –18. října 2015, proběhlo v
Liberci 2. kolo ČP žáků rovněž za účasti 11
družstev. Dvojice Pospíšil Lukáš – Goral
Oto získala opět 2. místo, žáci Málek Petr –
Rožec Matěj získali po skvělém výkonu 3.
místo a třetí dvojice Tuček Miroslav – Zubr
František obsadila místo 8. Vítězi obou
těchto turnajů se stali žáci jednoty Milo
Olomouc 1.
O týden později, 25. října 2015, proběhlo 3.
kolo Českého poháru v Přerově. Tam jsme

získali opět druhé místo zásluhou dvojice
Pospíšil Lukáš – Goral Oto a dvojice Málek
Petr a Rožec Matěj byli sedmí. 1. místo opět
obsadili žáci z Milo Olomouc.
4. kolo Českého poháru se uskutečnilo
v Chodově a tady dvojice Pospíšil Lukáš a
Goral Oto získala opět krásné 2. místo a
neméně dobré 3. místo obsadila dvojice
Málek Petr – Rožec Matěj.
V moravské Svitávce se pak konalo 5. kolo
ČP a v tomto turnaji zabodovala dvojice
Málek Petr – Rožec Matěj, kteří získali 2.
místo, pak Goral Oto – Zubr Filip obsadili 7.
místo a na 11. místě Pospíšil Lukáš – Tuček
Miroslav.
Když shrnu podzimní turnaje Českého
poháru, výsledky máme velmi dobré a
máme dobře nakročeno do finále Českého
poháru v roce 2016.
JUNIOŘI
Podzimní turnaj juniorů, který byl kvalifikační, připadl letos na 3. října. Chrastavská
dvojice Hradecký Ondřej – Dušek Pavel
obsadila z celkem dvanácti mužstev 9.
místo. O den později proběhl tento turnaj v
Liberci, tady bojovaly naše dvě dvojice,
Hradecký Ondřej a Horna Lukáš se umístili
na 6. místě a dvojice Dušek Pavel a Vencl

Ondřej obsadila místo desáté.
Ve středu 2. prosince 2015 proběhlo Mistrovství Libereckého kraje Juniorů se
soupeřem Lokomotiva Liberec. Naše dvojice získaly první (Hradecký Ondřej – Horna
Lukáš), druhé (Dušek Pavel – Vencl Ondřej) i třetí místo (Goral Oto – Tuček Miroslav).
MUŽI
V sobotu 3. října 2015 jsme se zúčastnili
Libereckého podzimního turnaje mužů
Elite. Z celkem osmi mužstev skončila naše
dvojice Fadrhonc Daniel – Košlík Vítězslav
na 6. místě.
O den později – v neděli, jsme byli pořadateli mezinárodního turnaje mužů Elite. Ze
startujících 10 dvojic – z toho dvě dvojice ze
SRN (Nieder-Seifersdorf a Leutersdorf)
získala naše dvojice mužů Fadrhonc Daniel
a Fadrhonc Michal 2. místo, dvojice Brodský Tomáš – Mácha Petr pak místo šesté.
V sobotu 5. prosince se naši muži zúčastnili
Vánočního turnaje v Plzni, kde taktéž byli
soupeři i ze SRN a z celkem devíti
zúčastněných mužstev naši obsadili 5.
místo Fadrhonc Daniel – Brodský Tomáš).
V pátek 11. prosince proběhlo v naší
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tělocvičně 1. kolo Českého poháru Elite, 1.
místo obsadila dvojice Fadrhonc Daniel –
Brodský Tomáš a tím postoupila do
semifinále Českého poháru. Další dvojice
Mácha Petr – Matuškovič Pavel získala 3.
místo a Fadrhonc Michal – Košlík Vítězslav

5. místo.
Jak vidno, sezónu jsme zahájili velmi dobře,
úspěchy jsou vcelku slušné, a tak děkuji
všem hráčům za dobrou reprezentaci
našeho oddílu i našeho města a závěrem

přeji všem po krásných vánočních svátcích
i šťastný nový rok 2016 a našim hráčům
hodně úspěchů v kolové.
Ladislav Celler, vedoucí oddílu

Klub českých turistů společně se Společenským klubem Chrastava
vás srdečně zve na 43. ročník
zimní turistický pochod okolím Chrastavy

CHRASTAVSKÉ LÁPOTY
Sobota 9. ledna 2016

Start
od 7:30 hod
v CVA

43. ročník

Trasy
7, 10, 15
a 20 km

Dalí aktuální informace najdete na www.chrastava.cz
POPIS TRATÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VŠECHNY TRASY OD STARTU PO ZELENÉ ZNAČCE NA NÁMĚSTÍ, DÁLE KOLEM FÜHRICHOVA DOMU SMĚR
HORNÍ CHRASTAVA, VÍSKA.
TRASA 7 KM NA KRAJI VÍSKY ODBOČÍ VLEVO (PK) KOLEM VÍSECKÉHO RYBNÍKA DO NOVÉ VSI, (U STATKU
KONTROLA (K1) A OBČERSTVENÍ), ZDE VLEVO SMĚR CHRASTAVA DO CÍLE.
OSTATNÍ TRASY POKRAČUJÍ DO BEDŘICHOVSKÉHO LESA, (PK) NA ROZCESTÍ TRASA 10 KM POKRAČUJE
LESEM PO ZELENÉ (TZ) NA KONEC LESA. ZDE STOUPÁ VLEVO PO VLASTNÍM ZNAČENÍ (VZ) SMĚR SESUTÝ
KÁMEN A DÁLE KLESÁ K VÍSECKÉMU RYBNÍKU A DO NOVÉ VSI, (U STATKU KONTROLA (K1) A OBČERSTVENÍ),
ZDE VLEVO SMĚR CHRASTAVA DO CÍLE.
TRASY 15 A 20 KM NA ROZCESTÍ V BEDŘICHOVSKÉM LESE ODBOČÍ VPRAVO PO ŽLUTÉ (TZ) SMĚR MACHNÍN,
ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA MACHNÍN – HRAD.
PO SESTUPU K LANOVÉ LÁVCE TRANSBORDÉR NA MODROU (TZ), (KONTROLA (K2) A OBČERSTVENÍ),
POKRAČUJÍ K ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVCE ANDĚLSKÁ HORA, DÁLE PŘES TRAŤ ŠIKMO VZHŮRU KE KOSTELU A
DÁLE PO MÍSTNÍM ZNAČENÍ (MZ) STŘÍBRNOU STEZKOU SMĚR PANENSKÁ HŮRKA.
TRASA 15 KM ZDE ODBOČÍ VPRAVO PO ZELENÉ (TZ) SMĚR CHRASTAVA. (PK)
TRASA 20 KM POKRAČUJE PŘES PANENSKOU HŮRKU PO (MZ) KOLEM STARÉHO HŘBITOVA DO LUŽNÍHO
DOLU, DÁLE DO BÍLÉHO KOSTELA A DO CÍLE V CHRASTAVĚ.
LEGENDA: TZ turistické značky, VZ vlastní značení, MZ místní značení, K1, K2 kontroly, PK pomocná kontrola
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KOMUNITNÍ CENTRUM BÉTEL
J E D N O TA B R AT R S K Á C H R A S TAVA
Klub Evergreen
Po dvou letech jsme s Klubem Evergreen
opět v předvánočním čase navštívili město
Herrnhut v Německu. Oblíbený předvánoční výlet absolvovalo 26 seniorů.
Kromě návštěvy dílny na výrobu vánočních
herrnhutských hvězd jsme poseděli v místní stylové restauraci a dali si zákusek s kafíčkem. Na závěr jsme prošli nasvícené
město, užili si jeho atmosféru a výlet
zakončili v místní modlitebně, kde jsme
mohli zúčastněným ještě podrobněji popsat
historii tohoto „moravského“ města.
Poslední akcí letošního roku bylo již
tradiční vánoční posezení spojené s oslavou konce roku. Pro sál nabitý 35 seniory
byl připraven v první části vánoční program.
Vánoční písně a koledy zahrál a zazpíval
Bétel band. V rámci této části jsme promítali
fotky z akcí roku 2015 a v krátkém slově
připomněli pravou podstatu Vánoc. Druhá
část večera byla pestrá, provázel nás s kytarou pan František Bouda se svými hosty,
hráli jsme hru Bingo, zapřemýšleli nad
kvízem a na závěr proběhla „srandotombola“. Nechyběl ani silvestrovský
přípitek, při kterém jsme si slíbili, že se za
rok opět sejdeme.
Stanislav Vokál

Advent v Bételu
Adventní čas je pro děti, na rozdíl od
rodičů, doba dlouhá, a tak se jim ho
snažíme všemožně zpříjemnit. V Bételu
otvíráme tento čas očekávání Vánoc již
tradičně o prvním adventním víkendu
velkou tvůrčí dílnou. Adventní vyrábění si
oblíbila řada dětí i rodičů z Chrastavy a okolí. I letos bylo mezi dospělými nejžádanější
vyrábění adventních věnců, děti si nadšeně
lepily přáníčka a dárkové tašky a téměř

nikdo neodešel bez vánoční lucerničky.
Bétel bistro poskytlo znaveným účastníkům
skvělé lahůdky a na závěr zde děti shlédly
vánoční animovanou pohádku.
Na sobotní tvůrčí dílnu navázal nedělní
adventní koncert, který proběhl v Bétel
bistru a zpříjemnil čas blížících se Vánoc.
Návštěvníci měli možnost poslechnout si
autorské, netradiční i tradiční vánoční
písně a koledy v podání skupiny Jednoty
bratrské Bétel bandu. Vánočně laděným
slovem provázel ThMgr. Šimon Dvořák,
který kromě jiného připomněl kontrast mezi
naším chápáním Vánoc se vší idylkou a
pohodou, a tím, jak se betlémské události
skutečně podle Bible udály, například
dlouhá cesta Marie do Betléma, porod
miminka ve chlévě a podobně. Znovu jsme
si mohli společně uvědomit, že radost z vánoční zvěsti je radost navzdory – navzdory
okolnostem, které nemusí být vždy
jednoduché. Koncert byl ukončen slavnostním rozsvícením vánočního stromečku
na zahradě Bételu.
M. Dvořáková a T. Bilinská

Advent v Nové Soli v Polsku
Třetí adventní neděli 13. 12. se vypravila
velká skupina Chrastaváků a Hrádečáků na
výlet do Nové Soli v Polsku, kde jsme v odpoledních hodinách pro veřejnost
uspořádali adventní koncert v podání Bétel
bandu. Nowa Sól je město na řece Odře
v západním Polsku s více než čtyřiceti tisíci
obyvateli cca 170 km severně od Chrastavy
a je spojena s historií Jednoty bratrské.
V polovině 18. století zde byla založena
bratrská osada, která městu přinesla
obnovu svou duchovní, sociální, ale i ekonomickou činností – provozováním prosperujících firem. Novosolský kazatel Fri-

drich Kleinschmit se stal jedním z klíčových
pracovníků, kteří se ve druhé polovině 19.
století podíleli na obnově práce Jednoty
bratrské na území Čech a Moravy. V Nové
Soli tři roky pracují naši dva misionáři
z Čech. Na adventní koncert se sešlo asi
sedmdesát účastníků od dětí až po seniory,
často celé rodiny. Koncert měl moc hezkou
atmosféru a nás, cestovatele z Čech, mile
překvapili všichni domácí hostitelé svou
vřelostí a otevřeností. Těšíme se na další
výlet do Nové Soli.
Šimon Dvořák
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V LEDNU VÁS SRDEČNĚ ZVEME
---------------------------------------------15. 1. v 17,30 h
CESTOPISNÁ BESEDA
Zveme vás na cestopisnou besedu do Bétel
bistra, tentokrát s názvem: Sibiř krutá a
zraněná s řečníkem Mgr. Evaldem
Ruckým. Projekce fotografií, ochutnávka
krajové speciality, vstup zdarma.
Vystoupení Bétel bandu v Nowe Sóli

Klub Evergreen v Herrnhutu
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Inzerce

soukromé i firemní inzeráty
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DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ
ČÍSLA

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

Telefon: 485 143 161

E-mail: info@chrastava.cz

Inzerce je černobílá a uvnitř vydání.
Barevná inzerce se sjednává na celý rok dopředu.
Uzávěrka celoroční barevné inzerce na rok 2017 bude 18. 11. 2016.
Bližší informace získáte v kanceláři Společenského klubu.

PILAØSKÁ VÝROBA
Jiří HAVEL

kompletní dodávky
stavebního řeziva
PROVOZOVNA – PILA:
Oldřichovská ul.
463 34 HRÁDEK NAD NISOU
tel.: +420 721 829 184
e-mail: havles@volny.cz
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VÝROBCE REKLAM
TISKÁRNA grafické studio
/ reklamní títy / infosystémy / bannery
/ vizualizace / letáky / broāury / vizitky
/ velkoploný digitální tisk / polep aut
NOVINKY hrnky s potiskem / fotoplátna
Vítkovská 468 - CHRASTAVA
tel.: 603 260 778 www.recodesign.cz

ve od vizitky po bilboard...
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VAVERA

cestovní agentura

POZNÁVACÍ A POBYTOVÉ ZÁJEZDY
ZÁJEZDY NA OBJEDNÁVKU
Náměstí 1. máje 46
CHRASTAVA
tel.:

www.adv.cz 480 000 000

725 985 020

cavavera@email.cz

...s námi až na konec světa

PØIPOJENÍ K INTERNETU
již od 200,-Kč za měsíc!

PROCHELEKTRO

s.r.o.

1990  2016

revize hromo a elektro
energetika staveb / elektroenergetika
pronájem ploiny 16 m
hledání poruch na kabelech
vytýèování el. sítí

DODÁVKY HW a SW
internet telefon poèítaèe
Dr. M.Horákové 44 / LIBEREC / info@adv.cz

Chrastavské listy

1990 - 2016

MONTÁŽE

REVIZE

OPRAVY

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

www.prochelektro.cz

PARTNERSKÁ MÌSTA
CHRASTAVY
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