78
2016
internet: www.chrastava.cz
Připomeňme si až neuvěřitelnou historii
posledních let. Fotbalový tým po bleskových povodních ze dne 7. srpna 2010 dva
roky doslova živořil, neboť neměl kde
v Chrastavě hrát. Dva roky veškerá utkání i
tréninky musel absolvovat mimo Chrastavu, za což patří všem obcím, které poskytly
azyl, velký dík, ale doma je doma.
V sezóně 2011/2012, kterou strávili chrastavští fotbalisté kompletně v exilu, jen o
fous unikli sestupu do okresního přeboru,
když v 1.B třídě obsadili 12. místo ze 14
účastníků (2 celky sestupovaly) se ziskem
26 bodů (7 vítězství, 5 remíz, 14 porážek)
daleko za Novou Vsí i za béčkem Hrádku
nad Nisou.
Po vybudování zbrusu nového hřiště a návratu na domácí půdu se fotbalisté rozjeli
k neuvěřitelné „Klapzubácké“ jízdě, která
v chrastavském fotbale nemá obdoby a je
zřejmě výjimečná i v celostátním měřítku.
V sezóně 2012/2013 Chrastava zvítězila
suverénně s náskokem 11 bodů v 1.B třídě,
když zvítězila s bilancí 20 vítězství, 3 remízy a 3 porážky a získala 63 bodů.
V sezóně 2013/2014 naši fotbalisté zvítězili

Poprava øeditelky
výchovného ústavu

Záøijový veèer se starostou:
O vodì a Torówu
s hejtmanem Libereckého kraje

Rozdìlení grantu na sport a kulturu

Koupalitì je OTEVØENO!

Sportovní zpravodajství

Pozvání na chrastavskou
a krytofovodolskou pou

Sekretariát MěÚ – 482 363 811
MĚSTSKÁ POLICIE CHRASTAVA

603 941 561 603 347 676

e-mail: listy@chrastava.cz
s náskokem 7 bodů v 1.A třídě ziskem 62
bodů s bilancí 20 vítězství, 2 remízy a 4 porážky.
V sezóně 2014/2015 obsadil náš tým v krajském přeboru ziskem 53 bodů 2. místo (17
vítězství, 2 remízy, 7 porážek).
V letošní sezóně 2015/2016 získala Chrastava titul mistra Libereckého kraje s neuvěřitelnou bilancí 25 vítězství a 1 porážky
75 bodů se skórem 128:22, s náskokem 17
bodů před druhým a 30 bodů před třetím
týmem. Nejlepší střelec mužstva Jakub
Beneš nastřílel více branek než řada týmů
jako celek.
Zastupitelstvo města podpořilo historický postup fotbalistů do divize
Jelikož v loňském roce bylo pravděpodobné, že budou do divize postupovat
dvě mužstva, rozhodovalo Zastupitelstvo
města Chrastavy již tehdy na mimořádném
zasedání o finanční podpoře fotbalistů. Po
bouřlivém jednání však podpora o jediný
hlas neprošla. Návrh však byl opakovaně
zařazen ještě na další řádné zastupitelstvo,
kde po ještě bouřlivější debatě a po hodinovém uzavřeném jednání zastupitelů byl
sice návrh téměř jednomyslně schválen,
ale vzápětí došla zpráva, že postupuje jen
jedno mužstvo a tudíž se postup Chrastavy
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do divize nekonal.
V letošním roce si již fotbalisté svými úspěchy a pílí podmanili zastupitele prakticky
všechny. Mimořádné zastupitelstvo města
rozhodlo o podpoře v požadované výši 400
tis. Kč na sezónu 2016/2017 během několika minut všemi hlasy s jedním zdržením.
Zastupitelstvo tím dalo jasně najevo, že si
historické „jízdy“ našich fotbalistů, při které
během 4 let postoupili ze sedmé do čtvrté
nejvyšší soutěže, váží. Jejich úspěch a
vzorná reprezentace města vyniká tím více,
že se jedná o premiérový postup do čtvrté
ligy (pod názvem divize) po 93 letech existence fotbalového oddílu v Chrastavě.
Slavnostní přijetí hejtmanem Libereckého kraje
Ve středu dne 8. června 2016 slavnostně
přijal fotbalový tým Chrastavy hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta. Poblahopřál fotbalistům nejen k vítězství v Libereckém kraji a postupu do divize, ale ocenil
celou jejich popovodňovou spanilou a neuvěřitelnou jízdu soutěžemi hranými v Libereckém kraji a přislíbil svoji osobní účast na
prvním divizním utkání, které se v srpnu
bude v Chrastavě hrát.
V Chrastavě dne 9. 6. 2016
Michael Canov, starosta
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Fotogalerie

... akce v obrazech

Historický postup chrastavských fotbalistù do divize

o

Okénko starosty

mìsta Chrastavy
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Otevøený dopis emeritního øeditele VÚDDSZSJ Zdeòka Peldy
ministryni kolství Kateøinì Valachové

Podìkování Chrastavákùm
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-vzalo na vědomí
rozhodnutí Ministryně školství o zrušení výchovného ústavu s tím, že zůstane zachován dětský domov se školou (zařízení pro děti do 15 let s
nařízenou ústavní či ochrannou výchovou).
- v y s l o v i l o v ů č i z ř i z o v a t e l i M Š M T p o ž a d a v e k,
aby i při omezení věkové hranice dětí pobývajících v daném zařízení byl zaveden v dětském ústavu se školou režim minimalizující ohrožení
občanů a majetku občanů města ze strany klientů tohoto zařízení.
- v y s l o v i l o v ů č i z ř i z o v a t e l i M Š M T p o ž a d a v e k,
aby v případě, že nebude schopen či ochoten minimalizovat nebezpečí pro občany města Chrastava, tak jak je to požadováno v předchozím
bodě, přestalo toto zařízení vykonávat svou činnost na katastru města Chrastava.
-pověřilo
starostu města, aby soustavně usiloval o jednání se zřizovatelem do doby naplnění jednoho ze dvou předcházejících bodů tohoto usnesení

Rozdìlení grantu mìsta Chrastavy
pro rok 2016
Zastupitelstvo Města schválilo na svém zasedání dne 27. 6. 2016
rozdělení grantu města Chrastavy pro rok 2016 na podporu rozvoje
sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu.

Od støedy 1. èervna je otevøeno
chrastavské koupalitì
Ve středu 1. 6. 2016 bylo pro návštěvníky opět otevřeno
městské přírodní koupaliště ve Sportovní ulici.
Provozní doba bazénu zůstává nezměněna:
pondělí – neděle 10:00 – 19:00 hodin.
Oproti minulému roku byla prodloužena otevírací doba celého
areálu, včetně hřiště pro beach volejbal, a to do 20:00 hodin
(od 20:00 hod. po dohodě se správcem).
Vstupné a ceny půjčovného zůstávají stejné:
-

základní:
20,- Kč/den
zlevněné (děti do 15 let, důchodci, osoby ZTP)
10,- Kč/den
po 18:00 hodině jednotné vstupné 10,- Kč
Volejbalový kurt beach
20,- Kč/hodina
Míč na volejbal
5,-Kč/hodina
Sada na badminton (2 rakety + košík)10,-Kč/hodina
Sada na stolní tenis (2 pálky + míček) 10,-Kč/hodina

Součástí areálu je stejně jako v minulých letech občerstvení v
restauraci „Na koupališti“, kde se současně prodávají
vstupenky a půjčuje doplňkové vybavení, případně se zde
domlouvá pronájem beach volejbalu.
Všichni jste zváni a těšíme se na Vaši návštěvu!
V Chrastavě dne 30. 5. 2016
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava
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Heslo: Tøiïte odpad, má to smysl! stále platí

Nové dopravní znaèení: kamiony do centra nemohou!

Z deníku Mìstské policie
Chrastava  kvìten 2016
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Ve dnech 14. – 19. června 2016 v ZOO Liberec se konal XI. ročník celostátní soutěže O cenu modrého slona. Je to kulturní stánek zájmové
činnosti pro zdravotně postižené a jejich přátele. Každým rokem pořadatelé, CZP Libereckého kraje spolu s partnerskou organizací
ARTEFAKTUM-CZ, připraví nejedno překvapení. Například letos byla výstava exponátů přemístěna do nově zbudovaného pavilonu EXPO
ZOO. Každým rokem zaznamenáváme vzrůstající účast přihlášených děl v jednotlivých kategorií, která se počítá v řádech tisíců. Proto
rozšířená výstavní plocha byla s povděkem vítána. Posloužila k vyšší úrovni a prohlídka celé expozice se stala zajímavější a inspirativní pro
mnohé z nás. V úterý slavnostním přestřižením pásky se otevřely brány expozice veřejnosti, která pak celý týden netrpělivě očekávala
vyhlášení cen XI. ročníku soutěže. To se uskutečnilo v sobotu na Letní scéně přírodního amfiteátru v Lidových sadech ZOO Liberec.
Odborná porota stála opět před nelehkým úkolem vybrat a ocenit ty nejlepší v deseti kategoriích.
Obraz: „Šťastné děti“, malované jako společné dílo malými školáky volnočasové aktivity TVOŘÍLEK při Společenském klubu Chrastava
získalo prestižní cenu za mimořádné ztvárnění myšlenky projektu: „Bez bariér v duši i v životě“. Nejmladším talentům soutěže se tak dostalo
překvapivé uznání. Jmenovitě: Simona Mouchová, Šimon Knap, Tomáš Sklenář, Nikola Sklenářová, Zdeněk Petr Čálek, Barbora
Berdjarová, Eliška Kučerová, Viktorie Váňová a Anna Kracíková.
Jana Eichlerová
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Komorní koncert v CVA

PŘIPRAVUJEME.....

NEJÚSPÌNÌJÍ

SPORTOVEC

CHRASTAVY
2015-2016

Divadelní spolek ukonèil sezonu
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DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

PROGRAM KINA
ČERVENEC 2016
Změna programu vyhrazena! Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
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Informaèní schùzky kurzù Spoleèenského klubu

13

s

Sport

informace sportovních klubù

Pøedprázdninové zprávy z Orientaèního klubu Chrastava
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TJ Spartak Chrastava  oddíl kopané
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Mìsto jako arboretum  3. díl
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Douglaska u pěšinky v Chrastavě

KOMUNITNÍ CENTRUM BÉTEL
J E D N O TA B R AT R S K Á C H R A S TAVA

19

Hurá na hůlky
Vždy ve středu za každého počasí se v 10 hodin před Bételem schází parta čilých hůlkařek a hůlkařů a čekají na další krásné 6-8 km dlouhé
šlapání. Pokaždé se necháme překvapit, co zajímavého si pro nás pan Vokál a paní Coufalová připravili. Poznáváme okolí Chrastavy a
Hrádku n. Nisou a někdy nás naši spolehliví řidiči odvezou i kousek dál. Tak jsme poznali okolí Oybinu a Jonsdorfu v Německu, kam bychom
se jinak nedostali. Po úspěšném výletu se vždy zastavíme v Bétel bistru, abychom doplnili ztracené kalorie. Chceme tímto poděkovat našim
řidičům panu Čálkovi a panu Vokálovi a také paní Coufalové za krásné celoroční zážitky. Těšíme se na další šlapání a také rádi uvítáme nové
tváře. Za všechny hůlkařky a hůlkaře
Gerda Boudová

Výlet Klub Evergreen do Jizerských hor
Výlet do Jizerských hor byl posledním výletem před prázdninami. Často vyhledáváme zajímavá místa kdesi daleko a přitom téměř za
humny - v Jizerských horách je ještě mnoho krásných koutů, které nás dovedou nadchnout.
Ve středu 22. 6. se před Bételem sešlo 27 seniorů připravených na výlet. Bylo nás hodně, ale Bůh nám požehnal tak, že pro každého se
našlo místo v autech. Spokojeně jsme vyrazili. Prvním cílem výletu se stala malá zoologická zahrada v Hraběticích. Byli v ní nádherní koně,
oslík, velbloud, puma, mýval a další zvířata. V tomto příjemném, až domácím prostředí se nám velmi líbilo.
Dalším naším cílem byla rozhledna Slovanka. Nahoru na rozhlednu se odvážili téměř všichni a tak jsme se mohli pokochat krásným
výhledem do krajiny. Naplnilo nás radostí, že jsme výstup bez komplikací zvládli. Máme úžasnou zem, jen je potřeba se zastavit a pozorně se
zadívat. Zaujati krásnou přírodou jsme se vraceli ke kapličce v Hraběticích. Značení cesty nebylo zcela dokonalé a tak nám bylo dopřáno užít
si lesa více, než jsme plánovali. Když jsme unaveni dorazili na místo, rádi jsme využili možnost přesunu auty k restauraci s rozhlednou
Královka. Tady jsme si odpočinuli, poseděli a popovídali o různých věcech, které nás zaujaly v životě města Chrastavy. Na Královce nám bylo
moc pěkně, počasí se vydařilo a všichni měli dobrou náladu. Již se těšíme se další prázdninové výlety.
Jiří Coufal
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Náš úspěšný den 5. 6. 2016 v Lukášově na zkouškách NorthSay
Clean Run 2016. Fenky Juli a Punky běhaly skvěle a ve třech
zkouškách uspěly na výbornou a umístily se tak Juli 3x na 1.místě a
Punky 3x 2.místě. V celkovém součtu Juli 1.místo a Punky 2.místo.
Za krásné čisté běhy v celkové kategorii A1 byly oceněny Juli
1.místo a Punky 2.místo. Fatalka si splnila jednu zkoušku na velmi
dobrou a umístila se 2.místě
Za ZKO Chrastava Šmudlová Zuzana
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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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