Chřibský

zpravodaj

Èíslo 11

Roèník 28

VOLBA STAROSTY
A MÍSTOSTAROSTY MĚSTA
Nově zvolené zastupitelstvo města Chřibská se sešlo na
svém ustavujícím zasedání, jehož hlavním programem
byla volba starosty a místostarosty města.
Starostou města byl zvolen všemi 9 hlasy - Jan Machač.
Místostarostou byl zvolen 6 hlasy - Jaromír Nepovím.
Druhý kandidát - Mirena Švejdová získala 3 hlasy.

VÝBORY A KOMISE
Předseda kontrolního výboru - Josef Navrátil
Předsedkyně finančního výboru - Věra Musilová
Komise pro výstavbu - Ing. Jan Machač
Komise životního prostředí a sociální - Mgr. Vít Friml
Komise kulturní - Mirena Švejdová

Město Chřibská pořádá smíšený
VÁNOČNÍ TURNAJ V BOWLINGU
RESTAURACE RADNICE
28. prosince 2018 od 11.00 hodin
Přihlášky do 27. prosince 2018
(startovné 100 Kč)

Listopad 2018

Cena 5 Kè

Srdečně Vás zveme na
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Dne 1. prosince 2018 od 15.00 hodin
na náměstí ve Chřibské.
Tradiční klobásy, občerstvení,
svařené víno zdarma.
Vystoupení dětí ZŠ a MŠ
Tadeáše Haenkeho.
Ohňostroj.
RESTAURACE RADNICE
MIKULÁŠSKÉ ŘÁDĚNÍ
Dne 8. prosince 2018
od 15.00 hodin.
Soutěže – fotostěna – balíčky.

RESTAURACE RADNICE
V sobotu 1.12.2018 od 18:00
Restaurace RADNICE vystoupí:

Nepřehlédněte...
Dne 20. 11. 2018 proběhnou veřejné volby z řad zákonných zástupců do Školské rady.
Letos proběhnou v budově základní školy v rámci třídních
schůzek.
Za přípravný výbor: Mgr. Olga Vinšová, Mgr. Eva Vavrincová, Mgr. Ivana Zedková.

VLADIMÍR NERUŠIL s kapelou
(WALDA)
a poté k zábavě zahraje kapela
The Spirits
Vstupné zdarma !
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Setkání ročníku 1948
Dne 18. října se sešli spolužáci ročníku 1948 v restauraci Radnice a zahráli si bowling s těmito výsledky:
1. kolo
2. kolo
celkem
1. A. Hrobárová

124 b.

165 b.

289 b.

2. V. Procházková 159 b.

126 b.

285 b.

ČOV v Dolní Chřibské před dokončením (foto Nep)

3. J. Štěpánová

144 b.

138 b.

282 b.

4. B. Šnajdrová

114 b.

162 b.

276 b.

Napsali nám...

5. K. Procházka

158 b.

93 b.

251 b.

6. M. Šedá

125 b.

124 b.

249 b.

7. J. Nepovím

110 b.

124 b.

234 b.

8. Z. Havlová

113 b.

104 b.

217 b.

9. K. Novotný

87 b.

115 b.

202 b.

Další setkání 12. 11. 2018 ve 14.00 hodin

Setkání po 50 letech
Chtěla bych se s vámi podělit o setkání spolužáků a
učitelů 9. třídy základní školy ve Chřibské, kde jsme
spolu strávili chvíle ve školních lavicích v letech 1959 až
1968. Sraz jsme měli v 16,00 hodin před školou Tadeáše
Haenkeho ve Chřibské, kde se nás ujala zástupkyně ředitele Jitka Havlíčková a provedla nás celou školou, za to jí
moc děkujeme. Škola je nádherně vybavená a moc se toho
změnilo. Také jsme zasedli do lavic a zavzpomínali na léta
zde prožitá. Potom jsme se přesunuli na hotel Permon
na Bajtlichu, kde jsme se sešli v hojném počtu a náramně
jsme se pobavili. Také děkujeme personálu na Permonu
za obsluhu a výborné jídlo a děkujeme paní Eleonoře
Novákové a Marušce a kuchařkám.
Těšíme se zase za 5 let, kdy si to zopakujeme.
Dana Bencová

*

Vážení,
Lužická nemocnice intenzivně pokračuje s rekonstrukcí
PAVILONU I (U Nemocnice 1298/6). Poté, co byla otevřena
gynekologická stanice (jako součást chirurgického oddělení), tak 17. října začali pacienti využívat zrekonstruované prostory lůžkové části chirurgie v přízemí budovy
(v minulosti porodnické oddělení). Chirurgické oddělení
získalo během několika týdnů rekonstrukce větší prostor i
zcela nový vzhled, díky kterému je pro pacienty příjemnější
a komfortnější. Oproti předchozímu stavu mají pacienti k
dispozici dva nadstandardní pokoje, kde je kromě televize
k dispozici také vlastní sociální zázemí. Denní poplatek dle
aktuálního ceníku vyjde na 400 korun.
Standardní pokoje jsou vybavené novým nábytkem.
Přestěhované jsou do stejného podlaží i chirurgické ambulance. V další etapě zahájí nemocnice práce v prvním patře, kam se z Pavilonu II (Lesní 1062/26) přemístí interní
oddělení a JIP - ošetřovatelská lůžka zůstávají nadále
v PAVILONU II. Současně se budou připravovat prostory
po chirurgických ambulancích, kam bude přemístěna celá
gastroenterologická ambulance, která se nyní nachází též
v PAVILONU II.
Celková rekonstrukce by měla být ukončena do konce
roku. V příštím roce 2019 připravujeme Den otevřených
dveří, kde budete mít možnost navštívit tyto zrekonstruované prostory nemocnice.
Bc. Eva Houfová, sekretariát ředitele

Z klubu seniorů...
Začátkem října jsme podnikli zájezd do nejsevernějšího
města v České republice Šluknova, kde jsme navštívili zámek, který se po ničivém požáru v roce 1986 a dvacetiletém
chátrání opět zaskvěl ve své obnovené kráse. Prohlídkový
okruh s průvodcem zahrnoval všechny prostory zámku,
včetně zámecké půdy a krásných dobových místností.
V tomto měsíci jsme také oslavili narozeniny našich členů
klubu při dobré zábavě a pohoštění.
-- Velice smutnou zprávou pro náš spolek seniorů je,
že nás navždy opustila dlouholetá členka, zakladatelka a
předsedkyně paní Olga Benešová.
V měsíci listopadu oslavují: Ludmila Baráková 81 let
Jitka Janoušová
76 let
Jaroslav Mamaj
69 let
Oslavencům přejeme vše nejlepší a hlavně hodně zdravíčka.
(AM)
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Procházka Chřibskou
krok za krokem
(XXIII. část)

„Niederkreibitzer Strasse“ „Dolnochřibská ulice“. Vpravo pekárna
č.p. 153

Při dnešní procházce Chřibskou zůstáváme stále v „Dolnochřibské ulici“, ve které se nacházely během let různé
obchody a živnosti.
V domě č.p. 134 bylo pekařství, v č.p. 135 prodej vína
a lihovin, v č.p. 156 prodej porcelánu, kuchyňských potřeb
a železářství, v č.p. 157 prodejna zeleniny, v č.p. 159 bylo
železářství, v č.p. 160 prodej cukrovinek, v č.p. 166 byl
koloniál. V č.p. 177 se nacházel obchod s potravinami
konzumního spolku „Concordia“. V secesní budově č.p.
178 provozoval pan Karl Weiss obchod s módním zbožím
a galanterií, také zde byla prodejna knih a obrazů, v roce
1949 sem byl přemístěn Poštovní úřad. V domě č.p. 190 byl
obchod s bavlněným zbožím, ale také trafika. Pan Johann
Gampe zde provozoval zlatnictví a prodej optiky.
Ze živností se zde provozovala tato řemesla. V č.p. 135
byla likérka pana J. Eislera a v č.p. 139 likérka firmy
F. Püsche. V č.p. 141 byl holič, v č.p. 142 klempíř, v č.p.
154 švec, v č.p. 155 byl hostinec „Zum Bad“ a sedlářství s
tapetářem, v č.p. 157 se nacházel zubní technik a dámská
krejčová, v č.p. 189 se vyráběly nitě a v č.p. 190 provozoval
svoji živnost fotograf Johann Gampe.
V průběhu let staré dřevěné domky kupují noví majitelé,
kteří je nechávají zbořit a na jejich místech se staví nové
zděné budovy (č.p. 162 K. Hille, 164 J. Horn).

Budova č.p. 178 od roku 1949 poštovní úřad
(pokračování na str. 4)
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Procházka Chřibskou
krok za krokem

Pokračování ze str. 3
V roce 1900 pan Adolf Wenzel koupil za 5650 K od pana
M. Eschlera domek č.p. 153 a na jeho místě mu v následujícím roce chřibský stavitel Franz Svoboda postavil velký,
zděný dům, ve kterém byla zřízena pekárna. Po roce 1945
zde působil jako pekař Jindřich Novotný, později František
Žák.
V budově č.p. 136 bydleli Johann a Marie Rothe, majitelé
mechanické tkalcovny založené v roce 1928, která se nacházela v bývalé továrně na nitě firmy „Brüder Schubert“
č.p. 291 v Nádražní ulici.
V budově č.p. 137 bydlel místní dlouhodobý lékař MUDr.
Josef Rothe, který se narodil v Horní Chřibské v roce 1842.
Vystudoval gymnázium v Litoměřicích a České Lípě, od
roku 1863 studoval medicínu ve Vídni, kde v roce 1869
promoval na „Doktor medicíny - chirurg“. V roce 1870 se
stal komunálním lékařem pro Chřibskou, Dolní Chřibskou,
Rybniště a Doubici. Tuto praxi zde provozoval až do roku
1912. Pan Josef Rothe byl spoluzakladatelem městské
spořitelny v Chřibské, v letech 1878 1913 byl městským
radním, členem okresní rady, školním inspektorem a také
vedl městskou kroniku. Doktor Josef Rothe zemřel v roce
1925 ve věku 83 let.
V roce 1937 byla v této ulici položena nová kanalizace a
následně byla vydlážděna. Tyto práce byly příležitostí pro
nezaměstnané.

(XXIII. část)

Konrad Henlein v Dolnochřibské ulici u č.p. 191

Pokládání kanalizace v roce 1937
Po záboru Sudet v roce 1938, kam patřila, také Chřibská,
byla „Dolnochřibská ulice“ pojmenována po čelním politikovi SdP na „Konrad-Henlein- Strasse“, „Ulice Konrada
Henleina“.
Konrad Henlein navštívil Chřibskou 25. srpna 1938, když
se vracel z návštěvy u knížete Kinského na loveckém zámečku Balzhütte (Na Tokáni). Zároveň si prohlédl domov
mládeže SdP na Čechově vrchu v Dolní Chřibské. Poté
pomalou, okázalou jízdou projel automobilem Dolní Chřibskou do Chřibské, kde se u č.p. 191 zastavil, vystoupil
z vozu, převzal květiny a pozdravil se za velkého jásotu se
svými soukmenovci.

Dláždění Dolnochřibské ulice v roce 1937
Po II. světové válce byla ulice přejmenována na „Ulice
T.G. Masaryka“.
Tak jako v jiných částech města se i v této ulici bouraly
domy, ale nejvíce v roce 1966, kdy byla zbořena souvislá
řada budov, kvůli pozdější výstavbě panelových domů.
V roce 1945 se v této ulici nacházelo celkem 34 budov,
v dnešní době jich zde stojí pouze 15.
Josef Navrátil (pokračování)
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Šneci v akci
Za poslední měsíc a půl se toho v našem týmu odehrálo
poměrně dost. Velké množství závodů a pokaždé někdo
v našich barvách na stupních vítězů.
15. 9. 2018 se v České Lípě konal čistě běžecký závod
s názvem City cross run & walk. Tohoto závodu jsem se
z našeho týmu zúčastnil pouze já a Štefan Hriadel. Vydal jsem se na nejkratší tříkilometrovou trať a nějakým
zázrakem se mi podařilo vybojovat překvapivé 2. místo.
Štefan se postavil na start závodu, který měřil 16 km,
a v konkurenci velmi dobrých běžců obsadil slušné 29.
místo.
O týden později jsme se v počtu zhruba 25 lidí postavili větší výzvě - Spartan Race Lipno - 2 dny, 3
závody, 50 kilometrů, převýšení skoro 3000 metrů.
V sobotu jsme se vydali na nejdelší závod Beast (25
km). Většina týmu „běžela“ pohromadě a cílem bylo
dokončení závodu všemi Šneky - povedlo se!!! V neděli
v 9:30 hod. jsme se postavili na start kratšího závodu
Super (lehce přes 16 km). Tempo bylo podstatně rychlejší než v sobotu a bylo to znát. V průběhu závodu se
začaly ozývat křeče a poslední kilometry jsme zvládli
jen silou vůle. I tak z toho bylo super umístění. Jako
tým jsme společně s Jaroslavem Hriadelem, Milošem
Lukačovičem a Pepou Stejskalem vybojovali 16. místo
z 99 týmů. Po zhruba dvouhodinové regeneraci jsme
ve 14:00 hod. odstartovali do posledního závodu tohoto
víkendu. Značně unaveni jsme zdolali i 9 km dlouhý
Sprint. Jako tým ve složení Lukáš Novák, Jaroslav Hriadel, Miloš Lukačovič a Jana Sedláčková jsme skončili
13. ze 172 týmů.
28. 9. 2018 Gladiator Chalenge Kralupy nad Vltavou
Závod, který měl „pouhých“ 5 km, ale co se týká překážek,
byl nejtěžší ze všech. Obrovské množství variant ručkování ihned za sebou. Tyto překážky se postaraly o to, aby i
zkušené závodníky přestalo poslouchat jejich vlastní tělo.
V tomto závodě jsme měli několik jednotlivců a všichni
jsme závod úspěšně dokončili. O to, aby se Šneci zapsali
do historie tohoto závodu, se postaral náš dámský mix
ve složení Janča Sedláčková a Lucka Kudlová. Holky po
parádním výkonu vybojovaly 2. místo!!
21. 10. 2018 Gladiátor Race v Praze se také vyvedl.
Tým Šneci ve složení Lukáš Novák, Miloš Lukačovič,
Jaroslav Hriadel a Štefan Hriadel poprvé v sezoně
ovládl závod Gladiátor Race a skončili na 1.místě!!! A
aby toho nebylo málo, tak Šneci Team ve složení Olda
Benych, Vojtěch Zavadil, Pavel Šedý a Radislav Střílek
obsadili v nabité konkurenci také skvělé 7. místo.
Doposud posledním závodem byl 28. 10. 2018 půlmaraton ve Starých Krečanech. My jsme si vybrali závod
štafet, ve kterém každý ze 4 závodníků musel uběhnout
5,3 km. Závodu se zúčastnilo celkem 12 štafet, z toho
dvě nesly název Šneci Chřibská. Štafeta ve složení Novák, Lukačovič, Hriadel Štefan a Hriadel Jaroslav vybojovala 2. místo a štafeta ve složení Střílek, Kudlová,
Novák, Zavadil obsadila 6. příčku. Tímto bych chtěl za
podporu poděkovat městu Chřibská a za super reprezentaci všem našim členům.
Lukáš Novák

Olda při plazení v Praze

Stříbrné Šnečky v Kralupech

Šneci na Lipně

Zlatí Šneci v Praze
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Zprávy ze sportu
Automatický zavlažovací systém fotbalového hřiště ve
Chřibské
Před deseti lety, když jsem od Jaroslava Martikána
převzal fotbalový klub FK Chřibská, jsem měl takový
sen. Vybudovat automatické zavlažování a dodělat nové
kabiny. Po deseti letech se stal sen skutečností. Nové kabiny, které jsme začali budovat na jaře 2011, nám slouží
už čtyři roky a zavlažování jsme převzali od firmy EUROGREEN CZ s.r.o., 19. 10. 2018. Původní závlaha řešená
pomocí přenosných postřikovačů vyžadovala permanentní obsluhu a nemalé provozní náklady. Nyní se Chřibská může pochlubit novým automatickým zavlažovacím
systémem fotbalového hřiště. Pro závlahu hrací plochy
byl navržen závlahový systém s postřikovači s certifikací
TUV a UEFA. V centru hlavní hrací plochy jsou umístěny
2 postřikovače s krytem pro umělou trávu a po obvodu
hřiště je umístěno 10 postřikovačů s plastovým krytem.
Zvolili jsme robustní úderové postřikovače velmi jednoduché konstrukce s vysokou životností, spolehlivostí a zárukou 5 let. Důmyslný ovládací systém zajistí rovnoměrnou
distribuci vody. Zároveň umožňuje spouštět zavlažovací
programy v nočních hodinách a tím eliminuje odpar vody.
Nová závlaha pomůže snížit provozní náklady na elektrickou energii, ale především sníží spotřebu užitkové vody.
FK Chřibská spolek, tímto děkuje zastupitelům města
Chřibská, bez kterých by se toto nemohlo nikdy uskutečnit, jelikož náklady na automatické zavlažování se pohybují v řádech stovek tisíc korun.
Za FK Chřibská spolek
předseda a místostarosta města Chřibská
Jaromír Nepovím

Cíle pro rok 2019 MTB:
Kompletní série Peklo severu - Malevil cup international maraton - Kolo pro život Česká spořitelna - MTB
maraton Nové Město na Moravě.
Silniční: Okolo Vlčí hory - Okolo 80 dubů - Tour de Zeleňák
S pozdravem Jaroslav Mamaj

J. Mamaj na závodě „Peklo severu 2018“

Společenská kronika...
V listopadu oslavují:

Helena Kotrbatá
Josef Růžička
Jitka Janoušová
Dáša Roztočilová
Jiří Šedý
Jana Hlaváčková
Jozef Izrael
Karel Procházka
Alexandr Benc

Všem srdečně blahopřejeme!
Nové zavlažovací zařízení na hřišti FK Chřibská

Cyklistika
Tour de Zeleňák je silniční cyklistický závod pro širokou
veřejnost, který se koná vždy první sobotu v září.
Bohužel počasí nám nepřálo, ale i přesto se na startu
sešlo dost příznivců a nadšenců této tradice. A atmosféra
byla i přes počasí parádní.
V umístění jsem nakonec obsadil, při klouzačce z kategorie muži, 26. místo.
A závěrem MTB xc cross country ze série PEKLA SEVERU závodem na Varnsdorfském hrádku s velmi náročnou
tratí, která opravdu nenechala vydechnout, jsem skončil
na 11. místě a celkově v seriálu Pekla severu 2018 jsem se
umístil na 4 místě.

Vzpomínka...
Dne 30. 11. uplynul 1 rok, kdy po krátké
nemoci odešel Václav Kotrc.
Stále vzpomínáme. Manželka, synové a dcery
s rodinami. Sestry Jarmila a Vlasta s rodinou
a příbuzní.

Úmrtí...
Všem blízkým a známým s lítostí oznamujeme, že dne 28.
10. 2018 v dopoledních hodinách zemřela paní Serafína
Hanzalová ve věku nedožitých 87 letech.
Syn Jaroslav a rodiny z České a Slovenské republiky.
CHŘIBSKÝ ZPRAVODAJ l vychází 1x měsíčně l č. 11 vyšlo dne
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