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Gratulujeme Šnekům za úspěch v řecké
Spartě a děkujeme za dobrou
reprezentaci našeho města.

Příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho štěstí v novém roce
přeje zastupitelstvo města,
městský úřad, starosta
a místostarosta

Nepřehlédněte...
Vážení rodiče dětí narozených v roce 2018.
Rádi bychom uspořádali počátkem roku 2019 vítání
občánků. Máte-li zájem zúčastnit se tohoto svátečního
aktu, nahlaste se na městském úřadu u paní Šefarové.
S termínem vítání občánků pak budete včas seznámeni.
MiŠ - kulturní komise

29. 12. kostel sv. Jiří v 17.00 hodin

Jakub Jan Ryba:

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

Pásmo českých vánočních koled

Účinkují: Rumburský komorní orchestr,
Vilémovský chrámový sbor,
smíšený sbor Mikulášovice,
pěvci ze Sebnitz a Neustadt
Dirigent: Patrik Engler
Pořádá: Město Chřibská a Sdružení
Tadeáše Haenkeho, z. s.
Děti ZŠ při vystoupení u vánočního stromu
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Sdružení Tadeáše
Haenkeho
Letošní rok spěje ke konci, a tak se Sdružení Tadeáše
Haenkeho sešlo v sobotu 17. listopadu v sále restaurace
Radnice ke své podzimní valné hromadě. Jednání zahájila
předsedkyně sdružení Helena Krausová přivítáním všech
přítomných, po kterém následovalo zhodnocení činnosti
STH v roce 2018.
Hlavní náplní činnosti sdružení byla kultura.
Ve zdejším kostele proběhlo několik zdařilých a hojně navštívených koncertů, kde nám své umění předvedli kromě
nám již důvěrně známých umělců i další, které jsme zde přivítali poprvé a jistě ne naposledy. Úspěch měla též beseda
či přednáška o životě potomků českých vystěhovalců v Brazílii a velký ohlas měla výstava o životě Tadeáše Haenkeho, uspořádaná členy STH v Oseku u Duchcova, obohacená
o obrazy Václavy Benešové. Letošní sezonu zakončilo, jako
každý rok, společné posezení při Martinských husách.
Náplň činnosti STH v roce 2019 se již připravuje a můžeme se těšit na další koncerty klasické hudby a na jiné
akce.
Starosta města Jan Machač pohovořil o dění ve městě
a o probíhajících i chystaných stavebních akcích. Zmínil mimo jiné průběh výstavby čističky odpadních vod,
rekonstrukci bývalé fary a sokolovny a zodpověděl několik
dotazů. O návštěvnosti muzea informoval Josef Navrátil a
s pokladní zprávou seznámila přítomné Irena Portešová.
Závěr jednání patřil H. J. Rocheltovi z Budyšína.
( FS )
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Martinské husy
Ke svátku sv. Martina neodmyslitelně patří dobře vykrmená a upečená tzv. Martinská husa. Původ spojitosti mezi
svatým Martinem a husou můžeme nalézt v legendě. Ta
praví, že husy sv. Martina při kázání tolik rušily, že nyní
pykají na svatomartinském pekáči. Ať už to bylo tak nebo
úplně jinak, je dnes vlastně úplně jedno.
Každopádně tradice je tradice, a tak si na svatomartinské
huse letos 17. listopadu v restauraci Radnice pochutnali
i členové Sdružení Tadeáše Haenkeho se svými rodinami a
přáteli. Masíčko bylo krásně vypečené, knedlíky nadýchané a pivo nebo víno celou tu dobrotu krásně spláchlo. Celému personálu restaurace patří dík za rychlou a bezchybnou
obsluhu.
Prostě - kdo přišel, nelitoval.
Tak, a teď si naopak užijme postní období adventu, protože Vánoce se blíží. A to zas bude něco, vážení! No, však
to všichni znáte.
( MiŠ )

Martinské husy 2018 (foto MiŠ)

Další rekonstrukce městské komunikace

Krátce z města...
Učitelé a žáci školy společně s panem starostou zasadili
ke stému výročí ČSR a zároveň k stodesátému výročí založení školy náš národní strom lípu. Přáli bychom si, aby
nastávajícím generacím připomínala tyto dvě významné
události a zároveň, aby lípa vytvořila, na zahradě školy
příjemné prostředí pro vyučování i k trávení volného času.
(uč. ZŠ )

Setkání u vánočního stromu

Z klubu seniorů...
V měsíci prosinci oslavují:
Zdeněk Hübner
81 let
69 let
Kristina Kavková
Členové klubu přejí vše nejlepší a hlavně hodně zdraví
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Procházka Chřibskou
krok za krokem
(XXIV. část)

Továrna Karla Hilleho, vlevo vila č.p. 162

Při procházce Chřibskou se naposledy podíváme do bývalé Dolnochřibské ulice. Na samém konci této ulice stojí dvě
secesní vily místních průmyslníků.
Vila č.p. 162 byla postavena v roce 1907 pro továrníka
Karla Hilleho. Zakladatel firmy, Karl Hille senior, se narodil ve Chřibské v roce 1850. Měl dva syny, Karla Adolfa
(narozen r. 1877) a Alfréda Augusta (narozen r. 1882). Dcera Emma se narodila v roce 1880 a provdala se v roce 1905
za Franze Lischkeho, továrníka z Dolní Chřibské.
Karl Hille senior založil v roce 1875 firmu na výrobu
lněných nití. V roce 1881 zakoupil v Dolní Chřibské starý
Gromannův mlýn č.p. 204, ve kterém zavedl výrobu lněných a bavlněných nití a háčkovací a pletací přízí. Továrna
pracovala na vodní pohon, kdy voda byla přiváděna vodním náhonem, od jezu na chřibském náměstí. Změna nastala v roce 1895, kdy byl v továrně zaveden parní pohon.
V roce 1927 byla místním stavitelem Adolfem Hermannem
postavena nová budova barevny. Firma používala, jak bylo
tenkrát zvykem, název po kopci Bukovina stojící na jihu
od Chřibské BUCHHÜBLER ZWIRNFABRIK, ochrannou
známkou byly tři včely a monogram KH.
Karl Hille junior byl v roce 1910 jedním z akcionářů a po
smrti svého otce v roce 1929 je veden jako jediný majitel
továrny až do roku 1945. Po odsunu do Německa zemřel
v Berlíně v roce 1949.
Po II. sv. válce se firma stala součástí n. p. SPONIT.
(Pokračování na str. 4)

Etiketa továrny Karla Hilleho

(pokračování na str. 4)
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Pokračování ze str. 3

(XXIV. část)

Mlýn na koření - firma Josef Horn a spol.
Druhá vila č.p. 164 v Dolnochřibské ulici byla postavena místní
stavební firmou Adolfa Hermanna pro majitele mlýna na koření
v Dolní Chřibské č.p. 35.
Josef Horn, zakladatel a spolumajitel firmy Jos. Horn a
spol.

mlýn na koření v Dolní Chřibské, se narodil v roce

1860. V roce 1884 se oženil s Emilií, dcerou dolnochřibského továrníka Antona Fritscheho, majitele továrny na nítě
a přízi. Josef Horn a jeho společník Eduard Klemt založili
v roce 1884 firmu Josef Horn a spol. mlýn na koření. Ochrannou
známkou firmy se stal slon. Josef Horn v Chřibské financoval
několik zvelebovacích akcí (rekonstrukci křížové cesty, také
nechal na své náklady vydláždit ulici Seestrasse, která se od té
doby přejmenovala na ulici Josef Horn Strasse, po válce Říční
ulice. Rovněž se jako mecenáš angažoval ve Varnsdorfu). V roce
1926 darovali manželé Hornovi do věže chřibského kostela sv.
Jiří dva velké zvony sv. Josefa a P. Marii, které byly v roce 1942

Vila Josefa Horna č.p. 164 v Dolnochřibské ulici

odvezeny pro válečné účely. V roce 1934 darovali další menší
zvon, který odbíjí hodiny. Za jeho zásluhy mu byl v roce 1932
udělen titul čestný občan Chřibské. Po druhé světové válce byl
jako Němec odsunut do německého města Thüringen. Zemřel
v roce 1947 v osmdesáti sedmi letech v pečovatelském domě
v Löbischau, je pohřben ve městě Gera.
Po roce 1945 ve vile bydlel MUDr. Tuček, který zde provozoval
zdravotnickou ordinaci.

Firma Jos. Horn a spol.

Sáčky na koření firmy Jos. Horn a spol.
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Šneci vyhráli závod
Spartan Race v Řecku
Předposlední závod sezony, kterého se náš tým zúčastnil, se
uskutečnil 3. 11. 2018 v řecké Spartě. Jednalo se o závod Spartan Sprint, který byl součástí mistrovství světa Trifecta Spartan Race. Spartan Race Trifecta World Championship 2018
byl závod, jehož vítězem se stal ten, kdo v součtu zaběhl všechny tři závody (Sprint, Super a Beast) v nejrychlejším čase. Do
Sparty jsme přijeli již v pátek dopoledne a k mému překvapení
tu již v tuto dobu byla skvělá atmosféra. Všichni tu žili světovým šampionátem. Vše dokonale připravené a všude panovala
přátelská nálada. V 18 hodin proběhlo na náměstí seznámení
s pravidly a následoval slavnostní průvod národů. Tento vedl
z náměstí až k chloubě Sparty, a to soše krále Leonida. Během
tohoto průvodu začala již tak skvělá atmosféra ještě gradovat
a nám došlo, že nepoběžíme jen za sebe, za Šneky nebo za
Chřibskou. Druhý den se nám to potvrdilo. Všichni jsme byli
jeden tým, všichni jsme kromě svých týmů reprezentovali
Českou republiku. A v nabité konkurenci závodníků z více než
50 států z celého světa české barvy slavily. Celkový šampionát
žen v Trifectě vyhrála Zuzana Kocumová, takže ve Spartě
zazněla i česká hymna. V mužích obsadil 2. místo Richard
Hynek. V kategoriích Age Group (věkové kategorie) se na
prvních místech ve svých kategoriích umístili další Češi, a to
Martina Fabiánová, Gabriela Nováková a Michal Pavlík. Jak
jsem již psal, my jsme běželi „pouze“ jeden závod - Sprint. Závod, který byl dlouhý 8,5 km, závod, na který jsme se dlouho
připravovali a těšili. Průběh závodu, překážky i pravidla byly
takřka stejné jako u nás. Celkově však byl pocit z tohoto závodu úplně jiný. Atmosféra, se kterou jsme se ještě nikde nesetkali, úžasní obyvatelé Sparty a spousta lidí, kteří se starali
o bezproblémový průběh této velké sportovní události. Další,
z čeho jsem já osobně měl strach, bylo počasí. Ve Spartě bylo
v den závodu 29 stupňů. Nevím, jestli to byla šťastná souhra
náhod nebo spíš potvrzení našeho celoročního snažení, ale závod se všem našim závodníkům náramně povedl. Běželi jsme
v kategorii Open, ve které startovalo zhruba 800 závodníků.
Mezi jednotlivci jsme dosáhli našich nejlepších výsledků. Já
jsem zhruba 500 metrů před cílem doběhl týmového kolegu
Járu Hriadela a poslední stovky metrů a několik překážek
tohoto závodu jsme běželi spolu bok po boku. Trochu nás to
vzájemně vyprovokovalo, našli jsme ještě zbytek sil a posledních zhruba 200 metrů do cíle jsme sprintovali. Járovi se závěr
závodu povedl o trochu lépe a v cíli byl o 1 vteřinu dříve než já.
Velké překvapení pro nás nastalo u výsledkové tabule. Věděl
jsem že jsme závod zvládli výborně, ale... Jaroslav Hriadel
celkové 1. místo, Lukáš Novák 2. místo. Aby toho nebylo málo,
tak se s výborným umístěním přidali i ostatní. Miloš Lukačovič
27. místo, Roman Kratochvíl 31. místo, Jana Sedláčková mezi
ženami 6. místo, Pepa Stejskal 96. místo, Radislav Střílek
131. místo a Jiří Kopřiva 294. místo. S přihlédnutím k tomu,
že závod byl plný mladých sportovců, je potřeba vyzdvihnout
umístění Jirky a především Radka, protože dokázali porazit
stovky lidí, kteří byli o 20, možná i o 30 let mladší než oni.
V kategorii týmů jsme stejně jako minulý měsíc v Praze nenašli přemožitele a dosáhli jsme tak pro mě zatím nejcennějšího
vítězství.
Lukáš Novák

Šneci u krále Leonida v Řecku

Česká výprava ve Spartě

inzerce
Farma
zrálé

Machač

hovězí

maso

Chřibská
(27

prodává

druhů),

čerstvě

vakuově

vy-

balené.

Prodejní místo: Chřibská 233.
Otevírací doba: každý den od 17:00 do 18:00 hod, případně po telefonické domluvě na tel.: 602 407 817.

Setkání ročníku 1948
Dne 12. 11. 2018 se sešli spolužáci ročníku 1948 v restauraci
Radnice a zahráli si bowling s těmito výsledky po dvou kolech:
1. Karel Procházka
464 b.
2. Jaromír Nepovím
419 b.
3. Věra Procházková
395 b.
4. Jarka Štěpánová
358 b.
5. Zdena Havlová
356 b.
6. Bohunka Šnajdrová
345 b.
Další setkání 14. 1. 2019

Fotbalový klub Chřibská
Vás zve na 40. ročník tradičního
SILVESTROVSKÉHO POCHODU
NA STUDENÝ VRCH
(odchod od školy v 9.00 hodin)

Šneci na startu

Zprávy ze sportu
Z fotbalového klubu
Po letní přestávce a rozlosování Okresní soutěže dospělých,
kde bojuje o postup do Okresního přeboru osm mužstev, je FK
Chřibská spolek na 1. místě tabulky s 27 body. Druhý Františkov má bodů 20, což je dobrá pozice pro jarní část soutěže.
První mistrovský zápas v České Kamenici jsme vyhráli
5:2. Druhý zápas v Huntířově jsme vyhráli 4:0 a na domácí půdě s Františkovem jsme prohráli 3:4. Další zápasy:
V Křečanech jsme vyhráli 2:1, doma s Dolním Podlužím
4:3, v Markvarticích 3:0, s Bynovcem doma 6:3, s Kamenicí doma
3:2. Poslední dva zápasy podzimní části soutěže jsme vyhráli
v Huntířově 5:0 a nejdůležitější zápas podzimu jsme vyhráli na
půdě Františkova 1:0, kam jsme přijeli v jedenácti lidech. Po
podzimní části soutěže je na hráčích vidět jistota a sehranost.
Tým se semknul, zůstali jen ti, kteří mají fotbal rádi, a na hřišti
to je vidět. Na jaře 2019 budeme bojovat o postup do Okresního
přeboru dospělých, kam chřibský fotbal bezesporu patří. Jsme
jedni, možná jediní ve výběžku, kde za klub hrají hráči, kteří
jsou z jedné obce.
Děkujeme všem fanouškům, kteří nás přišli podpořit, a těšíme
se na jarní část sezony 2019, která bude, jak doufáme, po dlouhé
době úspěšná. Vše záleží jen a jen na hráčích samotných, jak
budou přistupovat ke každému zápasu.
Vedoucí mužstva Jaromír Nepovím
Celková tabulka
Družstvo
1. FK Chřibská
2. FK Františkov nad Plouč.
3.TJ SK Markvartice
4. FK Česká Kamenice B
5. FK Dolní Podluží
6. TJ Jiskra Staré Křečany
7. FK Multitex Huntířov
8. FK Bynovec

zápasy
10 9 0 1
10 7 0 3
10 6 0 4
10 5 0 5
10 6 0 4
10 4 0 6
10 2 0 8
10 1 0 9

skóre
36:15
20:12
21:15
25:23
35:16
10:21
12:27
9:39

body
27
20
18
17
16
11
7
4

Prodej dřeva ve sběrném dvoře
(p. Bláha)
Město Chřibská prodává dřevěné špalíky
z klestu.
90 Kč/pytel (cca 20-25 kg) výběr, naštípané silné větve.
50 Kč/pytel obsah drobnějších větví cca
50 %.
Záloha na pytel 10 Kč v ceně!
Vhodné na zátop místo třísek, nebo do
kotlů na běžné topení.

Společenská kronika...
V prosinci oslavují:

Marta Vavrincová
Rudolf Bechyně
Zdeněk Hűbner
Alfons Měřička
Jan Tranta
Alena Vajdjaková

Libuše Sieberová
Blanka Kotrcová
Jaroslava Štěpánová
Marie Lesová
Petr Chmelař
Jan Machač

Všem srdečně blahopřejeme!

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR
MAŠKARNÍ REJ
V RESTAURACI RADNICE
(CHYSTEJTE SI MASKY!)
RESTAURACE RADNICE
Město Chřibská pořádá smíšený
VÁNOČNÍ TURNAJ V BOWLINGU
28. prosince 2018 od 11. 00 hodin
Přihlášky do 27. prosince 2018
(startovné 100 Kč)
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