Chřibský

zpravodaj

Èíslo 1

Roèník 29

PŘIPRAVUJEME
Na měsíc březen akci
KNIHA ZA KORUNU
Chcete se zbavit nepotřebných knih
a je vám líto je dát do sběru, protože
můžou ještě
udělat radost někomu jinému?
Knihy všeho druhu můžete odevzdat
na MÚ Chřibská do 22. března 2019

ZVEME VÁS NA
MĚSTSKÝ MAŠKARNÍ PLES,
který se koná v sobotu 16. února
2019 od 20.00 hodin
v restauraci Radnice
Hrají FAMILIA a STAROSTA
Vstupné 100 Kč
(předprodej vstupenek na IC
Chřibská)
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Cena 5 Kè

Nepřehlédněte...
ZM schválilo přebytkový rozpočet města Chřibská na rok
2019. Rozpočet města na rok 2019 činí 26 120 000 Kč.
ZM schválilo prodloužení platnosti nájemních smluv uzavřených s občany ohledně pozemků do 31. 12. 2018 na nové
volební období, tedy do 31. 12. 2022.
Poplatku za psa podléhají dle zákona 565/1990 Sb. psi
starší tří měsíců. Poplatek splatný k 31. 3. 2019 je možno
uhradit do pokladny MÚ Chřibská.
Cena za prodej a pronájem pozemků 2018 - 2022
ZM Chřibská schválilo platné ceny za prodej pozemků:
50 Kč za m² za stavební parcelu pro všechny občany
30 Kč za m² za ostatní pozemky pro všechny občany
ZM projednalo ceny za pronájem pozemků pro všechny
účely, kromě zemědělských.
Pronájem do 500 m² 2 Kč za m²2 za rok.
Pronájem nad 500 m² 0,50 Kč/m² za rok, s tím,
že 500 m² bude za 2 Kč/m² za rok a nad 500 m² za 0,50 Kč/
m² za rok. Nejnižší možná cena pronájmu 200 Kč za rok
bez ohledu na velikost pozemku

ALBERT BERKA Z DUBÉ
Vás zve na
MAŠKARNÍ PLES
TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ
Na sále restaurace RADNICE

V sobotu 16. března 2019
Od 20.00 hodin
(vstupné 100 Kč)

Nový informační panel na naučné stezce v Horní Chřibské
(foto MN)
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Krátce z města...
ZM schválilo žádost paní Zuzany Krédlové, trvale bytem Pod Slovany 14, 128 00 Praha 2, o prodej bytového
domu čp. 27 v k.ú. Horní Chřibská, včetně pozemků
p.p.č. 164 o výměře 394 m2 a p.p.č. 165 o výměře 1545
m², a to za celkovou cenu 734 370 Kč dle znaleckého
posudku Ing. Vyčítala s tím, že město bude vyžadovat
věcné břemeno ohledně přístupu k lesním pozemkům
města, nacházejících se za domem čp. 27 v Horní
Chřibské, který je předmětem prodeje i se současnými
nájemníky.
ZM schválilo záměr podání žádosti o dotaci z MMR na opravu místní komunikace 13c ve
Chřibské v hodnotě 1.301.500 Kč včetně DPH
s tím, že rozdíl mezi poskytnutou dotací a skutečnou cenou za realizaci uhradí město Chřibská
z vlastního rozpočtu. Výše dotace je 70 %, Jedná se
o komunikaci u panelových domů ve Chřibské.
ZM
schválilo
příspěvek
města
Chřibská
ve výši 36 000 Kč na rok 2019 pro Dobrovolný spolek obcí Tolštejn. Příspěvek je o 1000
Kč vyšší z důvodu navýšení ohledně dohody
o udržování ,,lávky na Šébru´´, kdy DSOT získalo dotaci na tzv. přemostění „Šébru“ pro pěší.
Byla uzavřena smlouva o dílo s panem Pavlem Šedým ze
Chřibské, kvůli zajištění zimní údržby místních komunikací v majetku města Chřibská. Pan Šedý zimní údržbu
v případě nepříznivého počasí zajišťuje již několikátý
rok.

Rekonstrukce chodníku bude provedena po
obdržení dotace v roce 2019 (foto Marty)

Z klubu seniorů...
Dne 11. 12. 2018 jsme uskutečnili Výroční členskou
schůzi Spolku seniorů Chřibská, při které byli členové seznámeni s činností klubu a hospodaření. Jednohlasně byl
schválen stávající výbor:
Předseda
Jaroslav Mamaj
Hospodářka
Jitka Janoušová
Jednatelka a kronikářka
Anna Mamajová
Do roku 2019 naše organizace eviduje 25 členů
V měsíci lednu oslavuje narozeniny
Anna Mamajová 70 let
Blahopřejeme a přejeme hlavně zdraví do dalších let.

INZERCE
Prodám byt 3+1 v panelovém domě, v osobním vlastnictví. Více informací na tel. 603 184 530.

Rekonstrukce domu č.p. 253 s pěti bytovými jednotkami se blíží ke konci (foto Marty)
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Procházka Chřibskou
krok za krokem
(XXV. část)

Quergasse - Bürgermeister Erben Strasse - Příčná ulice, vlevo trafostanice, vpravo č.p. 180

Při dnešní procházce Chřibskou se podíváme do bývalé
ulice „Quergasse“, později přejmenované po starostovi
J. Erbenovi na „Bürgermeister Erben Strasse“. Po válce
dostala název „Příčná ulice“. Spadaly sem tato čísla popisná: 179, 180, 181, 182, 184, 185. Domy č.p. 180 a 184 získaly již v roce 1738 právovárečné právo. V minulosti se v této
ulici nacházely různé živnosti. V roce 1907 koupil dům č.p.
179 Wendelin Hölzel, který zde provozoval obchod s dovozem a exportem zpěvného a okrasného ptactva a holubů.
V č.p. 180 pan Ludwig Jarschel v roce 1836 založil firmu
na výrobu pálenky a octové trestě. Později zde byla prodejna se smíšeným zbožím a ve třicátých letech minulého
století zde provozovala paní M. Jahnelová prodej zeleniny
a mléčných výrobků. Ve čtyřicátých letech dům vlastnil Wally Halzel, jeden z bratrů majitelů rafinerie skla.
V č.p. 181 se nacházelo krejčovství. Roubený dům č.p. 182
pocházející z 18. století je v současnosti prohlášen za kulturní památku. V č.p. 184 byl obchod železářství a drogerie.
V domě č.p. 185 byla hospoda s kavárnou a obchod se smíšeným zbožím.

V této ulici stávala vedle městského úřadu první trafostanice již v roce 1910, kdy v tomto roce byla do Chřibské
přivedena elektřina z varnsdorfské elektrárny.
(Pro zajímavost, jednalo se o napětí 130 voltů).
Touto ulicí také procházel vodní náhon, do továrny firmy
K. Hille.

Quergasse - Bürgermeister Erben Strasse - Příčná ulice,
vlevo č.p. 179

(pokračování na str. 4)
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Procházka Chřibskou
krok za krokem

Pokračování ze str. 3

(XXV. část)
ve Chřibské, kostela v Rybništi a v letech 1912 - 1925 stavba
přehrady. August Herrmann byl vedoucím projektu zamýšlené
stavby lokální železnice vedoucí z nádraží Rybniště do projektované zastávky v Dolní Chřibské. Stavba se v důsledku vypuknutí
velké války nikdy neuskutečnila. Herrmann byl také vlastníkem
čedičových lomů nad Lískou (Stříbrný a Zlatý vrch) a pískovny ve
Chřibské.
Po smrti Augusta Herrmanna seniora v roce 1935 firmu převzal
jeho nejstarší syn August. Národním správcem této firmy po
2. světové válce byl jmenován stavitel Klement Matyáš.
V č.p. 147 založil pan Johann Pohl zámečnictví. Později zde
sídlila firma Pohl a Karas výroba sklářských forem, železných
konstrukcí a uměleckého zámečnictví.
Pan Johann Pohl byl po záboru Sudet v roce 1938 prvním dosazeným (ne voleným) starostou města, tuto funkci zastával až do
roku 1945. V této ulici také vypukl v roce 1905 požár, při kterém
vyhořel do základů dům č.p. 148.
Josef Navrátil (pokračování)

„Rosengasse“ (Růžová ulice“)
V dnešní procházce Chřibskou se ještě podíváme do bývalé „Rosengasse“, „Růžové ulice“, ve které se nacházely domy č.p. 143,
144, 146, 147, 148, 149. V současnosti stojí pouze 4 budovy.
V č.p. 146 se v roce 1857 narodil pan August Herrmann, pozdější
stavitel a majitel největší stavební firmy v chřibském údolí, kterou založil jeho otec v roce 1836. V roce 1890 A. Hermann převzal
vedení firmy a zároveň se stal městským radním. V letech 1906
1918 zastával funkci starosty města.
Za jeho zásluhy mu byl v roce 1913 od císaře Františka Josefa
I. propůjčen titul C. k. říšský rada. August Herrmann ve Chřibské postavil mnoho obytných budov, tovární budovy pro firmy
Fritsche, Hille, Lischke, Horn, ale také se podílel na vybudování
loveckého sídla na Tokání pro Kinského a loveckého zámečku ve
Vysoké Lípě. Stavební firma A. Herrmanna obdržela zakázku na
vybudování vodovodu a kanalizace. Mimo jiné také prováděla
v roce 1925 přestavbu mostu na náměstí, rekonstrukci křížové
cesta a kostela. Mezi velké stavby patřila stavba měšťanské školy

„Rosengasse“ (Růžová ulice“)
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Výšlap na Tokáň
Dne 26. 12. 2018 se za občaného mrholení uskutečnil
pochod z Chřibské na Tokáň, kterého se zúčastnilo 19 občanů. Cestou byla dobrá nálada proložená svařáčkem.
Po návratu bylo zajištěno občerstvení na hřišti.
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Mikulášské řádění
V sobotu 8. 12. 2018 se v Radnici sešly bytosti nadpozemské
s mocnostmi pekelnými. Mikuláš s andělem a Lucifer se
svojí partou si přišli po roce ověřit, zda jsou naše děti hodné. Vyslechli si básničky a písničky, zařádili si se všemi na
parketu a rozdali nadílku. Dokonce i ti největší rošťáci na
chvilku zkrotli. Co kdyby si je čerti odnesli s sebou, že? Na
štěstí se tak nestalo a příští termín revize byl stanoven na
7.12 .2019.
Tak nashle, Mikuláši !!!
(MiŠ)

Mikulášské řádění v Radnici

Česká mše vánoční
Závěr loňského roku tradičně patřil České mši vánoční od
Jakuba Jan Ryby v podání Rumburského komorního orchestru,
Vilémovského chrámového sboru a smíšeným sborům pěvců
z Mikulášovic, Sebnitz a Neustadtu)

Výstup na Tokáň (foto Al)

Na vrcholu Studence (foto FS)

(foto FS)

Silvestrovský pochod
Dne 31. prosince 2018 se uskutečnil jubilejní 40. ročník pochodu na Studený vrch. K rozhledně na vrcholu Studence dorazilo
110 účastníků.
Nejstarším účastníkem pochodu byl Václav Křováček z Mostu
ročník 1937 (bývalý občan Chřibské).
Naopak nejmladší účastnicí se stala Marta Kačena z Neratovic
ročník 2017.
Nejvzdálenější návštěvník Lukáš Pinkas, pochází z Větrušice
- Praha východ. Nejpočetnější rodinou pochodu byli Formánkovi
z Varnsdorfu.

Zprávy ze sportu...
Turnaj ve stolním tenisu TOP 12
MEMORIAL PEPY HRABALA
Ve čtvrtek 27. 12. 2018 se uskutečnil na sále restaurace Radnice 24. ročník amatérského turnaje ve stolním
tenisu TOP 12. Letošního turnaje, který proběhl v příjemné atmosféře, se zúčastnilo tak jako loni celkem 11
závodníků.
Celkové výsledky:
1. J. Šedý
2. K. Procházka
3. R. Vindyš
4. O. Makyš
5. M. Jonáš ml.

6. Vl. Šedý
7. M. Hon
8. P. Brodský
9. J. Nedvěd
10. J. Vindyš
11. M. Novák

Nejstarším účastnikem pochodu byl Václav Křováček

VÁNOČNÍ TURNAJ
V BOWLINGU
V pátek 28. prosince 2018 se v restauraci Radnice uskutečnil
smíšený turnaj v bowlingu.
Turnaje se zúčastnilo 16 účastníků. Finálová skupina hrála
na tři kola s těmito výsledky:
1. místo Jiří Brokl
456 bodů
2. místo Bobeš Burda
449 bodů
3. místo Karel Procházka ml. 448 bodů

Karel Procházka - Jiří Šedý - Radek Vindyš

Společenská kronika...
V lednu oslavují:

Danuše Šimková
Růžena Michková
Jiřina Dacerová
Josef Brož
Ilsa Hladká
Danuška Hejná
Jaroslav Rozum

Eva Nováková
Jana Boušková
Zdeňka Drncová
Anna Mamajová
Jiřina Vokurková
Antonín Vokurka
Jitka Bendová

Všem srdečně blahopřejeme!
B. Burda - J. Brokl - K. Procházka
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