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CHŘIBSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2019
Město Chřibská, Sdružení Tadeáše Haenkeho,
z. s., Sdružení chřibských rodáků žijících v zahraničí a Římskokatolická farnost Krásná Lípa
Vás zvou na
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Koncertní mši svatou
celebrují J. M. can. Karel Havelka a páter
Antonín Sedlák

Květen 2019

Cena 5 Kè

7. ročník rybářských dvoukolových závodů
na rybníku TOMIŠKA v Chřibské

TUBERTINI DAY 2019
1. června za každého počasí
Začátek 1. kola v 7,10 hodin
2. kola v 10,30 hodin
Vyhlášení výsledků závodu 13 14,00 hodin
Ceny v hodnotě 30 000 Kč od firmy Tubertini

V průběhu mše svaté zazní
„Deutsche Messe“ Franze Schuberta
v podání členů
Rumburského komorního orchestru,
Vilémovského chrámového sboru a smíšeného
sboru Mikulášovice
Kostel sv. Jiří ve Chřibské
ve čtvrtek 30. května 2019 v 15 hodin
Vatra na hřišti u školy (foto Márty)

Nepřehlédněte...
Městský úřad oznamuje:
POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK
V sobotu 18. května 2019
Chřibská náměstí 16,30 - 17,00 hodin
Horní Chřibská, zastávka ČSAD v 17,00 hodin
Poplatek z nájmu pozemku je splatný k 30. 6. 2019.
Poplatek lze uhradit do pokladny MÚ Chřibská.
Město ještě stále přijímá objednávky na již vytěžené
jehličnaté a v malé míře březové a olšové palivové dřevo
v délkách do 5 m. Dopravu vyvážecí soupravou až domů je
možno domluvit s panem Tomášem Beerem.
Cena za 1 m3 dřeva jehličnatého a listnatého měkkého je
672 Kč = 423 Kč za rovnaný metr, břízy a olše 813 Kč = 439
Kč za rovnaný metr.
Doprava je účtována dopravcem.
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Fotbalový turnaj (Mc Donalds´ Cup) starších žáků
Ve Chřibské 9. 4. 2019
Hrálo se na travnatém hřišti, systémem každý s každým. Na turnaj se přihlásilo 7 družstev.
I tomuto turnaji přálo počasí. Jen ráno bylo chladné.
Domácí tým podcenil přípravu a podle toho vypadala i
jejich hra. Již v prvním zápase se Šluknovem nestačili
naši hráči fyzicky. Bez tréninku to opravdu nejde, to
brzy všichni pochopili. Narůstala nervozita v mužstvu
a s ní mnoho branek do naší sítě. Opravdu se nedá
vyhrávat, když za celý turnaj byly vystřeleny jen tři
střely na soupeřovu bránu. Skóre 1:12 a jeden bod
v tabulce mluví za všechno.
Ostatní mužstva podávala výborné výkony. O postup
se utkaly čtyři nejsilnější týmy, které si jej také vybojovaly.
Fotbalový turnaj mladších žáků ve Chřibské
Celá akce proběhla pod názvem Mc Donalds´ Cup.
Hrálo se na travnatém hřišti, systémem každý s každým. Na turnaj se přihlásilo 6 družstev. Ke hře jich
nastoupilo pouze pět. Bylo nádherné počasí od brzkých
ranních hodin. Ideální pro tuto hru.
Domácí tým nastoupil řádně nažhaven do bojů o postup. Již první zápas s Dolní Poustevnou ukázal sílu
mužstva a jeho sehranost. Všechna mužstva podala
výborné výkony. Bylo vidět mnoho velmi dobrých
fotbalových momentů. Objevilo se i několik talentů.
Tým ZŠ Chřibská prošel turnajem bez jediné prohry a
s chutí střílet branky. Postoupil do okresního finále ze
druhého místa. Vítězství jim uniklo o jeden bod. Toto
mužstvo dobře reprezentovalo školu. V okresním finále, na markvartickém trávníku, mají šanci na dobrý
výsledek.
Markvartická střela
21. března 2019 se žáci naší školy zúčastnili sportovní akce „MARKVARTICKÁ STŘELA“. Kroužek, ve
kterém žáci získávají své dovednosti ve florbalu, funguje na naší škole pro tuto věkovou kategorii teprve od
prosince roku 2018. Domnívám se, že sportovci předvedli vynikající výkon, přestože se neumístili. Ráda
bych jim touto cestou poděkovala za příkladné chování
i sportovní nasazení. Naši školu reprezentovali: Tereza Malá, Tereza Rokosová, Liliana Siváková, Petr
Čermák, Adriana Melicharová, Alžběta Melicharová,
Matěj Měřička, Daniel Říha, Radim Kunc a věkově
nejmladší účastnice Martina Gallertová.
Mgr. Olga Vinšová

Firma Marhold z Krásné Lípy provádí zemní práce u DM

Práce na dláždění místní komunikace

Napsali nám…
Vážený pane místostarosto,
touto cestou bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným
za opravu cesty poškozené při výkopových pracích pro kanalizaci.
Jedná se o část cesty mezi hřbitovem a skupinou chráněných stromů až na hlavní silnici do Dolní Chřibské.
Především díky patří vám, pane místostarosto města
Chřibské, p. Nepovímovi, hlavnímu stavbyvedoucímu
fi Metrostav Lukáši Kurfiřtovi a v neposlední řadě pracovníkům prováděcí firmy.
Manželé Kubr Zbyněk a Markéta.

Z klubu seniorů...
V tomto měsíci jsme oslavili narozeniny našich členek.
Jak jsme již v březnovém zpravodaji uvedli, pořádáme
dne 6. června 2019 zájezd na zámek SYCHROV a návštěvu
muzea Českého ráje v Turnově.
Cena zájezdu: 300 Kč doprava, 140 Kč vstupné.
Odjezd z náměstí v 7.00 hodin, zájemci se mohou hlásit
každé úterý ve společenské místnosti Bílého domu na náměstí.

Mladší žáci na Turnaji Mc. Donalds Cup (foto ML)

V měsíci květnu oslavují:
Hoffmannová Lidmila 98 let
Balíková Marie
88 let
Fridriková Mária
81 let
Našim členkám blahopřejeme a přejeme hodně zdravíčka
do dalších let.
(AM)
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Procházka Chřibskou
krok za krokem
(XXIX část)

Frauengasse - hostinec „Kreibitzer Bierstube“, „Chřibská pivnice“ č.p. 41

Po válce dostala název „Sklářská ulice“. Nacházelo
se zde 25 domů. V současnosti je zde 10 domů (z toho
jedna novostavba). Tato ulice byla v roce 1937 vydlážděna.

Budova č.p. 36 knihkupectví Josef Müller
Dům č.p. 41 byl zbourán v roce 1985

Při dnešní procházce Chřibskou se zastavíme
v bývalé „Frauengasse“ („Ženská ulice“), která se
původně jmenovala „Mühlgasse“ („Mlýnská ulice“).

V budově č.p. 36 bývalo knihkupectví pana J. Müllera, který na začátku 20. stol. vydával pohlednice s
náměty našeho města. V č.p. 41 se provozovala Chřibská pivnice Antona Siegerta, kde se podávalo teplé a
studené jídlo a čepovalo pivo.
Josef Navrátil (pokračování)
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Zpráva lesního hospodáře
Statistické údaje Lesní hospodářské
evidence LHC Chřibská
Celková výše těžby dříví:
937,18 m3
Těžba úmyslná:
229,07 m3
Těžba nahodilá:
708,11 m3
Těžba mimořádná: 0
Celkový přírůstek holin těžbou:
0,18 ha holina neproduktivní
1,85 ha holina produktivní
Součet ploch prvního zalesnění: 0,91 ha z těžby v roce
2017 a 2018 obnovou přirozenou
0,75 ha zalesnění sadbou umělou porostní půda*
0 ha zalesnění sadbou umělou bezlesí
Součet
ploch
opakovaného
zalesnění:
0,46
ha
Součet ploch prvního zalesnění MZD: 0,75 ha*
Plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let věku porostů:
5,26 ha
z toho prořezávky: 3,22 ha
z toho probírky: 2,04 ha
*) k zalesnění použity pouze MZD = meliorační a zpevňující
dřeviny (listnáče a jedle)
Finanční výsledky:
Celkový příjem včetně podpory Ústeckého kraje a S CHKO
Lužické hory:
1 899 707,97 Kč
Výdaje celkové
1 527 370,18 Kč
Z toho vlastní náklady na hospodaření
Z toho náklady na splátky a provoz obecního
traktoru
481 478 Kč
Z toho oprava místních
komunikací vedoucích
k lesu
60 616 Kč
Zůstatek (kladný hospodářský výsledek)
372 377,79 Kč
V hospodářském výsledku není započtena hodnota dříví,
které město použilo pro svou potřebu (cca 60 m3).
Z uvedeného vyplývá, že vytěženo bylo pouze 40,75 %
ročního etátu, tj. toho, co může byt vytěženo ročně, aniž by
les nějak utrpěl. Současně to ale znamená pokles hodnoty
dříví u nejstarších porostů. Vzhledem k tomu, že všechny
lesy v majetku města jsou lesy zvláštního určení se zvýšenou rekreační funkcí a pro ochranu biodiverzity (nikoliv
hospodářské), je pokles hodnoty dříví ryze ekonomický poněkud zavádějící.
Základními problémy v minulém roce bylo včasné zpracování dříví z větrných kalamit v říjnu 2017 a v lednu 2018,
dále souší z letního sucha, které ještě stále není dokončeno.
Kůrovcové souše přitom netvoří základní složku nahodilé
těžby, ale pouze cca 1/6. Většina smrků kácených v rámci
zpracovávání této kalamity uschla skutečně vlivem sucha,
a to zejména na stanovištích trvale podmáčených, které vyschly. Současně ale jsou tyto stromy poškozené kořenovými
hnilobami, takže jde o kumulaci vlivů. V městských lesích
se započalo se zpřístupňováním nedostupných míst, také se
opravila z lesních financí alespoň v základní podobě i cesta
od sklárny na Mokrou cestu okolo rybníků Na chatě a zde
se vybudovala skládka. Současným největším problémem
je zpracování následků vichřice z 10. 3. v porostech za koupalištěm, které jsou opět velmi těžce dostupné.
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PROGRAM ROZVOJE MĚSTA
CHŘIBSKÁ 2019
Komunikace
Opravy místních komunikací
Vybudování chodníku do Dolní Chřibské
Památky
Pokračovat na rekonstrukci křížové cesty
Rekonstrukce bývalé fary
Školská zařízení
Zpevněná plocha za ZŠ
Střecha nad tělocvičnou
Střecha nad školní jídelnou
Likvidace septiku
Hasičská zbrojnice
Usazení vodovodní šachty, přípojka vody
Hřbitovy
Úprava prostor za kostelem
Údržba travnatých ploch
Údržba vodních zdrojů
Sportovní zařízení
Každoroční údržba travnaté plochy hřiště u školy
Zajistit provoz na víceúčelovém hřišti
Zajistit provoz v Areálu volného času
Vybudování dětského hřiště v Horní Chřibské
Městský les
Oprava lesních komunikací
Těžba dřeva, obnova lesních porostů
Nadstandardní ochrana lesa
Ochrana proti škůdcům (lapače, ptačí budky)
Vodní hospodářství
Postupná oprava rybníků
Zeleň
Parková úprava veřejných prostranstvích
Sekání a údržba travnatých ploch
Kultura
Chřibské kulturní léto
Zajistit provoz informačního centra
Zajistit provoz knihovny
Zajistit provoz muzea
Zajistit provoz víceúčelového sálu restaurace Radnice
Vydávání Chřibského zpravodaje
Podpora kulturních a sportovních akcí
Podpora činnosti spolku a sdružení
Lesní divadlo
Městský úřad
Napojení odpadních vod na kanalizaci k ČOV
Bytové hospodářství
Opravy a údržba bytového fondu
Kanalizace a ČOV
Dokončení výstavby kanalizace a ČOV, včetně přípojek
Likvidace septiku u panelových domů, u čp. 58, 21, 324
Jan Machač, starosta města
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Insolvence zdarma
a odborně

Sdružení Tadeáše
Haenkeho

Míra zadluženosti a exekucí ovlivňuje významně život
jednotlivců i rodin v našem městě. V Kostce je pro nás
důležité, aby se člověk, který chce řešit své dluhy, měl kde
poradit. Aby mu někdo s řešením odborně pomohl. Poskytujeme Odborné sociální poradenství, které může pomoci
s řešením dluhů, a také pomoci s přípravou na oddlužení.
Poradce s klientem projde všechny dokumenty a posoudí,
zda je oddlužení možné, doporučí mu, jak postupovat. Následně právník sepíše návrh a odešle soudu. Díky dotaci EU
můžeme platbu právníkovi ve výši 4.000 Kč za jednotlivce a
6.000 Kč za manžele ještě asi za 20 klientů zaplatit. Aktuálně soud schválil oddlužení 34 našim klientům.
Od 1. června 2019 nabyde účinnosti novela Insolvenčního
zákona, která by měla umožnit podání návrhu na povolení
oddlužení širšímu okruhu osob. Kromě jiného jde zejména o
zrušení podmínky, podle které měl dlužník při podání návrhu prokázat, že je schopen v průběhu insolvenčního řízení
zaplatit minimálně 30 % svých dluhů a odměnu insolvenčního správce. Novela pouze ukládá dlužníkovi povinnost
vynaložit veškeré úsilí k uspokojení svých věřitelů. Musí
však být schopen zaplatit na dluhy stejnou částku jako na
odměnu insolvenčního správce. Tedy i když nedokáže splatit 30 % svých dluhů, má šanci na oddlužení. Insolvence
trvá 5 let. Po této době soud posoudí úsilí dlužníka a schválí
oddlužení. Další podstatnou změnou, kterou novela přináší,
je 3letá varianta oddlužení. Dlužník však musí zaplatit minimálně 60 % svých dluhů. Novela pamatovala i na seniory
s přiznaným starobním důchodem a invalidy ve druhém či
třetím stupni invalidity. V těchto případech může trvat oddlužení rovněž pouze 3 roky.
V roce 2018 jsme poskytli poradenství 99 klientům z regionu. Pomáháme nejen s dluhy, exekucemi a insolvencí, ale
také s rodinnými problémy v případě rozvodů a dělení majetku, pracovně-právními vztahy, vyřizováním sociálních
dávek apod.
Poradenství je poskytováno bezplatně, díky finanční podpoře projektu „Poradna v kostce“ z prostředků „Evropského
sociálního fondu“ prostřednictvím „Operačního programu
Zaměstnanost“.

V sobotu 20. dubna 2019 se konala v restauraci Radnice
členská schůze Sdružení Tadeáše Haenkeho.
Zahájení jednání bylo vskutku slavnostní. Předsedkyně
Helena Krausová pogratulovala za celé sdružení panu
Josefu Navrátilovi k získání ocenění Zlatá múza Severu,
kterou získal za osobní přínos a propagaci kultury, historie
a současného života v Chřibské.
Následovala volba výboru spolku. Protože nebyly žádné
návrhy na změnu, zůstal výbor spolku ve stávajícím složení jako v roce 2018, tj. Helena Krausová (předsedkyně),
Jana Krausová (administrace), Josef Navrátil (kurátor
muzea a výstavní činnost), Irena Portešová (hospodářka a
účetní) a František Sajdl (kronikář a dokumentace).
Dalším bodem programu bylo zhodnocení akcí uplynulého ročníku Chřibského kulturního léta, který byl věnován
hlavně osmičkovým výročím včetně 100. výročí založení
Československa.
Předsedkyně STH nás seznámila s plány na r. 2019. V letošním již XXIII. ročníku CHKL se tak opět můžeme těšit
na koncerty vážné hudby, přednášky, setkání s rodáky a
další kulturně-společenské akce. V jednání je například
program pana Milana Potočka “ Jidiš ve třech“ s židovskými písněmi.
O všech akcích bude veřejnost včas informována.
V Chřibském zpravodaji opět vyjde příloha s programem
Chřibského kulturního léta.
Hostem schůze byl, tak jako každý rok, starosta města Jan Machač. Seznámil členy Sdružení s probíhajícími
akcemi ve městě i s tím, co nás čeká v letošním roce. Zodpověděl na dotazy týkající se opravy budovy bývalé fary,
nepořádku okolo sokolovny či nové situace okolo chřibské
sklárny.
Informace z muzea přidal pan Josef Navrátil a paní Irena
Portešová seznámila členy STH s pokladní zprávou.

Je možné přijít do Kostky nebo si domluvit návštěvu poradce doma. Na konzultace je vhodné se objednat telefonicky na číslech 777 925 302 a 770 125 690, nebo elektronicky
na e-mailové adrese hanzlicek@komunitnicentrum.com.
JUDr. Miloš Hanzlíček, Kostka Krásná Lípa, p.o.

TERMÍNY SVOZU
SEPAROVANÉHO ODPADU
Každý lichý týden, vždy ve čtvrtek
23. KVĚTEN 2019
6. ČERVEN 2019
20. ČERVEN 2019

Z členské schůze STH (foto MiŠ)

3. ročník dětského
velikonočního běhu
Na první velikonoční svátek měli závod i ti nejmenší závodníci, které doprovázelo krásné počasí.
Sportovní akce se zúčastnilo 20 dětí v několika kategoriích.
Byla radost se dívat na tu drobotinu. Nebudu tu psát, kdo
byl nejrychlejší… vítězové byli všichni.
Tuto akci finančně podpořil MÚ Chřibská.
Děkujeme.
Za běžce J. Š.

Setkání ročníku 1948
Dne 15. 4. se sešli spolužáci ročníku 1948 v restauraci
Radnice, kde si zahráli bowling.
Zde jsou výsledky po dvou kolech:
283 bodů
1. místo J. Štěpánová
275 bodů
2. místo V. Procházková
257 bodů
3. místo Z. Havlová
247 bodů
4. místo J. Nepovím
245 bodů
5. místo K. Procházka
232 bodů
6. místo A. Hrobárová
212 bodů
7. místo M. Šedá
151 bodů
8. místo B. Šnajdrová
Další hra 3. června 2019
J. Nepovím st.

3. ročník velikonočního běhu (foto JN)

10. ročník Cena města
Chřibská v běhu
do vrchu Studenec
Dne 21. 4. 2019 se jako tradičně konal, již po desáté, závod
v běhu do vrchu Studenec.
Na start se postavilo 50 závodníků z celé republiky a dva
běžci z Německa.
Závod odstartoval v 10 hodin výstřelem ze startovní pistole starosta města Chřibská p. J. Machač.
Trať dlouhou 6 kilometrů s převýšením 397 metrů nejrychleji absolvoval v kategorii mužů J. Karko z AC Česká Lípa,
časem 27 minut 11 vteřin. Mezi ženami byla nejrychlejší J.
Klimešová z USK Praha, její čas 32 minut a 1 vteřina.
Závodu se zúčastnili i běžci z Chřibské, J. Hriadel,
Š. Hriadel, L. Sismilich, R. Střílek a M. Lukačovič.
Závod proběhl za krásného slunečného počasí a závodníci
odjížděli spokojeni.
Časomíru závodu měla na starosti firma ORGSU - velká
spokojenost.
Chtěl bych poděkovat všem kamarádům, kteří se mnou
závod již 10 let pořádají - J. Šedý, J. Nepovím nejstarší, zaměstnancům městského úřadu a hlavně mé rodině. I letos
má mamka společně s Mojmírem Valíčkem napekli 50 tradičních domácích koláčů.
Poděkování sponzorům:
Město Chřibská, J. Martikán, Sedlářství J. Ryšavý,
J. Dohnal, J. Jeřábek, L. Šulcová.
(JŠ)

Cena města Chřibská v běhu do vrchu (foto ML)

Fotbalový zápas FK Staré Křečany - FK Chřibská

Společenská kronika...
V květnu oslavují:
Lidmila Hoffmannová
Marie Balíková
Miluška Marková
Mária Fidriková
Blažena Cicvárková
Zdeněk Pekárek
Miroslav Bouška
Karel Šnajdr

Václav Čáslava
Vítězslav Jelínek
Ema Hájková
Alena Hrobárová
Bohuslava Šnajdrová
Eva Jelínková
Stanislava Koďousková
Alena Ježková

Všem srdečně blahopřejeme!

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu typu
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green
Shell-typu Araukana.
Stáří 14 - 19 týdnů, cena 159 -209,- Kč/ ks.
Prodej: 8. května a 15. června 2019
Chřibská - u muzea 10.55 hod.
Výkup králičích kožek- cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz
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