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Dláždění místní komunikace pokračuje (foto Nep)

CHŘIBSKÉ KULTURNÍ LÉTO XXIII. ROČNÍK
Město Chřibská a Sdružení Tadeáše Haenkeho, z. s.
Vás zvou na
SLAVNOSTNÍ PĚVECKÝ KONCERT
Účinkují:
Dana Burešová - soprán,
sólistka Opery Národního divadla v Praze
Helena Krausová - soprán
Pavel Klečka - basbaryton
Dušan Růžička - tenor
Klavírní doprovod - Lenka Navrátilová
Sobota 3. srpna v kostele sv. Jiří
ve Chřibské v 18,30 hodin

CHŘIBSKÉ KULTURNÍ LÉTO
XXIII. ROČNÍK
Město Chřibská a Sdružení
Tadeáše Haenkeho, z. s.
Vás zvou na
„Odpoledne s hudební skupinou Jidiš
VE TŘECH“
Účinkují:
Hana Frejková zpěv a průvodní slovo
Milan Potoček - klarinet
Slávek Brabec - akordeon
Sobota 27. července v 15,30 hodin,
společenský sál restaurace Radnice

Třídní učitel Ing. D. Pallag s žáky 9. třídy
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CHŘIBSKÉ KULTURNÍ LÉTO
Odpoledne s hudební skupinou Jidiš VE TŘECH
Skupina Jidiš VE TŘECH, založená roku 2009, se
věnuje interpretaci jidiš písní a snaží se o zachování
této jedinečné kultury v našem povědomí. Za celým
projektem stojí Hana Frejková, zpěvačka a herečka,
která hudební program provází slovem, každou jednotlivou píseň představí a přiblíží posluchačům její
příběh. Koncert prokládá nejrůznějšími zajímavostmi,
židovskými rčeními a vtipy, což repertoáru dodává humor a patřičný nadhled.
Zdrojem inspirace je též kniha Jidiš pro radost, jejíž
slovník umožňuje vysvětlit některé výrazy tohoto ojedinělého jazyka. Jejím autorem je Leo Rosten, známý
hlavně knihou „Pan Kaplan má třídu rád“, a není tedy
náhodou, že klarinetista Milan Potoček a akordeonista
Slávek Brabec se podíleli na realizaci velmi úspěšné
stejnojmenné inscenace v Městských divadlech pražských. Akordeon a klarinet jsou nástroje bytostně
spjaté s židovskými písněmi. Jsou to nástroje klezmerů
a šumařů, kteří hráli v hospodě, na dvoře, na ulici.
Dodávají těmto písním nezapomenutelné kouzlo hudby pro bohaté i pro chudé a vytvářejí nezaměnitelnou
atmosféru.
Hana Frejková v rámci programu též osobně představí biografickou knihu Divný kořeny (r. 2007 vydalo nakladatelství Torst), v níž odhaluje svůj příběh
poznamenaný nelehkým osudem židovské rodiny, ze
které pochází.

Oprava nádrže na vodu na hřbitově (foto Nep)

Slavnostní pěvecký koncert
V rámci koncertu zazní slavné melodie italské a české opery, s důrazem na dílo Giuseppe Verdiho, jehož
operní tvorba je součástí repertoáru všech světových
operních domů. Pohádkovou operou Rusalka Antonína
Dvořáka symbolicky připomeneme 150. výročí narození slavné české operní pěvkyně Růženy Radové, historicky první představitelky Rusalky.
Letošními hosty budou Dana Burešová, sólistka Opery Národního divadla v Praze, nositelka řady prestižních ocenění, která působí na předních českých i světových pódiích, včetně opery v Bostonu či Lyric Opera
House v Baltimore. Poprvé do Chřibské zavítá skvělý
basbarytonista Pavel Klečka, stálý host předních operních a operetních scén, držitel Jihočeské Thálie za roli
Dona Pasquala. Je žádaným představitelem svého
oboru, doposud nastudoval přes 60 rolí klasického světového i domácího operního a operetního repertoáru, s
nimiž navštívil řadu zemí včetně Japonska a USA. Třetím hostem je tenorista Dušan Růžička, sólista Divadla
F. X. Šaldy v Liberci.

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE
Díky rozvoji a provozu systému tříděného odpadu jsme ve
spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení “uhlíkové stopy“. Úspora,
kterou jsme dosáhli, představuje: Emise CO2 ekv.: 39,806
tun. Úspora energie: 1 086 861 MJ. Děkujeme, že třídíte.
Místostarosta města Jaromír Nepovím

Žáci naší školy na sportovních hrách

Z naší školy...
Dne 5. 6. 2019 se naši žáci zúčastnili každoročního
sportovního dne v Jiřetíně pod Jedlovou, čímž reprezentovali obec Chřibskou a umístili se na druhém místě.
1. místo nám uteklo o pouhý jeden bod, což je nám
velmi líto, ale tímto máme motivaci se nadále aktivně
věnovat sportu a zlepšovat naši fyzickou kondici.
Děkujeme vám za vaši přízeň a podporu.
Lenka Wunderová

Z klubu seniorů...
V červnu jsme oslavili narozeniny našich členek. Dne
6. června jsme uspořádali zájezd na zámek Sychrov a
navštívili jsme také muzeum Českého ráje v Turnově, kde
jsme měli také zajištěn oběd s občerstvením, počasí nám
jako vždy přálo, zájezdu se zúčastnilo celkem 40 občanů.
Dne 25. 6. nás navštívila p. Ilona Hypšová z kriminální
policie Teplice, kde jsme si poslechli přednášku o kriminalitě páchané na seniorech, přednáška byla velice zajímavá
s bohatou diskuzí.
V měsíci červenci oslaví narozeniny
Miluše Riedelova
69 let
Blahopřejeme a přejeme hlavně hodně zdravíčka. (AM)
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Procházka Chřibskou
krok za krokem
(XXXI. část)

Rafinerie skla firmy „Brüder Helzel“ - „Bratři Helzelové“

Při dnešní procházce Chřibskou navážeme na bývalou ulici „Frauengasse“, která končila na mostě
u č.p. 58. Dále pokračovala pod názvem „Oberaugasse“ a po válce byla přejmenována na „Sklářskou ulici“
a horní část na „Dělnickou ulici“. Název „Sklářská ulice“ dostala od zde stojící rafinerie skla firmy „Brüder
Helzel“, „Bratři Helzelové“ č.p. 278. Firma byla založena v roce 1919 a vlastnili ji bratři August, Eduard,
Johann a Karl Helzelové. Vyráběly se zde osvětlovací
tělesa (lustry, lampy a zrcadlové reflektory značky
„Helioray“).

vedena pod firmu „Bratrů Helzelů“. Jednalo se o nápojové sklo (pivní a vinné soupravy, karafy, skleněné
výrobky do koupelen).

Zaměstnanci rafinerie skla v roce 1952

Výrobky firmy „Bratři Helzelové“

Výrobky se vyvážely do celé Evropy. Po II. sv. válce, když byla zrušena rafinerie skla firmy Tschinkel
v Horní Chřibské, byla část výroby této sklárny pře-

Začátkem 50. let min. stol. již pod hlavičkou n.p.
Borské sklárny zde byl provoz zastaven a zařízení
bylo odvezeno do Kamenického Šenova. Později objekt sloužil jako závodní kuchyně pro Jednotné zemědělské družstvo. (Státní statek).
Naproti rafinerii skla „Bratři Helzelové“ se nacházela v budově č.p. 244 přádelna pletací příze firmy
J. Czermak, založená v roce 1895. Do roku 1945 zde
byla v provozu niťárna na vodní pohon o síle 2,66 PS.
Po založení JZD zde byla kovárna a později místní
Svaz chovatelů zde vybudoval líheň kuřat.
Nedaleko odtud proti proudu chřibského potoka se
nacházela v č.p. 85 slévárna firmy Kreibich a Richtr,
která mimo jiné odlévala kovové formy pro sklárnu
„August Mayer“ v Horní Chřibské.
(pokračování na str. 4)
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Procházka Chřibskou
krok za krokem
(XXXI. část)

(pokračování ze str. 3)

Domy v části zvané „Oberau“

Dům č.p. 69 v roce 1929

V této ulici se také v minulosti nacházel v č.p. 75
hostinec Josefa Maye „Stadt Karlsbad“ - „Město Karlovy Vary“. Další větší živností zde byla truhlárna
v č.p. 287 firmy J. Otto, která vyráběla nábytek do
ložnic, kuchyní, obývacích a dětských pokojů. Také
vyráběla dřevěné dveře a okna. Pro zajímavost v roce
1937 zhotovila okna pro místní faru. Po válce získal
živnost pan B. Blecha.
Další živnosti: č.p. 69 - prodej a opravna kol, č.p. 72
- krejčí, č.p. 84 - koloniál, č.p. 88 - prodej tabáku, č.p.
90 - zámečník, č.p. 91 - holič, č.p. 233 - pekař.
Pohled do „Oberaugasse“

Josef Navrátil (pokračování)

Chřibský zpravodaj

Červenec 2019

DOMOV POTOKY

str. 5

ŠNEK RACE 2019

Výtah boří naše bariéry
Sami jsme jen jedinou kapkou, ale společně s Vámi
můžeme být oceánem ...
S radostí a očekáváním oznamujeme všem, že dne
1. 6. 2019 byla zahájena oficiální veřejná sbírka pod
názvem „Výtah boří naše bariéry“, která je určena na
výstavbu výtahu v našem zařízení. Vybudování výtahu
by znamenalo odstranění veškerých bariér, které aktuálně trápí nejen naše zaměstnance, ale primárně a
v první řadě hlavně klienty naší služby.
Realizace tohoto projektu by znamenala usnadnění
běžného života všem klientům a zaměstnancům naší
služby a výrazně by posunula komfort a kvalitu služby. Předem děkujeme za veškeré příspěvky, které budou na náš účet zaslány a věřte, že jejich prostřednictvím budete všichni přispěvateli a strůjci zvyšování
již zmíněné kvality a komfortu naší služby.
O získaných prostředcích Vás budeme pravidelně
informovat prostřednictvím našich internetových
stránek a na facebookovém profilu.
Zároveň oznamujeme všem, kteří nemají důvěru
vůči těmto bankovním účtům, že přímo v našem
zařízení je umístěna zapečetěná kasička, označená
účelem sbírky, do které lze vložit konkrétní příspěvek. Stejně jako finance získané prostřednictvím
sbírkového účtu, bude i výtěžek z kasičky použit na
výstavbu výtahu, který zboří bariéry aktuálně omezující klienty i zaměstnance naší služby.
Naše motto: „Sami cítíme, že to, co děláme, je jen
kapka v oceánu. Ale oceán by byl menší, kdyby postrádal tyto kapky.“ Matka Tereza
Jménem všech klientů Domova Potoky děkujeme
za Vaši kapku. Tým Domova Potoky
Číslo sbírkového účtu je 796 195 9028/5500
Adresa umístění kasičky Domov Potoky,
Dolní Chřibská 302, 407 44 Chřibská
Přijďte rozšířit náš pracovní tým
Domov Potoky hledá další zaměstnance do svého
týmu. Pokud máte chuť učit se něco nového, pokud
chcete zúročit vše, co již umíte a pokud je vám dobře
mezi lidmi, přijďte mezi nás.
Zájemci o práci v našem týmu volejte 412 314 001-2
nebo pište na igor.prokes@domov-potoky.cz

Nepřehlédněte
Změna na sběrném místě
Město Chřibská děkuje za spolupráci při likvidaci
objemného odpadu, na sídlišti
panu Janu Bláhovi st.
Od 1. 7. 2019 provádí tuto činnost,
pan Radek Miko
(tel. 606 979 031), který je zaměstnán pod městským úřadem na VPP.
Vedení města Chřibská

inzerce
Pronajmu byt 1+1 v panelovém domě v Chřibské.
Volný ihned. Info na tel.: 776 140 884
Hledám zájemce o sekání trávy na zahradě (asi 800 m2),
s naší sekačkou nebo křovinořezem. Přibližně každý měsíc,
dle podmínek. Čištění okapů, drobné opravy omítky. Dolní
Chřibská, tel.: +420 606 863 417

Šnek Race 2019
Již po šesté se konal ve Chřibské extrémní překážkový
závod. O víkendu 8.- 9. června 2019 se na koupališti ve
Chřibské uskutečnila poprvé série čtyř závodů. Vše odstartoval dětský závod. 120 dětí od 3 do 14 let muselo
zdolat více než jeden kilometr dlouhou trať, na které bylo
10 náročných překážek. Následoval hlavní závod. Zhruba 6 kilometrů a 20 překážek prověřilo připravenost více
než tří stovek závodníků. Ve 22:30 hod. byl odstartován
premiérový noční závod, který se odehrával v absolutní
tmě. Jediné světlo měli závodníci díky čelovým svítilnám, kterou musel být povinně vybaven každý účastník
nočního závodu. Poslední ze stovky závodníků proběhl
cílem přesně o půlnoci a my jsme si konečně mohli jít
na chvilku odpočinout. Na chvilku říkám proto, že na
nedělní ráno byl naplánován další závod pro dospělé.
Opět 6 km a 20 překážek. Stejná trasa jako v sobotu,
ale tentokrát vedená v protisměru. To znamená, že i
překážky byly v opačném pořadí a to nadělalo spoustě
závodníků značné množství problémů. Mezi ženami se
o celkové vítězství v součtu všech tří závodů vedl obrovský boj od prvního do posledního závodu. Ve všech třech
závodech se na stupních vítězů potkala Olga Roučková a
Gabriela Laubová. 2x zvítězila Olivie, 1x Gabča. V součtu časů všech tří závodů o téměř 4 minuty zvítězila Olga
Roučková. Mužská kategorie byla také obsazena velmi
kvalitně, ale drama jako u žen se nekonalo. Ve všech
třech závodech se z vítězství radoval suverénní Honza
Ventura, který běhá v dresu, na jehož rukávech je vyobrazen znak města Chřibská a hájí barvy týmu Šneci.
Letošní ročník se vyvedl nad očekávání. Obrovské úsilí
vložené do příprav, které trvaly několik měsíců, bylo
během tohoto víkendu proměněno ve výbornou sportovní
akci. Oproti minulému ročníku došlo opět k obrovskému
pokroku. To však není pouze naší zásluhou. Velikou měrou a množstvím odvedené práce se na tomto podílel celý
tým Šneci. Dále Miloš Lukačovič, Karel Dvořáček, Josef
Bučko a další. Takřka celý poslední týden před závodem
jsme pracovali zhruba v 15 lidech. Během závodů nám
pomáhalo dalších zhruba 20 dobrovolníků. Všem těmto lidem patří obrovské poděkování, protože bez jejich
pomoci bychom tak velkou a náročnou akci uspořádat
nedokázali. Dále od nás velké poděkování za podporu
pro Město Chřibská, provozovatele koupaliště, truhlárnu Martin Devátý, Lucii Kudlovou, Marcela Škvora a
v neposlední řadě všechny naše sponzory.
Lukáš Novák

ŠNEK RACE 2019
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Společenská kronika...
V červenci oslavují:
Jaroslava Turčeková
Marianna Cimplová
Bohumír Myška
František Sajdl
Vratislav Šolc
Pavel Šťáva

Hana Nedvědová
Jaromír Nepovím
Jaroslava Švejnohová
Marie Lapková
František Gwozdiewicz
František Kaiser
Josef Kandler

Všem srdečně blahopřejeme!

Vzpomínka…
Dne 9. června 2019 to bylo 25 let,
co zemřel náš tatínek a dědeček pan Vlastimil Sajfrt.
Vzpomínají dcery a synové s rodinami.
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