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Cena 5 Kè

ZVEME FANDY FOTBALU
NA VÝSTAVU
FOTBALOVÉ DRESY (originály)
v budově MÚ Chřibská
Otevřeno:
sobota 31. srpna a neděle 1. září 2019
od 9.00 - 11.00 hodin
od 14.00 - 16.00 hodin
Pohádkový les 2019

PŘIPRAVUJEME!
SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
v kostele sv. Jiří ve Chřibské
dne 28. září 2019 v 18.30 hodin
V podání Pražského žesťového souboru,
Rumburského komorního orchestru,
Smíšeného pěveckého sboru Rosex.
Pořádá město Chřibská a Sdružení T. Haenkeho z. s.

COUNTRY FESTIVAL
CHŘIBSKÉ COUNTRY LÉTO
II. ročník
Dne 7. září 2019
KOUPALIŠTĚ CHŘIBSKÁ
Začátek od 14.00 hodin
Občerstvení zajištěno
Vystoupí:
RIDING HOPPERS
IVO JAHELKA
MALINA BROTHERS
MICHAL BRAXATORIS
BLUE EYES
KLIĎÁNKO
NÁDRAŽÍ

Miloš Lukačovič, sběratel fotbalových dresů…

RESTAURACE RADNICE
Město Chřibská pořádá
v sobotu 28. září 2019 od 20.00 hodin
VÁCLAVSKOU ZÁBAVU
Hraje kapela
THE SPIRITS
(vstupné 100 Kč)

TERMÍNY SVOZU
SEPAROVANÉHO ODPADU
Každý lichý týden, vždy ve čtvrtek
15. SRPEN 2019
29. SRPEN 2019
12. ZÁŘÍ 2019
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„Chřibský rockový nálet 2019“
Druhý ročník.
V sobotu 20. července 2019 byl městem a firmou Gorila Team pořádán 2. ročník „Chřibského rockového
náletu“. Akce proběhla na náměstí za pěkného slunného počasí a zúčastnilo se celkem 8 kapel z Děčínska.
Kapely Dark Shade z Varnsdorfu, dívčí kapela z Velkého Šenova Angelic Project, místní kapely The Spirits a Familia, Tohard z Varnsdorfu, A New Chapter
z Děčína, Sabina Křováková s kapelou a děčínský Destroyself. Zúčastněné kapely měly poměrně velký ohlas
u návštěvníků. Po vystoupení Sabiny byla uskutečněna autogramiáda naší superstar. Občerstvení bylo
zajištěno ke spokojenosti všech hostů akce. Regionální
pivovary Kocour, Kotouč a Cvikov měly solidní výtoč
dobrých piv. Zábava a nálada návštěvníků byla mimořádně velmi dobrá a ohlasy na akci byly vesměs kladné.
K nevšednímu zážitku sobotního odpoledne přispěla
i městská zařízení jako restaurace Radnice, Informační centrum, Kavárna u Tadeáše a Rychlé občerstvení
s vynikající točenou zmrzlinou. Na své si tu přišly
i děti, které si mohly vyzkoušet lukostřelbu, zaskákat si
v nafukovacím hradě nebo si pochutnat na sladkostech. Své oblíbenosti si získala i nainstalovaná fotostěna. Tuto naší akci podpořila MAS SEVER, Ústecký
kraj a firma SPARK. Vzhledem k úspěšnosti akce bude
v roce 2020 za podpory spolupořadatele Gorila Teamu
uspořádán III. ročník „Chřibského rockového náletu“,
tak to starosta města po zdárném průběhu celé akce na
závěr slíbil všem zúčastněným.
starosta města Jan Machač

Nepřehlédněte !!!
Spolek seniorů připravuje na 12. září 2019

ZÁJEZD DO LINDAVY A ZÁKUP
Cena zájezdu 400 Kč
(vstup do sklárny 25 Kč, do zámku 120 Kč,
autobus 255 Kč)
Zájemci se mohou přihlásit do konce srpna
každé úterý od 13.30 do 15.30 hodin v klubu seniorů.
tel. č. 725 508 993 / Jitka Janoušová
tel. č. 721 589 095 / Anna Mamajová
Nebo také v restauraci Radnice u J. Mamaje

Zámek Zákupy

Kapela The Spirits na „Náletu“

Terénní úpravy po zprovoznění ČOV

Z klubu seniorů...
Chřibský rockový nálet 2019

Dne 23. 7. jsme oslavili narozeniny Milušky Riedelové.
V srpnu oslavuje
Eva Durčanská
81 let.
Přejeme jí hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Chřibský zpravodaj

Srpen 2019

Toulky
chřibskou
minulostí

str. 3

Procházka Chřibskou
krok za krokem
(XXXII. část)

Vpravo č.p. 48 v ulici „Am Mühlgraben“

Při dnešní procházce Chřibskou se nejdříve zastavíme v uličce zvané „Am Mühlgraben“ „U mlýnského
náhonu“, ve které se nacházely pouze tři domy č.p.
47, 48, 49. Všechny tyto domy stály na zadní hraně
náhonu a do každého vedla samostatná lávka. V č.p.
49 se narodil v roce 1867 páter Amont Josef John, který působil od roku 1909 jako opat v dolnorakouském
Melku. Opat A. J. John zemřel roku 1942.

Do tohoto náhonu ústil menší náhon z původních
mlýnských rybníků. Podle nich byla pojmenována
další ulice „Mühlteichgasse“ “ s č.p. 46, 158, 201, 203,
218, 221. V zimě se rybníky používaly k ledování, kdy
led sloužil pro chřibský pivovar. Na jednom rybníku
postavil Horský spolek v roce 1896 kabinu a rybník
sloužil se souhlasem majitele pivovaru ke koupání.
Později tato ulice dostala název „Pivovarská ulice“ a
rybníky jsou dodnes známy jako pivovarské. V roce
1905 stavitel J. Svoboda postavil nový kamenný most
přes Jiřský potok. Na opěrné zdi u zahrady č.p. 216
se nachází Palmeho kříž. (Franz Palme - obchodník
z č.p. 22).
V budově č.p. 46 provozovala Rosa Pohl hostinec a
kavárnu „Zur alten Mühle“ - „Ke starému mlýnu“.

Opat Amont Josef John

Vodní náhon sloužil k pohonu vodního kola pro
mlýn č.p. 23 a začínal nad jezem, který stál na chřibském potoce za textilní továrnou č.p. 58 (Na bělidle).
Tento jez byl stržen při povodni v roce 1956 a již nebyl
obnoven.

Hostinec „Zur alten Mühle“
Josef Navrátil (pokračování)
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Informace týkající se zdravotní péče
ve Šluknovském výběžku
Dovolte mi v této souvislosti poskytnout Vám několik
důležitých informací týkajících se zajištění zdravotní
péče o pojištěnce VoZP ČR ve Šluknovském výběžku.
V první řadě chceme všechny ujistit, že není důvod k
obavám z ohrožení dostupnosti zdravotních služeb. Nemocnice v Ústeckém a Libereckém kraji jsou připraveny
poskytnout pojištěncům VoZP ČR své služby. Seznam
praktických a ambulantních lékařů přímo ve Šluknovském výběžku a přilehlých lokalitách je k dispozici na
webu VoZP ČR.
Co se týče případného zajištění hrazených přeshraničních služeb ve zdravotnických zařízeních v sousedním
Německu, dovolím si uvést na pravou míru některé
zavádějící informace, které se v této souvislosti objevily.
Úhrady zdravotní péče v zahraničí se řídí podle právních předpisů, které jsou závazné pro všechny zdravotní
pojišťovny bez výjimky, což je dáno zejména zákonem č.
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. V tomto směru odkazuji na ustanovení § 14 a násl. citovaného zákona, kde jsou uvedeny
konkrétní podmínky poskytování přeshraničních hrazených služeb. Zdravotní pojišťovny jsou povinny zajistit
dostupnost zdravotních služeb primárně na území České
republiky. Příslušné právní předpisy neumožňují nejen
VoZP ČR, ale obecně všem zdravotním pojišťovnám předem hromadně „schválit“ hrazení zdravotní péče v zahraničí, natožpak v plném rozsahu a v tamních cenách.
Pokud by toto někdo občanům tvrdil, pak by je uváděl
v omyl. Zdravotní pojišťovna by měla svým pojištěncům
každé plánované čerpání zdravotní péče v zahraničí
předem schválit. Ovšem pojištěnci mají také možnost do
zahraničí za účelem plánovaného čerpání zdravotní péče
odcestovat bez předchozího souhlasu zdravotní pojišťovny s tím, že péči v plné výši uhradí a zdravotní pojišťovna pak při splnění všech podmínek dodatečně refunduje
pouze takovou cenu, jako při poskytování takové zdravotní služby na území České republiky. K dotazům na
toto téma je pojištěncům k dispozici speciální e-mailová
adresa prihranici@vozp.cz. Jakékoli další dotazy zodpoví
také pracovníci našeho Call centra na lince 844 888 888
nebo na e-mailu info@vozp.cz.
S úctou a pozdravem
Ing. Josef Diessl
generální ředitel
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Ústředí VoZP ČR
Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
Tel.: (+420) 284 021 206
www.vozp.cz

RESTAURACE RADNICE
Přijmeme do kolektivu restaurace Radnice kuchaře (kuchařku) nejlépe vyučení v oboru nebo delší
praxe. Nástup možný ihned se zkušební dobou.
Dále číšníka (servírku) též vyučení v oboru nebo
delší praxe. Nástup možný dle dohody se zkušební
dobou.
Případné dotazy u provozní restaurace nebo na
městském úřadě.
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Setkání žáků školy
V letošním roce jsme si jako absolventi školy z let 1956
- 1965 zase udělali radost a sešli jsme se na společném
setkání. Místem setkání jsme si jako již několikrát v
minulých letech opět zvolili restauraci Radnice na chřibském náměstí. Její vedení a zaměstnanci vyšli ochotně
vstříc našim požadavkům a přáním a my tam prožili
krásný společný večer. Potěšili jsme se, že mezi nás zavítal i spolužák, kterého se podařilo najít až po mnoha
letech. Při této příležitosti bych chtěla požádat čtenáře,
jestli by mi nemohli pomoci, protože stále ještě pátrám
po našem spolužákovi Rudovi Krejčím.
Chtěla bych vyjádřit poděkování našim učitelkám a
učitelům, kteří nás poctili svojí přítomností a společně
s námi zavzpomínali na společně prožitá léta ve škole.
Byla to paní učitelka Šimková, Tichá a Tomšů, pan
učitel Jáchym a Hercog. Panu učiteli Jáchymovi děkujeme za pěkné fotografie, které jsou hezkou vzpomínkou.
Protože většina z nás oslaví v příštím roce kulaté výročí
narozenin, dohodli jsme se, že se výjimečně sejdeme již po
roce, nyní to bylo vždy po dvou letech. Již dnes se těším
na další společné setkání.
Naše poděkování patří vedení restaurace Radnice, milé
a ochotné obsluze a kolektivu v kuchyni, který nám připravil chutná jídla, protože i to přispělo k dobré atmosféře večera. Bylo nám spolu dobře, někteří z nás zůstali do
pozdního večera a ani se nám nechtělo domů. S přáním
dobrého zdraví jsme se loučili a těšíme se na další setkání v roce 2020.
Kristina Kafková (Hájková)

Čištění kanalizace a odpadů
Naše firma Hladík a Mladík s. r. o. by tímto chtěla Vaší
obci a obyvatelům nabídnout svoje služby.
Provádíme:
Vysokotlaké a strojní čištění kanalizací
(průměr 0,3-300 mm).
Čištění odpadů v domácnostech, ležaté domovní
i venkovní kanalizace a dešťových svodů.
Nabízíme prohlídku potrubí kamerou a pořízení videozáznamu.
Nonstop havarijní servis pro Severní Čechy.
Volejte kdykoliv: 604 943 904
603 259 289

Víte, že...
Třídění odpadů v ČR loni dosáhlo nového rekordu!
Co Čech, to 63 kg!
Češi každoročně dokazují, že patří mezi evropské premianty v třídění odpadu. A ani rok 2018 nebyl výjimkou.
Stejně jako předloni pravidelně třídilo své odpady již 73
% obyvatel. Do barevných kontejnerů a menších nádob,
kterých je v ČR již přes 413 000, přispěl každý obyvatel
ČR v průměru 49 kilogramy separovaného papíru, skla,
plastů a nápojových kartonů. A k tomu ještě každý odevzdal, v průměru 14 kilogramů kovů. Každý obyvatel
přitom loni vytřídil v průměru 21,3 kg papíru, 14,1 kg
plastů, 13,2 kg skla, 13,9 kg kovů a bezmála půl kilogramu nápojových kartonů. Prostřednictvím sběrných
systémů obcí se loni vytřídilo přes 665 000 tun odpadů,
více než polovinu z toho tvořily vytříděné obaly.
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Chřibské kulturní léto zahájeno
Letošní 23. ročník Chřibského kulturního léta zahájil
Slavnostní zahajovací koncert, konaný v sobotu 6. července 2019 v kostele sv. Jiří. Přivítali jsme zde nám
již dobře známý a blízký Rumburský komorní orchestr
v čele s dirigentem Patrikem Englerem. Mezi sólisty
jsme přivítali Helenu Krausovou (soprán) a tři nadějné mladé hudebníky, a to Adélu Petrouškovou (příčná
flétna), Natálii Josefovou (housle) a Jindřicha Vejražku
(housle a zobcová flétna).
Téměř zaplněným kostelem zazněla známá i méně
známá díla našich i světových autorů, za jejichž provedení byli všichni účinkující odměněni zaslouženým
potleskem, přičemž největší potlesk sklidili tři výše
zmínění mladí hudebníci Adéla, Natálie a Jindříšek.
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Pohádkový les
Začaly prázdniny, přišel víkend prodloužený o státní
svátek a naše město opět navštívily kouzelné bytosti.
Dne 6. 7. se totiž konal již 24. ročník Pohádkového lesa.
Celkem 480 účastníků této „stezky odvahy“ mohlo spatřit
Manku s Rumcajsem, vodníky i piráty, čarodějnice, čerty a
draka, ale také spravedlivého Krakonoše nebo pana krále
s královnou a mnoho dalších známých postav.
Poděkování tímto patří všem účinkujícím, kteří se rozhodli udělat radost našim dětem.
MiŠ

Pohádkový les 2019

Ze zahajovacího koncertu (foto FS)
Další kulturní akcí bylo vystoupení pražského souboru JIDIŠ VE TŘECH, které proběhlo v sobotu 27.
července v takřka do posledního místa zaplněném sále
restaurace Radnice. Zmíněný soubor tvoří Hana Frejková (zpěv a mluvené slovo), Slávek Brabec (akordeon)
a Milan Potoček (klarinet). Posledně jmenovaného
mnozí z nás dobře známe coby dlouholetého zdejšího
chalupáře.
Zazněly zde především různě zaměřené židovské písně - od těch smutných a zádumčivých až k těm lehčím a
veselejším - všechny v působivém podání paní Frejkové,
přičemž každou z nich uvedla vysvětlením, o čem píseň
pojednává. Ve svém průvodním slově zmínila též svoji
autobiografickou knihu, líčící příběh osudem poznamenané židovské rodiny, a došlo i na několik židovských
anekdot odměněných hlasitým smíchem.
Příjemné a vydařené letní odpoledne bylo zakončeno
nezbytným přídavkem, poděkováním účinkujícím a
rozloučením.
( FS )

Soubor JIDIŠ VE TŘECH (foto FS)

Poděkování
Děkujeme panu Martinu Devátému a jeho dceři Markétě
Šedé za výrobu nových dřevěných ukazatelů. Těsně před
Pohádkovým lesem jsme znovu vyznačili trasu k vodopádům a okolo Tomišáku a hřbitova na náměstí. Tak ať nám
tentokrát šipky vydrží co nejdéle. A případným vandalům
vzkazuji: „Tím, že ničíte práci druhých, ubližujete hlavně
sobě. Žádný hezký pocit vám to nepřinese a určitě z toho
nebudete dobře spát.“
MiŠ

Tour de Feminin projíždí Chřibskou

XXII. ROČNÍK TURNAJE JOSEFA ŠPÍSE

Olympijský vítěz
v Babočce

Dne 6. 7. 2019 se uskutečnil XXII. ročník turnaje Josefa
Špíse. Na turnaj dorazilo dle očekávání devět mužstev.
Poprvé jsme hráli systém každý s každým. Začínali jsme
v půl desáté a končili v půl páté odpoledne s těmito výsledky:
Na prvním místě se umístilo mužstvo Boca Juniors
z Varnsdorfu, na druhém místě skončilo mužstvo z Hradce
Králové, třetí se umístilo mužstvo z Ústí nad Labem, čtvrté
skončilo Rybniště, pátí Dřeváci z Podluží, šesté místo obsadilo domácí mužstvo A-tým, sedmé místo Šneci, osmé místo
Stany, a na posledním devátém místě skončil Litvínov.
Velké díky patří rodině Makyšovým za skvělé občerstvení
a obsluhu. Bez jejich pomoci by se turnaj nemohl odehrát.
Pivíčko bylo jako ze sedmého schodu, klobásky a kuřátka
byly obzvláště vypečené.
Předseda FK Chřibská, Jaromír Nepovím

Radost táborníkům v rekreačním středisku BABOČKA
udělala návštěva jednoho z nejlepších hokejových brankářů historie Dominika Haška na turnusu OS Tábor bez
hranic. Dětem v Krásném Poli odpověděl na všetečné
otázky, nechal jim potěžkat zlatou olympijskou medaili
z Nagana a „na vlastní zuby“ předvedl, jak se dá ověřit
její pravost. Představil rovněž historickou hokejovou výstroj, rozdal podpisy a pak si i vyzkoušel zdejší lanové
překážky. Moc se mu líbila i příroda kolem střediska, a
tak věříme, že v Chřibské nebyl naposledy.
Zdeněk Paroulek

ROZPIS A-TÝMU
PODZIM 2019
Sobota 24. 8. 2019 17:00
TJ Spartak Boletice n.L.,z.s. - FK Chřibská
Sobota 31. 8. 2019 17:00
SK Velký Šenov - FK Chřibská
Sobota 7. 9. 2019 17:00
FK Chřibská - SK Plaston Šluknov, z.s. „B“
Sobota 14. 9. 2019 16:30
TJ Spartak Jiříkov, z.s. - FK Chřibská
Sobota 21. 9. 2019 16:30
FK Chřibská - SK Dobkovice z.s.
Sobota 28. 9. 2019 16:00
SK Verneřice z.s. - FK Chřibská
Sobota 5. 10. 2019 16:00
FK Chřibská - FK Český lev Těchlovice, z.s.
Sobota 12. 10. 2019 15:30
FK Mikulášovice - FK Chřibská
Sobota 19. 10. 2019 15:30
FK Chřibská - TJ Čechie Horní Podluží
Sobota 26. 10. 2019 14:30
SK Březiny z.s. - FK Chřibská
Sobota 2. 11. 2019 14:00
FK Chřibská - Tělovýchovná jednota Krásná Lípa, z.s.
Sobota 9. 11. 2019 14:00
SK Slovan Jiřetín pod Jedlovou z.s. - FK Chřibská
Sobota 16. 11. 2019 13:30
FK Chřibská - FK Malšovice, spolek

Brankář D. Hašek na Babočce v Krásném Poli

Společenská kronika...
V srpnu oslavují:
Jiřina Karkulová
Zdeňka Kosová
Eva Durčanská
František Rada
Jana Olešnaniková
Stanislav Zeman
Magdaléna Smetanová
Marie Broklová

Libuše Myšková
Zita Svobodová
Antonie Gwozdiewiczová
Kristina Koutná
Jiří Leso
Květa Kotianová
Zdeňka Menšová
Josef Janata

Všem srdečně blahopřejeme!

Vzpomínka…
Dne 7. 8. tomu byly 3 roky, kdy mě opustil bratr
Josef Procházka a 23. 8. mi odešla moje maminka
Jarmila Procházková.
Stále vzpomínají sestra a dcera Věra s rodinou.
Dne 14. srpna 2019 to bylo 30 let, co zemřel náš tatínek a dědeček pan Václav Syrovátka a dne 25. 8. 2019
to bude 25 let, co zemřela moje maminka a babička paní
Růžena Syrovátková.
Stále vzpomíná dcera s rodinou.

FK Chřibská

CHŘIBSKÝ ZPRAVODAJ l vychází 1x měsíčně l č. 8 vyšlo dne
12. 8. 2019 l vydává Město Chřibská, 407 44 Chřibská, okres Děčín,
IČ 261378, MK ČR E 12240 l Sazba a tisk Tiskárna Trio Varnsdorf.

