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Èíslo 9

Roèník 29

RESTAURACE RADNICE
Město Chřibská pořádá
v sobotu 28. září 2019 od 20.00 hodin
VÁCLAVSKOU ZÁBAVU

CHŘIBSKÉ KULTURNÍ LÉTO XXIII. ROČNÍK
Město Chřibská a Sdružení Tadeáše Haenkeho, z.s.
Vás zvou na

SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
U příležitosti Dne české státnosti zazní Variace
na Svatováclavský chorál od Petra Ebena a Jana
Votavy, slavné sbory Antonína Dvořáka
a Bedřicha Smetany.
Účinkují:
PRAŽSKÝ ŽESŤOVÝ SOUBOR
Umělecký vedoucí Jan Votava
Volné vokální sdružení
ROSEX
Umělecká vedoucí Alena Sobotková
Rumburský komorní orchestr
Dirigent – Patrik Engler
HELENA KRAUSOVÁ soprán
Kostel sv. Jiří ve Chřibské,
V sobotu 28. září v 18,30 hodin
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Cena 5 Kè

Nepřehlédněte...
POZOR od 1. ledna 2020
- Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi platně očkování proti vzteklině
- Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud je
pes nezaměnitelně identifikován (čipováním, dříve tetování)
- Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa
bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa
Každý chovatel psa dnes ví, že očkování proti vzteklině
je pro něj povinné. Tuto povinnost chovatelů zadává zákon
o veterinární péči neboli veterinární zákon. Většina chovatelů také ví o tom, že některé vakcíny proti vzteklině se přeočkovávají po třech letech i tu skutečnost, že pro cestování
do zahraničí dnes potřebují platné očkování proti vzteklině
v pase, nikoli pouze v očkovacím průkazu. Málo chovatelů
ovšem ví, že byla schválena novela veterinárního zákona,
která říká, že s účinnosti od 1. ledna 2020 musí být každý
pes, který se k veterinárnímu lékaři dostaví na očkování
proti vzteklině, zároveň očipovaný. Jinými slovy, veterinární lékař již od roku 2020 nebude moci naočkovat proti
vzteklině neočipovaného psa.
Chovatelé, kteří se svým psem cestují a kterých není málo,
se ničeho obávat nemusejí, neboť díky vystavení pasu museli již v minulosti nechat svého psa očipovat a nic se pro ně
tedy nemění. Nicméně každý chovatel, který přijde se svým
neočipovaným psem na očkování proti vzteklině v roce
2020 a dále, bude vyzván nechat svého psa očipovat.
Není se ale čeho děsit. Úkon je to jednorázový, s minimálním rizikem poškození zdraví psa. Čip velikosti rýžového zrna je umístěn v aplikační jehle. Ta se vbodne psovi
pod kůži a čip se z jehly vytlačí do podkožního prostoru.
Tam čip setrvá po celý život psa. Čip lze přečíst pomocí
čtečky, kterou dnes disponuje téměř každý veterinární lékař
či útulek. Přidanou hodnotou tohoto úkonu je skutečnost, že
psa lze registrovat do databáze čipovaných psů. V případě
ztráty psa jej pak může nálezce pomocí čipu identifikovat a
díky databázi nalézt jeho majitele.
Čipování ve Chřibské proběhne po dohodě s veterinárním lékařem 12.10.2019 v 16.3o hodin na náměstí a v 17.00
hod. v Horní Chřibské.
Cena jednoho čipu 300 Kč.
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Poděkování...
Dopis paní Štěpánky Radikovské
z Mladé Boleslavi.
Vážení,
mám potřebu Vám poděkovat.
V neděli 18.8.2019 jsme si udělali výlet z Rybniště na Jedlovou horu a hrad Tolštějn. Chřibská je nádherné městečko. Byla jsem velmi mile
překvapena, jak čisté, opravené a krásné. Byl to
pro mě velmi příjemný vjem po pěti letech, kdy
jsem Chřibskou procházela tenkrát poprvé.
Děkuji milé a laskavé paní v Infocentru Chřibská za veškeré informace a milé přijetí i v neděli. Vždycky když narazím na Infocentrum, které
je otevřené v neděli mám radost, protože pro
turistu je důležité zastavení. A říkám si, že obec
má dobré vedení, když si toto uvědomuje a tuto
službu lidem umožní.
Děkuji i starostovi tohoto města, který jistě
stojí za zvelebováním městského majetku. Naprosto vážně a bez emocí Vám sděluji, že jsem
okouzlena viditelnými změnami, například nová
střecha na faře a dalšími úpravami na farních
nemovitostech. Ten pohled od kavárny na kostel byl naprosto jedinečný. Kavárna byla skvělá
zastávka. Vážím si Vaší práce a závidím Vám
(v dobrém) , že žijete v tak hezkém malebném
místě plném zeleně. Vím již dnes, že si znovu
naplánuji výlet do Vašeho kraje.
Děkuji a přeji Vám mnoho zdaru v další pracovní činnosti.

Dokončování chodníku na Dolní Chřibskou

S pozdravem Štěpánka Radikovská,
Mladá Boleslav

Chodník od firmy Amann s.r.o. - dokončený chodník

Dokončování vrtané studny u koupaliště
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Tipy na výlet - Malý Stožec
Malý Stožec je výrazný znělcový vrch (659 m),
ležící asi 1,5 km jihozápadně od hory Jedlové,
s níž je spojen širokým sedlem. Na protáhlém
temeni a svazích kopce jsou četné divoce rozeklané skály se strmými, na jihovýchodně až převislými stěnami, a rozsáhlá suťová pole, porostlá řídkým lesem. Kopec byl dříve nazýván Obří
hlava nebo Obličejová hora, protože při pohledu
od severozápadu připomíná profil obličeje ležící
postavy. Z vrcholu nejvyššího skaliska (nosu),
přístupného neupravenou značenou stezkou od
severovýchodu, je pěkný kruhový výhled, jemuž
dominuje hora Jedlová. Za okolními vrcholky
Lužických hor vyčnívá na východním obzoru
Ještěd, na západě je za Chřibskokamenickou
kotlinou lesnatá krajina Českosaského Švýcarska s Růžovskou horou, vzdálenějším Děčínským Sněžníkem a německými vrcholy Gross
Zchirnstein a Gross Winterberg. Zajímavé výhledy jsou i z dalších míst na temeni kopce a
ze suťových polí na západním svahu. Na skalnatých srázech a sutích se vyskytují kamzíci,
kteří byli v okolí uměle vysazeni na počátku 20.
století.
Pod strmými skalnatými srázy na jihozápadní straně hřbetu je nevelká šikmá puklinová
jeskyně Komora, která vznikla zřícením mohutného skalního bloku. V jeskyni se údajně
kdysi skrýval Fridolín Rauch, který je v lidovém podání známý jako loupežník nebo podivín
stranící se lidí. Podle dochovaného rozsudku
z roku 1747 byl odsouzen pro hrdelní svatokrádežný zločin na šibenici. Lidové pověsti jej ale
líčí jako sirotka, odsouzeného k smrti jen proto,

že ztratil koně, patřícího sedlákovi, u něhož
sloužil. Lidé, kteří jej litovali, mu ale pomohli
k útěku z vězení a od té doby se prý skrýval
ve zdejší jeskyni. Z nouze se stal loupežníkem,
který bohatým bral a chudým dával, a když
o 15 let později zemřel, zůstala po něm v jeskyni spousta cenných věcí.
(zdroj www.luzicke-hory.cz)
Na Malý Stožec se pohodlně dostanete od
viaduktu v Horní Chřibské, značenou turistickou stezkou, která má žlutou barvu. Vaše cesta
zabere přibližně hodinu a půl, přičemž výhled
na Chřibskou a přehradu si budete pamatovat
rozhodně déle.
Trasa je zprvu nenáročná, mírně stoupající
po štěrkové cestě, ale na závěr je vhodná pevná
obuv. Nenechte se však zmást, procházku s pomocí zvládne i tříleté dítě.

Z kulturního léta...
Díla Ch. Gounoda, J. S. Bacha, A. Dvořáka, G. Verdiho a dalších autorů zazněla
v kostele sv. Jiří v Chřibské v průběhu Slavnostního pěveckého koncertu, konaného
v rámci 23. ročníku Chřibského kulturního
léta v sobotu 3. srpna 2019. Krásný kulturní
zážitek nám připravili sólistka Opery Národního divadla v Praze Dana Burešová (soprán),
sólista Divadla F. X. Šaldy v Liberci Dušan
Růžička (tenor), Helena Krausová (soprán) a
Pavel Klečka (basbaryton). Klavírní doprovod
zajistila Lenka Navrátilová a celý večer provázel průvodním slovem Prof. Jiří Kotouč.
Za skvělé výkony se účinkujícím dostalo
zaslouženého potlesku, po kterém následoval
nezbytný přídavek.
(FS)

Slavnostní koncert - záverečné poděkování a rozloučení
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Z naší školy...
Dne 2. září 2019 zasedlo poprvé do školních lavic
9 nových prvňáčků :
Vojta Blažek, Natálie Dimitrov, Kristýna Mizerová, Laura
Rauchová, Sára Šindelářová, Aisha Vavrincová, Vojtěch
Hruboš, Ladislav Polyák a Tereza Giňová.
Přejeme jim pěkné zážitky a úspěšné plnění školních povinností.
Představujeme učitelský sbor a zaměstnance školy
školního roku 2019/2020
Mgr. Petr Hloušek
ředitel školy
Markéta Nepovímová
hospodářka školy
Mgr. Jitka Havlíčková zástupkyně ředitele školy
Mgr. Olga Nováková
třídní učitelka 1. ročníku
Mgr. Helena Brychtová třídní učitelka 2. ročníku a školní
logopedka
Mgr. Eva Vavrincová
třídní učitelka 3. ročníku
Martina Králová
třídní učitelka 4. ročníku
Alexandra Dvořáková
třídní učitelka 5. ročníku
Ing. Demeter Pallag
třídní učitel 6. ročníku
Mgr. Martin Trenk
třídní učitel 7. ročníku a metodik
primární prevence
Mgr. Ivana Zedková
třídní učitelka 8. ročníku
Mgr. Daniel Hadámek
třídní učitel 9. ročníku a výchovný poradce
Mgr. Lucie Knoblochová třídní učitelka speciální třídy
Václav Šorčík
učitel bez třídnictví
Bc. Robin Herink
učitel bez třídnictví a metodik
ICT
Lenka Wunderová
učitelka bez třídnictví
Zdeňka Hajdinová
asistentka pedagoga pro děti se
zdravotním postižením
Soňa Tůmová
asistentka pedagoga pro děti se
zdravotním postižením
Lenka Brzáková
asistentka pedagoga pro děti se
zdravotním postižením
Soňa Vavrincová
asistentka pedagoga pro děti se
zdravotním postižením
Mgr. Radka Stoklasová asistentka pedagoga pro děti se
zdravotním postižením
Ing. Jitka Klimecká Havlínová koordinátorka individuálního vzdělávání
Lucie Svobodová Absolonová koordinátorka individuálního vzdělávání
Radka Makyšová
vychovatelka školní družiny
Daniel Trojan
Libuše Jeřábková
Kateřina Šamková

školník
uklízečka ZŠ
uklízečka ZŠ

Iveta Votroubková
Ivana Hlubučková
Lenka Slánková
Jiřina Vavrincová

vedoucí ŠJ
kuchařka ŠJ
kuchařka ŠJ
kuchařka ŠJ

Hana Svobodová
učitelka MŠ
Bc. Martina Navrátilová učitelka MŠ
Bc. Jana Sedláčková
učitelka MŠ
Zuzana Nováková
učitelka MŠ
Jitka Málková
učitelka MŠ
Přemysl Chlad
učitel MŠ - pobočka Kytlice
Bc. Sára Pecháčková
učitelka MŠ - pobočka Kytlice
Michaela Hlavová
asistentka pedagoga
Denisa Kovaříková
asistentka pedagoga
Věra Vajdjaková
uklízečka MŠ
Lucie Trojanová
kuchařka
Kateřina Kučerová Melničáková uklízečka MŠ pobočka
Kytlice
Mgr. Jitka Havlíčková
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Z klubu důchodců...
V měsíci srpnu jsme se sešli na místním koupališti, kde nám manželé Makyšovi a p. Veselý připravili dobré klobásky na grilu, pivečko a hudbu,
odpoledne se nám vydařilo a tímto bychom chtěli
manželům Makyšovým a panu Veselému poděkovat za pěkně strávené odpoledne. Oslavili jsme také
narozeniny naší dlouholeté členky paní Evy Durčanské s dobrým pohoštěním a zábavou. V měsíci
září oslavují Jaroslava Boháčová 60 let
Jana Mazačová 68 let
Blahopřejeme a přejeme hodně zdravíčka.
( AM )
inzerce

PRODEJ „místního“ MASA ZE DVORA

Zahájení akce oprava dvora za Základní školou

Farma Machač Chřibská
Prodává své hovězí, jehněčí a skopové maso.
Vše dokonale vyzrálé a vakuovaně balené podle
jednotlivých druhů masa.
Prodej každý den od 17.oo h do 18.oo hod. na
farmě Chřibská 233, nebo v jiné hodiny dle domluvy
na 602 407 817.

Vláďa HRON
Město Chřibská pořádá
v neděli 24. listopadu 2019 od 16.oo hod
na sále restaurace
Radnice nejen pro
seniory vystoupení
VLADIMÍRA HRONA

Zahájení akce oprava dvora za Základní školou

ROZPIS ŽÁKŮ
PODZIM 2019
1. kolo
Neděle 8. 9. 2019 10:00
FK Chřibská - SK STAP-TRATEC Vilémov
2. kolo
Neděle 15. 9. 2019 10:00
FK Chřibská - Tělovýchovná jednota Krásná Lípa, z.s.
3. kolo
Neděle 22. 9. 2019 10:00
SK Velký Šenov - FK Chřibská
4. kolo
Neděle 29. 9. 2019 10:00
FK Chřibská - SK Plaston Šluknov, z.s.
5. kolo
Neděle 6. 10. 2019 10:00
SK Skloluxus Lipová, z.s. - FK Chřibská

FK Chřibská
Po podzimní části soutěže, kdy mužstvo FK Chřibská spolek postoupilo do Okresního přeboru dospělých, jsme odehráli dva mistrovské zápasy. Do nové
sezony jsme získali posilu z Rumburku Michala Vyskočila, který se pohybuje mezi zálohou a útokem.
V sobotu 24. 8. 2019 jsme zvítězili na hřišti v Boleticích nad Labem 5:0. Zápas se odvíjel v naší režii a
soupeřovi jsme dovolili vystřelit dvakrát na branku.
Druhý zápas jsme sehráli také na venkovní půdě a
to ve Velkém Šenově 31. 8. 2019. Očekávali jsme, že
nás soupeř přehraje na všech postech, ale opak byl
pravdou. Prvních patnáct minut jsme soupeře nepustili na naši polovinu a vypadalo to velmi slibně.
Bohužel opak byl pravdou, jak se to ve fotbale někdy stává. Velký Šenov se dostal dvakrát ke střele a
bylo to 0:2. Naši kluci to ale nevzdávali a po dalším
našem tlaku jsme dostali výhodu pokutového kopu,
který měl zápas zdramatizovat. Jenže penaltu jsme
neproměnili a to rozhodlo celý zápas. Soupeř nám
pak nastřílel ještě pět branek a tak jsme prohráli
0:7. Další zápas nás čeká už na domácí půdě, kdy
přivítáme mužstvo Šluknova B.

6. kolo
Neděle 13. 10. 2019 10:00
FK Chřibská - Fotbalový klub Rumburk

Za FK CHŘIBSKÁ
Jaromír Nepovím

7. kolo
Neděle 20. 10. 2019 10:00
Fotbalový klub Dolní Poustevna - FK Chřibská
8. kolo
Sobota 26. 10. 2019 10:00
SK STAP-TRATEC Vilémov - FK Chřibská
9. kolo
Neděle 3. 11. 2019 10:00
Tělovýchovná jednota Krásná Lípa, z.s. - FK Chřibská
10. kolo
Neděle 10. 11. 2019 10:00
FK Chřibská - SK Velký Šenov
Žáci FK Chřibská

Společenská kronika...
V září oslavují:
Gizela Škopová
Ludmila Steinhauerová
Jaroslav Barlok
Josef Papoušek
Olga Stummerová
Marie Kratochvílová
František Horáček
Marie Poláková
Všem srdečně blahopřejeme!

Vzpomínka…
Dne 16. září to bude 16 let, co zemřel
pan Václav Nedvěd.
Stále vzpomínají manželka Hana, synové Martin, Miloš,
dcera Pavlína a vnoučata.
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