Chřibský

zpravodaj

Èíslo 10

Roèník 29

Zveme Vás na

STRAŠIDELNÝ POCHOD
S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM
2. 11. 2019 od 17.00 hodin
Za každého počasí, sraz před muzeem
na náměstí v Chřibské

Říjen 2019

Cena 5 Kè

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

RESTAURACE RADNICE
Vás zve na
MARTINSKOU HUSU
ve dnech
sobota 9. 11. neděle 10. 11.
sobota 16. 11. neděle 17. 11. 2019
Cena jedné porce 269 Kč
(stehno 500 gr. + tři druhy knedlíků
a dva druhy zelí)
Město Chřibská
a Sdružení Tadeáše Haenkeho
pořádají společenské setkání
MARTINSKÉ HUSY
na sále restaurace Radnice
v sobotu 9. listopadu od 19.00 hodin
Rezervace nutná do 1. listopadu 2019
jkrausova@volny.cz tel. 724 744 964
infocentrum@chribska tel. 412 381 214

POZVÁNKA
na VALNOU HROMADU
SDRUŽENÍ TADEÁŠE HAENKEHO
V restauraci Radnice
dne 9. 11. 2019 od 10.00 hodin

Nepřehlédněte !!!
Prořezání průjezdu profilu místních komunikací
Upozorňujeme všechny občany, chalupáře a
majitele pozemků na nutnost odstranění větví od
keřů či stromů, které přerůstají do průjezdného
profilu místních komunikací či chodníků v termínu
do 30. 11. 2019. Nebude-li tak učiněno majiteli
těchto dřevin, dojde k ořezání zasahujících větví
do komunikace dle uvážení pracovníků městského
úřadu. Toto ořezání je nutné nejen z důvodu bezpečnosti silničního provozu, ale i z důvodu provádění zimní údržby. V neposlední řadě větve překáží popelářským vozům. Děkujeme za pochopení.
Jaromír Nepovím, místostarosta města
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Krátce z města
Starosta města seznámil členy ZM s průběhem
rekonstrukce a jednání ohledně budovy bývalé
Sokolovny v Dolní Chřibské, přičemž společnost
VStavby s.r.o., která budovu vlastní, má problémy s ručením této nemovitosti vůči věřiteli
z důvodu zápisu na katastrálním úřadě, kde
má město Chřibská výhradní právo zpětného
odkupu. Vše je v řešení právních zástupců obou
stran.
ZM schválilo žádost společnosti VStavby s.r.o.
o prodloužení doby na výstavbu a kolaudaci
o dva roky, z důvodu dlouhého zdržení kvůli požadavkům CHKO Lužické hory.
Na dům č.p. 46 v Horní Chřibské je podáno
několik žádostí na koupi tohoto objektu. ZM navrhlo zatím tento dům neprodávat.
ZM schválilo plán rozvoje sportu města Chřibská na období 2019 2022.
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Z klubu seniorů
Začátkem měsíce září jsme navštívili ZOO Děčín
a zámeček.
Dne 12. 9. 2019 jsme uskutečnili druhý zájezd, do
sklářské hutě v Lindavě s možností občerstvení ve
Sklářské krčmě, po prohlídce jsme odjeli do zámku
v Zákupech, poobědvali jsme v restauraci „V podzámčí“, prohlídku jsme zakončili sladkou tečkou
v areálu zámku. Počasí nám jako vždy přálo, účastníků zájezdu bylo 41. Děkujeme všem, kteří s námi
na tyto akce jezdí, budeme rádi, pokud nám i v budoucnu zachováte přízeň.
V tomto měsíci jsme také oslavili narozeniny našich členek při dobrém pohoštění.
V měsíci říjnu slaví:
Marie Kuncová
95 let
Václav Machovec
67 let
Přejeme hlavně hodně zdravíčka a spokojenosti
do dalších let.
(AM)

Nový mostek v městském lese

Důchodci na zámku v Zákupech

Prodej stavebního řeziva
Město Chřibská zahájí v listopadu oficiálně prodej
stavebního řeziva (tj. prken, trámů, fošen). Odřezky
paliva jsou k prodeji již nyní. Objednávky již nyní
přijímá Miloš Lukačovič, který je správcem skladu.
Pro město na objednávku řežou dřevo pocházející
z městského lesa na svých pilách pánové Martin Devátý a Eduard Doležal ml. Ceník bude k dispozici
po jeho schválení zastupitelstvem města. Surovina
má certifikaci PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Centification = v podstatě potvrzení,
že dříví pochází z lesů, které jsou obhospodařovány
ekologickým způsobem). Z nejkvalitnějšího dříví
může být vyrobeno i dříví truhlářské.

Zbudování mostku přes starý meliorační příkop
vystřelený trhavinou před rokem 1989 provedl
Eduard Doležal ml. Skruže věnoval OÚ Rybniště.
Zpřístupnila se tím problematická část městského
lesa Chřibské a obecního lesa Rybniště za Femou.
Nyní zbývá doopravit přístupovou cestu k můstku,
aby nehrozilo převrácení traktoru. Tato práce byla
provedena za minimální odměnu a vyřešily se tím
letité problémy. Jelikož v lesnických mapách se
běžně určitá místa kvůli rychlé orientaci pojmenovávají podle určitých událostí či osob, bude v následujícím zpracování map lesního hospodářského
plánu toto místo pojmenováno “U Edova mostku”
či “Edův mostek”, jak si jeho tvůrce skromně přál.
Název se již pomalu nenásilně vžívá, stejně jako
pojmenování U brodu, Mezi oplocenkami, U jam,
U nor, Za Vlastíkem (Křivohlavým), U starostovy
lavičky, Nad schody atd.
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Procházka Chřibskou
krok za krokem
(XXXIII. část)

Chřibské koupaliště ve 30. letech min. století

První kabiny a skákadlo na koupališti

Při minulé procházce Chřibskou jsme se také mimo
jiné zastavili u pivovarských rybníků. Nyní se vydáme dále po této cestě, až se dostaneme k místnímu
koupališti.
V roce 1919 si nechal majitel pivovaru pan Wilhelm
Schimmer postavit nový rybník pro potřeby pivovaru
(v zimě se zde řezaly ledové bloky pro chlazení pivo-

varských sklepů). Stavbu provedl August Hermann,
stavitel ze Chřibské. Rybník byl napájen vodou
z chřibských vodopádů.
V roce 1925 zásluhou chřibského tělocvičného
spolku Kreibitzer Turnerverein byl tento rybník
přeměněn na koupaliště. Plocha byla rozdělena a
označena pro plavce a neplavce. V místech, kde byla
největší hloubka, bylo postaveno skákadlo a nad vodou byla zbudována prkenná plocha na opalování,
kterou návštěvníci s oblibou používali. Pro plavecké
závody byly k dispozici dva startovací betonové bloky.
Důležité bylo, že zde byly postaveny velké kabiny pro
muže a ženy. Německý tělocvičný spolek na koupališti jednou za čas uspořádal v minulosti letní slavnost
s lampiony.
Po II. sv. válce noví osídlenci z řad Čechů také
zařízení koupaliště rádi navštěvovali, a protože počet
zájemců o koupání stále vzrůstal, bylo přikročeno k
jeho úpravě. Začalo se s vykácením vzrostlých stromů
nad koupalištěm, které stínily většinu prostranství.
Celé koupaliště bylo oploceno. V roce 1964 byla část
pro neplavce vydlážděna velkými betonovými dlaždicemi.
Později byly původní dřevěné kabiny pro špatný
stav odstraněny. Koupaliště také sloužilo místním rybářům jako chovný rybník.
(pokračování na str. 4)
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Procházka Chřibskou
krok za krokem
(XXXIII. část)

(dokončení ze str. 3)

Původní kabiny (koupaliště vypuštěno)

Dřevěné kabiny

Brigádníci při dláždění části koupaliště
Josef Navrátil (pokračování)

Říjen 2019

Chřibský zpravodaj

Starostové Šluknovska
jednali v Rybništi
K problematice zadržování vody v krajině
vystoupil Ing., Mgr. Marek Hartych z MAS
Český Sever. Starostům představil připravovaný společný projekt s UJEP Ústí nad Labem
„Drobné vodní plochy v krajině jako komplexní
nástroj k řešení sucha a dalších hydrologických
extrémů“. Projekt zmapuje historické i stávající
vodní plochy, zaniklé rybníky, tůně atp. Navrhne řešení ke zlepšení zadržování vody v krajině
na Šluknovsku, ve vybraných lokalitách určí i
některá konkrétní opatření. Vzniklý materiál se
stane podkladem pro argumentaci při získávání
dotačních finančních prostředků na realizaci
konkrétních aktivit. Starostové projekt vítají a
podporují, zadržení co největšího množství vody
v krajině a minimalizace jejího rychlého odtoku
chápou jako základní opatření proti dalšímu
vysychání krajiny. Očekávají ze strany státu
zjednodušení a zároveň zvýšení dostupnosti i objemu dotačních finančních prostředků na rekonstrukce rybníků, budování tůní, obnovu starých
vodních ploch a podobných opatření. Stejně tak
je nezbytné zjednodušení a omezení současné
byrokratické zátěže při získávání potřebných
realizačních povolení.
Hlavním bodem programu bylo vystoupení
Ing. Ludvíka Řičáře, ředitele Krajského ředitelství Lesů ČR, kterého doprovázel Tomáš Frinta,
zástupce lesního správce Rumburk. Hosté představili nové organizační uspořádání státního
podniku Lesy ČR. Oblast Šluknovska bude
spadat nově právě pod liberecké ředitelství.
Dále pak zazněly podrobné informace k probíhající kůrovcové kalamitě, k jejím ekonomickým
a dalším dopadům na hospodaření společnosti.
Šluknovsko je aktuálně nejpostiženějším regionem na severu Čech. Starostové upozornili na
obavy z poškozování místních komunikací při
vyvážení obrovského množství kalamitního dřeva, které nemají potřebné konstrukční parametry. Požadují stanovení odvozních tras, případné
omezení maximální tonáže odvozní techniky a
otevřenou vzájemnou komunikaci. Obce jsou
také často vlastníky lesních porostů a obávají se
šíření kůrovce ze sousedních lesních porostů ve
správě LČR, případně Národního parku České
Švýcarsko.
Byla rovněž diskutována problematika poškozování zemědělských i lesních porostů přemnoženou černou a vysokou zvěří. Ze strany LČR
byla potvrzena maximální otevřenost a vstřícnost k řešení případných problémů.
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Rozloučení s létem
Poté, co jsme se rozloučili s kalendářním létem, které bylo letos zrovna tak horké jako to
loňské, rozloučili jsme se i s Chřibským kulturním létem, které v tomto roce dovršilo svůj 23.
ročník. Stalo se tak v sobotu 28. září v kostele
sv. Jiří slavnostním Svatováclavským koncertem, kterým bylo zároveň vzpomenuto památky
sv. Václava, patrona českých zemí.
Slavnostní koncert zahájil Pražský žesťový
soubor vedený Janem Votavou, který mezi nás
zavítal už po několikáté a přednesl slavná díla
složená nebo upravená pro dechové nástroje.
Dalším uměleckým tělesem, které jsme přivítali, byl Rumburský komorní orchestr v čele
s dirigentem Patrikem Englerem a se sólisty Helenou Krausovou (soprán), Tomášem Fialou (tenor) a Josefem Kovačičem (bas). Třetím hostem
slavnostního koncertu byl smíšený pěvecký sbor
Rosex z Liberce, vedený sbormistryní Alenou Sobotkovou, který nám zde již při svých několika
minulých koncertech připravil skvělý kulturní
zážitek.
Krásný večer završily skvěle podané árie
z oper Prodaná nevěsta, Dalibor a Rusalka
ve společném podání všech zúčastněných umělců.
( FS )

Country na koupališti

inzerce

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu:
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green
Shell-typu Araukana . Stáří 14-19 týdnů, cena 159
-209 Kč/ ks. Prodej: 19. 10. a 16. 11. 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

Zprávy ze sportu
Z fotbalového klubu
Tabulka po šesti kolech A Týmu
1. SK Březiny
2. SK Slovan Jiřetín pod Jedlovou
3. SK Dobkovice
4. FK Malšovice
5. TJ Spartak Jiříkov
6. TJ Krásná Lípa
7. FK Chřibská
8. TJ Čechie Horní Podluží
9. SK Velký Šenov
10. SK Verneřice
11. FK Mikulášovice
12. TJ Spartak Boletice
13. SK Plaston Šluknov B
14. FK Český lev Těchlovice

22:6
33:7
34:10
19:12
18:12
21:13
20:19
21:14
17:20
17:23
12:31
5:26
8:32
9:25

18
15
15
13
13
12
10
9
6
6
3
3
3
0

Starší přípravky
Okresní přebor starších přípravek má za sebou tři
zápasy s těmito výsledky:
FK Chřibská - TJ Krásná Lípa
10:2 (4:0)
SK Velký Šenov - FK Chřibská
7:9 (4:5)
FK Chřibská - SK Plaston Šluknov 6:12 (2:4)

Město Chřibská pořádá smíšený
TURNAJ V BOWLINGU
restaurace Radnice
14. prosince 2019 od 11.00 hodin
přihlášky do 13. 12. 2019
(startovné 100 Kč)

Starší žáci FK Chřibská s trenéry

Odchod do důchodu...
„Změna je krásná. Zlehka nyní otáčíš stránku a
vstupuješ do nové etapy života.“
Touto cestou projevujeme vděk a úctu paní Haně
Svobodové za mnoholeté působení v mateřské škole
ve Chřibské. Její přínos v oblasti předškolní pedagogiky v naší obci sdílí již několik generací. Přejeme
jí do života mnoho zdraví, vitality a duševní pohody. Děkujeme.
Za kolektiv MŠ - Martina Navrátilová

Oznámení...
Oznamujeme přátelům a známým, že dne 23. 8.
2019 zemřela v 99 letech paní Annelies Zimmer.
Rodačka z Chřibské žijící v Německu každoročně
navštěvovala naše město.

Vzpomínka...
Žáci FK Chřibská

Společenská kronika...
V říjnu oslavují:
Marie Kuncová
Chrudoš Chromec
Irena Sajfrtová
Antonín Doležal
Justín Lukačovič
Maria Vokurková
Jana Šittová

Jitka Hotovcová
Hana Štiková
Marie Rechziegelová
Petr Drnec
Marie Šedá
Dana Ševčíková
Petr Hanisch

Všem srdečně blahopřejeme!

Dne 26. září 2019 by oslavila paní Olga Slánková 97 let. Jsou to již dva roky, co nás opustila. Kdo
jste ji znali, vzpomeňte s námi. Vzpomínají děti s
rodinami.
Dne 3. října uplynulo už 18 let, co
nečekaně odešel Stanislav Marek.
Moc nám chybí. Stále vzpomínáme.
Za všechny, kdo ho měli rádi, manželka Miluška a dcera Dáša.
Dne 16. 10. by oslavil náš tatínek 90. narozeniny.
Stále vzpomínají děti s rodinami.
Rodina Brzákova.
CHŘIBSKÝ ZPRAVODAJ l vychází 1x měsíčně l č. 10 vyšlo dne
11. 10. 2019 l vydává Město Chřibská, 407 44 Chřibská, okres Děčín,
IČ 261378, MK ČR E 12240 l Sazba a tisk Tiskárna Trio Varnsdorf.

