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Likvidace bioodpadu jedlých olejů a
tuků ve smyslu novely vyhlášky
S účinností od 1. 1. 2020 se obcím stanovuje povinnost
zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých
olejů a tuků.
Důvodem je, že v současné době pouze cca 10 % obcí zajišťuje třídění těchto odpadů, oleje a tuky tak často končí
v kanalizaci.
Naše město proto uzavřelo smlouvu s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna Česká Lípa, kterou
se poskytovatel zavazuje provádět odvoz na svůj náklad, ve
svých sběrných nádobách o objemu 240 litrů, a to 1x v měsíci,
nebo na výzvu objednatele.
Od 1. 1. 2020 budou proto rozmístěny 4 sběrné nádoby v Horní Chřibské, v Dolní Chřibské, na náměstí a na sídlišti
u sběrného dvora.
Princip sběru spočívá v tom, že jedlé oleje a tuky se stáčí do
PET lahví a láhve se ukládají do těchto sběrných nádob.
V žádném případě, prosím, nevylévejte ani nevyhazujte použité oleje ani tuky přímo do nádob!!!!!!

Připravujeme
na měsíc březen akci
KNIHA ZA KORUNU
Chcete se zbavit nepotřebných knih
a je vám líto je dát do sběru,
protože můžou ještě
udělat radost někomu jinému?
Knihy všeho druhu můžete odevzdat
na MÚ Chřibská do 20. března 2020
ZVEME VÁS NA
MĚSTSKÝ MAŠKARNÍ PLES,
který se koná v sobotu 22. února 2020
od 20.00 hodin v restauraci Radnice
Hrají:
THE SPIRITS - FAMILIA
Vstupné 100 Kč
Bohatá tombola
(předprodej vstupenek na IC Chřibská)
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Cena 5 Kè

Kulturní komise a Město Chřibská
Vás srdečně zvou na
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ
v sobotu 21. 3. 2020 od 15.00 do 18.00 hodin
v restauraci Radnice Chřibská
Hraje DJ KRAŤAS
Vstupné: Děti zdarma - dospělí 50 Kč
Každá maska získává sladkou odměnu !

Nepřehlédněte...
Poplatku za psa podléhají dle zákona 565/1990 Sb. psi starší tří měsíců. Poplatek splatný k 31. 3. 2020 je možno uhradit
do pokladny MÚ Chřibská.

Úprava cen obědů ve školní
jídelně
Od 1. 1. 2020 se upravuje cena obědů v jídelně
ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho ve Chřibské
1.stupeň ZŠ
24 Kč
2.stupeň ZŠ do 15 let
26 Kč
2.stupeň ZŠ starší 15 let
28 Kč
Ostatní strávníci
52 Kč
V MŠ se zdraží každé z denních jídel o 2 Kč

Opět se připravuje akce

„VELIKONOCE“
Touto cestou bychom chtěli požádat všechny,
aby se podíleli na této výstavě svým výrobkem
spojeným s Velikonocemi
(upečeno nebo vyrobeno čehokoliv spojeného
s jarem a tímto svátkem).
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Zpráva z evidence
obyvatel
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ZAJÍMAVOSTI
Z CHŘIBSKÉHO LETIŠTĚ

V roce 2019 se narodilo 11 dětí
Chřibská
Dolní Chřibská
Horní Chřibská
Krásné Pole

3 děti
4 děti
1 dítě
3 děti

V roce 2019 zemřelo 13 obyvatel
Chřibská
Dolní Chřibská
Horní Chřibská
Krásné Pole

7 osob
3 osoby
1 osoba
2 osoby

V roce 2019 se přihlásilo k trvalému pobytu 36 obyvatel
Chřibská
4 osoby
Dolní Chřibská
20 osob
Horní Chřibská
8 osob
Krásné Pole
4 osoby
V roce 2019 se odhlásilo z trvalého pobytu
20 obyvatel
Chřibská
12 osob
Dolní Chřibská
2 osoby
Horní Chřibská
3 osoby
Krásné Pole
3 osoby
K 31. 12. 2019 bylo ve Chřibské hlášeno k
trvalému pobytu 685 mužů a 659 žen, celkem
1344 obyvatel.
Nejstarší občanem je Hoffmannová Lidmila,
98 let.

KURZ PLETENÍ
Z PEDIGU
pod vedením paní Jiřiny Chroustovské.
Město Chřibská ve spolupráci s kulturní komisí
pořádá tento kurz 28. března 2020 od 9:00 do cca
14:00 hodin v „Bílém domě“ na náměstí č.p. 324 ve
Chřibské.
Kurz je určen: pro všechny přihlášené do 18. března 2020 v Infocentru Chřibská, kurzovné je 50 Kč/
osobu a jeden výrobek. Platí se přímo na místě.
Co je zajištěno: zkušený lektor, materiál pro
výrobu
Co vzít s sebou: starý ručník, šídlo a štípačky
(kdo má) a také svačinu, pití, šikovné ruce a dobrou
náladu.
Na kurz přijďte, prosím, včas, abychom začali
plést všichni najednou.
Případné dotazy: infocentrum@chribska.cz,
případně osobně v Infocentru.

Na chřibském letišti již přistály…
Sluka LK2 československý jednomístný UL letoun
I. generace. Výrobce: Letov Praha, prototyp vzlétl
již na konci 80. let a sériová výroba pokračovala na
počátku 90. let. Původní pohon obstarával motor Trabant o výkonu 24 Hp, později byl montován rakouský
dvouválcový dvoutaktní Rotax 477 (je i na snímku) o
výkonu 40 Hp, případně silnější Rotax 503 o výkonu
až 52 Hp s dvojím zapalováním pro každý válec. Motory se startovaly ručním startérem (jako motorové
pily). Přístrojové vybavení je základní výškoměr,
variometr a rychloměr, u motorů Rotax teploměr hlav
a otáčkoměr.
Letoun je velmi jednoduché konstrukce do laminátové skořepiny kabiny jsou zalepeny duralové trubky
nesoucí silnou duralovou trubku tvořící nosník ocasních ploch. Ty mají kostru ze snýtovaných slabých
duralových trubek. Křídlo má rovněž nosníky z duralových trubek a žebra z tvarovaných duralových trubiček. Celek je potažen syntetickou tkaninou Dacron.
Podvozek je tříkolový, s příďovým řiditelným kolem.
Letadlo se vyrábělo i jako stavebnice a vyváželo se.
Jedná se o skutečný ultralight, se kterým lze přistát
a odstartovat na jakékoliv rovné louce. Létání má samozřejmě svá omezení, ale pokud se s nimi létá podle
letových příruček a předpisů, je i přes popsanou konstrukci zcela bezpečné (jako létání obecně při splnění
této základní podmínky). Zejména jsou velmi bezpečná nouzová přistání díky malé rychlosti přistání.
Technické údaje: Rozpětí: 9,2 m, délka 5,1 m, výška
2,5 m, hmotnost vzletová 250 kg, vrtule (doporučená
výrobcem) pevná dřevěná o průměru 1600 mm, rychlost maximální 120 km/h, cestovní 70 km/h, pádová
42 km/h.
Letadlo tohoto typu s motorem ve slušném stavu
lze pořídit za cenu 60 - 80 tisíc korun, lze ho poměrně
lehce rozložit a skladovat třeba doma v garáži.
Zajímavost: Vloni i předloni pilot tohoto stroje
přistál bez problémů na louce za „Tomišákem“ a šel
navštívit své známé, což vyvolalo paniku a málem
výjezd hasičů.
Majitel: Aeroklub Roudnice nad Labem.
(Vítek Friml)

Z klubu seniorů…
V měsíci únoru slaví narozeniny
paní Jiřina Lacmanová
89 let
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.
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Procházka Chřibskou
krok za krokem
(XXXVII. část)

Budova č.p. 239 „STŘELNICE“ v roce 1899

Při dnešní procházce Chřibskou se zastavíme „Na
Střelnici“.
Historie střeleckých společností je spjata s historií
měst, jejichž občané, většinou dobří střelci z kuší,
se sdružovali ve společenstva, aby ochránili své
domovy a udržovali pořádek. Střílení z kuší bylo
velmi rozšířené. Po vynálezu střelného prachu se
začaly používat palné zbraně a z lukostřeleckých
bratrstev se staly ostrostřelecké společnosti. Střelecká společnost ve Chřibské byla založena na konci
16. století, kdy se několik chřibských měšťanů rozhodlo založit střelecké bratrstvo. Prvními střelci,
kteří se jedné neděle roku 1596 sešli, byli starosta
města Bartel Walter, správce soudu Kryštov Legler, řezník Jan Jiří Lumpe, Jiří Lumpe, Jiří Rothe,
Kryštov Fridrich, David Michel a majitel sklárny
Martin Fridrich. Tito muži, oblečeni v obyčejných
šatech, chodili každou neděli s kušemi na zádech
na dnešní Střelnici a cvičili se tam v zaměřování na
cíl. Jejich spolek se stále rozrůstal a úroveň střelby
zlepšovala, takže již v roce 1610 mohlo být uděleno
první vyznamenání - stříbrný pták. Tento stříbrný
odznak směl nosit na řetízku kolem krku ten, který

se stal králem střelců.
Tehdy měli střelci jen malou boudu a tyč s terčem
v podobě ptáka na nynějším místě „Na Střelnici".

Budova „Na Střelnici“ před požárem v roce 1882
(pokračování na str. 4)
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Procházka Chřibskou
krok za krokem
(XXXVII. část)

(dokončení ze str. 3)

Budova „Na Střelnici“ v 19. století

Když roku 1639 byli Švédové naposledy ve Chřibské, byli pronásledováni rakouskými oddíly, které
přišly od Děčína a Švédy dohnaly v Dolní Chřibské.
Pronásledovaly je až do Chřibské, kde u střelecké
boudy došlo k boji, při kterém bouda vyhořela. Toto
neštěstí však střelce neodradilo a v roce 1640 postavili nový střelecký domek.
V roce 1650 obdrželi po dlouhých jednáních výsadní
privilegia od hraběte Oktaviána Kinského a střelcům
začal nový život. Již měli spořádaný a řízený stav,
přísně dodržovali kázeň, čest a zvyky. V roce 1700
mělo bratrstvo 56 členů, což je hodně, uvážíme-li,
že členy bratrstva se mohli stát jen chřibští měšťané
a jejich synové. Brzy ale naše střelce postihlo další
neštěstí. Když roku 1740 přišla do Chřibské srbská
a chorvatská vojska plukovníka Markoviče, utábořil
se jeden jejich oddíl u střelecké boudy a vojáci si u ní
rozdělali oheň tak blízko, že bouda v noci na 22. září
lehla popelem. Několik let pak museli střelci shánět
peníze na nový domek. Roku 1746 již nový dům stál,
byl hezčí a větší, neboť byl patrový a rozšířený. Na
letnice roku 1746 vyrukovali chřibští střelci na novou
střelnici poprvé. V čele průvodu pochodovali bubeníci
a pištci. Král byl oblečen do pláště z červeného sametu, na krku měl stříbrného ptáka a doprovázel ho
farář se starostou.
Kapitán Franz Rothe ve střelecké uniformě

Josef Navrátil (pokračování)
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Revize údajů katastru
nemovitostí
Vážení obyvatelé Chřibské,
dovolte, abych se vám představil. Mé jméno je Pavel
Vít, jsem zaměstnancem Katastrálního úřadu a osudový los mi přiřkl provedení revize údajů katastru
nemovitostí ve vaší obci. Co to znamená pro mě a co to
znamená pro vás?
Cílem revize je (v ideálním případě) dosáhnout plného souladu evidovaných údajů katastru nemovitostí s
realitou v terénu. Snadno se napíše, hůře realizuje.
Pro pracovníka pověřeného revizí to znamená desítky hodin v terénu, stovky hodin vyhodnocování
a nakonec to nejlepší, tedy vysvětlování a jednání s
vlastníky. Samozřejmě vše ve spojení s nutnou administrativou.
Pro vlastníky nemovitostí to znamená mnohdy nepříjemná zjištění, že ne vše, co po léta pokojně užívají,
je zcela legální a v pořádku. Ani naši předkové nebyli
svatí a mnohdy stavěli bez povolení či zapomínali po
kolaudaci stavby přihlásit do evidence. Také téměř
každý u svého domu potřebuje mít nějaký hospodářský prostor, parkovišťátko či sklad na nářadí. Je to
samozřejmé a máme to všichni. Jen je bohužel nutné
každou takovou změnu hlásit. Bylo to tak vždy. Za
císaře pána, za první republiky, za války i po válce.
Jen to nikdo nekontroloval. Doba se bohužel změnila
a dnes se klade mnohem větší důraz na ochranu a
evidenci zemědělského půdního fondu.
V následujících týdnech a měsících některým
z vás budu muset dvakrát napsat. První dopis bude
informativní a přijde vám obyčejnou poštou. V něm
se dozvíte, co jsem na vašich nemovitostech zjistil za
odchylky od evidovaného stavu a co by bylo vhodné
udělat pro nápravu. Pak budu pár měsíců dělat něco
jiného a k rozesílané poště se vrátím ke konci lhůty,
která mi byla pro provedení revize dána.
V té chvíli všem, kteří ještě nezareagovali na původní oznámení, přijde již oficiální dopis „na doručenku“,
ve kterém budou vyzváni k předložení požadovaných
dokladů do tří měsíců. Tuto lhůtu bude možné si
v odůvodněných případech dle potřeby prodloužit.
Vaší žádosti bude vždy vyhověno, jen prosím žádejte
rozumné terminy v řádu měsíců, nikoliv let.
Předběžně si můžete stav evidence a reality prověřit
na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního kde si můžete prohlédnout katastrální mapu
s připojeným leteckým pohledem (www.cuzk.cz).
V případě nejasností se na mě můžete obrátit buď
na e-mailové adrese pavel.vit@cuzk.cz nebo tel.
412315944.
Závěrem. Věřte mi, že se budu snažit ke každému
případu přistupovat individuálně a s maximální citlivostí, nicméně i má práce podléhá kontrole. Mým
přáním je proto dosáhnout nejvyšší možné míry vzájemného pochopení, byť tuším, že to bude mnohdy
obtížné.
S pozdravem Bc. Pavel Vít, Dis., pracovník Katastrálního pracoviště Rumburk pověřený revizí v katastrálních územích Chřibská, Dolní Chřibská, Horní
Chřibská a Krásné Pole.
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Setkání ročníku 1948
V novém roce 2020 se poprvé sešli spolužáci ročníku 1948 v restauraci Radnice 13. ledna, kdy si
společně zahráli minibowling. Tentokrát se jich
sešlo pouze šest a hráli s těmito výsledky po 2 kolech:
1. místo A. Hrobárová
2. místo V. Procházková
3. místo J. Nepovím
4. místo K. Procházka
5. místo B. Šnajdrová
6. místo M. Šedá

301 bodů
284 body
262 body
246 bodů
230 bodů
183 body

MAS Český sever má
novou předsedkyni
Předsedkyní MAS Český sever z Varnsdorfu
byla v úterý 21. ledna 2020 zvolena paní Vojtěchová, současná místostarostka obce Rybniště.
Ve vedení MAS vystřídala pana Ing. Miroslava
Jemelku, který ve funkci předsedy představenstva působil pět let a koncem roku 2019 požádal
o uvolnění z této pozice.
Paní Vojtěchová se současně stala novou zástupkyní Dobrovolného svazku obcí Tolštejn
v představenstvu MAS, neboť jeho dosavadní
zástupce pan Jan Machač, starosta města Chřibská, se členství v představenstvu vzdal v prosinci
loňského roku. Tato změna byla schválena usnesením DSOT č. 34/2019 ze dne 12. 12. 2019.

Turnaj ve stolním tenisu TOP 12 v restaurace Radnice

Víte že…
… úpravna vody v Horní Chřibské dodává pitnou vodu
pro cca 40 000 obyvatel ve Šluknovském výběžku?

Zprávy ze sportu
Z fotbalového klubu
Okresní přebor starších přípravek - Sever 2020
11. kolo
Neděle 5. 4. 2020 10:00
SK Plaston Šluknov, z.s. - FK Chřibská
12. kolo
Neděle 12. 4. 2020 10:00
FK Chřibská - SK Skloluxus Lipová, z.s.
13. kolo
Neděle 19. 4. 2020 10:00
Fotbalový klub Rumburk - FK Chřibská

Rozpis zápasů FK Chřibská
JARO 2020
Sobota 21. 3. 2020 15:00 hodin
FK Chřibská - TJ Spartak Boletice n.L.,z.s.
Sobota 28. 3. 2020 15:00 hodin
FK Chřibská - SK Velký Šenov
Neděle 5. 4. 2020 16:30 hodin
SK Plaston Šluknov, z.s. „B“ - FK Chřibská
Sobota 11. 4. 2020 16:30 hodin
FK Chřibská - TJ Spartak Jiříkov, z.s.

14. kolo
Neděle 26. 4. 2020 10:00
FK Chřibská - Fotbalový klub Dolní Poustevna

Sobota 18. 4. 2020 17:00 hodin
SK Dobkovice z.s. - FK Chřibská

16. kolo
Neděle 10. 5. 2020 10:00
FK Chřibská - Tělovýchovná jednota Krásná
Lípa, z.s.

Sobota 25. 4. 2020 17:00 hodin
FK Chřibská - SK Verneřice z.s.

17. kolo
Neděle 17. 5. 2020 10:00
SK Velký Šenov - FK Chřibská

Sobota 2. 5. 2020 17:00 hodin
FK Český lev Těchlovice, z.s. - FK Chřibská
Sobota 9. 5. 2020 17:00 hodin
FK Chřibská - FK Mikulášovice

21. kolo
Středa 20. 5. 2020 17:00
Fotbalový klub Dolní Poustevna - FK Chřibská

Sobota 16. 5. 2020 17:00 hodin
TJ Čechie Horní Podluží - FK Chřibská

18. kolo
Neděle 24. 5. 2020 10:00
FK Chřibská - SK Plaston Šluknov, z.s.

Sobota 23. 5. 2020 17:00 hodin
FK Chřibská - SK Březiny z.s.

19. kolo
Neděle 31. 5. 2020 10:00
SK Skloluxus Lipová, z.s. - FK Chřibská
20. kolo
Neděle 7. 6. 2020 10:00
FK Chřibská - Fotbalový klub Rumburk

Sobota 30. 5. 2020 17:00 hodin
TJ Krásná Lípa, z.s. - FK Chřibská
Sobota 6. 6. 2020 17:00 hodin
FK Chřibská - SK Slovan Jiřetín pod Jedlovou
z.s.
Sobota 13. 6. 2020 17:00 hodin
FK Malšovice, spolek - FK Chřibská

Společenská kronika...
V únoru oslavují:

Největší sponzor FK Chřibská firma AMANN s.r.o.

Vzpomínka:
Je to již 5 let, co násopustila
paní učitelka Ludmila Domecká. Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.
Eva a Marie

Jiřina Cimplová
Jiřina Lacmanová
Zdeněk Svoboda
Miloslav Hejný
Jana Babiáková
Marie Mendlíková
Jana Maštalířová
Vladimír Hladík

Jiří Pojkar
Anna Šejnostová
František Lakomý
Jarmila Jeřábková
Annelies Hrůzová
Jana Pekárková
Marie Bláhová

Všem srdečně blahopřejeme!
CHŘIBSKÝ ZPRAVODAJ l vychází 1x měsíčně l č. 2 vyšlo dne
12. 2. 2020 l vydává Město Chřibská, 407 44 Chřibská, okres Děčín,
IČ 261378, MK ČR E 12240 l Sazba a tisk Tiskárna Trio Varnsdorf.

