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nezapomeňte uvést vaše kontaktní údaje

Požár domu č.p. 104-107
Před pátou hodinou ráno dne 4. května 2020 bylo na
tísňovou linku oznámeno, že v Chřibské - Krásném Poli
hoří střecha bytového domu.
Operační středisko na místo vyslalo jednotky z druhého stupně požárního poplachu, vyjeli hasiči HZS Česká
Kamenice a Varnsdorf a JSDH Chřibská, Dolní Podluží,
Horní Podluží, Krásná Lípa, Rumburk a Jiříkov. K události dorazily cisterny i výšková technika.
V době příjezdu prvních jednotek ze střechy a podkroví
šlehaly plameny. Hasiči natáhli několik vodních proudů
a začali s plameny bojovat, využit byl také jeden proud
ze žebříku.
Nájemníci opustili objekt před příjezdem jednotek. Dorazili také zdravotníci, nikoho ale do nemocnice odvážet
nemuseli.
Hasiči požár lokalizovali v 6:43 a zlikvidovali v 9:16.

Májka na chřibském náměstí

Nepřehlédněte...
Upozorňujeme spoluobčany a rekreanty, že stále je
v platnosti Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o regulaci
zábavné pyrotechniky, která zakazuje používání ohňostrojů
a pyrotechniky v zastavěném území města Chřibská.
Na základě výše uvedené Obecně závazné vyhlášky může
Policie ČR zasáhnout a případně pokutovat.
Jan Machač, starosta města

Od 18. května je opět v provozu kontejner na odložení
nepotřebného textilu.

Upozornění!

Požár domu č.p. 104-107

Povinné očkování psů, které pravidelně hromadně město spolu
s veterinářem organizuje v našem městě, je zakázané
z důvodu vzniklé epidemiologické situace.
Každý majitel psa se může dostavit do ordinací ve Varnsdorfu či Rumburku dle otevírací doby v těchto ordinacích nebo po
dohodě s MVDr. Václavem Žáčkem objednat. Lékař se může
po vzájemné dohodě dostavit i domů, ale může to dle času
lékaře trvat i několik dnů.
Očkování může být provedeno jen u psů,
kteří jsou opatřeni čipem.
Tel. na MVDr. Václava Žáčka: +420 602 441 779
Jan Machač, starosta města
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PROGRAM ROZVOJE MĚSTA
CHŘIBSKÁ 2020
Komunikace
Opravy místních komunikací, po ukončení kanalizace
Opravy stávajících chodníků
Památky
Pokračovat na rekonstrukci křížové cesty
Rekonstrukce bývalé fary
Školská zařízení
Dokončení druhé části nádvoří ZŠ
Oprava komunikace před budovou družiny ZŠ
Rekonstrukce přístavby za ŠJ
Hasičská zbrojnice
Usazení vodovodní šachty, přípojka vody
Hřbitovy
Úprava prostor za kostelem
Údržba travnatých ploch
Údržba vodních zdrojů pro zalévání
Oprava vnějších omítek
Sportovní zařízení
Každoroční údržba travnaté plochy hřiště u školy
Nákup nových branek
Zajistit provoz na víceúčelovém hřišti
Zajistit provoz v Areálu volného času
Vybudování dětského hřiště v Horní Chřibské
Městský les
Oprava lesních komunikací
Těžba dřeva - obnova lesních porostů
Nadstandardní ochrana lesa
Ochrana proti škůdcům (lapače, ptačí budky)
Vodní hospodářství
Postupná oprava rybníků
Oprava pivovarských rybníků
Zeleň
Parková úprava veřejného prostranství
Sekání a údržba travnatých ploch
Kultura
Chřibské kulturní léto
Zajistit provoz informačního centra
Zajistit provoz knihovny
Zajistit provoz muzea
Zajistit provoz víceúčelového sálu restaurace
Radnice
Vydávání Chřibského zpravodaje
Podpora kulturních a sportovních akcí
Podpora činnosti spolků a sdružení
Lesní divadlo
Bytové hospodářství
Opravy a údržba bytového fondu
Kanalizace a ČOV
Dokončení výstavby kanalizace a ČOV, včetně
přípojek
Opravy venkovní kanalizace a ČOV
Jan Machač, starosta města

Zaměstnanci města budují novou lávku

Oprava venkovních schodů

Internet ve Chřibské
Společnost CETIN a.s. se úspěšně zapojila do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, spravovaného Ministerstvem průmyslu a
obchodu České republiky, s cílem zajistit dotační podporu rozvoje vysokorychlostního internetu v lokalitách,
kde doposud možnost kvalitního a dostatečně rychlého
připojení chybí. Společnost CETIN a.s. - neboli Česká
telekomunikační infrastruktura, je vlastníkem a provozovatelem největší telekomunikační infrastruktury
v České republice.
Ve městě Chřibská bude CETIM a.s. realizovat jeden
rDSLAM a v lokalitě Horní Chřibská druhý rDSLAM.
V Krásném Poli bude realizovat internetové připojení
Děčínská firma JAW.cz, která je poskytovatelem telekomunikačních služeb v rámci regionu severní Čechy.
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Procházka Chřibskou
krok za krokem
(XL. část)

Taneční a koncertní hala „Na Střelnici“

Medaile pro krále střelců
Celkový záběr „Na Střelnici“

V roce 1905 chřibský stavitel Adolf Hermann
postavil „Na Střelnici“ novou taneční a koncertní
halu, která byla 24 m dlouhá a 10,5 m široká. Stavba stála 7000 korun.
V posledním roce I. sv. války, v roce 1918, tuto
budovu odkoupil majitel hostince „Zum Ross“ pan
Johann Schindler a nechal ji zbourat.
Vpravo: inzerce Střelnice roku 1913

Josef Navrátil (pokračování)
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Zpráva o stavu městského lesa
Statistické údaje Lesní hospodářské evidence:
Celková výše těžby dříví: 1255,13 m3
Těžba úmyslná: 102,02 m3
Těžba nahodilá: 1153,11 m3
Těžba mimořádná: 0
Celkový přírůstek holin těžbou:
0,00 ha holina neproduktivní
2,66 ha holina produktivní
Součet ploch prvního zalesnění:
0,99 ha z těžby v roce 2017 až 2019 obnovou přirozenou*
0,32 ha zalesnění sadbou umělou porostní půda*
0 ha zalesnění sadbou umělou bezlesí
Součet ploch opakovaného zalesnění: 0,00 ha
Součet ploch prvního zalesnění MZD: 1,25 ha*
Plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let věku porostů: 0,00 ha z toho prořezávky: 0,00 ha
z toho probírky: 0,00 ha
*) k zalesnění použity pouze MZD (0,32 ha) nebo využity (0,93 ha) na odpovídající ploše přirozené obnovy.
Z uvedeného je jasně vidět, že stejně jako v lesích státních se provádí především těžba nahodilá. V lesích města
se jedná především o likvidaci souší smrku, a to jak kůrovcových, tak i souší vzniklých skutečně pouze ze sucha
v roce 2018 (100,5 m3). Dále přispěla i větrná smršť
z 10. 3. 2019, která měla za následek další nárůst nahodilé těžby o 319 m3. Základní problém ochraně lesa je
neřešitelný - sousedství s porosty v majetku státu, odkud
kůrovec přelétá z včas nezpracovaných porostů a napadá
stromy i městském lese. Prozatím vznik holin v městských lesích není nijak drastický, protože naštěstí díky
dlouholetému zvolenému způsobu hospodaření, kdy je
využit jakýkoliv přirozený nálet, je ten v podstatě pouze
uvolněn a mezery jsou doplněny sazenicemi. V minulém
lese však k dosadbám vzhledem k finančním problémům
vzniklým poklesem ceny dřevní hmoty nemohlo dojít a
byla provedena doplňující sadba jedlí pouze ve dvou porostech. Tu zafinancovala Správa CHKO Lužické hory.
Kraj bohužel jakékoliv podpory lesu v této těžké době
zrušil a ministerské podpory MZe jsou v nedohlednu. Je
tedy nutno se spoléhat na sílu přírody, která potřebuje
ovšem pomoci, a to hlavně stavbou oplocenek. Někde stačí postavit právě jen oplocenku a do 3 - 4 let je holina plně
samovolně zalesněna. To samozřejmě vyžaduje kontroly
stavu oplocení po každém větru a jeho okamžité opravy.
Další problematické období je houbařská sezona, kdy
lidé otevírají a poškozují ploty a tím do oplocenek vniká
zvěř. Jeden kus zvěře pak dokáže za jedinou noc okousat
a zničit téměř vše uvnitř. Počet oplocenek v posledních
letech výrazně narostl, jsou však plošně málo rozsáhlé.
Jsou kompromisem mezi stavbou oplůtků pro jednotlivé
stromky, které lidé často ničí, a rozsáhlým oplocením.
Zatím se to jeví být jedinou cestou, jak se z nynějších
problémů s obnovou lesa dostat. Současně se plynule
mění i složení lesa ve prospěch listnáčů. V minulém roce
také pokračovaly opravy cest alespoň v základní podobě,
takže les začíná být přístupný a neřeší se zapadání traktoru po kabinu apod. a přístup přes soukromé pozemky.
Naštěstí již byl z lesního rozpočtu také doplacen obecní
traktor, takže ho kromě běžného provozu splátkami nezatěžuje. Zhodnocení finanční stránky hospodaření bude
zveřejněno v dalším čísle Zpravodaje.
Lesní hospodář Mgr. Vít Friml
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Poděkování…
Vážení představitelé města Chřibská,
dovolte mi Vám touto cestou poděkovat za
prima spolupráci. Dne 03.04.2020 proběhl ve
spolupráci Lesů ČR, s.p., LS Rumburk a Města
Chřibská úklid lesních pozemků v k.ú. Chřibská od odpadků. Tak jako každoročně bylo posbíráno několik plných přívěsů odpadků, které
byly následně uloženy v městském sběrném
dvoře. Velmi děkujeme městu Chřibská a jeho
zaměstnancům za ochotu, vstřícnost a spolupráci při této činnosti.
S přátelským pozdravem a v úctě, Jan Drozd

Z klubu seniorů...
V měsíci květnu oslavují:
Hoffmannová Lidmila
nejstarší občanka Chřibské
Balíková Marie
Fridriková Mária

99 let
89 let
82 let

Našim členkám blahopřejeme a přejeme hodně zdravíčka do dalších let.
Inzerce
Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny bavy, Green Shell-typu Araukana a
Dark Shell-typu Maranska. Stáří 15 - 19 týdnů,
169 - 219,- Kč/ ks.
Prodej: 21. 6. 2020
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

TERMÍNY SVOZU
SEPAROVANÉHO ODPADU
Každý lichý týden, vždy ve čtvrtek
21 KVĚTEN 2020
4. ČERVEN 2020
18. ČERVEN 2020
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Zajímavosti z chřibského letiště

Chřibští hasiči
informují…

Dne 21. 8. 2017 přistálo na chřibském letišti letadlo Bristell.
Letadlo je vyráběno českou (původně rodinnou
firmou) BRM aero s.r.o. v Kunovicích, která byla
založena roku 2009 a dnes má 50 zaměstnanců.
Jedná se o moderní celokovový letoun provozovaný
v kategorii UL (od 475 kg vzletové hmotnosti) nebo
LSA (do 600 kg.) Pohon obstarávají motory Rotax
912, 914 nebo 915 o výkonu od 80 do 141 Hp. Letadlo je velmi drahé, rychlé a zřejmě by na něj měl být
speciální výcvik, protože jeho technické parametry
jej posunují značně dále než je běžný standard u
malých letadel uvedených kategorií. Zřejmě neodpouští podstatné chyby pilotáže, zejména ne malou
rychlost letu v zatáčce. V poslední době na něm
dokonce zahynuli při výcviku 2 zkušení instruktoři
se žáky, nejspíše po pádu do vývrtky při nácviku
nouzových přistání (není ještě plně objasněno). To
jasně ukazuje, že honba za výkony v daných kategoriích asi nebude tou správnou cestou pro rekreační
letectví. Přesto nebo právě proto se jedná o letadlo
i ve světě žádané a je tudíž vynikajícím vývozním
artiklem. Daný exemplář je majetkem aeroklubu
Praha Letňany.

Dne 14. 4. 2020 provedla v podvečer jednotka
SDHO Chřibská spolu s jednotkami HZS PS Česká Kamenice a JSDHO Česká Kamenice výjezd na
hlášený požár lesního porostu na Chřibském vrchu.
Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná
o požár hrabanky na ploše 5x5 m na vrcholu kopce
nedostupném pro hasičská vozidla. Pod kopcem
byly plněny kanadské vaky vodou a několikrát
vyneseny na požářiště. Požár byl likvidován za
pomoci lopat a vodou se smáčedlem. Po likvidaci
požáru bylo místo zásahu předáno zástupci lesů
ČR. Příčina požáru - nedbalost.

Technická data:
rozpětí 9,3 m
délka 6,45
výška 2,28
hmotnost 475 - 600 kg
maximální rychlost 214 - 250 km/ h podle verze
a motoru

Dne 20. 4. 2020 provedla v ranních hodinách jednotka SDHO Chřibská spolu s jednotkami HZS PS
Česká Kamenice, JSDHO Česká Kamenice, Hřensko, Markvartice, Horní Habartice a Krásná Lípa
výjezd na hlášený požár chaty v Jetřichovicích, kde
hrozilo jeho rozšíření na okolní chaty. Po příjezdu
jednotky na místo bylo ihned nataženo útočné vedení jedním „C“ proudem a jednotka zahájila hasební
práce. Na místě zásahu byla také ZZS, která ošetřila a do nemocnice odvezla dvě zraněné osoby. Po
likvidaci požáru a odjezdu všech zasahujících jednotek zůstala jednotka SDHO Chřibská na pokyn
velitele zásahu na místě k dispozici vyšetřovateli
příčin požáru. Po ukončení činnosti vyšetřování se
jednotka odebrala na svou základnu. Cestou na
základnu došlo k poruše vozidla CAS 25 Š 706
RTHP. Tuto se nepodařilo odstranit na místě, a
proto byl prostřednictvím KOPIS povolán AV-14 z
HZS CPS Děčín a vozidlo odtaženo. Příčina požáru
je v šetření.

Město Chřibská prodává - řezivo stavební:
prkna 4600 Kč/m3 vč. DPH,
fošny 5000 Kč/m3 vč. DPH,
trámy 5600 Kč/m3 vč. DPH.
Vše s certifikací PFEC (surovina pochází z ekologicky
obhospodařovaných lesů).
Možno objednat rozměry na zakázku.
Kontaktní osoba:
Miloš Lukačovič, telefon 776 044 128.

Foto JSDH Markvartice

Šneci v celostátní
karanténě
Jako všech ostatních, i nás se dotkla vládní
opatření, která vedou ke snížení šíření koronaviru. Od vyhlášení nouzového stavu v České
republice máme zrušené hromadné tréninky a
všechny závody. Ale nezahálíme a za dodržování nařízených pravidel se snažíme trénovat
individuálně. Když máme všechny opravdové
závody zrušené, rozhodli jsme se, že zkusíme
závody virtuální. Pokud někdo pořádá virtuální závod, probíhá tak, že se u pořadatele online
zaregistrujete, pak si za dodržení současných
bezpečnostních pravidel závod sami odběhnete.
Pořadateli pak pošlete záznam svého běhu, kde
jsou vaše výsledky, většinou jde o foto z měřících hodinek či z aplikace mobilního telefonu.
Tak pořadatel zjistí, jakou vzdálenost jste běželi, jaké bylo převýšení a jaký jste měli čas.
U překážkového závodu se ještě posílají fotografie či videa z překážek, které jste si vymysleli
sami. My jsme se v březnu a dubnu zúčastnili
pěti takových závodů, čtyř běžeckých a jednoho
překážkového. Některé závody byly dokonce
mezinárodní, protože je pořádali organizátoři z Polska. Zvláště bychom rádi zmínili dva
z těchto závodů, kde v obou případech jsme běželi vzdálenost 10 km. A to závod Milada Virtual Charity Run, kde byl výtěžek ze startovného
přes 125 000 Kč věnován infekčnímu oddělení
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. A
velikonoční virtuální závod Rozběháme Česko,
kde se pro změnu výtěžek ze startovného, také
přes 125 000 Kč, věnoval na nákup plicního
ventilátoru pro fakultní nemocnici Plzeň. Jsme
rádi, že takto přispěli všichni běžci z celé České
republiky a že i naše naběhané Šnečí kilometry
pomáhají v boji s koronavirem. Na konec našeho článku bychom chtěli všem lidem popřát
pevné zdraví a věříme, že společně tuto těžkou
dobu v pořádku přečkáme.

David a Vojtíšek na Runmageddon Solo-1

Blahopřání
Dne 12. 6. 2020 slaví 90.
narozeniny paní

Jarmila Devátá.
Vše nejlepší k tvým narozeninám, hodně lásky,
štěstíčka a zdravíčka do
dalšího života ti přejí synové Vašek a Martin s rodinami a Mirkova rodina.

Společenská kronika...
V květnu oslavují:
Lidmila Hoffmannová
Marie Balíková
Miluška Marková
Mária Fidriková
Blažena Cicvárková
Miroslav Bouška
Winston Čáp
Karel Šnajdr
Václav Čáslava

Vítězslav Jelínek
Ema Hájková
Alena Hrobárová
Bohuslava Šnajdrová
Eva Jelínková
Stanislava Koďousková
Alena Ježková
Pavel Šedý

Všem srdečně blahopřejeme!
Šneci na rozběháme Česko
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