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Výsledky voleb do zastupitelstev
krajů 2. - 3. 10. 2020 v Chřibské
Celkový počet voličů: 1077
Voleb se zúčastnilo 324 voličů 30,08%
Počet platných hlasů: 316

hlasy

1. ANO 2011
96
2. STAN
80
3. Česká pirátská strana
28
4. SPD
26
5. ODS
25
6. LEPŠÍ SEVER
15
7. ČSSD
10
8. Spojenci pro kraj
10
9. KSČM
9
10. Severočeši.cz
7
11. Trikolóra hnutí občanů
3
12. Svobodní
2
13. Rozumní-Petr Hannig-za spravedlivost
2
a živ. jistoty
14. Čistý a lepší sever
1
15. Demokratická strana zelených - za práva zvířat 1
16. VOK-Volba pro kraj
1

Výsledky voleb do Senátu parlamentu ČR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,

Ing. Zbyněk Linhart
Ing. Jiří Anděl, CSc.
PhDr. Mgr. Leoš Moravec, MSc
Mgr. Šárka Štruplová Růžičková, MBA
Zdeněk Říha
Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.
Mgr. Vladimír Navara

RESTAURACE RADNICE
Vás zve na
MARTINSKOU HUSU
ve dnech
sobota 7. 11. neděle 8. 11.
sobota 14. 11. neděle 15. 11.

208
46
27
14
7
5
1

Cena 5 Kè

Nepřehlédněte…
Upozornění pro ty, kteří ještě nemají zaplaceny poplatky:
Poplatku za psa podléhají dle zákona -565/1990 Sb.
psi starší tří měsíců.
Poplatek z nájmu pozemků.
Poplatky lze uhradit do pokladny na MÚ Chřibská.

POZVÁNKA
na podzimní
VALNOU HROMADU
SDRUŽENÍ TADEÁŠE HAENKEHO, z. s.
Valná hromada STH, z. s. se koná v sobotu
31. října 2020
v 10 hodin v restauraci RADNICE na náměs� ve
Chřibské.
Srdečně zveme naše stálé členy, vítáni jsou též
všichni přátelé a příznivci sdružení.
Členské příspěvky zasílejte laskavě na
č. ú. 172 879 541, kód banky 0300.
Za finanční dary upřímně děkujeme!
Těšíme se na Vás!
Za STH, z. s. Helena Krausová,
předsedkyně výboru spolku

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 24. října 2020
bude zajištěn svoz nebezpečného odpadu
(televizory, ledničky, zářivky, plechovky
od barev, staré barvy, autobaterie, pneumatiky
osobních aut).
Pozor! pouze jedno odběrné místo, kde bude
nebezpečný odpad osobně předán.
Chřibská sběrný dvůr
u panelových domů od 9.00 do 11.00 hodin

Říjen 2020

Chřibský zpravodaj

str. 2

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020,
o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí
Zastupitelstvo města Chřibská vydává dne
9. září 2020 tuto obecně závaznou vyhlášku:
Koeficient - daň ze staveb a jednotek.
Pro výpočet sazby daně ze staveb a jednotek
u zdanitelných staveb v celém městě koeficient
ve výši 1,5.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2021.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020,
o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Zastupitelstvo města Chřibská se na svém zasedání dne 9. září 2020 usneslo usnesením č.
5/2020 vydat obecně závaznou vyhlášku
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a
každý i započatý den za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje:
a) do 3 m2 50 Kč
b) nad 3 m2 5 Kč
Upozornění: celé znění vyhlášek najdete na
stránkách Města Chřibská www.chribska.cz

Firma Sítel propojuje optické body pro zrychlení internetu

Krátce z města
Zastupitelstvo města schválilo plnění rozpočtu za
1. pololetí roku 2020.
Příjmy činily - 13 903 770 Kč 49,7%
Výdaje činily - 13 864 650 Kč 49,6%
Od 1. září 2020 kvůli COVIDU-19 nejezdí školní
autobus.

Starostové v Liberci
Starostové Šluknovského výběžku navštívili spalovnu v Liberci, kde diskutovali s předsedou představenstva o možně spolupráci ohledně spalování
komunálního odpadu.
Další zastávka byla na Krajském úřadu Libereckého kraje, kde si starostové s panem hejtmanem
Martinem Půtou mimo dalších témat pohrávali s
myšlenkou možného připojení obcí Šluknovského
výběžku k Libereckému kraji.
Na závěr návštěvy jsme se dozvěděli informace
o chystaných projektech v Euroregionu Nisa, kde
jsme už mnoho let členové.
Jaromír Nepovím - místostarosta města Chřibská

Z klubu seniorů…

Rekonstrukce dláždění místní komunikace

V měsíci září jsme podnikli zájezd na zámek
Hořovice u Berouna, počasí jako vždy nám přálo a
pokud nám to korona a zdravíčko dovolí, budeme se
těšit na příští zájezd
Dne 15. září jsme se ještě při pěkném počasí sešli
na koupališti při grilování a dobrém pivečku, tímto
bychom chtěli manželům Makyšovým a p.Veselému
poděkovat za příjemnou obsluhu.
V měsíci říjnu oslavují Václav Machovec
68 let
Marie Kuncová
96 let
Přejeme vše nejlepší a hlavně hodně zdravíčka.
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Procházka Chřibskou
krok za krokem
(XLIV. část)

Kostel sv. Jiří ve Chřibské

Při dnešní procházce Chřibskou zůstáváme ještě
na věži kostela sv. Jiří, kde se seznámíme s historií
zdejších zvonů. V současné době jsou ve věži pouze
dva zvony.
Zvon visící vpravo, který sem byl přenesen s původní dřevěné zvonice, pochází z roku 1460. Má průměr
85 cm a je 85 cm vysoký. Je na něm nápis:
AVE MARIA,
GRATIA PLENA DOMINUS TECUM
BENEDICTA GEORGIUS M. ANNO DOMINI
MCCCCLX
Druhý větší zvon visící vlevo pochází z roku 1598,
má průměr 94 cm a váží 500 kg. Na zvonu se nachází
vedle 5. kapitoly sv. Pavla k Římanům také reliéf sv.
Johanna a sv. P. Marie. Zajímavý je také slovanským
nápisem:
SLOWUTNY BRYKCY ZWONARZ Z CYNPERKU
W NOWEM MIESTIE PRASSKEM
TENTO SWON UDIELAL LETA PANIE 1598

Zvony v kostele sv. Jiří z roku 1460 a 1598

V minulosti se v kostele nacházely ještě další
zvony, které byly v průběhu I. sv. války v roce
1917 sneseny a odvezeny pro válečné účely.
(pokračování na str. 4)
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Procházka Chřibskou
krok za krokem
(XLIV. část)

(pokračování ze str. 3)

V únoru uvedeného roku byl z věže snesen zvon
„Hříšných a ubohých“ s označením JGK, vážící 40
kg a odlitý roku 1774, a také „malý zvon“ o váze 36
kg, odlitý roku 1849 zvonařem Heroldem v Chomutově. Tomuto zvonu se také říkalo „školácký“, neboť
svolával školáky k bohoslužbám.
Rakousko-uherská armáda zaplatila za tyto dva
zvony o celkové váze 76 kg 304 korun. (4 koruny za
1 kg zvonoviny).
V září zástupci armády z Chřibské odvezli další
zvony. Jeden z roku 1615, který visel v průhledu,
vážil 35 kg, v průměru měřil 45 cm, odbíjel čtvrthodiny a kostelu jej věnoval rychtář Legler. Také
byl odvezen z malé věžičky „Sanktus zvon“ z roku
1721, vážící 27 kg. Byl na něm tento latinský nápis:
Johannes Nepomuceni ora pro nobis! Anno 1721.
Ale již několik let po skončení I. sv. války věnovali
manželé Hornovi v roce 1924 nový zvon vážící 90 kg
s průměrem 53 cm, do sanktusní věžičky.

Zvon sv. Josef byl vysoký 120 cm, vážil 850 kg
a v průměru měřil 114 cm.
Zvon sv. Marie vážil 250 kg, v průměru měřil 75
cm.
Tyto zvony, které byly zhotoveny u firmy Rudolf Perner v Českých Budějovicích, věnovali kostelu manželé Josef a Emilie Hornovi z Chřibské.
(J. Horn mlýn na koření v Dolní Chřibské).

Zvon sv. Josef a zvon sv. Marie

Avšak ani těmto zvonům nebylo dopřáno, aby
sloužily k svému účelu. V roce 1942 v II. sv. válce
bylo sneseno a odvezeno do Německa celkem 5 zvonů a v kostele sv. Jiří ve Chřibské byly ponechány
pouze dva starobylé zvony.

Zavěšení „Sanktusního zvonu“ dne 6. 4. 1924

Další velkou událostí bylo 31. října 1926 vysvěcení dvou nových, velkých zvonů, farářem Zimmermannem z Krásné Lípy.

V roce 1942 bylo odvezeno z kostela sv. Jiří 5 zvonů
Josef Navrátil (pokračování)
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Fotosoutěž na téma
Moje Chřibská
V rámci oslav 450. výročí povýšení Chřibské na
město, které proběhly 12. září, se konalo i vyhlášení
vítězů fotografické soutěže. Ceny vítězům slavnostně
předal pan Jaromír Nepovím - místostarosta města.
A jak soutěž probíhala?
Od února do konce srpna se přihlásilo celkem 44
fotoamatérů. Jejich snímky zhodnotila komise složená z našich uznávaných fotografů, kterými byli pánové Václav Sojka, František Sajdl a Petr Musil. Vybrali 10 nejlepších fotek, jejichž autoři obdrželi stolní
kalendář města Chřibská a knihu „Děčínsko nejen z
nebe“. Vítěz převzal navíc i poukaz na vyhlídkový let
nad Chřibskou a pro 2. a 3. místo byly připraveny
poukázky na fotoknihu v hodnotě 500 Kč.
A zde jsou jména vítězů:
1. David Slánek
2. Martina Navrátilová
3. Šárka Lukačovičová ml.
4. Adéla Čížková
5. Jan Bartoš

6. Radka Pojkarová
7. Jiří Bartoš
8. Martina Navrátilová
9. Tomáš Navrátil
10. Lenka Musilová

Velké poděkování patří panu Tomíčkovi, který městu věnoval poukaz pro vítěze.
Co říci závěrem? Foťte. Foťte vše zajímavé ve
Chřibské. Ať jste připravení. Co kdybychom vyhlásili
příští rok nové kolo?
MiŠ

Vítězný snímek z foto soutěže, pořízený z dronu

SDRUŽENÍ TADEÁŠE HAENKEHO, z.s.
Vážení přátelé, přeji dobrý den,
s politováním Vám musím sdělit, že
z důvodů vydaných zdravotních opatření
jsme byli nuceni zrušit plánovaný
SLAVNOSTNÍ SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT,
v sobotu 26. září
v kostele sv. Jiří ve Chřibské.

Oslavy 450. výročí povýšení na město - vystoupení žáků ZŠ

Oslavy 450. výročí povýšení na město

Setkání ročníku 1948
Dne 21. září se sešli spolužáci ročníku 1948
v restauraci radnice, kde si společně zahráli minibowling s těmito výsledky po 2 kolech:
1. místo K. Procházka
372 body
2. místo V. Procházková
318 bodů
3. místo A. Hrobárová
293 body
4. místo A. Chámala
264 body
5. míso M. Šedá
251 bodů
6. místo J. Štěpánová
235 bodů
7. místo B. Šnajdrová
224 body
8. místo J. Nepovím
214 bodů
9. místo Z. Ipserová
123 bod
Příští setkání se uskuteční 18. října 2020

Zprávy ze sportu
Z fotbalového klubu
Chřibské mladé kopačky
Po delší pauze způsobené pandemií ohledně
COVID-19 pokračuje v našem městečku mládežnický fotbal.
Zkrácenou sezónu 2019-2020 naše mužstvo
starší přípravky v okresním přeboru zakončilo na
celkově velmi slušném 2. místě.
Po ukončení této sezony jsem společně s trenérem Davidem Grundzou řešil otázku, do jaké
věkové kategorie přihlásíme naše mladé fotbalisty pro sezonu 2020-2021. Po zvážení všech
okolností, zejména vzhledem k věku našich nejstarších mladých fotbalistů, jsme byli v podstatě
přinuceni přihlásit naše mužstvo již do kategorie
mladších žáků, i když většina kluků svým věkem
odpovídá stále kategorii starší přípravka.
Během letních měsíců se nám podařilo naše
mužstvo doplnit o několik nových fotbalistů.
Tedy po krátké letní přípravě, ve které jsme absolvovali pár tréninků a pouze jedno přípravné
utkání, jsme vstoupili do sezony 2020-2021 OFS
Děčín mladší žáci již 5. září, kdy jsme s našimi
kluky odjeli sehrát mistrovské utkání do Lipové,
odkud jsme si přivezli první 3 body v soutěži za
vítězství 4:3. Další zápas nás čekal v Malšovicích,
odkud jsme si, i přes absenci většiny starších kluků, přivezli další 3 body za vítězství 12:1. Dále
jsme sehráli dva nepovedené zápasy s fotbalovou
akademií z Varnsdorfu a jeden zápas v Rumburku. V těchto zápasech jsme byli bohužel vysoce
poraženi.
I přes poslední porážky od Varnsdorfu a Rumburku si myslím, že naše mužstvo si v nové
soutěži vede obstojně a jsme společně s trenérem spokojeni. Trochu se přiznám, že mě mrzí
velmi malá (dá se říct spíše vůbec žádná) divácká
podpora při domácích utkáních, kterou by kluci
samozřejmě ocenili.
Chtěl bych zde vypíchnout práci trenéra Davida
Grundzy, který se spolu se mnou podílí na chodu
a trénování mužstva, kterému věnuje spoustu
svého volného času. Určitě bychom uvítali i novou tvář v našem „pouze“ 2-členném realizačním
týmu.
Na závěr bych se s Vámi chtěl podělit o úspěch
našeho mladého fotbalisty Štěpána Šefary. Tento
mladý fotbalista „bohužel“ naše mužstvo v nejbližším přestupním termínu v zimních měsících roku
2020 opustí, jelikož přestupuje do fotbalové akademie prvoligového klubu FC Slovan Liberec, kde
se bude dále zdokonalovat ve fotbalovém umění.
Za FK Chřibská Mladší žáci Michal Šefara

Mladší žáci FK

Vzpomínka...
Dne 3. října už uplynulo 19 let
ode dne, kdy zcela nečekaně odešel
Stanislav Marek.
Stále vzpomínáme. Manželka Miluška a
dcera Dáša.
Dne 30. října 2020 by se dožila 100 let moje babička
paní Růžena Hrušková.
Dne 2. listopadu uplynou 4 roky, kdy babička zemřela. Stále na ni myslím a vzpomínám. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte se mnou. Vnuk Jan Hruška.
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 - 229 Kč/ ks.
Prodej: 25.10. a 15.11.2020
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

Společenská kronika...
V říjnu oslavují:
Marie Kuncová
Chrudoš Chromec
Antonín Doležal
Justín Lukačovič
Jana Šittová
Jitka Hotovcová
Hana Štiková

Marie Rechziegelová
Petr Drnec
Marie Šedá
Dana Ševčíková
Petr Hanisch
Veronika Tannertová
Helena Marinová

Všem srdečně blahopřejeme!
CHŘIBSKÝ ZPRAVODAJ l vychází 1x měsíčně l č. 10 vyšlo dne
12. 10. 2020 l vydává Město Chřibská, 407 44 Chřibská, okres Děčín,
IČ 261378, MK ČR E 12240 l Sazba a tisk Tiskárna Trio Varnsdorf.

