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Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.

CHŘIBSKÁ středa 24.11.2021
OD 18.00 HOD. Vstupné zdarma!

�

UPOZORŇUJEME….

�

Na základě vládního opatření se stanovují následující
podmínky pro vstup na kulturní akce:
- platné negativní RT-PCR či POC testy
- prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů
- potvrzení aplikace očkování proti covidu-19.
Podzim v naší obci foto MD
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HALLOWEEN V NAŠÍ OBCI
Halloween se slaví 31. října v předvečer Všech svatých. Jeho kořeny sahají do dob dávno minulých, kdy
předci oslavovali tzv. Samhain, podle Samhaina, pána mrtvých. Při oslavách se zapalovaly obrovské ohně
a lidé se oblékali do převleků, aby se ochránili před zlými duchy. Tradiční barvou Halloweenu je oranžová a černá a mezi tradice patří například dlabání dýní, průvody nebo vyprávění strašidelných příběhů.
I v České republice nabírá tento svátek na oblibě.
V naší obci se uskutečnily slavnosti v období 29. - 31. října. Předcházelo jim dlabání dýní v Bílém domě
na náměstí, které věnovali paní Štěpánová a pan Myška z Dolní Chřibské. Následovaly dny plné soutěží,
hudby, dobrého jídla a pití a strašidelných převleků. Hallowenskou párty jsme mohli zažít na hřišti, kde
se klubovna proměnila v „hororovou“ místnost, kterou navštívili zejména mladí lidé ze záhrobí. Na hřišti
se také konala dětská diskotéka, soutěže a vyhodnocení nejlepší masky, kterou si za pomocí rodičů zhotovila Šárka Střílková.
Slavnosti pokračovaly i v podvečer 30. října, kdy se soutěžilo o nejlepší štrúdl. Soutěže se zúčastnilo
9 pekařek, kdy všechny byly oceněny. Na prvních místech se umístily: Stanislava Havlíčková, Hana Svobodová a Jana Polová. Ceny pro vítěze věnovala paní Libuše Broklová (Krámek Eliáš). Po 17. hodině se
vydal průvod v maskách směrem ke koupališti, kde bylo možnost opéci si vuřty či si zakoupit občerstvení.
Cesta byla ozdobena duchy, kostlivci, plápolajícími loučemi a vydlabanými dýněmi. Ty po ukončení akce
rozmístili pan J. Bučko s J. Gežou a členkami komise po náměstí. V neděli navečer je paní V. Andrlová
s dcerkou rozsvítila a bylo to moc hezké. V Krásném Poli zajistilo Hallowenskou party občerstvení u Čuřilů. Všem, kdo se na oslavách podíleli i těm, kteří akce podpořili svou přítomností, děkujeme.
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TADEÁŠ HAENKE 260. výročí narození
*5. prosinec 1761 Chřibská +4. listopad 1816 Cochabamba
1800 - 1809 podniká velké výpravy, při kterých
zmapoval splavné řeky a popsal oblasti obývané
indiány
1801 objevil největší leknín Victoria Regia
1804 vystoupal na nejvyšší vrchol And - Chimborazo.
1816 zemřel a je pochován v Cochabambě
v Bolivii

Tadeáš Haenke

V tomto roce si připomínáme 260. výročí
narození chřibského rodáka Tadeáše Haenkeho.
Zde jsou uvedeny důležité letopočty v jeho životě:
1761 se narodil ve Chřibské v rodině městského
soudce
1771 pobyt u strýce na faře v Robči
1780 - 1782 studium filosofie v Praze, získán titul
magistr
1783 - 1786 studium botaniky na fakultě medicíny
v Praze
1786 výzkumná výprava do Krkonoš
1786 Haenke odchází na další studia do Vídně
1787 - 1788 několik botanických exkurzí do Alp
1789 odjezd za Malaspinovou výpravou do španělského Cadizu, kterou ale již nezastihl
1789 ztroskotání v ústí řeky la Plata
1790 cesta napříč jihoamerickým kontinentem
1790 připojení k Malaspinově výpravě v chilském
Valpereiso, výprava k pramenům Amazonky a na
vrcholy Peruánských And
1791 Acapulco, přistání v Nootka-Sound na kanadském pobřeží,
1791 na Aljašce pojmenován po Haenkem jeden
z ostrovů
1792 Nová Guinea
1793 Haenke v Austrálii a na Tahiti
1793 Jižní ostrov Nového Zélandu, ostrovy Tonga,
doplutí do Callo
1793 v Limě Haenke opouští Malaspinovu výpravu
1794 výprava do vnitrozemí Chile (Cuzco, jezero
Titicaca) a Bolivie (Trinidad, Santa Cruz)
1796 usazuje se v bolivijské Cochabambě

1891 Aljaška ostrov Tadeáše Haenkeho

Viktorie královská byla objevena
před 220 lety v roce 1801

Viktorie královská Victoria regia (Viktoria amazonica)

Tadeáš Haenke v roce 1801 na řece Mamoré
objevil největší leknín světa, později pojmenován
po anglické královně. Roku 1852 poprvé vykvetla
v Čechách na děčínském zámku.
Josef Navrátil
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KRÁTCE Z OBCE…

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD,
PROSINEC ….

V obci se započaly běžné úpravy, které úzce souvisejí s podzimním obdobím: úprava hřbitovů, poslední sekání travnatých ploch, sestřihávání větví na
náměstí či vypuštění vody z kašny.

všichni vímě, že situace kolem covidu se neustále
mění a zprávy informují o zhoršování stavu. I přesto, pokud nařízení vlády neudělá výrazné změny,
plánujeme tyto akce, na které vás srdečně zveme:

Také jsme mohli zaznamenat tyto stavební práce
v obci:
- město Chřibská dokončilo předláždění čedičové
cesty p.p.č. 214 v k.ú. Chřibská (cesta mezi potravinami Gabi a Městským úřadem). Práci zhotovila
firma Lukáš Zajan z Liběchova, náklady 150 000
Kč.
- proběhla úprava prostoru před školní jídelnou,
která vede ke školní družině. Asfaltovou úpravu
provedla firma DOKOMFINAL.
- započala se rekonstrukce cesty od hřbitova v Horní
Chřibské, která byla zaměřena do původního stavu.
Na těchto úpravách se podílela firma Procházka.
Děkujeme paní Janě Polové za uskutečnění výstavy
výtvarných prací (malované mandaly a dřevěné domečky zdobené pyrografickým perem).

Kavárna u Tadeáše je mezi nejlépe
hodnocenými místy na Mapy.cz.
Na serveru Mapy.cz lidé mohou psát hodnocení a
recenze míst a podniků, které navštívili. Kavárna
u Tadeáše ve Chřibské získala „odznak“ kvality pro
rok 2021. Zelená samolepka s výborným hodnocením 4,3 je vylepena na dveřích kavárny.

Foto pro pamětníky…

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
Již tradičně vás zveme na společné setkávání se při
příležitosti rozsvícení vánočního stromu na náměstí, které se uskuteční dne 27. listopadu 2021. Podávat se bude svařené víno, čaj, vánočka. Bližší informace vám předáme sms infokanálem, vytištěným
plakátem a prostřednictvím Informačního centra.
VÝSTAVA BETLÉMŮ
Výstava je plánovaná na dny 4. - 5. prosince 2021.
Uskutečnit by se měla jako tradičně na Sále restaurace Radnice v časech 10-15 hodin.
MIKULÁŠSKÁ JÍZDA
Letos vyjede Mikuláš se svou družinou v neděli
5.12.2021. Začátek jízdy bude v 16:30 v Krásném
Poli a poté projede celou obcí. Trasa a konkrétní
časy budou upřesněny na připravovaném plakátu,
infokanálu a na facebooku.

OZNÁMENÍ
Oznamujeme všem majitelům pensionů, aby ubytovací poplatky odvedli nejpozději do 15. 12. 2021.

POZVÁNKA
NA VALNOU HROMADU
SDRUŽENÍ TADEÁŠE HAENKEHO z. s.
Valná hromada STH, z. s. se koná v sobotu 20. l1. 2021
v 10 hodin v restauraci RADNICE na náměstí
ve Chřibské.
Členské příspěvky zasílejte laskavě na č. ú. 172 879 541,
kód banky 0300.
Za finanční dary upřímně děkujeme!
Vyhlídkový let nad Prahou v roce 1960. Divadelní kroužek
Osmileté střední školy Chřibská s doprovodem na ruzyňském letišti.

Těšíme se na Vás!
Helena Krausová, předsedkyně výboru spolku
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SDH CHŘIBSKÁ
DAR OD MĚSTA
Město Chřibská nám zakoupilo nové helmy
Dräger HPS 7000, včetně holandských límců
pro větší ochranu při zásahu. Vyváděcí kukly
a kompozitní lahve Dräger. Tímto moc děkujeme.

ŠKOLENÍ
Předláždění cesty

V souvislosti s nákupem nového zařízení museli členové naší jednotky absolvovat kurz nositelů dýchací techniky. Kurz trval celý víkend,
první den se týkal teorie, samozáchrany a záchrany kamaráda hasiče a druhý den samotné
praxe v polygonu na stanici Česká Kamenice.
Ta spočívá v průzkumu zakouřených prostorů,
vyhledávání osob, nebezpečných látek a samotné podání informací.
Další školení bylo o trošku delší, jednalo se
o školení V40, tedy velitelů družstev. Ve spolupráci se školícím střediskem ve Frýdku-Místku
jsme absolvovali 2týdenní e-learning a následně 40 hodin na stanici v Děčíně, kurz končil
testem a prozkoušením znalostí a problematiky v daném oboru.

ZÁSAHY
Požár rodinného domu v Horní Chřibské

V měsíci říjnu se v našem městě rozezněla
několikrát siréna. Šlo o požár rodinného domu
v Horní Chřibské, kde zasahovalo dalších několik jednotek požární ochrany. (Stanice Česká Kamenice, Varnsdorf, SDH Horní Podluží
a Rumburk).
Další ze zásahů byl v souvislosti s bouří Ignátz, kde jednotka zasahovala u pádů stromů.
Poslední výjezd se týkal zahoření sazí v komíně.
Vážení občané, přichází doba pálení klestí,
větví a popadaného listí. Mnohdy se jedná
o větší pálení a snadno si ho lze splést i s požárem. V případě, že budete pálit, zaregistrujte
se do “evidence pálení”, je to jednoduché. Do vyhledávače zadejte: paleni.izscr.cz, kde následně
vyplníte svou adresu, druh pálení a případné
zajištění. Tyto informace budou zpracovány na
našem KOPIS v Ústí nad Labem. Lze tímto
předejít příjezdu hasičů. V případě, že si nebudete vědět rady, neváhejte nás kontaktovat.
Toufarová Kristýna

SETKÁNÍ ROČNÍKU 1948

ZPRÁVY ZE SPORTU …
Z FOTBALOVÉHO KLUBU

Výsledky po 2 kolech v bowlingu,
který se uskutečnil 11. 10. 2021

1. místo
Zdravím všechny nadšence chřibského fotbalu,
2. místo
rád bych shrnul podzimní část sezony, kdy jsem převzal
3. místo
mužstvo po 4 odehraných zápasech po panu Nepovímovi,
4. místo
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kterému
bych chtěl tímto
poděkovat za vše, co pro klub
5. místo
udělal a co ještě udělá, rozhodně toho nebude málo.
6. místo
7. místo
Zbytek sezony bych shrnul více méně pozitivně, i když
8. místo
výsledky tomu příliš neodpovídají. Budeme dále bojovat,
trénovat a snažit se, aby se náš fotbal posunul o kus dále,
kam si myslím, že by měl patřit. Podzimní část končíme
na 8. místě. Neberu to jako tragédii, ale jako motivaci do
jarní části. Věřím, že předvedeme mnohem lepší výkony
než na podzim. Teď momentálně budeme dále trénovat a
soustředit se na zimní přípravu.
V listopadu
Jan Vindyš, trenér

J. Bláha
K. Procházka
V. Procházková
J. Štěpánová
A. Hrobárová
B. Šnajdrová
J. Nepovím
M. Šedá

373 bodů
293 bodů
274 bodů
256 bodů
252 bodů
223 bodů
216 bodů
190 bodů

Společenská kronika...

OKRESNÍ SOUTĚŽ DOSPĚLÝCH
1. SK STAP-TRATEC Vilémov „B“
2. TJ Dolní Habartice
3. TJ Tatran Rybniště
4. FC United Roma
5. FK Dolní Podluží
6. TJ Jiskra Staré Křečany
7. FK Česká Kamenice „B“
8. FK Chřibská
9. FK Malšovice „B“
10. FK Huntířov
11. FK Františkov nad Ploučnicí
12. Fotbal klub Bynovec

32 bodů
27 bodů
19 bodů
18 bodů
17 bodů
17 bodů
15 bodů
14 bodů
13 bodů
11 bodů
10 bodů
5 bodů

oslavují:

Jitka Janoušová
Karel Procházka
Alexandr Benc
Hana Kadlečková
Josef Zaňák
Jaroslav Mamaj
Jana Vargová

Všem srdečně blahopřejeme!

Z klubu seniorů...
V měsíci listopadu oslavují
Ludmila Baráková
Jitka Janoušová
Jaroslav Mamaj

84 let
79 let
72 let

� Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví
a pohody do dalších let.

�

Vzpomínky
Dne 13. 11. je to 22 let, kdy nás opustila naše dcera
Monika Hriadelová.
Stále vzpomínají rodiče a sourozenci
Dne 2. 11. 2021 uplynulo pět let, co nás navždy
opustila drahá babička Růžena Hrušková.
Stále vzpomíná vnuk Jan
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Poděkování
Děkujeme spoluobčanům a Spolku seniorů za účast
na rozloučení s naší drahou maminkou paní Lidmilou Hoffmannovou.
za rodinu Králová Danuše
CHŘIBSKÝ ZPRAVODAJ l vychází 1x měsíčně l č. 11 vyšlo dne
11. 11. 2021 l vydává Město Chřibská, 407 44 Chřibská, okres Děčín,
IČ 261378, MK ČR E 12240 l Sazba a tisk Tiskárna Trio Varnsdorf.

