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„Průměrný učitel říká. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel předvádí. Skvělý
učitel inspiruje.“
William Arthur Ward

PŘIPRAVUJEME …
VÝLET ZA BLEDULEMI
V únoru nám výlet za ledopády kvůli počasí nevyšel.
Plánujeme tedy další výlet, který se uskuteční
v pondělí 21. 3. 2022, do Zahrádek u České Lípy.
Sraz v 8:20 na náměstí u Infocentra, odjezd autobusem do Rybniště v 8:33, poté vlakem do České Lípy
v 8:50, pěší turistikou dojdeme do Zahrádek
(vzdálenost cca 8 km).
Zpět vlakem ze Zahrádek ve 13:12, přestup v České
Lípě, v Rybništi staví vlak ve 14:26, odtud buď pěšky
zpět do Chřibské, nebo autobusem ve 14:55 od železniční stanice.
Svačinu a dobrou náladu s sebou, těšíme se
Hanka a Mirka z Infocentra

ZVEME VÁS NA AKCI

KNIHA ZA KORUNU
V bílém domě čp. 324 na náměstí ve Chřibské
V sobotu a neděli 19. 3. - 20. 3. 2022
od 9:00 do 16:00 hodin

NEPŘEHLÉDNĚTE …
SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Dne 16. dubna 2022 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu (televizory, ledničky, zářivky, barvy
a plechovky od barev, autobaterie, pneumatiky
osobních aut).
Pozor, pouze jedno svozové místo, kde bude nebezpečný odpad osobně předán. Chřibská - sběrný dvůr
u panelových domů od 9.00 do 11.00 hodin.

Březen 2022

Chřibský zpravodaj

KRÁTCE Z MĚSTA
V měsíci únoru se sešli někteří členové městského
zastupitelstva (J. Navrátil, M. Škarvada, V. Friml,
V. Musilová a M. Navrátilová) v budově bývalé fary.
Důvodem tohoto setkání bylo zjištění aktuálního
stavu objektu a jeho okolí.
Dne 25. února se setkali pracovníci Infocenter
v České Kamenici. Za město Chřibská pozvání přijaly paní M. Švejdová a paní H. Moravcová.

Odstranění starých pařezů za pomoci techniky. (foto VF)

Pokračuje se v kultivaci prostoru za kostelem.
Došlo k odstranění starých pařezů za pomoci techniky. Pan Friml jednal s pracovnicí CHKO a zajistil
finanční podporu na ošetření stávajících stromů.
V minulém čísle Chřibského zpravodaje jsme
informovali o škodách způsobených v důsledku silného větru. Během února došlo k odstranění škod
a následně i k pokácení dvou lip, jejich stáří pan
Friml odhaduje na cca 100 let.
Koncem měsíce února a začátkem března došlo
k čistění koryta místního potoka, kterým protéká
říčka Chřibská Kamenice.
Začátkem měsíce března bylo započato odbahňování pivovarských rybníků. Pro tyto účely byl využit
bagr od povodí Ohře. Zbytek prací se odhaduje na
měsíc březen/duben.

Čištění koryta potoka povodí Ohře. (foto MN)

PŘIPOMÍNÁME …
Poplatek ze psa splatnost do konce března 2022. Poplatek je možno uhradit do pokladny MÚ v úřední hodiny
Po-St od 8 do 11.15 hod. a od 12 do 15 hod. Nebo na
bankovní účet 0921393339/0800 VS 1341 a do poznámky uvést jméno plátce.
Poplatku za psa podléhají dle zákona 565/1990 Sb. psi
starší tří měsíců.

UPOZORNĚNÍ
V období od 1. 3. do 31. 3. 2022
je komunikace mezi
Rynarticemi a Chřibskou UZAVŘENA
Kácení lip u kostela provedl Lukáš Hejný. (foto TN)
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Lomy a pískovny v Chřibské
II. část

V dnešních Toulkách chřibskou minulostí se
seznámíme s dalšími lomy v chřibském údolí.
U malého Semerinku se nacházel tak zvaný
„brusičský lom“, ve kterém se těžil velmi pevný
pískovec, který byl vhodný i pro hřbitovní náhrobky a k výrobě brousků, proto ten název.
Další lom byl v městském lese nedaleko
„Střelnice“. Také se těžilo nedaleko „Deimertova bělidla“ směrem na Novou Chřibskou.
V Dolní Chřibské byl největší pískovcový lom
za pilou Josefa Fröhlicha, menší lom se nacházel u můstku přes Doubický potok u této bývalé
pily.
V okolí Chřibské se také nacházelo několik
pískoven, dokonce v pískovně v Dolní Chřibské
se těžil jemný písek, který se hodil pro výrobu
skla, byl čistě bílý a velmi jemnozrnný.
Pískovny byly také na severní straně Chřibského vrchu a v Nové Chřibské.

Práce v lomu
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V Chřibské se těžil i znělec, který byl používán především do základů různých staveb.
Lomy se nacházely na pozemcích sedláka
Lenerta v Krásném Poli a na vrchu „Juliushöhe“, kde se při těžbě v horninách uchovaly
fosilie (zkameněliny) pravěkých živočichů
a rostlin. V Horní Chřibské se také těžil kámen v několika lomech.
Další horninou, která se zde těžila, byl čedič, který se většinou používal jako silniční
štěrk. Jeden takový lom se nacházel v centru
města, jedná se o „Lipový vršek“ (pahorek za
školou).
Zajímavá zpráva je o tom, že ještě ve druhé
polovině 19. století na pozemku pozdějšího
sedláka Franze Strobacha stávala krásná čedičová skála „Holfeldstein“, která byla dominantou krajiny. Schlegel ji popisuje jako velmi pozoruhodný geologický útvar. Skála prý
stála poblíž již zmiňovaného „Lipového vršku“
a byla zcela vytěžena a na jejím místě vzniklo
později pole.
Ve Chřibské byly také místní komunikace
a náměstí dlážděny čedičovými kameny, které
pocházely z místních lomů.
Do dnešních dnů jsou známy čedičové lomy
Stříbrný a Zlatý vrch u obce Líska. Zlatý vrch
byl pro svou jedinečnost (dlouhé čedičové
sloupky) prohlášen přírodní rezervací.Tyto
lomy patřily v minulosti chřibskému staviteli
panu Adolfu Hermannovi z č.p. 146.

Bývalý lom v Dolní Chřibské (současný stav)
Josef Navrátil
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CHŘIBSKÝ AKVADUKT - ZAPOMENUTÁ
DOMINANTA NA POMEZÍ ČESKÉHO
ŠVÝCARSKA A LABSKÝCH PÍSKOVCŮ
V hlubokém údolí Chřibské kamenice pod
městem Chřibská se nachází unikátní technická památka, která však zatím není turistům
příliš známa. Jde o Chřibský akvadukt. Stejně
jako popularita návštěvy sousední Chřibské,
roste i návštěvnost samotného akvaduktu.

HISTORIE

Akvadukt z roku 1886 býval součástí důmyslného systému využití vodní energie přiváděl
vodu říčky Chřibské Kamenice pomocí dlouhého náhonu do tkalcovny Floriana Hübela
v Dolní Chřibské vybudované mezi lety
1884 -1894. Voda proudila korytem širokým
asi jeden metr od odběrného objektu na toku
Chřibské Kamenice. Odtud byla voda vedena
korytem v délce asi 250 m k prvnímu krátkému
tunelu vytesaném ve skále. Následně překonává vodní tok dvouobloukovým kamenným
akvaduktem. Po dalším úseku náhonu byla
voda vedena asi 140 m dlouhým kamenným
tunelem, ústícím v areálu bývalé továrny. Celková délka soustavy je asi 800 m.
Provoz továrny byl ukončen za Velké hospodářské krize. Budova továrny pak sloužila jako
depozitář přírodovědeckých sbírek Národního
muzea. Po vyklizení sbírek v osmdesátých
letech budova továrny v roce 1996 vyhořela
a poté byla zbořena. Zatímco textilní továrna
byla nenávratně ztracena, vodní náhon s akvaduktem a tunely byl dne v roce 1991 prohlášen
kulturní památkou a dodnes jsou pozoruhodně
zachované přesto již téměř sto let neslouží svému původnímu účelu.
Akvadukt je volně přístupný a s trochou opatrnosti lze nahlédnout i do obou tunelů. Díky
svému umístění v krásném údolí Chřibské
Kamenice na pomezí národního parku České

Švýcarsko a chráněné krajinné oblasti Labské
pískovce se jistě brzy stane významným cílem
turistů i místních a jednou z turistických dominant města Chřibská.

Přístup pro turisty:

Autem lze zaparkovat na malém parkovišti
mezi skalami přímo nad akvaduktem.
K akvaduktu nevede značená turistická stezka, ale lze jít z náměstí ve Chřibské po zelené
značce směr Stodolec a dále po silnici směr
Rynartice. Celkem 3,5 km.
Cyklisté mohou přijet po cyklotrase č. 3052.
Lze využít také autobusovou dopravu, vč. turistických autobusů Českého Švýcarska, a vystoupit na zastávce Chřibská - Na Potocích.

Text a foto: Tomáš Kolařík
Pozn. redakce: na žádost pana Tomáše Kolaříka jsme nechali otisknout jeho článek věnovaný Chřibskému akvaduktu. Další fotografie
v barevném provedení i text naleznete na stránkách: https://www.ceskesvycarsko.cz/cs/blog/
chribsky-akvadukt-zapomenuta-dominanta-na-pomezi-ceskeho-svycarska-labskych-piskovcu.
Děkujeme MN.
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MAŠKARNÍ PLES CHŘIBSKÁ
V pátek 18. února se konal v restauraci Radnice městský maškarní ples. Po dvou letech konečně ožil tancem společenský sál v Radnici. Sice nebylo úplně vyprodáno, ale masek se sešlo dost a bylo z čeho vybírat.
Tombola byla bohatá a kapela U-Style tradičně skvělá.
Děkuji tímto všem sponzorům, kteří nám věnovali ceny do bohaté tomboly. Jmenovitě: AVE Rumburk, ateliér Jobka, p.
Broklová- krámek Eliáš, o.p.s. České Švýcarsko, farma Svět žížal a paní Halamková, Kovo Kraus Jiřetín pod Jedlovou,
Levandule Raspenava, MAS Český Sever, Masáže - p. Kliková, Město Chřibská, p. Musilová, p. Nováková a p. Stankjewicz z hotelu Permon, Pedikúra - p. Vargová, p. Ryšavý, firma Natura-Grešík a Lékárna Krásná Lípa.
Fotografie z plesu poskytly paní Monika Cimplová a paní Hana Moravcová.
Tak snad se nám ten společenský život zase trochu rozeběhne.

MiŠ

Inzerce

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu:
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell
- typu Araukana a Dark Shell - typu Maranska.
Stáří 16 - 20 týdnů, cena 199 - 245 Kč/ ks
PRODEJ: 20. 3. 2022
Chřibská - u muzea - 10.55 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po - Pá 9.00 - 16.00 hodin, tel. 601 576 270,
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

AKCE 10% sleva pro místní občany
Farma Machač, Chřibská č.p. 233.
Farma Machač prodává se slevou své vyzrálé
hovězí herefordské maso, vakuově balené,
dle jednotlivých druhů.
Dále nově prodává herefordské salámy a klobásy.
Každý den od 18.00 do 19.00 hod.
nebo po tel. domluvě na 602 407 817.
Těšíme se na Vás. J. Machač

PENĚŽITÁ POMOC
UKRAJINĚ
Město Chřibská posílá částku 20 000 Kč na zastupitelský úřad Ukrajiny v ČR, který disponuje
bankovním účtem (304452700/0300) určeným pro
následný nákup obranného materiálu.
Za nashromážděné finanční prostředky zastupitelský úřad Ukrajiny vybere obranný materiál ve
spolupráci s obrannými experty a zástupci Obranné
sekce Hospodářské komory ČR a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.
V koordinaci se státními orgány, HK ČR, AOBP
a ukrajinskou ambasádou bude zajištěna zákonem
určená administrativa a následná logistika dodání.
Jaromír Nepovím, starosta města Chřibské

SOLIDARITA S UKRAJINOU
Jsou věci, které člověk nechce zažít ani v nejhorším
snu. Jednou z nich je válka. Nikdy nepřinese nic
dobrého a nejvíce zasáhne a ublíží těm nejslabším.
Obyčejným lidem, lidem jako jsme my! Současná situace na Ukrajině, zemi nám velmi blízké, nenechává klidným snad nikoho a spousta z nás přemýšlí,
jak bychom mohli v zasažených oblastech alespoň
trochu pomoci. Velká vlna solidarity se strhla 26. 2.
i v našem městě. Mnoho z našich obyvatel či chalupářů rychle zareagovalo na výzvu přinést potřebné
věci humanitární pomoci do informačního centra
a pokusit se tím tíživou situaci Ukrajinců alespoň
trochu ulehčit.
Šlo zejména o hygienické potřeby, léky, přikrývky
a trvanlivé potraviny, které byly následně 2 vozy
ze Chřibské zavezeny na sběrné místo ve Varnsdorfu. Odtud v sobotu 26. 2. 2022 odjížděla dodávka
potřebných věcí na slovensko-ukrajinské hranice
a následně v neděli pokračovala do míst zasažených
válečným konfliktem.
Tímto bychom chtěli dárcům moc poděkovat!
St.Hav.

BOWLING ROČNÍK 1948
Výsledky po 2 kolech v bowlingu,
který se uskutečnil 7. 2. 2022
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo

V. Procházková
A. Hrobárová
Z. Havlová
K. Procházka
J. Nepovím
B. Šnajdrová

305 bodů
263 bodů
253 bodů
227 bodů
226 bodů
218 bodů

Společenská kronika...
V březnu oslavují:
Josef Kolomazník
Marie Korábová
Petr Nedbal
Jan Rott
Josef Navrátil
Zdenka Střílková
Františka Radová
Radomil Lapka
Vlastimil Sus

Helena Šedá
Milan Kroupa
Jiří Bartoš
Věra Dimitrovová
Marie Chmelařová
Miloslava Lakomá
Bohuslav Kunc
Josef Klůs
Vladimír Švejnoha

Všem srdečně blahopřejeme!

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN …
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Výstavu připravujeme na Velký pátek
15. dubna od 9:00 do 16:00 hodin
v bílém domě na náměstí a přilehlém parku,
součástí bude tvoření s dětmi
a zdobení velikonočního stromu.

Z klubu důchodců …
V měsíci únoru jsme oslavili narozeniny naší dlouholeté členky Jiřinky Lacmanové.
Připravujeme zajímavý zájezd na měsíc červen,
podrobné informace budou v dalším vydaní zpravodaje.
V měsíci březnu oslaví své narozeniny paní Květa
Komárková 73 let a pan Josef Navrátil - 75 let,
blahopřejeme a přejeme hlavně hodně zdraví.
Pomoc pro kolegy z Ukrajiny poskytl SDH ze Chřibské.
(foto KT)
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