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Ward
ZVEME VÁS NA JARNÍ VALNOU HROMADU

PŘIPRAVUJEME
…z. s.
SDRUŽENÍ TADEÁŠE HAENKEHO,
sobotu
30. dubna 2022 v 10 hodin
VÝLETV ZA
BLEDULEMI

NEPŘEHLÉDNĚTE …
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2022/2023
Zápis dětí do Základní školy a mateřské školy
Tadeáše Haenkeho v Chřibské
proběhne podle ustanovení § 34,
odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb.
dne 10. května 2022 mezi 9:00 až 15:00 hodin
v budově mateřské školy ve Chřibské.
K zápisu jsou povinni dostavit se rodiče s dětmi dle § 34a.
Mgr. Jitka Havlíčková, zást. řed.
NEPŘEHLÉDNĚTE
…

Zvláštní
zápis dětí/žákůODPADŮ
cizinců
SVOZ
NEBEZPEČNÝCH
pro školní rok 2022/2023

Dne 16. dubna 2022 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu
(televizory,
zářivky,
Zápis žáků
do Základní ledničky,
školy a mateřské
školy barvy
a plechovky Tadeáše
od barev,
autobaterie,
pneumatiky
Haenkeho v Chřibské
osobních aut).

proběhne podle ustanovení § 2, odst. 5,zákona č. 67/2022 Sb.
dnepouze
2. a 3. jedno
června svozové
2022 od 14:00
do 16:00
hodinnebezPozor,
místo,
kde bude
v budově
základní
školy. - sběrný dvůr
pečný odpad osobně
předán.
Chřibská

u panelových domů od 9.00 do 11.00 hodin.

do restaurace RADNICE na náměstí ve Chřibské.
Srdečně
zveme
naše stálé kvůli
členy, vítáni
V únoru nám
výlet
za ledopády
počasíjsou
nevyšel.
též všichni přátelé a příznivci sdružení.
Členské
zasílejte
laskavě
Plánujeme tedy
dalšípříspěvky
výlet, který
se uskuteční
na3.
č. 2022,
ú. 172 879
541, kód banky
0300.Lípy.
v pondělí 21.
do Zahrádek
u České
Za
finanční
dary
upřímně
děkujeme!
Sraz v 8:20 na náměstí u Infocentra, odjezd autobusem do Rybniště v 8:33, poté vlakem do České Lípy
Těšíme se na Vás! Za STH, z. s. Helena Krausová,
v 8:50, pěší turistikou dojedeme do Zahrádek
předsedkyně výboru spolku
(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

Duben 2022

str. 2

Chřibský zpravodaj

Vysazení pstruha obecného
Česky rybářský svaz Místní organizace Chřibská zakoupil
a vysadil 13. 3. 2022 do přítoku městského rybníku Tomiška a přítoku Chřibské Kamenice v lokalitě Baitlich celkem
10 000 kusů plůdku pstruha obecného. Správnému vysazování musí vždy předcházet slov lokality elektrickým agregátem,
aby nebyl plůdek potravou pro větší ryby. Po rychlé přepravě
v ochranné atmosféře se pytle s plůdkem nechávají v potoce
temperovat, postupně se do nich přilévá voda z potoka a po
rozdělení do vysazovacích kbelíků se vybírají menšími naběračkami skupinky rybek a ty se vysadí na vhodné místo,
nikdy ne do proudu, ale nejlépe do tišin toku. Ve vysazování chtějí rybáři i nadále pokračovat po překonání problémů
s nedostatkovým plůdkem.
Jan Severin Solar

Topíte na tuhá paliva?
Nezapomeňte na povinnou
kontrolu kotle
Zákon o ochraně ovzduší již od roku 2016 vyžaduje provádět
každé tři roky kontrolu technického stavu kotle. Povinnost
se vztahuje na kotle a jiné spalovací zdroje pokud: spalují
tuhá paliva (uhlí nebo dřevo) a současně ohřívají vodu pro
radiátory ústředního topení a současně mají výkon 10 nebo
více kW. Kontrola se zaměřuje na správnou instalaci kotle, na
jeho správné užívání a také na používané palivo.
Kontrolu technického stavu musí provádět odborně způsobilá osoba, vyškolená na konkrétní typ kotle. Seznam všech
odborně způsobilých osob najdete na stránkách ministerstva
životního prostředí: https://ipo.mzp.cz/ Upozorňujeme, že
kontrolu technického stavu kotle nelze nahradit revizí komína ani zprávou o jeho vyčištění.
Doklad o provedené kontrole musí uživatel kotle na vyzvání předložit městskému úřadu obce s rozšířenou působností
(v našem případě MěÚ Varnsdorf). Pokud tak neučiní, může
mu být udělena pokuta až do výše 20 000 Kč (v případě právnické osoby dokonce 50 000 Kč). Tato povinnost bude přitom od letošního roku důsledněji kontrolována.

Podrobnější informace najdete na:

https://www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste#reseni_problemu
Odbor životního prostředí

Odpadové hospodářství
v roce 2021

Plůdek pstruha obecného

Za loňský rok bylo z Chřibské odvezeno 188 tun komunálního odpadu (popelnice a kontejnery) a bezmála 185 tun
objemného odpadu ze sběrného dvora. Na jaře byl odvezen
nebezpečný odpad a v průběhu roku se sváží biologický odpad, textil a tříděný odpad. Na podzim došlo k navýšení cen
známek na popelnici.
Finanční vypořádání na svozy odpadů v roce 2021
Náklady:
Eko servis- nebezpečný odpad 		
Objemové kontejnery a skládkovné 		
Biologický odpad 			
AVE Rumburk – komunální odpad 		
ProEKO a AVE- tříděný odpad 		
Celkem náklady na likvidaci odpadů

56 279 Kč
539 536 Kč
44 257 Kč
493 654 Kč
330 567 Kč
1 464 293 Kč

Příjmy:
Příjmy za známky od občanů 		
Příjmy za tříděný odpad 			
Příjem za objemný odpad 			
DIMATEX( oblečení) 			
Elektrowin 				
Celkem příjmy 				

781 666 Kč
170 122 Kč
16 235 Kč
0 Kč
766 Kč
968 789 Kč

Rozdíl mezi náklady a příjmy činil - 495 504 Kč
Odbahňování pivovarských rybníků. (foto VF)
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Hřbitovy ve Chřibské

V dnešních Toulkách chřibskou minulostí se seznámíme s historií pohřbívání v chřibském údolí.
V letošním roce uplyne rovných 130 let od otevření nového hřbitova pro obyvatele Chřibské, Nové Chřibské
a Dolní Chřibské a dalšího hřbitova pro obyvatele Horní Chřibské a Krásného Pole.
Vrátíme se ještě do minulosti. Původní pohřebiště se
nacházelo vedle kostela sv. Jiří, podél ambitů křížové
cesty a u ochranné zdi před farou. Tento prostor byl
uzavřen mohutnou železnou bránou a u školních schodů brankou. Ještě dnes se zde nachází několik náhrobků. Nejznámější jsou figurální náhrobky na zdi kostela,
které patřily významným osobnostem našeho města.

Náhrobní deska faráře Gustava Pietschmanna

Staré náhrobky u fary

V roce 1800, v kostelních účtech, bylo zjištěno, že místní kostel nebyl dlouhodobě spravován nejlepším způsobem, což vedlo k nedostatku financí na jeho údržbu. Bylo rozhodnuto, že od roku 1801 se bude platit
za pohřební místo a cena se určí dle umístění hrobu
v rozmezí od 1 do 1 guldenu 30 krejcarů za velký hrob
a 30 – 45 krejcarů za hrob malý. Kdo chtěl být pohřben
v kapli, musel zaplatit 2 guldeny za dospělého, nebo
1 gulden za dítě.
V roce 1836, kdy byl na faře kněz Franz Dittrich, bylo
zahájeno jednání o rozšíření hřbitova, a to na sever od
kostela sv. Jiří, kde byl postaven na krásném pískovcovém podstavci velký železný kříž, který darovali dobrodinci.
Se stále se zvyšujícím počtem obyvatel chřibské farnosti se brzy objevila potřeba hřbitov rozšířit. Jednání proběhla na počátku šedesátých let a byla ukončena
v letech 1866/67. V roce 1866 byl schválen prodej části
pozemku patřící chřibské farnosti na plánované rozšíření hřbitova.

V protokole z 9. ledna 1864 sepsaného za přítomnosti
představitelů všech obcí a faráře Gustava Pietschmanna bylo rozhodnuto:
a) Stavba hřbitovní zdi z cihel a živých plotů je nepraktická, částečně nežádoucí, ale stavba hřbitovní
zdi z pískovce by stála obec příliš značné oběti, pokud
by byly postaveny pouze z prostředků obce. Hrobky
by měly být předány fondu pro prodej ohradní zdi.
b) Počínaje 1. srpnem 1873 se na starém hřbitově před
kostelem a křížovou cestou, ani za a po stranách kostela již nesmí pohřbívat z žádné farnosti.
c) Každý, kdo si chce koupit vlastní rodinný hrob
o 1 čtverečním sáhu (1 sáh = 1,829 m), musí zaplatit částku 20 guldenů správci fondu, kterým je město
Chřibská. Za tuto částku bude postavena na místě,
které si kupec vybere, pískovcová zeď, na kterou navazuje hrobka.
d) Po rozdělení nového hřbitova na čtyři části by se
obsazení prostoru pro hroby mělo uskutečnit nejprve vlevo a pak vpravo nahoře, později vlevo a vpravo
dole.
e) Každý, kdo si přeje mít svůj hrob nebo rodinnou
hrobku mimo ohradní zeď, by jej měl mít za poplatek
10 guldenů za 1 sáh čtvereční zaplacený fondu na výstavbu hřbitova.
Druhý protokol jako doplněk k prvnímu má datum
záznamu 23. února 1868.
Zde se jedná o výběrové řízení došlých stavebních
plánů a odhadů nákladů na stavbu hřbitovní zdi za
kostelem.. Své návrhy zaslali stavitelé páni August
Hermann z Chřibské, Gustav Liebisch ze Šluknova
a Emanuel Müller z Rumburku. Zakázku obdržel stavitel Müller.
O poplatku za hrobové místo se přijalo následující
usnesení:
Hrob na dvou podélných stěnách o délce 1,5 sáhu
a šířce 1 sáhu je za 22 guldenů. Hrob uprostřed prostranství s právem postavit pomník, 1 sáh široký
a 1 sáh dlouhý 15 guldenů, obyčejný hrob 50 krejcarů
až 2 guldeny.
Josef Navrátil (pokračování)
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Cena města Chřibská
v běhu do vrchu
Město Chřibská a místní běžci pořádají 12. ročník
závodu Cena města Chřibská v běhu do vrchu Studenec
Maratonstav Český pohár v běhu do vrchu
2022 – 36. ročník.
Datum: 17. 4. 2022 (neděle)
Start závodu v 10:00 na náměstí města Chřibská
Cíl: Rozhledna Studenec
Délka trati: 6,1 km – převýšení 397 metrů
Startovné: 100 Kč

Prezentace: od 8:30 na MÚ Chřibská Běžecká tombola!

Kategorie:
Junioři 19 let a mladší 		
Muži A 20–39 let 			
Muži B 40–49 let 			
Muži C 50–59 let 			
Muži D 60–69 let 			
Muži E 70 let a starší

Juniorky 19 let a mladší
Ženy A 20–34 let
Ženy B 35–44 let
Ženy C 45–54 let
Ženy D 54 let a starší

Traťové rekordy: Muži: Záveský Filip (Iscarex Č. Třebová)
čas: 00:25:55 Ženy: Pavla Schorná (TJ Maratonstav Úpice) čas:
00:28:30
Finanční ceny pro první tři ve všech kategoriích
V celkovém pořadí MUŽI a ŽENY
1. – 5. Dle finančních možností pořadatele
Závodník s nejlepším časem v závodu na Jedlové
a Studenci získá prémii v hodnotě 1000 Kč (v mužské
i ženské kategorii) Prvních 50 registrovaných závodníků obdrží poctivý domácí koláč! Běžecká tombola
Občerstvení v cíli závodu a na náměstí ve Chřibské.
Pro ubytování lze využít služeb místních penzionů.
Závod, jak jistě víte, už je u nás skutečně tradicí. Pro
ty z vás, kteří nás třeba ještě nenavštívili… lze zde
poznat krásu a rozmanitost téměř netknutého lesa
a okolní přírody. Co se týče přírodních vlivů, se nedá
takřka ovlivnit. Avšak o to větší to možná je adrenalin
a dobrodružství. Plně věříme, že si závod užijete za každého počasí. Přijeďte si zaběhat a podívat se do našich
Lužických hor.
Kontaktní údaje: Email: jiri0207@seznam.cz
Tel.: 728 249 791
Jiří Šulc

Quick bus se vrací s linkou
ze Šluknovského výběžku do Prahy
Po odmlce se vrátí společnost Quick Bus s autobusovou linkou
z Rumburku a Varnsdorfu do Prahy. Provoz začne 11. dubna letošního roku. Za jízdenku z Varnsdorfu do Prahy zaplatí lidé 160
Kč, z České Lípy 120 Kč. Na rozdíl od autobusů zavedených Libereckým krajem končících na Střížkově budou jezdit do Holešovic.
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Starostové jednali v Dolní Poustevně
Starosta Dolní Poustevny Robert Holec v úvodu jednání přivítal v Centru setkávání kolegy starosty ze Šluknovska a představil rozvojové a investiční aktivity ve
městě, které se podařilo realizovat v minulých letech.
Následovalo vystoupení zástupců Místní akční skupiny
Český sever Evy Hamplové a Martina Kučery, kteří zrekapitulovali minulé dotační období, kdy se do regionu
podařilo dostat více jak 250 mil. korun na investiční
i neinvestiční aktivity. Zároveň byly představeny i pomalu se rýsující dotační možnosti na další plánovací
období EU 2022-2029.
Dalším bodem jednání pak byly aktuální informace zástupců ČEZ DISTRIBUCE ke stavbě nového elektrického vedení 110 kV z České Lípy do Varnsdorfu. Druhé
vedení do Šluknovského výběžku se plánuje již téměř
30 let a vlastní realizace je stále v nedohlednu. V současné době se řeší odmítavý postoj radnice Nového Boru
s nadzemním vedením v blízkosti obytné oblasti
a komplikace při přechodu Lužických hor ze Svoru do
Jiřetína pod Jedlovou. Orgány ochrany přírody požadují podzemní kabelové vedení, které je významně dražší a realizace v těžkém terénu velmi složitá.
V každém případě se opět stavba odkládá a rozvoj
Šluknovska je nadále limitován omezenou kapacitou
jediného stávajícího vedení ve směru od České Kamenice, který je ze šedesátých let a nutně potřebuje zásadní rekonstrukci. Starostové požadují urychlené vyřešení problémů a co nejrychlejší realizaci stavby.
Ladislav Švec, ředitel oblastního závodu Ústí nad
Labem společnosti Severočeská servisní, seznámil starosty se strategickými záměry v zásobování Šluknovska pitnou vodou. Stěžejní bude
v budoucnosti centrální zásobování z přehrady ve
Chřibské, která je spolu s přilehlými podzemními
zdroji největší a stabilní zásobárnou vody pro Šluknovský výběžek a také plní protipovodňovou funkci při zachycení přívalových dešťů. Dále informoval
o snaze prodloužit vodovod ze Šluknova do Vilémova
a Dolní Poustevny. V některých úsecích však naráží na
nesouhlas soukromých vlastníků pozemků s uložením
vodovodního potrubí. Zde požádal starosty z jednotlivých obcí o součinnost a podporu v jednání. Dále se
starostové zabývali analýzou likvidace odpadu a jeho
shromažďování, poplatků a povinností obcí plynoucí
z novely zákona o odpadech v regionu. Na závěr jednání předseda sdružení Jan Kolář předal starostovi Dolní
Poustevny Robertovi Holcovi Milanovu cenu, která je
udělována starosty osobnostem ze Šluknovska za mimořádné počiny při rozvoji obce a regionu.
Jaromír Nepovím, starosta města Chřibská
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VÝLET NA HRAD ZVÍŘETICE
A NA VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
Jak jsme vás již informovali na facebooku a nástěnce.
Dne 13. dubna se uskuteční výlet na hrad Zvířetice
spojený s návštěvou velikonoční výstavy v keramickém
dvoře. Odjezd autobusem v 8:30 do Rybniště, poté vlakem v 8:50 do Bakova nad Jizerou. Zpět ve 13:33 nebo
v 15:33 z Bakova.
Sraz na náměstí v 8:20. Svačinu a dobrou náladu s sebou.

Maškarní rej pro děti
Maškarní rej, který se konal 26. března, se vydařil.
Velké poděkování za pomoc a organizaci patří: Ivetce
Kratochvílové – Slánkové s rodinou, Hance Moravcové, Mirce Švejdové a paní Holendové, která na sále
obsluhovala přítomné návštěvníky. Fotografie poskytl
Libor Sismilich.

Těšíme se na vás Hanka s Mirkou z IC

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Slet bude za krátko, už trénuj své košťátko!
Tentokrát se akce uskuteční na koupališti ve Chřibské
30. dubna od 18:00 (bližší informace najdete na vývěskách, webu a facebooku).
Mirka

Maškarní rej pro děti

Pochod dětí v maskách
INZERCE

Výlet za bledulemi se vydařil
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: 24. 4., 22. 5. a 19. 6. 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
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FOTBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
MLADŠÍCH ŽÁKŮ
V období 11. 3. až 15. 3. 2022 jsme uspořádali fotbalové soustředění pro mladší žáky
ve Stráži pod Ralskem. K dispozici jsme měli
dvě velké tělocvičny, plavecký bazén a hřiště
s umělou trávou. Ubytováni jsme byli v penzionu
Uran s restaurací, kde jsme se stravovali.
Jako zpestření celého pobytu jsme zařídili pro kluky výlety do HOP arény v Liberci a do Turnova,
kde jsme podpořili svou přítomností naše spoluhráče, kteří se věnují mimo fotbalu i hokeji.
Chtěl bych poděkovat za trenérskou výpomoc
Štefanovi Hriadelovi a Miroslavovi Stankovičovi.
Hlavní poděkování patří klubu FK Chřibská za finanční příspěvek. Věřím, že se soustředění líbilo
a splnilo svůj účel.
Děkuji všem za účast David Grundza, trenér

Z klubu seniorů.....
Připravujeme zajímavý zájezd do lázeňského města
Teplice na 9. 6. 2022. Odjezd z náměstí je v 8:00
hodin.
Program - návštěva botanické zahrady, kde bude
zajištěný oběd v restauraci Aladin, ve 14:00 odjezd
ze Zámeckého náměstí vláčkem a s průvodkyní,
která nás seznámí s památkami města.
Cena zájezdu 350 Kč, v ceně je vstup do botanické zahrady 50 Kč a jízda vláčkem 70 Kč. Zájemci
se mohou hlásit na tel.č. 721 589 095, 721 834 025
a 601 550 172. Placení zájezdu každé úterý u paní
Janoušové v klubu na náměstí.
V měsíci dubnu oslavují:
Zdařilová Jana
Brožová Helena
Hübnerova Jindřiška
Cardová Věra

62 let
81 let
81 let
89 let

Vše nejlepší, hlavně hodně zdravíčka do dalších let.

Společenská kronika...
V dubnu oslavují:
Věra Cardová
Helena Brožová
Jindřiška Hűbnerová
Jiřina Jelínková
Ludmila Chocholová
Jana Maruničová
Eva Kroupová
Jan Bláha

Antonín Havel
Jaroslava Susová
Božena Brzáková
Milan Dobiáš
Josef Trojan
Květoslav Bobr
Hana Kuncová
Marie Hrochová

Všem srdečně blahopřejeme!

SBÍRKA NA UKRAJINU
STÁLE AKTUÁLNÍ
Je to už více jak měsíc, kdy Putin zahájil agresi vůči
Ukrajině. Více jak měsíc, kdy miliony lidí přišly
o své domovy. Peníze stále Ukrajinci potřebují,
a proto sbírka na speciálním účtu 304452700/0300
pokračuje. Praktické informace se můžete dočíst
na www.nasiukrajinci.cz

VZPOMÍNKA
Dne 4. dubna tomu bylo 10 let,
kdy nám zemřel ve věku nedožitých 60 let tatínek, dědeček
a manžel Petr Svoboda. Za vzpomínku Vám děkuji.
Stále vzpomínají Hana Svobodová s rodinou
CHŘIBSKÝ ZPRAVODAJ  vychází 1x měsíčně  č. 2 vyšlo dne
8. 4. 2022  vydává Město Chřibská, 407 44 Chřibská, okres Děčín,
IČ 261378, MK ČR E 12240  Sazba a tisk Tiskárna Trio Varnsdorf.

