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Podzim plný pohádek
Jelikož si letošní rok naše MŠ i společnost
„Mezi námi“, která podporuje mezigenerační
setkávání vybrala jako ten „pohádkový“, začali
jsme na projektu za souhlasu rodičů dětí
pracovat již od září.
V druhé polovině loňského roku nám nebylo
přáno se se seniory z Domu pokojného stáří
Sv. Ludmily v Chabařovicích příliš setkávat.
Rozveselit jsme je mohli pouze vzkazy
a obrázky od dětí a zamáváním do oken,
když jsme šli okolo „Charity“ na vycházku.
I letos nikdo z nás s jistotou neví, jak se
situace bude vyvíjet nadále, a proto nám
výzva koordinátorky projektu paní Elišky
Reisingerové s názvem „Pohádka pro radost“
přišla vhod. Vždyť pohádky má každý rád –
možná i proto, že většinou v nich dobro a láska
vždy zvítězí a fantazii se meze nekladou.
Pohádkový rok by nemohl začít ničím jiným, než
postavičkou Večerníčka, který nám po celá léta
pohádky v televizi přinášel a i dnes stále ještě
přináší. Tohoto úkolu – vytvořit postavičku
Večerníčka, se v „Charitě“ skvěle zhostili
babičky i dědečkové pod vedením aktivizační
pracovnice paní Krejčové. Na našich dětech
zase bylo, aby Večerníčka pěkně vystříhaly
a vyzdobily si s ním ve školce hernu nebo
doma svůj dětský pokojíček a vzpomněly si
vždy, když se podívají na Večerníčkův úsměv,
že zde žijí i starší lidé, kteří jsou v této době
odříznuti od okolního světa a přesto, že se
s nimi nemůžeme fyzicky setkat, můžeme si

navzájem udělat radost.
A tak, mezitím co se v Domově pokojného
stáří skládaly z novin Večerníčkům čepičky,
četly ve školce paní učitelky dětem staré
známé klasické pohádky i ty novelistické.
Děti si prohlížely ilustrace, které k nim patřily,
zkoušely si pohádky samy vyprávět, skládat
k nim obrázky z částí, hádat do které pohádky
patří postavy a věci, poznávat vlastnosti
jednotlivých postav, vytvořit si postavičku
Koblížka, pařezovou chaloupku Křemílka
a Vochomůrky, loutkové papírové divadélko
podle „pohádek z lesa“ i si pohádky zahrát jako
opravdoví herci.
Nakonec děti vytvořily velké puzzle nazvané
„Cesta pohádkovým lesem“, na které
namalovaly nejen stromy a houby, ale také
postavičky z pohádek, které se jim nejvíce líbily.
Puzzle pak odnesly babičkám a dědečkům

do Charity, aby si je zkusili složit a uhodnout,
které postavičky a ze které pohádky měly
děti na mysli. Za to děti obdržely tašku
plnou krabiček s puzzlíky a na oplátku zase
vymodelovaly a vymalovaly pro seniory různé
velké mističky z pohádky „O třech medvědech“.
V září jsme v MŠ vyhlásili společné domácí
tvoření dětí a jejich rodinných příslušníků
s názvem „Moje nejmilejší pohádková postavapohádka“. Jsme velmi rádi, že se do této akce
zapojili nejen rodiče s dětmi, které navštěvují
v současné době MŠ, ale i ti, kteří ji v současné
době navštěvovat nemohou a s některými
výtvory se přišli do MŠ pochlubit. Děkujeme,
že s námi sdílíte zájem o společný projekt.
Vaše výtvory teď zdobí chodby školky a my si
je chodíme rády prohlížet.
za MŠ paní učitelky ze třídy předškoláků

Je na čem stavět
V první řadě jde o peníze, ale kde je sehnat?
„Dotace“ zaklínadlo dnešních dnů, kdo
je pro Chabařovice shání a jak? Rozhovor
s projektovým manažerem městského úřadu
odkrývá známé i neznámé skutečnosti ze
světa dotací.

Městský úřad vyhlásil výběrové
řízení
na
projektového
manažera, které jste vyhrál.
Řekněte nám něco o sobě.
Dobrý den, jmenuji se Jiří Starý, kvůli studiu
jsem se přestěhoval z Litoměřic do Ústí nad
Labem. Když jsem si kladl otázku, kde vychovat
své děti, nebylo pro mě Ústí nad Labem tou
nejlepší volbou, proto jsem kvůli práci hledal
v okolí a Chabařovice se díky své poloze
a prostředí ukázaly být dobrou adresou. Nejen
proto, že je blízko do přírody. Chabařovice mají
jasnou vizi směřování svého rozvoje a lidi,
kteří tuto vizi dokážou realizovat. Profesně
se už 5 let zabývám dotačními projekty,
zejména získáváním prostředků pro potřeby
jednotlivých žadatelů o dotace.

vyhlášením dotace musí připravit. Konkrétně
to v případě rekonstrukcí nebo oprav budov
znamená, že v okamžiku vyhlášení dotace
již musí být hotová projektová dokumentace
a často i stavební povolení na investiční akci.
Nemluvě o dalších podkladech, které musí
být součástí žádosti o dotaci. Připravenost
podkladů a kvalita žádosti je naprosto klíčová
pro hodnocení této žádosti. V podstatě
to znamená, že bez předchozích investic
do projektové a přípravné činnosti není možné
žádat o větší dotace.

je nejen pro žadatele daleko administrativně
náročnější než u tzv. „národních“ dotací.
Národní dotace, tedy dotace z rozpočtu ČR jsou
oproti EU dotacím pružnější, zaberou kratší čas
a některé jsou pravidelně vyhlašované, takže
se na ně žadatel může lépe připravit. Navíc
jsou lépe cílené na potřeby ČR a nepodléhají
vlivu EU. Jejich priority určují ministerstva
a řídí je dotační orgány. Mohou se zabývat
větší škálou projektů, které se mohou měnit
dle aktuálních priorit ČR.

Jakou mají Chabařovice šanci
Řekněme tedy, že je vyhlášena získat tyto dotace a jak jsou
dotace, město má připravenou na to připraveny?
projektovou
dokumentaci, Z pohledu dotací nelze předem ovlivnit
stavební povolení. Co dál?
hodnocení žádostí. Z připravovaných žádostí
V první řadě, město nejdříve musí posoudit
splnění dotačních podmínek. Například
u zmíněné mateřské školy mohou být
upřednostněny projekty, které řeší primárně
učebny, takže pokud má město projekt
na zateplení nebo výměnu oken mateřské
školy, tak žádost o dotaci sice podat může, ale
ztrácí body při hodnocení. Navíc se podmínky
různých poskytovatelů liší.

tedy nelze určit úspěšnost. Zásadní je
připravenost, a to je práce ne na měsíce, ale
v některých případech na roky. Je to každodenní
mravenčí práce ve složitém a velice často se
měnícím prostředí, kdy informace a jejich
získávání jsou naprosto zásadní podmínkou
pro úspěch žádosti. Z projektových prací před
dokončením se to týká zejména bytů v budově
PORS, rekonstrukce náměstí, komunikace
v Roudníkách. Pracuje se na rekonstrukci
tělocvičny ve školní budově v Masarykově
ulici, sanaci školní budovy na Husově náměstí,
na vytvoření Kostelního náměstí a dalších.

Dotace jsou citlivou otázkou,
někdo na ně nedá dopustit,
To zní jako loterie a odsouzení
někdo je považuje za nástroj
města k útrpnému čekání na tu
křivení
trhu
a
tvorbu
správnou dotaci.
Dotace nejsou jen pro města,
korupčního prostředí, jak to
Na první pohled možná, ale tady jde především
a jenom ty velké, jaké máte
vidíte Vy?
o zkušenost a vědět, jak na to. Malá města
Dotace by měly být zejména podporou pro jsou v dost nezáviděníhodné situaci, kdy zkušenosti s těmi „malými“?
potřeby lidí a obcí, které jsou strukturálně
postižené. Bohužel se cílení často nedaří
a v těchto případech dotace skutečně křiví trh.
Na druhou stranu, jak už jsem říkal, mohou
dotace pomoci napravit hluboký dluh zejména
vůči tzv. uhelným regionům a do této oblasti
Chabařovice bezesporu patří. Vzhledem
k tomu, že velkou část prostředků města
spolkne jeho správa, je pro Chabařovice
důležité dotace získávat.

Vaší úlohou je tedy získávání
dotací pro město, jak to probíhá?
Často si lidé mohou v novinách přečíst, že
byl vyhlášen ten či onen dotační program,
např. podpora mateřských škol. Jenom
že, když to vyjde v novinách, tak už je
v podstatě pozdě začít připravovat potřebné
podklady pro dotace a představa získání
této dotace je naprosto iluzorní. Město musí
mít a v případě Chabařovic má
tzv. akční plán investičních priorit,
které se dlouho dopředu před
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zkušenost a hlavně kontakty jsou zásadní.
Jak už to bývá, ty důležité informace nejsou
obecně známé a je nutné vědět, kde dotační
výzvy hledat. Samotné dotační prostředí je
dosti nepřehledné.

Na jaké dotace tedy mohou
Chabařovice dosáhnout a jak?
Složitější situace je s fondy EU, kdy se velice
dlouho na úrovni vlády a Evropské komise
domlouvá cílení a podmínky evropských
dotací. I přesto v současnosti probíhají
přípravné práce na jednotlivých stavebních
akcích, u kterých lze předpokládat
podpořitelnost z fondů EU. Prioritně se však
EU fondy v dalším období budou zabývat
zejména tzv. „modrozelenou infrastrukturou“.

Co si mám pod tím pojmem
představit?
Jde o investice zejména do ochrany životního
prostředí a vodního hospodářství. Celý proces

Často se na mě obrací občané nebo
i organizace ve městě s pomocí při vypracování
žádosti. V rámci svých časových možností se
jim snažím vyjít vstříc a srozumitelně jim celý
proces „předžvýkat“ a vysvětlit. Neznamená
to, že žádosti vypracuji za ně, ale mám
potřebu pomáhat organizacím, které jsou
součástí města a přispívají k jeho pestrosti
a poskytování vyžití, jako například Martin
Fridrich v moto areálu nebo se mám v nejbližší
budoucnosti sejít s hasiči.

Chtěl
byste
závěrem?

dodat

něco

Je dobře, že má město ve vztahu k dotacím
a zejména ke svému rozvoji vizi a byla by
škoda nevyužít potenciálu polohy a místa, kde
se Chabařovice nacházejí. V Chabařovicích je
na čem stavět.

Zbyněk Tichý

Zastupitelé obcí se sešli s provozovatelem
bioplynové stanice, aby diskutovali
možnosti omezení zápachu z aplikace
digestátu na přilehlých pozemcích
Ve čtvrtek 8. října navštívili bioplynovou
stanici
ve
Všebořicích
starostové
a zastupitelé z Chabařovic, Trmic, Modlan,
Telnice, Přestanova, Krupky a Chlumce,
aby diskutovali možnosti snížení zápachu
z aplikace digestátu na přilehlých pozemcích
dotčených obcí. Spolu s provozovatelem
stanice tak hledali řešení stížností občanů,
které se v oblasti objevily v letech 2018 a 2019.
V úvodu setkání provozovatel seznámil
zástupce obcí s technologií provozu
bioplynové stanice, vysvětlil „krmný systém“
a popsal strukturu odpadů a surovin,
které zpracovává. Byla představena také
hygienizační hala, ve které jsou některé
substráty drceny a pasterizovány. Závěrem
prohlídky areálu byly nality cca 3 m3 digestátu
do nakládací lžíce z koncového skladu a byla
provedena čichová zkouška. Během čichové
zkoušky přítomní konstatovali, že digestát
vykazuje specifický zápach jako organický
materiál. Na vzdálenost 1 metru však digestát
nezapáchá.

a nestabilní digestát na výstupu. Ten se
projevil silným zápachem při vývozu a aplikaci
na přilehlé pozemky a tento problém se
projevil ještě v nadcházejícím roce, než byl
fermentační proces v konzultaci s odborníky
vyladěn. Od té doby běží bioplynová stanice
v přísném režimu nejrůznějších limitů, které
si sama nad rámec legislativních požadavků
vytyčila, a které pravidelnými kontrolami
ověřuje, aby se podobný incident neopakoval.
Samotná produkce digestátu však není
jediným faktorem, který může zápach ovlivnit.
I přes splnění nejpřísnějších limitů se může
zápach objevit především v horkých suchých
letních dnech, navíc když není zapraven
do orné půdy, ale je aplikován na trvalé travní
porosty. Proto se provozovatel se zastupiteli
domluvil, že mu pomohou kontaktovat
zemědělce v okolí, kteří by o toto organické
hnojivo měli zájem, a zavázal se zajistit
nejvíce problematické období vývozem

na ornou půdu. Dále slíbil, že bude osobně
starosty obcí informovat o plánech vývozu.
V závěru se zastupitelé shodli, že v roce 2020
byl již vývoz digestátu téměř bez zápachu,
právě kromě srpnové aplikace. Kroky,
na kterých se zúčastnění domluvili, by však
měly směřovat opět jen k dalšímu snížení
rizika zápachu. Přínosy zpracování biologicky
rozložitelného odpadu v bioplynové stanici si
zastupitelé uvědomují a všechny zúčastněné
strany mají zájem tento problém společně
vyřešit.
Provozovatel navíc plánuje uskutečnit den
otevřených dveří pro veřejnost, aby také
zájemci z řad občanů měli možnost seznámit
se s provozem a technologií bioplynové
stanice.
Za společné sdělení účastníků
Julie Dajčl, Jiří Hladík

Důvodem setkání byly četné stížnosti občanů
dotčených obcí v uplynulých dvou letech,
které se sice v letošním roce v podstatě
neopakovaly, zastupitelé však o zlepšení
chtěli nejen sebe, ale i občany přesvědčit.
Provozovatel tedy všechny zúčastněné
informoval o krocích, které od roku 2018, kdy
se první potíže se zápachem objevily, učinil,
aby situaci napravil.
Ve zmíněném roce došlo k nežádoucímu
„překrmení“ fermentorů, které společně
s havárií motorů zapříčinily nejen snížení
výkonu stanice, ale především nevyvážený
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ZUŠ Chabařovice v období koronakrize
Většinou se na tomto místě rozepisujeme
o úspěších našich studentů v soutěžích
a o koncertech, které jsme pro naše žáky,
jejich rodiče a naše příznivce připravili.
Vzhledem k nastalé situaci v rámci všech
protiepidemických
opatření
se
žáci
v tomto školním roce nemohli představit
na koncertech a školních a mimoškolních
akcích, jak tomu jindy bývá. Většinou už
v listopadu za sebou míváme několik interních
koncertů, různá vystoupení školního orchestru
Chabakus i vystoupení našeho pěveckého
sboru u příležitosti nasvícení vánočního
stromku na náměstí v Chabařovicích. Letos
jsme stihli začátkem roku pouze dvě akce.
První probíhala v Kulturním domě Chlumec,
kde se opožděně slavil Den matek. Zde
vystoupily dívky tanečního oboru s tanci,
které si připravily na srpnovém soustředění.
To probíhalo opět ve Starých Splavech
a účastnilo se ho 70 dětí. Druhou akcí bylo
vystoupení kapely Chabagang na zahradě
Základní školy Řehlovice, kam byla kapela
pozvána ke zpříjemnění zahradních slavností.
Orchestr Chabakus měl mít své první letošní
vystoupení na festivalu Malý Hamburk
v Městských sadech v Ústí nad Labem dne 27.
září. Nakonec se akce přesunula do Kulturního
domu Chlumec a byla streamována jako
online koncert.
Kompletní výuka v naší škole opět probíhala
distanční formou již od 14. října a to
s využitím všech možných kanálů, které
jsme měli k dispozici. Dne 25. října se vrátili
do školy za dodržování přísných hygienických
podmínek žáci individuální výuky. Vyučující
v tomto období využili veškeré zkušenosti
a poznatky z letošního jara, kdy tato
situace nastala poprvé. Nyní jsme již
věděli, co očekávat a byli jsme schopni
reagovat okamžitě. Distanční výuka našich
žáků probíhala s využitím všech možných
internetových aplikací. Někteří učitelé
natáčeli videa pro žáky, jiní streamovali
na youtube, všichni vyučovali online formou.
V rámci adventního období jsme měli v plánu,
mimo jiné, vánoční koncert v chabařovickém
kostele a jiná adventní vystoupení. Budeme
pevně doufat, že se v relativně brzké době
k tradici našich akcí a koncertů navrátíme.
I v tomto školním roce měly probíhat
soutěže základních uměleckých škol vypsané
ministerstvem školství a tělovýchovy,
kterých se naši žáci pravidelně účastní
v hojném počtu. Naše škola často pořádá
okresní, někdy i krajská kola těchto soutěží
v různých oborech. Soutěže se měly opakovat
dle harmonogramu loňského školního roku,
jelikož jejich průběh narušila první
vlna koronavirové epidemie, ale
nakonec Umělecká rada základních
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uměleckých škol rozhodla, že v tomto školním
roce soutěže pořádat nebudou. Již nyní se
tedy chystáme na soutěže v dalším školním
roce.
Výtvarný obor aktivně chystá kulisy
na připravovaný muzikál, Ať žijí duchové,
na distanční výuku dostali žáci balíček
výtvarných potřeb, s kterými pracují
z domova. Zadané práce následně fotí
a posílají vyučující.
Bohužel nás na podzim potkala smutná
událost. Do muzikantského nebe odešel
dlouholetý pedagog ZUŠ Chabařovice pan
Václav Šmerda, a to v požehnaném věku 94
let. Narodil se v březnu 1926, několik let byl
ředitelem LŠU v Ústí nad Orlicí a od roku 1967
působil jako ředitel LŠU v Ústí nad Labem,
dnes známé jako ZUŠ Evy Randové. Kolem
roku 1991 se stal členem pedagogického sboru
ZUŠ u nás v Chabařovicích, kde vyučoval hru
na housle a violoncello. Aktivně pedagogicky
působil až do roku 2012. Zhruba čtyřikrát ročně
pořádal velmi populární komorní koncerty
svých žáků v Malířském koutku na Střekově.
Věnoval se taktéž komorní hře, vedl své žáky
k všeobecným hudebním znalostem. Pro
spoustu svých žáků byl velkou inspirací. Mimo
jiné byl spoluzakladatelem prestižní letité
mezinárodní soutěže Virtuosi per musica
di pianoforte, nebo mezinárodní Kocianovy
houslové soutěže. Pan Václav Šmerda se
nesmazatelně zapsal do historie naší ZUŠ
a do historie uměleckého vzdělávání. Kolektiv
našich pedagogů na něj bude vzpomínat
s úctou a respektem ne jen jako na kvalitního
učitele, ale také jako na kolegu.
Závěrem tohoto článku mi dovolte vám
jménem vedení ZUŠ Chabařovice popřát klidné
svátky plné pohody, štěstí a klidu. Budeme se
těšit, hlavně ve zdraví, na společné setkávání
v novém roce 2021.
Zbyněk Haase

Smutná čísla z matriky
Když jsem před třemi lety nastoupila
do Chabařovic jako matrikářka, hlavní věc,
na kterou jsem se opravdu těšila, byly svatby.
Ač jsem byla matrikou nepolíbená, rychle
mi tato práce přirostla k srdci. Připravovat
společně se snoubenci vše na jejich „Velký
den“ se pro mě stalo prioritou. Vždy
se maximálně snažím vyjít vstříc jejich
požadavkům a nárokům, ať už se to týká
hudby, výzdoby či slavnostní řeči. A opravdu
byly některé svatby vskutku originální.
V roce 2018 jsme poprvé s panem starostou
Kusebauchem oddávali v lesoparku Friedrich,
který si snoubenci, a to nejen z Chabařovic,
oblíbili především pro jeho schopnost navodit
tu správnou kouzelnou atmosféru. Tento
rok bylo v matričním obvodu Chabařovic
uzavřeno 21 manželství.
Bohužel přišlo letošní jaro a s ním již tolikrát
zmiňovaný koronavirus. Šíření tohoto viru se
odrazilo i v počtu (ne)uzavřených manželství.
Zatím co se na jedné straně svatby rušily,
na straně druhé bohužel přibývala úmrtí.
Z původně 18 sjednaných termínů k uzavření
manželství se jich tento rok uskutečnilo

Jubilanti

pouze 10. Z toho 5 jich bylo v srpnu, kdy
nebyla v našem kraji platná žádná hygienická
nebo vládní opatření omezující počty lidí
na svatbě.

září - říjen 2020

Počet zemřelých v našem matričním obvodu
se za letošní rok ve srovnání s rokem minulým
zdvojnásobil. Za rok 2019 bylo v Chabařovicích
zaevidováno 10 úmrtí. V tomto roce jich bylo
(k 18. listopadu) nahlášeno již 21, z toho 9
za období října a listopadu. Ve většině případů
se jednalo o seniory s rokem narození 1940
a starší. Kolik lidí z uvedeného počtu zemřelo
v přímé souvislosti s Covidem-19, můžeme jen
odhadovat.

Smržová Eva

V každém případě se rok 2020 podepíše
na nás všech. Proto neberme život jako
samozřejmost, ale naučme se život svůj
i ostatních ctít a ochraňovat. Přeji vám proto
do roku 2021 hodně zdraví, síly i pevných
nervů. A věřme… bude líp! Neboť naděje
umírá jako poslední.
Martina Průšová
matrika

Baumruková Mireille
Bělohlavá Jana
Nováková Marie
Černý František
Daduová Sonja
Pekárnová Eva
Englová Magda
Kalamen Jaroslav

Gratulujeme
Gratulujeme k životnímu jubileu a přejeme
hodně zdraví.
Martina Průšová
matrika

Chabařovičtí hasiči
Naši členové výjezdu slouží jak v prvním
nouzovém stavu, tak i v tom druhém,
12hodinové noční směny s Městskou policií,
a dohlíží na dodržování nouzového stavu.

V měsíci říjnu jsme prováděli opravu motoru
na výjezdové technice Tatra 148 staré čtyřicet
let. Byly vyměněny komplet pístní kroužky,
přepadové potrubí na naftu, komplet těsnící
kroužky a gumičky, zároveň proběhla výměna
motorového oleje. Nákup materiálu na opravu
stál cca 10 tisíc korun.
Skvělá
zpráva
na
závěr:
Ústecká
firma Spolchemie a. s. nám darovala
za symbolickou cenu dezinfekci Antivir, jeden
litr za korunu. Celkem nám bylo darováno 300
litrů dezinfekce Antivir. Moc si vážíme daru,
děkujeme, a zároveň děkuji všem za dobře
odvedenou práci.

Rudolf Beneda

Přes den slouží každý den jeden člen výjezdu
s městkou policií a zajištuje nákup základních
potravin a jiné věci pro naše starší občany
ve městě.
Každý pátek v odpoledních hodinách
probíhá dezinfekce autobusových zastávek
v Chabařovicích a v Roudníkách a zároveň
se dezinfikuje hřiště „na křížku“. Dezinfekci
provádí naši hasiči.
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Musíme věřit, doufat a čekat
O sportu v této době není co psát. Kromě
profíků v televizi máme se sportem utrum.
Alespoň zatím a snad už ne dlouho. Tak co
dělat, když je taková situace? Třeba vzpomínat
a podělit se s radostmi, které nám život
nadělil a dokud nám k tomu i slouží paměť.
Asi si zase říkám o odsouzení a kritiku, ale to
už jsem si zvyknul. Obzvláště po zveřejnění
v Chabařovických novinách se to objevuje
i na sociálních sítích. Ale pro mne jen
z doslechu, protože na probírání zasvěcených
komentářů na sociálních sítích nemám ani
čas, ani náladu.
Velkou devizou změny režimu v roce 1989
je kromě řady dalších možností kamkoliv
vycestovat s možností poznávání těch
destinací, které nám byly dlouho zapovězeny.
Tak teď nostalgicky vzpomínám na první
autobusový zájezd do Francie z odborářských
fondů, první dovolené (alespoň pro mne a mou
rodinu) v Itálii, Chorvatsku a Francii u moře
s poznáním, že s ruštinou tam nevystačíme
a tři roky francouzštiny na střední škole se
z hlavy vykouřilo i to málo co se tam před 25
lety omylem dostalo.
A tak s vaší tolerancí ke stařeckému
sentimentu bych se chtěl podělit se zážitky
z našich cest po Evropě, nebo spíše z našich
plaveb. Ano, po několika zkušenostech
v Chorvatsku na velkých obytných lodích
s cestovkou Geotour (www.geotour.cz mohu
vřele doporučit hlavně cyklistům a turistům)
jsme začali koukat po těch lodích, které
bychom mohli sami ovládat a řídit. Na moře
jsme si netroufali, tak jsme se zakoukali
do obytných lodí bez nutnosti mít k tomu
nějaké oprávnění a zkoušky. A zase ve Francii,
kde jsou plavební kanály hodně rozšířené,
a hlavně perfektně organizované. K tomu
mne tam lákala i možnost trochu se jazykově
zdokonalit, ale to se jaksi moc nepovedlo,
protože jsem na jazyky opravdu tupý.
A můj plavčík Kája se taky moc nesnažila
a případnou konverzaci s jinými lodníky
provázela českým výrazem „u kolegy“.
Pro první plavbu jsme vybrali destinaci, která
je pro nás alespoň trochu dostupná, co se týče
vzdálenosti. Jde o Alsasko-Lotrinskou oblast
v okolí Štrasburku – z přístavu Saverne přes
Lutzebourg, Arzviller, Niederville, Héming,
Gondrexange na kanálu Marne au Rhin až
do Diane-Capelle na kanálu Houilleres a zpět
do Saverne, celkem 90 km a 28 zdymadel.
Přes internet jsme objednali na začátek září
2005 pronájem hausbótu NICOLS 800 (délka
8m, šířka 2,5m, vybavená kuchyňka s lednicí,
WC a sprcha, dvoulůžko) slušně vybaveného
a pro 2 osoby asi dostačující. Bylo to na první
zkoušku, tak jsme si loď pronajali jen na 4 dny
od pondělí do čtvrtka. Už během plavby jsme
poznali, že to bylo málo, ale s tím se už nedalo
nic dělat.
V té době ještě bez navigace, jen s automapou
na kolenou spolujezdce, v tomto
případě to byla kolena mojí
manželky Káji. Občas bloudění,
minutí důležitého výjezdu z dálnice
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nebo hledání cesty zrovna na jiné stránce
autoatlasu, než právě jedeme. Ale to jsou
zábavné zážitky, které dnes už vzbuzují
pousmání. Naší oktávkou jsme dojeli nejdříve
do kempu, kde jsme hodlali přenocovat
ve stanu. A narazili jsme na nepochopení.
Ve Francii jsou tyto kempy trochu jako
naše chatové osady. Jen místo chat jsou
zde umístěny většinou taky natrvalo tzv.
mobilhomy. Původně přívěsy ukotveny
do prostředí velkého kempu už bez kol
a postupně s předzahrádkami a zalesněné,
zatravněné a s bohatou květinovou výbavou.
Na recepci na mne dost podivně koukali,
že chceme přenocovat ve vlastním stanu,
nakonec nás poslali na louku u břehu jezera.
Tam jsme postavili stan, ale byli jsme na celé
louce sami. Až někdy večer se tam objevili
cyklisté, kteří tam do rána spali „pod širákem“.
Nastalo první nalodění. S tím ale souvisela
vždy důkladná instruktáž o obsluze lodi
i dalších souvisejících činností. Z výkladu
jsem pochopil jen to, co nám instruktor
ukázal přímo a rukama, co k tomu dával
ve francouzštině, to bylo mimo mé chápání.
Proto některé potřebné informace mi při
plavbě scházely a museli jsme se prokousat
systémem pokus-omyl. Součástí instruktáže
byla i zkušební plavba, ale nabídku vyzkoušet
si první proplutí zdymadlem jsem nevědomky
odmítnul, a tak nám muselo stačit jen to co
jsme odkoukali ještě před naloděním.
První plavební komoru (zdymadlo) jsme
absolvovali v centru města odkud jsme
vyplouvali (Saverne) a navíc s mnoha diváky
na přemostění kanálu a zdymadla. Ještě štěstí,
že proplutí zdymadlem nám ukázala další loď
před námi a trochu jsme mohli „opisovat“.
Po proplutí už jsme hledali nejbližší možnost
zakotvení, abychom si dali kávu a zklidnili
nervy. Ani další zdymadla nebyly pro nás
procházkou, bylo nutné se soustředit
i na zúžené průjezdy pod mosty a nájezdy
do zdymadel. Náš denní režim vypadal dost
stejně, kdy po snídani jsme odpluli několik
kilometrů a zdymadel, pak oběd a procházka
po okolí a městečku, odpoledne opět plavba
se zdymadly, večer procházka po městečku
a většinou posezení na večeři a u piva. Ano,
nejsme vinaři jako Frantíci. Velká nádhera
byla atrakce – výtah v Arzviller, kde několik
lodí vpluje do veliké vany, která vyjede asi 80
metrů vysoko opět s výjezdem do kanálu. Tam
jsme si později vše prohlédli i v technickém
zázemí této atrakce. Trochu jsme neodhadli
zpáteční cestu k lodi a museli jsme se proplížit
pod plotem oddělujícím prostor kde jsme
měli uvázanou loď. Pak následoval dlouhý
tunel (2306 m) řízený semafory.
Zpáteční cesta stejnou trasou se zdá být
neplnohodnotnou, ale na plavbě tam i zpět
toho tolik nestačíte vidět a projít, že je
zpáteční plavba stejně originální a zajímavá.
Jako nezkušení jsme museli řešit plno různých
zádrhelů a překážek. Jak uvazovat a loď
v přístavech, to ještě v pohodě, ale uvázat loď
u neřízeného břehu, to už je náročné i fyzicky
– skoky z lodi na neznámý břeh, zatloukání

uvazovacích kolíků a samotné uvázání lodi.
V této oblasti naštěstí byly poloautomaticky
řízená zdymadla, i tak ale jsme měli dost
práce se vyrovnat s technikou a udržením
lodi.
Bylo by toho hodně co vyprávět z naší první
plavby, ale zatím stačí. Chytlo nás to natolik,
že jsme později absolvovali dalších 6 plaveb
po francouzských kanálech, ale také 3 plavby
na nádherných anglických kanálech, jednu
plavbu v Holandsku a 2 plavby v Německu
na Berlínských jezerech a kanálech. Krátkou
a nepříliš dobrou zkušenost máme i z Baťova
kanálu ze Strážnice do Uherského Hradiště
a krásnou jednodenní plavbu po Labi
z Mělníka do Roudnice a zpět. A také jsme
motivovali další kamarády a zájemce
o plavby na kanálech, máme k dispozici
mnoho materiálů k zapůjčení (mapy, plavební
manuály, propagační i instruktážní videa,
množství fotografií).
A na závěr – prosím nekamenujte mne
za takový článek. Není to vychloubání nebo
ukazování se. Kdo nechce číst nemusí. Kdo
by ale chtěl, může dát vědět redakci, která by
mne motivovala k dalším takovým článkům.
Vlastimil Pabián

Seriál „Vysídlenci“
Vážení, dovolte, abych i já přispěla do rubriky
„Vysídlenci“. Můj otec pocházel z Krabčic
pod Řípem, matka z Lovosic. S mým 5letým
bráchou přišli v 50. letech do Tuchomyšle.
V roce 1951 jsem se narodila já, Dana Petráčková
– Novotná. Takže jsem nefalšovaná rodačka.
Můj příchod na svět byl v Tuchomyšli v domě
čp. 38. Obec se zřejmě rodičům líbila, neboť
v ní bylo výborné zázemí.
Obec měla školku, školu pětitřídku, 2
hospody, potraviny, 2 řeznictví, obchod
s průmyslovým zbožím, textil, obuv, poštu,
2 mandly, kino, MNV, kadeřnictví, partiovou
prodejnu, krejčovskou dílnu, kulturní dům,
kde byly pěkné plesy a knihovna, a hrálo se
loutkové divadlo. Šlo mi dobře mečení, tak
jsem vodila loutku kozy.

fotbalový klub Baník Tuchomyšl. V roce 1969
byla svatba a ocitla jsem se na tuchomyšlské
cestě, bylo tam 6 domků mezi Tuchákem
a 5. květnem. V roce 1976 nás i tam zastihla
likvidace, podařilo se nám sehnat domek
v Roudníkách, kde žiji 44 let, jak ten čas letí.
P:S: Promiňte mi případné pravopisné
nedostatky, přeci jen je to 65 let po škole. Díky.
Dana Novotná

V prostředku vsi byl rybník, který v zimě
uspokojoval
naše
zimní
radovánky
na bruslích. Také se postavily mantinely,
natáhla světla, a hrál se hokej. Při jarním
tání se běhalo po krách. Sáňkovat se chodilo
k Hutkům, nebo k Roučkům, to jsme si teprve
užívali. Na Mikuláše chodil jako čert pan
Střítecký, jen byly na chodbě slyšet řetězy, už
jsme zalézaly pod gauč. Letní radovánky nám
poskytoval rybník za vsí Apaloch.
Z Tuchomyšle bylo vlakové a autobusové
spojení jak na Ústí, tak na Teplice. V té době
se více pohřbívalo do země, po pohřbu šla
kapela rázným pochodem do hospody zapít
nebožtíka.
Měla jsem za třídního pana Miroslava
Karáska, jak ten uměl vyprávět o 2. světové
válce, když nám líčil tankovou bitvu u Kurska,
špendlík by byl slyšet, jak jsme ani nedutali.
V době volna nás vzal na kola a sjížděli jsme
okolí. Družinářka paní Říhová s námi chodila
do Lence, byla to samota asi o šesti domech,
byla tam pěkná paseka, kde jsme si opékali
buřty.
Na jaře bylo u kostela kácení máje. Maškary
chodily k májce z dolní hospody u Doskočilů,
někteří přijeli v kočáře taženým koňmi. Paní
Hortigová měla vždy připravená povidla
a šlehačku na bitvu mezi maškarami.
No, je toho moc, nač vzpomínat. Bylo
v Tucháku nádherně. Také zde byl aktivní

Čest památce Jirky Čmejly
V minulém čísle Chabařovických novin
jsme zveřejnili smutnou zprávu spolu se
vzpomínkou na Jiřího Čmejlu. Omlouváme se
za tiskovou chybu, pod článkem bylo chybně
uvedeno autorství.

Na
všestranného
sportovce,
legendu
přesahující
hranice
našeho
města,
zavzpomínal a vzdal čest jeho památce autor
příspěvku Jiří Hála.
redakce ChN
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Chabařovická vlastivěda (4)
Den samotné bitvy u Ústí (16.06.1426)
Ačkoli o bitvě samotné hovoří mnoho
pramenů, bližší informace o průběhu jsou
pouze kusého charakteru, navíc mezi historiky
panuje značná nejednotnost v názoru o jejich
spolehlivosti a hodnověrnosti.
V neděli 16. června 1426 se už od rána obě
strany chystaly k boji. Všichni husitští
bojovníci přijímali boží svátost z kalicha
svých kněží, každá z husitských stran
po svém. Podle některých mladších pramenů
v dopoledních hodinách zahájili husitští
velitelé s Němci vyjednávání, při němž
požadovali oboustrannou úmluvu o braní
zajatců a případně i posunutí boje, aby
nedošlo k prolévání krve v neděli. Oba jejich
požadavky však prý byly tvrdě odmítnuty. Je
zajímavé, že starší prameny o tomto jednání
ani odmítnutí ze strany Němců nemluví.
Lze to vysvětlit i tak, že v pozdějších letech
po bitvě existovala snaha masakr prchajících
a vzdávajících se Němců nějak ospravedlnit.
Existuje také názor, že toto jednání, pokud
vůbec proběhlo, mělo sloužit jako zdržovací
taktika husitů, neboť tropická vedra, která
v tyto dny panovala, měla s přibývajícími
hodinami znesnadnit pohyb protivníkovi
v těžké kovové zbroji. Současně není
vyloučeno, že si německé oddíly nemohly
dovolit boj oddalovat, neboť vojsko trpělo
nedostatkem proviantu a bylo nutné, aby
k rozhodnutí došlo v co nejkratším čase. Prý
tehdy i v Labi bylo málo vody jaké bylo sucho.
Boso z Vitzthumu učinil v ten den velkou
strategickou chybu. Pokud by se totiž vydal
přímo k Ústí, nemohl by mu malý na místě
zanechaný husitský oddíl asi zabránit
v probojování se do města. V dalším boji se
pak mohl opřít o hradby města. Místo toho
se nechal přivést před rozložené husitské
vojsko připravené k boji v uzavřené vozové
hradbě. Boso z Vitzthumu byl mentalitou
zejména rytíř, opustil všechno strategické
myšlení a vše vsadil na sílu a udatnost svého
rytířstva. Zajímavou skutečností, kterou jsem
našel jen u autora dějin Ústí z roku 1873 je, že
krátce před bitvou nebo během bitvy přešel
na stranu husitů Zikmund z Wartenštajnu
na Děčíně (Sigismund von Wartenstein auf
Tetschen). Tato zrada měla na vývoj bitvy
a její výsledek nemalý vliv.
K útoku do mírného svahu se Němci odhodlali
patrně ještě v dopoledních hodinách a podle
historika Jaroslava Prokeše postupovali
ve dvou směrech. Jednak proti čelu vozové
hradby od severu a severovýchodu
z údolí Ždírnického potoka mezi Českým
Újezdem a Hrbovicemi a ze severozápadu
od Chabařovic. Jakmile se dostali
na dostřel, zahájilo proti nim
husitské vojsko důraznou palbu
z kuší a dalších střelných zbraní.
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Přesto jejich první nápor slavil úspěch. Mase
vojáků se v jednom místě podařilo převrhnout
několik vozů a dostat se přes první prstenec
vozové hradby. Z důvodu značného počtu
bojových prostředků si tentokrát husité
mohli dovolit postavit dvě vozové linie
za sebou a na druhém pásu byl čelní šik
útočníků zastaven. To Němce překvapilo.
Za nasazení poměrně vysokého počtu
střelných zbraní (ručnice, samostříly i praky)
pak husité protivníka postupně vytlačili ven
ze svých pozic. Na útočníky pršelo stále víc
a víc střel. Ti vpředu uzavření mezi vozy křičeli
hrůzou, ale neměli kam couvnout, protože
zezadu se do průchodu mezi vozy hrnuli další
ozbrojenci. Nastal zmatek a to, co před chvílí
připadalo Němcům jako první krok k vítězství,
se proměnilo v smrtící past.
Následně
husité
podnikli
jezdecký
i pěchotní protiútok, jenž bitvu definitivně
rozhodl v jejich prospěch. Prokop vydal
rozkaz k protiútoku svých čerstvých záloh
táborských rot, posléze sirotčích čelem
i do boků již rozvrácené masy jednotlivců
a nakonec i Pražané ze svých pozic plně
udeřili na nepřátelskou linii. Roty tvořené
malými skupinkami sehraných bojovníků
mistrně ovládajících zejména bojové cepy
a sudlice zcela strojově likvidovaly jednotlivé
skupinky a jednotlivé rytíře. Podle jednoho
z německých pramenů prý jako první začali
bitevní pole opouštět měšťané a venkované,
zatímco šlechta se ocitla v pozici zadního voje
a sváděla s husity nerovný boj.
Saští rytíři se u Ždírnického potoka zformovali
a vrhli se znovu do boje. Byl to ovšem zápas
marný a předem ztracený, protože v tuto chvíli
měli již kališníci drtivou převahu. Bez svých
pěších oddílů a střelců neměli němečtí rytíři
nejmenší naději na úspěch. V boji se Jakoubek
z Vřesovic probil se svými jezdci až k oddílu
elitních míšeňských rytířů, který se snažil
jako jeden z posledních vzdorovat. Urození
válečníci padali ze sedel jeden po druhém.
Neměli kam ustoupit, byli obklíčeni, a tak
se rozhodli bojovat do posledního muže.
Jakoubek z Vřesovic prý tehdy chtěl zachránit
Valemberka z Velštejna, kterému byl kdysi
na svatbě. Probil se k němu, vzal ho k sobě
na koně, ale narazil prý na houfec sirotků. Ty
šlechtice za ním na koni prý zabili střelou z kuše
a div při tom nezabili i Jakoubka z Vřesovic.
Současně bylo odříznuto od ústupu celé levé
křídlo saského útoku, zatlačeno do vesnic
Hrbovic a Předlic a v kruté řeži zcela pobito,
včetně dvaceti čtyř hrabat a pánů, kteří se zde
chtěli vzdát a po rytířském vzoru zabodli meč
do země před sebou. Husité ale nikoho z nich
neušetřili. Hrbovice a Předlice husité zapálili.
A po tom boji hrabat a pánů korouhevních
pod korouhví německou klečelo čtyřiadvacet

vzdávajíc se, aby je živili, a své meče do země
zastrkali. Ale Čechové pro své sliby veliké
a tak jeden pro druhého netroufali se je živiti,
než včecky je tu na místě zmordovali. A kteří
utekli do vsi Předlic a do Hrbovic, s těmi vsi
zapálili, obklíčivče vsi, že žádný nemohl ujíti.
Ale pan Jakoubek, chtě rád pana Valmberka
z Velštejna zachovati a na koni unésti, vzal jej
za sebe na koně, ale drábi to uzřevše, prostřelili
jej něčím za panem Jakoubkem; a když umíral,
málem že pana Jakoubka z koně nesvrhl a tak,
že by byl s ním v té kvapnosti zabit.“
— Staré letopisy české
Saské vojsko prchalo také k Chabařovicím,
kde mělo své ležení. Podle autora Dějin
Chabařovic Gustava Simona zde někteří
z rytířů u kostela svedli s husity boj a byli
také pobiti. Většina ale asi přes Chabařovice
spěchala dál na Krupku a k hranicím,
protože měli kališníky stále v patách.
Mnozí z nich padli vyčerpáním, jiní prostě
rezignovali, klesli na kolena a nechali
se bez boje zabít. V pronásledování byli
horliví zvláště radikální sirotci a táborité.
Husité na příkaz Prokopa Holého poražené
vojsko pronásledovali až k česko-saské
hranici a způsobili mu další vysoké ztráty.
Při této závěrečné epizodě bitvy řadoví
husitští vojáci systematicky pobíjeli
protivníkovy muže. Tento vojenský čin
byl na středověké války spíše neobvyklý
a neodpovídal rytířskému způsobu boje.
Ušetřeno podobného osudu zůstalo jen
několik šlechticů, kteří padli do rukou
umírněných kališnických pánů. Běžné totiž
bylo brát šlechtice do zajetí a požadovat
za ně výkupné.

Bilance a důsledky:
Podle novodobého historika Vlastimila
Vondrušky byla bitva u Ústí nad Labem
nejkrvavější bitvou husitské revoluce.
Podle něj ztratili Sasové v bitvě 900 až
4000 mužů. Ztráty na životech na husitské

straně se uvádějí řádově na desítky
nebo nízké stovky. Tyto odhady jsou asi
nejdůvěryhodnější a shodují se s údaji
z pera Bartoška z Drahonic. Tehdejší autoři
jinak běžně neuváděli skutečné počty
padlých, ale vítězství své strany neúměrně
zveličovali. V každém případě šlo zřejmě
o nejkrvavější porážku v celých husitských
válkách. Mezi nejvýznamnějšími padlými
jsou připomínáni hrabata Ernst a Fridrich
z Gleichenu, Jindřich z Hartenšteina, Proce
z Querfurtu a hrabě z Beichlingenu. Až 300
rytířů prý bylo ubito u vodní tvrze Starý dvůr
poblíž Krupky. Údajně šlo o Lužičany (Lužičtí
Srbové) ze Zhořelce (Görlitz), které přivedl
na bojiště spolumajitel panství Krupka,
hornolužický zemský hejtman Hanuš
z Koldic. Těla mrtvých byla katolickými
obyvateli města pohřbena v hromadném
hrobě u nedaleké lípy, kde následně vznikla
kaplička, kostel a později bazilika Bolestné
Matky Boží. Poutní tradice slovanských
Lužických Srbů do Šejnova / Bohosudova
trvá dodnes.
Z vojensko-historického hlediska šlo
o poslední středověkou bitvu, ve které
těžká jízda a pěchota přímo zaútočila
na uzavřenou vozovou hradbu. To, že
v čele husitů, včetně jejich ozbrojené moci
nakonec stanul původně kněz, který ale
stejně tak ovládal vojenské řemeslo, je jistě
podivuhodné. Tím se sami husité dostali
do základního rozporu, který vytýkali
straně protivníka, tedy spojení duchovní
a světské moci (viz. Pražské artikuly). Prokop
Holý hned po bitvě požadoval, aby husité
pokračovali v pronásledování poraženého
nepřítele přes hranice a zaútočili na Míšeň,
která byla bez vojenské posádky. Hned
po bitvě se ukazovaly rozdíly v názoru
na strategické politické otázky předáků
husitského hnutí. Pražané a kališnická
šlechta včetně Jakoubka z Vřesovic sledovali
jiné cíle. Prvním z nich bylo ovládnutí Ústí
nad Labem, jehož posádka a část měšťanů
se po zprávách o katastrofě na Běhání
dala na útěk. Takto oslabené město již
nebylo schopno vzdorovat a 17. června
1426 bylo husity dobyto a obyvatelstvo
zmasakrováno. Po dobytí Ústí museli
kališníci nejprve z ulic a domů odstranit
mrtvá těla těch, které pobili, aby se ve městě
nerozšířil mor. To trvalo až do druhého
dne. Hejtmanem města se stal Jakoubek
z Vřesovic, který si město podržel dalších
deset let. Stal se jedním z nejmocnějších
a nejbohatších šlechticů severních Čech.
Domy po ústeckých měšťanech rozdělil
mezi své spolubojovníky. Cennosti a zboží,
které tam sebrali, obdrželi jako kořist jeho
spojenci. Ústí prý bylo ještě 3 roky po bitvě
pusté.
Na říšském území bitva vzbudila velký
ohlas, přičemž veřejné mínění svalilo vinu
za porážku na Bosa z Vitzthumu, který byl

obviňován ze zrady a musel se ho zastat
sám míšeňský markrabě Fridrich I.

Co si vlastně můžeme
připomínat?
Bitva u Ústí nad Labem byla jednou
z velkých a významných bitev české
historie. Za obdiv určitě stojí vojenské
umění husitů, kteří s „levným“ válečným
vybavením a využitím lsti dokázali zpočátku
porážet lépe vybavené rytíře v drahé zbroji.
Bojovali za svou pravdu, což však činili
i jejich protivníci. Zcela objektivně však
byla bitva jeden velký masakr s fatálními
následky nejen pro poražené vojsko, ale
také pro tehdejší obyvatele Chabařovic,
Ústí a dalších okolních obcí. Po válčících
stranách tu zůstala doslova spálená země.
Město Ústí husité zničili tak důkladně, že
bylo nutné při jeho obnově provést novou
parcelaci domů.

svěřené země). Kníže Břetislav I. tuto bitvu
vyhrál, o rok později se po dalších bojích
a vpádu saských jednotek do severních Čech
císaři podrobil. Další známá bitva se zde
uskutečnila 18. února 1126 u Chlumce mezi
českým knížetem Soběslavem I. a císařem
Svaté říše římské Lotharem III. Přemyslovec
Ota II. Olomoucký měl jako nejstarší
Přemyslovec nárok na český knížecí titul.
Soběslav I. to však neuznal a chtěl se stát
sám knížetem. Ota II. tedy požádal Lothara
III. o pomoc. Soběslav I. bitvu vyhrál, Ota II.
byl zabit, císař upadl do zajetí. Soběslav I.
ho však propustil, uzavřel s ním spojenectví
a přijal od něj české knížectví v léno. Dále se
zde střetávaly armády za války šmalkaldské
(1546-47), třicetileté (1618-1648), za slezských
válek (1740-1763) a Pruské „bramborové“
(1778) války. Největší bitvou v našem údolí
byla 29. - 30. srpna 1813 bitva u Chlumce,
kde spojené síly Rakouska, Pruska a Ruska
porazili francouzskou armádu Napoleona
Bonaparte.

Tato vítězná bitva vedla k dalším bitvám,
mstě za zabité, a to až do doby, kdy bylo
radikální husitské hnutí v bitvě u Lipan
roku 1434 poraženo spojenými jednotkami
umírněných kališníků a katolíků. Umírnění
kališníci, kteří byli na rozdíl od fanatiků
nejblíže myšlenkám Jana Husa, se nakonec
prosadili. Husitství znamenalo významné
oslabení církevního monopolu vykládat
pravdu, odkazovalo na něj řada reformních,
sociálních a levicových politických hnutí
včetně komunistů. Vybojovali si právo
přijímat podobojí (dnes běžné i u římských
katolíků) a dosáhli svobody kázání slova
božího. V 15. století husitství objektivně
značně uškodilo českým zemím a negativně
ovlivnilo budoucí vývoj české společnosti.
České země se dostaly na vedlejší kolej
politického i kulturního dění, ztratily
postavení v mezinárodním obchodě, země
se dostala do izolace, evropští učenci
se kacířské zemi vyhýbali. Hospodářská
situace země byla katastrofální.

Památník na pětisté výročí bitvy byl předán
veřejnosti v červnu 1926. V předvečer
útoku na Sovětský svaz, dne 21. června
1941, byl pomník odstřelen nacisty. Roku
1952 až 1953 byl obnoven u Hrbovic, v roce
1986 odstraněn z důvodu postupu Lomu
Chabařovice a uložen v muzeu v Trmicích.
V roce 2000 vznikla současná replika druhé
verze památníku s využitím původních
darovacích kamenů, které mají připomínat
významná místa husitského hnutí.

Bitva u Ústí 16. června 1426 byla jen
jednou ze známých bitev, které se v našem
strategicky důležitém údolí uskutečnily.
Od pradávna se zde totiž stýkala Srbská Solní (z Halle na Prahu) a Lužická zemská
stezka (z Lužice na Norimberk). Již v dobách
knížecích na počátku českých dějin tu stál
hrad Chlumec chránící tyto stezky. Přesto,
že Čechy byly od roku 1022, kdy kníže
Vladivoj v Regensburku přísahal věrnost
císaři a dostal Čechy v léno, považovány
za součást nadnárodní Svaté říše římské
(zanikla roku 1806), docházelo také uvnitř
říše ke konfliktům. První známou bitvou
u Chlumce byla bitva, která se uskutečnila
22. září 1040. Římsko-německý císař chtěl
knížete Břetislava I. potrestat za jeho
vpád do Polska, ukradení ostatků svatého
Vojtěcha a neplacení tributu (daň z výnosu

Zdroje:

Sečteno a podtrženo. Určitě je dobré si
slavné bitvy připomínat, ale ještě důležitější
je, abychom si je připomínali pravdivě bez
ideologických příkras, neboť zde žijícím
lidem žádná z těch slavných krvavých bitev
nikdy nic dobrého nepřinesla. Ať už zvítězila
kterákoliv strana, obyčejní lidé vždy jen
umírali, trpěli, byli okrádáni, museli prchat
a přicházeli o majetek.
Karel Prošek
Jiří Krutina, Bitva u Ústí nad Labem
16. června 1426
Vlastimil Vondruška, Život ve staletích,
15. století
Vlastimil Vondruška, Husitská epopej III.
(1426 - 1437)
Gustav Simon, Geschichte der Stadt Karbitz
Hermann Hallwich, Geschichte der
Bergstadt Graupen
Aussig, 1873, Dr. I. E. Födisch
Jiří Kejř, Jan Hus známý i neznámý
Wikipedia
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Výpisky z Porady k údržbě města
a jeho majetku
V rámci řízení úřadu se pravidelně jednou
týdně potkáváme na poradách. Jedna z nich
je i Porada k údržbě města a jeho majetku.
Pro informaci uvádím, jaká témata byla
v poslední době řešena:
Velkoobjemový svoz odpadu dne 7. 11.
a svoz nebezpečného odpadu
Spáry na cyklostezce alej k Ocelárně
Personální obsazení SSMCH – uzavření
sběrného dvora v době dovolené –
poslední týden v listopadu.
Úklid Sportovní hala
Sekání zeleně – vedoucí SSMCH předloží
přehled ploch, které se sekají, následně
se stanoví priority a popřípadě se řekne,
kde budou udržované luční louky (bude se
sekat pouze okraj)
Mimořádné akce – např. dušičky (výpomoc
přistavením kontejneru – pokusíme
se domluvit s Marius Pedersen nebo
AVE, kontejner dát dovnitř, zřejmě další
uspořádáme na Vánoce (od 19. do 28.12.)
a Velikonoce.
Odpadové hospodářství – komunikace
směrem k občanům, jak se změnila
struktura odpadu po zavedení duonádob,
platby za odpad od města atd., viz vyhláška
o odpadech – vedoucí SSMCH připraví
článek do Chabařovických novin (02/2021).
Odpady – čerpání rozpočtu – paragrafy
3722, 3723 – nutné řešit rozpočtovým
opatřením v 12/2020.
Nový zákon o místních poplatcích – vliv
na poplatek za odpad – nutné řešit, v lednu
jednání s Marius Pedersenem? Dále je
nutné řešit bioodpad
Opravy hřbitovní zdi v Roudníkách –
stanoveno
smlouvou
a
informací
pronajímateli, vedoucí SSMCH připraví
zprávu k tomu, v jakém je to stavu. Oprava
hřbitovní zdi již probíhá (hotovo cca 25 m,
celkem k opravě 150 m). Předpoklad
ukončení prací – jaro 2022.
Vánoční osvětlení – dotace na rozsvícení
vánočního stromu dne 30. 11. 2020,
v průběhu října bude prověřen stav. Jsou
zdobeny 3 stromy. V pátek 16. 10.
2020 byla prověřena funkčnost
svítidel na vánoční výzdobu
a prověřena celková výzdoba všech
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vánočních stromů. Rozsvěcení stromu 30.
11. 2020 bude zajišťovat fa Jeřábek. Vánoční
ozdoby byly objednány k vánočnímu
zdobení. Kulturní akce k rozsvícení
vánočního stromu zrušena. Na web dát
informaci, že proběhne rozsvícení dne 30.
11. 2020 od 17 hodin s omluvou, že letos se
tradiční akce nemůže konat, nutné přidat
informaci o sponzorství.
Plíseň v bytě – paní xxx – nutné prověřit,
zda je tam plíseň – pan Hanzlík navštívil byt
v rámci správy bytového fondu, předána
Zpráva o prohlídce bytu, nutné doplnit
stanovisko, kde bude návrh opatření –
pan Hanzlík zašle TAJ. Odbor ekonomický
– Lucie Dědková připraví zprávu do ZM –
pouze informace na vědomí.
Kácení stromů – 2 stromy akutně k pokácení
+ 2 stromy v M. Kršňákové, které jsou
v havarijním stavu. Dendrologický posudek
na 3 aleje – vytipovat nebezpečné stromy
(jsou v posudku 2 ks – objednat pokácení).
Zajistit protokol o předání staveniště při
kácení stromů provádějící firmě.
Prořezání akátů na náměstí – poptat
dendrologa.
Opatření k dolní škole – zazděné sopouchy
v MŠ – p. Hanzlík kontaktoval kominíka
k prověření stavu větracích prostupů + další
opatření (studničky a uzavřená místnost).
Máme k dispozici nákres po provedení
průzkumu. Ještě nutno dořešit zazděnou
místnost vedle kotelny – prověřit a zjistit,
co je tam za prostor (domluvit se s panem
Hanzlíkem). V současné době čekáme
na dodání projektu od pana Kotiše
na projekt kotelny (bude se realizovat
v souvislosti s EPC). V tuto chvíli máme
všechny podklady, aby se připravila sanace
budovy. Bude se realizovat zadávací řízení
na dodání projektové dokumentace
k sanaci budovy.
Střecha ZŠ na Husově náměstí 17 - střecha
v havarijním stavu, spadlé hřebenáče,
posudek snímkem z dronu od Vargy. Pan
Starý prověří možnost financování střechy
z dotací. Pokud nebude možné hradit
z dotace, bude nutná oprava z vlastních
zdrojů. Zpracovat projekt na obnovu
střešní krytiny ZŠ – p. Hanzlík zajistí
předložení cenové nabídky – v přípravě
(v rámci realizace budeme dodržovat
použití materiálu režná pálená taška).
Pojištění majetku – přehled nepojištěného
majetku, nutné doplnit údaje k majetku
(bude realizováno ve spolupráci se SSMCH)

– v řešení. Projednáno, zaslán návrh
dodatku smlouvy. Dodatek bude předložen
do RM dne 4. 11., pojištěno bude od 21. 11.
(výročí smlouvy) – dodatek schválen.
Koupaliště – vodovodní přípojka, žumpa
a asfaltový povrch – bude řešit p. Hanzlík
(asfalt a vodovodní přípojka ihned – každé
se realizuje zvlášť, žumpa dlouhodobý
projekt). Vodovodní přípojka – objednávka
na N.S.N INVEST s.r.o. Asfalt – křižovatka
do areálu Koupaliště – čekáme na cenovou
nabídku, kterou zajišťuje p. Hanzlík – bude
zaslána na Ing. Tomešovou.
Veřejné osvětlení Teplická – svítí lampy 4ks
za viaduktem – přepojení 4 ks lamp pod
Přestanov – splněno.
Centrální kurt na volejbalu – 6 ks sloupů
veřejného osvětlení v havarijním stavu –
bude tu p. Jeřábek – předá zprávu (zajistí
SSMCH). SSMCH zajistí kontrolu s panem
Jeřábkem – dle jeho vyjádření stačí sloupy
očistit a natřít, obdržíme zprávu včetně
nabídky na ošetření sloupů – nabídku jsme
obdrželi, vytvořena objednávka, bude
realizováno v příštím roce z důvodu počasí
(upozornění na čerpání rozpočtu v 2021).
Sportovní hala – Naleznout projektovou
dokumentaci k opravě Sportovní haly, aby
bylo řešeno v souladu s EPC.
Nefunkční čerpadlo na topení – řeší pan
Halaška v rámci reklamace.
ZŠ – odstranění dřevin (stromy a keře) SSMCH se spojí s ředitelkou a domluví
spolupráci (pouze dřeviny). Nejdříve
listopad, označit stromy, štěpku ponechat
ZŠ (nutné vybrat slabší větve). Schůzka
realizována – dohodnut postup, řeší se.
LIKVIDACE dřevin u sběrného dvora
– zajistit odstranění pod elektrickým
vedením. Zajistit firmu, která by zpracovala
– zajištěno u firmy 2K Group, bude
realizováno v prvním nebo druhém týdnu
v listopadu. Spolupráce případně s hasiči.
Nutné vyčkat na počasí, aby nebylo bahno.
Nutné vytvořit informační ceduli, že se sem
nesmí umísťovat biologický odpad.
Silnice ve správě města – Tř. Svobody – díra
v silnici – hotovo, SSMCH zajistí opravu
včetně opravy před fotbalovým stadionem
– zasypat recyklátem. Díry v silnici před ZŠ
– vyčkat na léto.
Zátiší – zatéká střechou, dojednat s panem
Hanzlíkem opravu, p. Hanzlík předkládá

cenovou nabídku na opravu bez DPH,
nutné zpracovat objednávku – splněno.
Předložena faktura k proplacení.
Zátiší – stažen prostorový termostat na 12
stupňů – nutné upozornit pana Fridricha,
zajistí pan Hanzlík, nutné pohlídat na 14.

12., kdy se bude konat ZM.
Květinářství Daniela – realizace ústředního
vytápění, připravena výzva k předložení
nabídek.

Bytový fond – návrh rozpočtu na rok 2021,
bude zpracováno OE jako materiál do ZM,
bude projednáno na ZM dne 14. 12. 2020,
pan Hanzlík podklady zaslal.
Věra Krepindlová

Zřízení krizového týmu
Druhá vlna pandemie Covid 19 a vyhlášení
nouzového stavu, přinesla opětovné zřízení
krizového týmu. Tým tvořili: starosta
Mgr. Josef Kusebauch, místostarosta p. Libor
Verner, velitel městské policie p. Josef
Šittner, velitel jednotky sboru dobrovolných
hasičů p. Rudolf Beneda a tajemnice MěÚ
Chabařovice, Ing. Věra Krepindlová.
Docházelo
k
pravidelným
schůzkám
prostřednictvím videokonferencí. K řešení

bylo zajištění úkolů, které vycházely
z opatření nařízení vlády. Pro bezpečnost
občanů bylo zajištěno např.:
desinfekce zastávek a workoutového
hřiště, pravidelně dvakrát týdně
posílení hlídek městské policie na noční
službě
zajištění desinfekčních prostředků

pomoc občanům – nákupy a vyřizování
běžných životních potřeb
I ve druhé vlně tým spolehlivě pracoval. Věřím,
že druhá vlna pandemie brzy pomine a vše
bude jako dříve. Přejeme šťastné a veselé
prožití vánočních svátků. A do nového roku
jen to nejlepší.
Libor Verner

Pandemie změnila plány
Letošní sezóna se ani nestačila pořádně
roztočit a vtrhla k nám „potvora” zvaná
pandemie Covid-19, kterou již dneska všichni
dobře známe.
Už víme, jak se jí můžeme bránit, a to je důležité
(3R: ruce, roušky, rozestupy) a vakcína už je
snad na cestě ...
Na jaře nikdo netušil, jak se bude celá situace
vyvíjet, a asi nikdo z nás si nepředstavoval, že
Covid-19 až tak zasáhne do našich obyčejných
životů. Každý z nás se musel omezit ve všech
směrech, a to platilo i pro plochou dráhu.
Když nám 16. 3. 2020 zavřeli hranice, nemohli
jsme vycestovat do zahraničí, zatrénovat si,
ani závodit, ani pozvat hosty k uspořádání
plochodrážních závodů, proto na konci
března padlo klubové rozhodnutí, letošní
sezónu omezit na tréninkové závody dětí,
které nejsou tak finančně a organizačně
náročné na přípravu.
Proto se letos nekonal tradiční závod
plochodrážních motocyklů 29. ročník Memoriál
Jiřího Hurycha, ani MČR 125ccm, ani závody
Flattrack... a ani očekávanou 1. ligu, kterou
jsme naplánovali společně s německým
klubem Meissen v letních měsících po dvaceti
letech právě zde v Chabařovicích!
Je nám to moc líto, ale tato výjimečná situace
nadřadila důležitost zdraví nás všech nad

sportovní výkony.
Pilně jsme alespoň trénovali a dokonce
“sklízeli ovoce”! Letos v květnu k nám
nastoupil nový talentovaný juniorský
závodník Vojta Šachl z Divišova (z kolébky
motocyklů JAWA), třináctiletý mladík, měl
dobře nakročeno k získání titulu a to se mu
také podařilo. Získal titul Mistra republiky
v kategorii 125ccm na klasické dráze,
a na krátké dráze je celkově třetí! Za své
výsledky byl pak nominován do ME 125ccm,
kde s velikou radostí oznamuji, že vybojoval 3.
místo! Ani v dvěstěpadesátkách se neztratil...
je vicemistr ČR 2020, tedy celkově druhý. A už
nyní pokukuje po nejsilnějším stroji 500ccm,
na kterém už bude moci příští rok trénovat!
No a náš Benjamínek Petr Marek, ten jel letos
poprvé závody MČR, jelikož splnil věkový limit
a hned obsadil krásné 6. místo! A v seriálu
Speedway mini cup 2020 úžasné 3. místo. Jen
tak dál!

letošní rok byl pro naše závodníky krátký, ale
velice úspěšný, a my si přejeme, aby to takto
pokračovalo...
Myslím, že si kluci zaslouží velké poděkování,
za reprezentaci našeho klubu i města, s
velkým písmenem CH na prsou, při jejich
velkých závodech.
Dovolte, abych vám popřála za Speedwayclub
v AČR krásné Vánoce, pevné zdraví
a do nového roku 2021 žádnou pandemii!
Na fotografii CH team: Dobiáš Milan, Marek
Petr, Nejezchleba Adam, Šachl Vojtěch, Šifalda
Filip a plochodrážní speciál :-)
Jiřina Šifaldová

Adam Nejezchleba, jezdící za náš klub obsadil
v MČR na krátké dráze 2. místo a taktéž
i v seriálu Speedway mini cup 2. místo! Celý
seriál vyhrál Jaroslav Vaníček z Prahy. Takže
dva CHabařovičáci na bedně!
A náš junior Milan Dobiáš, měl v květnu
smůlu, když při tréninku 500ccm v Plzni upadl
a zranil si koleno tak, že pro něj letošní sezóna
skončila. Ale když to všechno shrneme,
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Výběr z usnesení ZM a RM
Usnesení ZM: září – říjen 2020
Zastupitelstvo
po projednání:

města

Chabařovice

Změnilo Jednací řád ZM Chabařovice,
a to následujícím zněním: „Z jednání
zastupitelstva se pořizuje zvukový
záznam, který je součástí zápisu ze
zasedání zastupitelstva. Zvukový záznam
je dostupný pro zastupitele v aplikaci
Usneseni.cz a na webových stránkách
města Chabařovice.“
Uložilo prověřit kontroly provedené
Kontrolním výborem zvoleným ve volebním
období 2018 - 2022, zda byly ukončeny
v souladu se zákonem.
Schválilo připojení Města Chabařovice
ke sdílené vizi a podpis Memoranda
o sdílené vizi jezera Milada.
Schválilo použití (vyúčtování) dotačních
prostředků na rok 2019 na základě
uzavřených
veřejnoprávních
smluv
s příjemci FK Slovan Chabařovice, TJ
Slovan Chabařovice, Spolek občanů obce
Roudníky, Svaz postižených civilizačními
chorobami, Sbor dobrovolných hasičů,
MOTOCLUB F, Český svaz včelařů Český
Újezd, Myslivecké sdružení Chabařovice,
Dům dětí a mládeže, SPEEDWAYCLUB v AČR.
Schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální dotace s Oblastní
charitou Ústí nad Labem ve výši Kč 50.000,-.

Usnesení RM:
září 2020 – listopad 2020
Rada města Chabařovice po projednání:
Schválila odpisové plány pro rok 2020
všech dotčených příspěvkových organizací.
Schválila
uzavření
Mateřské
školy
Chabařovice v době vánočních prázdnin
v termínu 28. 12. 2020 - 31. 12. 2020.
Souhlasila se zřízením pobočky Základní
umělecké školy Chabařovice, okres Ústí
nad Labem v obci Řehlovice za podmínky,
že obec Řehlovice uhradí náklady na provoz
této pobočky ve své obci.
Schválila Koncepci dálkového vzdělávání
Základní umělecké školy Chabařovice
v předloženém znění.
Neschválila
uzavření
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí individuální dotace
s Domovem důchodců Bystřany
ve výši 5.000,- Kč.
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Ukončila členství Ing. Jiřímu

Schválilo návrh 3. rozpočtového opatření
města Chabařovice v roce 2020.
Schválilo poskytnutí prostředků Základní
škole Chabařovice na předfinancování
realizace
projektu
Zdokonalení
infrastruktury školy - vytvoření prostor
umožňujících rozvoj klíčových kompetencí
pro přírodní, technické a řemeslné obory
ve výši rozpočtu projektu.
Neschválilo návrh na změnu územního
plánu města Chabařovice pro parcely p. č.
51/1, 641/2 a 172 v k. ú. Roudníky na bydlení
v rodinných domech.
Schválilo návrh na změnu územního plánu
města Chabařovice pro parcelu p. č. 1516/10
(o výměře 2223 m2) v k. ú. Chabařovice
na rodinnou rekreaci.
Schválilo žádosti o zahájení pozemkových
úprav prováděných Státním pozemkovým
úřadem v katastrálním území Roudníky
a Zalužany u Vyklic.
Schválilo posunutí definiční čáry ulice
Přestanovská s ukončením za posledním
rodinným domem č.p. 728 na p. č. 1456/3
v k. ú. Chabařovice.
Neschválilo záměr prodeje části pozemku
p. č. 79/4 v k. ú. Roudníky.
Schválilo
Koncepci
sportu
města
Chabařovice na období 2020 - 2030
v předloženém znění (dále jen Koncepce).

Švarcovi - manažerovi pracovní skupiny pro
projekt Regenerace zchátralého objektu
bývalého mlýnu v centru Chabařovic.
Jmenovala pana Jiřího Starého - manažera
pracovní skupiny pro projekt Regenerace
zchátralého objektu bývalého mlýnu
v centru Chabařovic.
Jmenovala pracovní skupinu pro projekt
„Administrace výběrového řízení na výběr
dodavatele energetických služeb metodou
EPC“ (dále jen „EPC“) ve složení:
pan Jiří Starý - manažer pracovní skupiny,
projektový management pro město
Chabařovice
Mgr. Josef Kusebauch - starosta města
Chabařovice
pan Zbyněk Tichý - zastupitel města
Chabařovice, supervize VZ pro město
Chabařovice
Mgr. Tomáš Rieger - zastupitel města
Chabařovice
paní

Petra

Drbalová

-

zástupce

Schválilo Směrnici č. 4/2020 - Pravidla
pro poskytování dotací z rozpočtu města
Chabařovice včetně příloh.
Schválilo uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy
na výpůjčku defibrilátoru se Zdravotnickou
záchrannou službou Ústeckého kraje, p. o.
Schválilo návrh 4. rozpočtového opatření
města Chabařovice v roce 2020.
Neschválilo záměr prodeje části pozemku
p. č. 974/1 v k. ú. Chabařovice (dle zákresu).
Neschválilo záměr prodeje části pozemku
p. č. 1668/1 v k. ú. Chabařovice (dle zákresu).
Neschválilo záměr prodeje části pozemku
p. č. 1668/1 v k. ú. Chabařovice (dle zákresu).
Neschválilo záměr prodeje části pozemku
p. č. 451/2 v k. ú. Chabařovice (dle zákresu).
Neschválilo návrh na zařazení pozemků
do nového územního plánu města
Chabařovice pro parcely v k. ú. Vyklice
č. 285/15, 285/16 a 285/18 se způsobem
využití pro výstavbu rodinných domů
či na rodinnou rekreaci, č. 285/17 se
způsobem využití – komunikace.
Schválilo zařadit pozemek p. č. 697 v k. ú.
Chabařovice do nového územního plánu
města Chabařovice se způsobem využití
pro rodinnou rekreaci.

projektového managementu pro město
Chabařovice.
Schválila uzavření smlouvy o dílo „Změna
užívání objektu V Aleji 642, Chabařovice“
se zhotovitelem akce, panem Milošem
Dolníkem, Květinová 177, Ústí nad Labem,
Svádov v celkové částce 155 688,00 Kč bez
DPH; 188 382,48 Kč včetně DPH.
Schválila předložený Návrh změny rozpisu
č. 2/2020.
Vzala na vědomí přijetí Petice - proti hluku
v důsledku komerčního využití pozemku
p. č. 414/4 vč. budovy a části p. č. 414/1 v k.
ú. Chabařovice, za citlivý rozvoj Bednářské
ulice.
Zastavila pořádání všech kulturních akcí
do odvolání.
Schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace s Ústeckým krajem
č. 20/SML5717/SoPD/ZPZ na realizaci
projektu Kompostéry pro občany města
Chabařovice a Roudníky.

Vzala na vědomí oznámení a projednání
návrhu Zprávy o uplatňování Územního
plánu Ústí nad Labem v uplynulém období
leden 2016 – červen 2020.
Schválila předložený Návrh změny rozpisu
č. 3/2020.
Schválila uzavření dodatku č. 3 s Generali
Česká pojišťovna a. s. s účinností od 21.
11. 2020 do 21. 11. 2021 k pojistné smlouvě
č. 899-26522-18 o pojištění majetku
podnikatelů a o pojištění odpovědnosti
Schválila zadávací dokumentaci včetně
příloh a návrh „Smlouvy o zhotovení
stavby a zařízení dalších záležitostí“
k vyhlášení veřejné zakázky na investiční
akci „Regenerace zchátralého objektu
bývalého mlýna v centru Chabařovic“
včetně „Odstranění části zchátralého
objektu bývalého mlýna“, Husovo náměstí
č.p. 2 v Chabařovicích.
Schválila Smlouvu příkazní o poskytování
konzultační pomoci se společností
Odour, s.r.o., Karlická 1155, 153 00 Praha
5, IČO 25734041 s tím, že maximální výše
konzultační činnosti nepřesáhne částku
20.000,- Kč.
Jmenovala paní Jaroslavu Račákovou
členkou Kulturní komise pro volební
období 2018-2022.

Schválila předložený Návrh změny rozpisu
č. 4/2020.

na rok 2021 dle přiložené tabulky tohoto
usnesení Požadavky a dotace.

Schválila mimořádné pololetní odměny
pro ředitelky příspěvkových organizací.

Doporučuje
Zastupitelstvu
města
Chabařovice schválit předložený návrh
schodkového rozpočtu města Chabařovice
na rok 2021.

Souhlasila se zařazením projektům
uvedených v příloze usnesení do zásobníku
Ekomiliard.
Schválila udělení souhlasu s povodňovým
plánem stavby Rekonstrukce rybníku
Na kolejích.
Doporučuje
Zastupitelstvu
města
Chabařovice
schválit
Návrh
střednědobého výhledu rozpočtu města
Chabařovice na rok 2022 až 2023.
Doporučuje
Zastupitelstvu
města
Chabařovice
schválit
neinvestiční
příspěvek příspěvkovým organizacím
z rozpočtu města Chabařovice na rok 2021,
a to následovně:
Základní škola Chabařovice ve výši
2.000.000,- Kč
Mateřská škola Chabařovice ve výši
418.000,- Kč
Základní umělecká škola Chabařovice
ve výši 106.000,- Kč
Doporučuje
Zastupitelstvu
města
Chabařovice schválit poskytnutí dotace

Schválila zadávací dokumentaci včetně
příloh a návrh „Smlouvy o energetických
službách určených veřejnému zadavateli“
k vyhlášení veřejné zakázky na investiční
akci „Poskytování energetických služeb
metodou EPC ve vybraných budovách
a soustavě veřejného osvětlení v majetku
města Chabařovice“.
Schválila Smlouvu o reklamě a propagaci
se společností ČEZ, a. s. se sídlem Duhová
2/1444, 140 53 Praha 4, IČ 45274649 se
smluvní cenou 20.000,- Kč.
Schválila znění odpovědi na Petici proti
hluku v důsledku komerčního využití
pozemku p. č. 414/4 vč. budovy a části p. č.
414/1 v k. ú. Chabařovice, za citlivý rozvoj
Bednářské ulice.
Doporučuje
Zastupitelstvu
města
Chabařovice neschválit prodej pozemku
p. č. 414/4 včetně budovy (jiná stavba bez
čp/eč) a část p. č. 414/1 (viz. zákres) v k. ú.
Chabařovice.
Věra Krepindlová

Požadavky a dotace
ŽADATEL

FK SLOVAN

DĚTI A MLÁDEŽ

POŽADAVEK CELKEM

DOTACE 2020

378 500,00 Kč

375 750,00 Kč

PROVOZNÍ NÁKLADY SPOLKU

MĚSTEM
NAVRHOVANÁ
DOTACE

POČET
ČLENŮ

POZNÁMKA
88

283 000,00 Kč

148

35 000,00 Kč

42

§ 5512 - 35 DĚTÍ CHABA

20 000,00 Kč

42

§ 5512

DĚTI A MLÁDEŽ

35 000,00 Kč

PROVOZNÍ NÁKLADY SPOLKU

20 000,00 Kč

SPOLEK OBČANŮ
ROUDNÍKY

PROVOZNÍ NÁKLADY SPOLKU

18 900,00 Kč

47 320,00 Kč

19 000,00 Kč

40

SVAZ
POSTIŽENÝCH
CIV.CHOROBAMI

PROVOZNÍ NÁKLADY SPOLKU

30 000,00 Kč

30 000,00 Kč

30 000,00 Kč

164

DDM

PROVOZNÍ NÁKLADY SPOLKU

134 000,00 Kč

140 000,00 Kč

120 000,00 Kč

109

MYSLIVECKÝ
SPOLEK

PROVOZNÍ NÁKLADY SPOLKU

15 000,00 Kč

15 000,00 Kč

15 000,00 Kč

15

380 000,00 Kč

378 000,00 Kč

6 000,00 Kč

6

88 950,00 Kč

61 500,00 Kč

SDH
CHABAŘOVICE

TJ SLOVAN
CHABAŘOVICE
MOTOCLUB F

DĚTI A MLÁDEŽ
PROVOZNÍ NÁKLADY SPOLKU
DĚTI A MLÁDEŽ
PROVOZNÍ NÁKLADY SPOLKU

CELKEM POŽADAVEK

70 000,00 Kč

§ 3419 - Z TOHO 47 DĚTÍ
CHABA

47 000,00 Kč

304 000,00 Kč

102

6 000,00 Kč

6

49 000,00 Kč

41

934 000,00 Kč

§ 3419

§ 3419 - 6 DĚTÍ CHABA
§ 3419
§ 3419 - 6 DĚTÍ CHABA
§ 3419
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Vánoční přání
Vážení občané Chabařovic a Roudníků,
v předešlých letech jsme se vždy na začátku
adventu scházeli před městským úřadem,
abychom si popovídali, dali si svařené víno
a nechali se navnadit na vánoční atmosféru
roztomilým vystoupením našich nejmenších
a zpěvem žáků z umělecké školy.
Letos tomu tak bohužel není. Advent jsme
zahájili pouze rozsvícením vánočního stromu.
Přesto bych, Vám všem, chtěl popřát krásné
vánoční svátky, klid, pohodu a hlavně hodně
zdraví. A ať je ten příští rok lepší.

Náš Vánoční strom je opravdu krásný.
Obnova světelných ozdob byla umožněna
díky reklamnímu partnerství se Skupinou
ČEZ v rámci programu Rozsvěcení vánočních
stromů 2020. Skupině ČEZ tímto děkujeme.
Josef Kusebauch
starosta města

Reakce na diskuzi ke kácení stromů
Když jsem přijížděl jako malý kluk
do Chabařovic k babičce, tak mě z pohledu
od nynějšího zahradnictví fascinoval pohled
na stromy zarostlé Chabařovice. Zvláště
výrazná byla alej vzrostlých topolů na točně,
kde je dnes dětské hřiště. Potíž je v tom, že
stromy stárnou a zvláště topoly, a černé
topoly jsou velice křehké. Na dětském hřišti
u točny najednou začaly častěji padat větve,
až dokonce několik stromů při vichřici spadlo
úplně. Nemusím asi nikomu říkat, jak je to
nebezpečné. Zkrátka staré stromy, a navíc
přírodní kultivary jsou mezi zástavbou riziko.
Tak se také rozproudila diskuse nad topolem
na koupališti… Ano, byl rizikový a v případě
nějaké havárie by město samozřejmě neslo
odpovědnost.
Podobné diskuse se vždy vedou s tím, že
někdo odstraňuje stromy z města, a schválně,
ale tak to není. Péče o zeleň je plánovaná
a cílená.
Na koupališti již byly předem po konzultaci
s odborníkem vysazené nové stromy, platany
a smuteční vrby. Vždy dochází k výměně

za stromy nové. Uvedu příklady: výměna
starých kaštanů za javory na Náměstí 9.
května, opět kaštany za akáty na Husově
náměstí, doplnění lip v parku před Zátiším,
výměna kaštanů před sálem Zátiší za javory,
nahrazení dubů na točně duby sloupovými,
odstranění nebezpečných topolů na točně
a nahrazení jeřáby, doplnění stromů v parku
u vchodu do sportovního areálu, nahrazení
černých topolů podél fotbalového hřiště
duby. Na Friedrichu byla zasazena početná
skupina jehličnanů, kterou nám daroval pan
Tomáš Kopejtka z Chabařovic.
Tam, kde nejde strom nahradit, vysazujeme
stromy v jiných místech. Jeden platan
za kostelem byl odstraněn z důvodu
světelných parametrů v zubní ordinaci, proto
také byly zvoleny platany na koupališti.
Výčet nově zasazených stromů je velký
a to ani nemluvím o stromech zasazených
na okraji města. Nechali jsme si zpracovat
odbornou studii všech alejí a podle ní budou
obnovy a doplňování stromů pokračovat.

Na závěr bych se chtěl zeptat amatérských
dendrologů, kolik oni osobně zasadili stromů.
Mohou nám to napsat a my jejich příspěvek
otiskneme v některém z dalších čísel
Chabařovických novin. Já, když spočítám svoje
zasazené stromy ve městě, na školní zahradě
a dvoře, na Friedrichu, na Ústecké ulici (sázejí
i moji sousedi) a na vlastní zahradě, tak je jich
víc než tři sta.
Josef Kusebauch

Naše zahrada - Rostliny ve skleníku
V minulém čísle ChN jsme si něco řekli
o sklenících. Dnes bych popsal rostliny, které
můžeme ve skleníku pěstovat. Ve skleníku
pěstujeme teplomilné rostliny, abychom je
mohli sklízet brzy a měli je dlouho. Hlavními
rostlinami jsou okurky a papriky. Někdo se
ještě snaží pěstovat rajčata, ale to je chyba.
Rajčata potřebují vlhké kořeny, ale suché
prostředí na rozdíl od paprik a okurek, které
potřebují naopak vlhko. Pokud
chcete pěstovat rajčata ve skleníku,
musíte si postavit druhý, nebo
jeden rozdělit, jinak nebudete
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mít dobré výsledky. Rajčatům venku se
určitě nevyrovnají. Vhodné je také použít
odrůdy vyšlechtěné do fóliovníků a skleníků.
O pěstování rajčat si povíme zase příště.

Předplodiny (sázíme
od poloviny března)
Nejdříve pěstuji kedlubny a saláty z výsevů
z konce ledna. Pěstování sazenic je popsáno
v některém minulém čísle. Tam, kde chci
zasadit okurky a papriky dávám saláty

Výhody popsaného způsobu:

(brzy se sklidí) a zbytek dosadím ranými
kedlubny. Ze salátů můžete vybrat odrůdy
pro studené rychlení, nebo zimní odrůdy.
I kedlubny vybírám k rychlení Dvorana a Kref
F1 (doporučuji). Někdo se snaží pěstovat
i jiné zeleniny, ale má to svá úskalí. Ostatní
košťáloviny rostou velice bujně a zabírají
místo, když už potřebujeme sázet něco
jiného, a ředkvičky nemají rády vyhnojenou
půdu a hluboké prokypření.

vzdušný porost (prevence chorob)
výrazná eliminace napadení padlím (padlí
potřebuje k šíření staré přestárlé listy,
které při tomto pěstování na rostlině
nejsou)
zajištění optimálního využití světla,
staré listy nezastiňují nové, nevytváří se
konkurence listů

Hlavní plodiny (sázíme
od poloviny až koncem dubna)
Skleník si stavíme pro papriky (vysévám
na konci ledna) a okurky (vysévám na konci
března). Hadovky jsou výborné a je dobré
jich mít nadbytek a papriky miluji a jsou
i poměrně drahé. O pěstování paprik už
jsme také podrobně psali tak se zaměřím
na okurky.

Pokud pěstujete ve fóliovníku či skleníku
salátové okurky - hadovky a máte problémy
s padlím, tento způsob vám umožní omezit
až úplně odstranit tento problém bez použití
chemického postřiku. Mimo to vám poskytne
radost z mnohem vyšší úrody vlastních
salátovek.
Sazenice vysazujeme v řádku od sebe 60 70 cm a navádíme je na provázek upevněný
na horním vedení (drátu, konstrukci) apod.
V době kdy rostlina dosáhne 60 - 70 cm,
odstraníme řezem všechny listy a plody
do výšky 40 - 45 cm, ponecháme pouze 1,5 2 cm řapíku z každého odstraněného listu
(prevence proti zaschnutí).
Pro zjednodušení návodu si zbývající části
vedení rozdělíme ne třetiny (příklad: při
výšce konstrukce 190 cm, do 40 ti cm výšky
odstraníme listy, zbývajících 150 cm rozdělíme
na třetiny.

Rostlina pokračuje v růstu a:
dosahuje horní hranice I. třetiny tj. 90 cm
a začíná kvést
dosahuje horní hranice II. třetiny, tj. 140 cm,
s tím, že II. třetina rostliny kvete, v I. třetině
narůstají plody. Zároveň v I. třetině začínají
růst zálistky, které zaštipujeme za 1. listem

dosahuje hranice vedení (III. třetiny)
a zaštípneme ji. V III. třetině kvete, v II.
třetině narůstají plody a v I. třetině jsou
plody ke sklizni. Vyrůstají zálistky po celé
délce, zejména však v II. třetině, opět
zaštipujeme za 1. listem. Toto zaštipování
zálistku za 1. listem budeme nadále dělat
po celou dobu vegetace - pěstování
rostliny.
V momentě, kdy sklízíme plod, odstraníme
i list, který byl u sklizeného plodu. Listy
odstraňujeme i v případě, že plod zaschnul,
upadl nebo z jiného důvodu chybí. V místě,
kde jsme odstranili list, pokračuje v růstu
plod a list na zálistku. Po sklizni plodu ze
zálistku odstraníme i celý zálistek. Na hlavním
stonku zůstanou chvíli pouze zbytky řapíku
listu a zálistku. Z tohoto místa začne brzy
vyrůstat nový zálistek, který opět zaštípneme
za prvním listem. Zde se začne vyvíjet nový
plod. List, který nemá u sebe plod, by měl
být odstraněn. Dosáhneme tím následujícího
střídání vývoje kvetení, narůstání plodu
a sklizně.
Celou periodu opakujeme několikrát.
Předpokladem
je
udržení
zdravého
kořenového systému. Při tomto způsobu je
velmi výhodný způsob roubování okurek
na tykev fíkolistou (není však podmínkou).
U krátkých salátovek (doporučuji) tzv.
minisalátovek, zaštipujeme zálistky střídavě
za prvním a za druhým listem.

možnost regulace tvorby pouze velmi
kvalitních plodů - malé a deformované
odstraňujeme, abychom umožnili vývoj
jiných, kvalitních.

Doufám, že to nebylo moc složité. Text
jsem převzal od Ing. Jana Prášila, Rukověť
zahrádkáře 2003 a malinko ho zkrátil. Ještě
se zmíním, že brzy na jaře a na podzim
používám
ve
skleníku
ventilátor
s termostatem, který nastavím na 5 až 10
stupňů a zapínám jej, když hrozí mrazíky.
Zároveň na policích pěstuji další sazenice pro
venkovní výsadbu.
Tak se do toho pusťte, zelenina bez chemie je
výborná a zdravá. Pěstování je zábava
Josef Kusebauch

Pro popsaný způsob vedení řezu nejsou
vhodné všechny odrůdy. Je třeba použít
odrůdy ověřené, s výraznou a rychlou
schopností vytváření nových zálistků
po odstranění původních. Vhodné jsou
české odrůdy Superstar F1, Vista F1,
holandské Nevada F1, Kameron F1, z krátkých
české odrůdy Minisprint F1, Paladinka F1,
z holandských Rawa F1, Taha F1. Nevhodné
jsou např. Marta F1, Saladin F1, Sandra F1,
Pepinex F1.
Podmínkou úspěchu tohoto způsobu vedení
je mimo nutnosti volby vhodné odrůdy také
dostatečná výživa a závlaha. Měli bychom
mít na paměti, že rostlině odebíráme značné
množství plodů a listů.
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V Moto Areálu Chabařovice se pořád
něco děje
…i přesto, že jsme tento rok byli hodně
limitováni omezeným časovým obdobím,
způsobeným proticovidovými opatřeními,
dokázali jsme dát dohromady plánované akce,
které organizuje Moto club “F” Chabařovice.
Co se nám však nakonec nepodařilo v tomto
roce uskutečnit, byly moto srazy: Motochaba
2020 a 6. ročník Jawa srazu, také poslední
závody autorallye crossu a závody o kapra.
I přes tu všechnu nepřízeň jsme byli rádi
i za pozitivní chvilky. Od září k nám nastoupili
noví mladí motorkáři. Vnímáme poslední 3
roky v tomto sportu mezi mládeží zvýšený
zájem, opět jsme se přiblížili počtu 30
zaregistrovaných dětí, které mají vlastní
motocykl a vybavení. V příštím roce již máme
naplánované tréninky, které budou opět
každou středu, a více jsme se zaměřili na to,
co po nás děti a rodiče v celém ročním období
chtějí. Takže jsme dali hlavy dohromady,
a na příští rok plánujeme, kromě jiných akcí
v Moto Areálu, hlavně akce pro mládež a to:
tréninky středa, čtvrtek, pátek
závody v motocrossu Tomanon cup Kids
příměstský tábor
víkendový moto camp
dětský karneval
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licenční motokrosové závody Bati cup 2020
Co se týká dalších akcí v Moto Areálu, opět
pojedeme závody v autorallye crossu,
uskuteční se cyklo závody, tradiční akce Moto
Chaba 2021, Jawa sraz 2021, Chaba Music Night
a ve spolupráci s dětským domovem chceme
uskutečnit akci Klub mladých motorkářů pro
hendikepované děti.
Moto areál Chabařovice je limitován
financemi, které získává převážně z akcí
uskutečněných v areálu. Víme, že v příštím
roce budou finanční zdroje města Chabařovice
kvůli současné situaci velmi omezené. Proto
i Moto club “F” Chabařovice chce přispět
svou účastí a pomoci s městem na projektu
odkanalizování celého areálu.
Moto club “F” Chabařovice řeší ještě jeden
stávající problém, a to kam umístit Klub
mladých motorkářů. V minulém roce se Moto
club “F” Chabařovice podílel na zbourání tzv.
teskobaráku, který byl v dezolátním stavu
a nový projekt na budovu je kvůli finanční
situaci města v nedohlednu. Hledáme
proto jiné prostory v areálu k tomuto účelu
potřebné. Věříme, že celou situaci do března,
kdy začínáme trénovat, vyřešíme.
Chceme touto cestou poděkovat městu
Chabařovice za finanční a také morální

podporu v současné době, a hlavně všem těm,
kteří Moto Areál Chabařovice navštěvujete.
Přejeme vám mnoho úspěchů a zdraví
v novém roce 2021. Moto club “F” Chabařovice.
Martin Fridrich

Svoz komunálního odpadu
v Roudníkách
Počátkem
měsíce
listopadu
nastala
v Roudníkách chaotická situace se svozem
komunálního odpadu. Firma Marius Pedersen
přecházela na týdenní režim svozu a špatnou
komunikací s dispečerem nebyly poslány vozy
do Roudníků.
Díky informacím roudnických občanů bylo

možné rychle zareagovat a zajistit náhradní
svoz v nejbližším možném termínu.

v pátek a svoz duonádob probíhá každou
středu v sudé týdny.

Pro občany obce Roudníky, kde domácnosti
používají tuhá paliva a generuje se tím více
odpadu, stále platí, že svoz komunálního
odpadu probíhá v období od 1. listopadu 2020
do 30. dubna 2020 s periodicitou 1 x týdně

Za vzniklé problémy se občanům omlouváme.
Ing. Tomešová Alena,
vedoucí Střediska služeb města Chabařovice

Chabařovický hřbitov
Při příležitosti Památky zesnulých byl v tomto
roce poprvé umístěn na chabařovický hřbitov
kontejner na odpad.

Chabařovic rádi poskytli i nadále, a to
v dalších důležitých dnech jako jsou vánoční
a velikonoční svátky.

Věříme, že splnil svůj účel a že v takto důležitý
moment, pro všechny pozůstalé, přispěl
k udržení sváteční atmosféry na místním
hřbitově.

Budeme rádi za vaše názory k tomuto kroku,

Tuto

službu

bychom

občanům

města

za město Chabařovice
Ing. Tomešová Alena,
vedoucí Střediska služeb města Chabařovice

Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
Během prvních dvou listopadových sobot
proběhl v našem městě a v Roudníkách
jako každoročně svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu.
Poděkování patří nejen všem občanům, kteří
dodržovali aktuální koronavirová opatření
a nařízení vlády, ale i místním dobrovolným
hasičům a policii, které přispěli k hladkému
průběhu.
Zaměstnanci městského úřadu zajistili
organizaci i rychlé odbavení veškerého
odpadu přímo na místě. Je zřejmé, že díky
prevenci občanů a řádnému využití těchto
svozových dní, nevznikají během roku
v blízkosti města černé skládky.

Bohužel jsme se ale v rámci svozu
nebezpečného odpadu setkali i se situací, kdy
někteří přivezli na sběrné místo odpad, který
nespadá do této kategorie a město tak musí
tuto situaci dále řešit. Přesto děkuji tímto
všem občanům za jejich přístup, uvědomění
si důležitosti třídění odpadu a významu
sběrných míst a věřím, že v dalších svozových
dnech se sejdeme již v pohodovější a klidnější
atmosféře.
Budu ráda za veškeré vaše připomínky.
za město Chabařovice
Ing. Tomešová Alena,
vedoucí Střediska služeb města Chabařovice

Chcete využít novou rubriku?
Představujeme vám novou rubriku, a je
na vás, zda ji budete využívat a naplňovat…
Již po několikáté se na redakci obrátily firmy
s dotazem na inzerci. Statut novin a přijatá
pravidla placenou inzerci neumožňují,
proběhla k tomu rovněž diskuse v redakční
radě, a shodli jsme se, že z Chabařovických
novin nechceme dělat inzertní prostor,
slouží k tomu řada jiných periodik, webových
portálů, facebookových skupin apod., a tak
se zatím shodně režimu placené inzerce
bráníme.

Co nás však v této souvislosti v rámci diskuse
napadlo, je i s ohledem na letošní krušné
chvíle řady podnikatelů a živnostníků, otevřít
novou rubriku ve smyslu „využijte našich
služeb, máte nás u nosu…“, a dát tak prostor
prezentaci, nikoliv běžné inzerci, všem
živnostníkům, řemeslníkům, firmám, kutilům
a šikulům, působícím na území města, aby nás
kontaktovali, přihlásili se aktivně, a zaslali
jednak popis, kterým se chtějí prezentovat,
tak i kontakty na sebe, spolu s fotkou toho,
co nabízejí...

Uvidíme, zda se někdo přihlásí, každopádně
jsme se shodli na tom, že to pomůže všem,
starousedlíkům, i náplavám, a kdo ví, třeba
ani nevíte, že váš soused je šikovný instalatér,
a tak proč ho neoslovit.
Kontakty na redakci naleznete v tiráži novin.

Jiří Hladík
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Poděkování za práci
Máme za sebou druhou vlnu distanční výuky,
která byla již ze zákona pro žáky povinná.
Mám potřebu nás všechny pochválit.
Moc děkuji žákům za jejich zodpovědný
přístup. Vím, že se nic neobejde bez menších
potíží, ale my jsme je v letošním školním roce
společně překonali.
Děkuji všem rodičům za ochotu trávit hodiny
a hodiny času nad přípravou dětí do školy.
Pomáhali jste nám s připojením na on-line
hodiny, plnili s dětmi úkoly, komunikovali se
školou.
Můj velký dík patří učitelům, kteří zvládli

přenést výuku do virtuálního světa s využitím
všem dostupných prostředků. Mnohdy
pracovali i nad rámec svých povinností,
doučovali, scházeli se žáky na třídnických
hodinách, konzultovali se žáky učivo ve svém
volném čase.
Nesmím zapomenout poděkovat panu
zástupci, který spolu se mnou trpělivě
vysvětloval,
zprovozňoval
techniku
potřebnou k distanční výuce.
Ptáte se, proč tolik chválím, myslíte si třeba,
že není co. Já mám ale porovnání s ostatními
školami a vím, že jsme to tentokrát zvládli.
Účast na distanční výuce on-line i off-line se

pohybovala nad 90 procenty. Pouze jeden žák
s námi nespolupracoval a několik rodin mělo
problém s pravidelností, jinak jsme to všichni
zvládli.
Vím, někomu tento typ výuky nevyhovuje.
Někdo měl pocit, že je málo on-line hodin.
Někdo považoval náš přístup za příliš
nekompromisní. Není způsob, který by
vyhovoval všem. Důležitý je výsledek a ten si
pochvalu nás všech zaslouží.
Přeji všem krásné vánoční svátky a do nového
roku, aby se vše vrátilo do starých kolejí.
Dagmar Brožová

Trochu radosti do neradostných dní
Ve čtvrtek 19. 11. 2020 nám byly do užívání
předány dvě nové učebny – učebna přírodních
věd a multimediální učebna. Učebny vznikly
díky projektu IROP č. 47. Velký dík patří
především zastupitelům města Chabařovice,
kteří jej svým rozhodnutím umožnili vůbec
podat a posléze i realizovat. Projekt byl
podán v roce 2017 a ke schválení došlo až
v roce 2020 - tím vznikly problémy s nárůstem
cen a v projektu byly udělány dílčí změny,
které umožnily projekt realizovat.
Celé prázdniny se ve škole budovalo, ale
k užívání byly učebny předány až nyní.
Je hezké, že budeme moci zahájit výuku
po mimořádných opatřeních již v novém
prostředí dvou učeben. Až nám bude opět
umožněno se scházet, pozveme i vás rodiče,
abyste viděli, že škola udělala pěkný krok
do moderní doby.
Učebna přírodních věd je vybavena novými
pomůckami pro fyziku, chemii a přírodopis,

které nahradily pomůcky mnohdy i 30 let
staré, které již neodpovídaly současným
požadavkům. Zrekonstruovaná je i laboratoř,
která umožní učitelům se žáky provádět
pokusy a praktická cvičení.
Multimediální učebna poskytne žákům
prostor pro práci s iPady a posune kvalitu
výuky cizích jazyků.

Mimořádná opatření kvůli covidu nám trochu
kříží plány, práce v učebnách vyžaduje
zaškolení pedagogů i žáků, které v současné
době není prezenčně možné. Snad to všechno
nebude již dlouho trvat a budeme si moci
učebny řádně užít.
Dagmar Brožová

Ať žijí duchové
Většina předškolních dětí má rádo karnevaly
a rády se „převtělují“ do svých oblíbených
filmových hrdinů, proto jsme je, tak jako
každý rok, nemohli připravit o tento prožitek.
Sice chápou, že je pěkné zavzpomínat
na „dušičky“ na ty, kdo už mezi námi nejsou
a měli jsme je rádi a nerozlišují přitom, zda
se jedná o blízkého člověka nebo oblíbeného
člověka nebo oblíbeného domácího mazlíčka,
ale zároveň si chtějí hrát a bavit se v kolektivu
ostatních kamarádů.
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A proto, i v době nouzového stavu, s ohledem
na hygienická opatření, proběhly v naší MŠ v každé třídě zvlášť Halloweenské párty. Sice
letos bez vyrábění strašidláckých dobrot,

ale i tak si je děti užily. Už od rána se to
ve školce hemžilo malými kostlivci, upíry,
čarodějnicemi, duchy apod. Maminky si daly
jako vždy záležet a vytvořily dětem krásné
kostýmy a pomalovaly jim obličeje nebo je
pomohly „ozdobit“ paní učitelky. Některé děti
donesly i dýně, které si vydlabaly a rozsvítily
za pomoci paní asistentek, a halloweenské
bonbóny v sáčcích.
Ve třídách se vyráběly různé příšerky
a strašidelné hrady, vybarvovaly strašidelné
omalovánky, v herně se zase soutěžilo v chůzi
po pavučině, sbírání pavouků kolíčkem
do košíku, navíjení strašidel na provázky,
metení ohnivé koule kouzelným koštětem,

S Podzimníčkem
na Friedrichu
Dneska člověk skřítka
vidí už jen zřídka.
Nepořádek, velký hluk,
z lesů, vod a strání,
už se špatně shání.
házení míčků a kroužků na vyrobené kostlivce,
strašidla a dýně z tyček. Nechyběly básničky
a písničky o strašidlech „dýňácích“, které si
děti zazpívaly za doprovodu klavíru a zahrály
na dětské hudební nástroje. A pak hurá
na školní zahrádku pohrát si se spadaným
listím, v domečku na kuří nožce či na lodi
pirátů z Karibiku a naposledy si zakřičet při
„zombí“ honičce.

Po obídku si děti ještě poslechly hororovou
pohádku „O Smolíčkovi a jeskyňkách“ a ani
u ní nedutaly (bojíme se přeci rády) a už se
těšily a přemýšlely, který nafouknutý balonek
si vyberou na památku a půjdou odpoledne
domů.
Za MŠ paní učitelky ze třídy předškoláků

Vydaly se malé děti,
hledat skřítka, čas jim letí.
Psaníčko jim zanechal,
že jim poklad uschoval.
Než se vrátí do školky
musí hledat fáborky.
Cestička se klikatí,
děti se však neztratí.
A po cestě přírodou
navzájem si pomohou.
A nežli bys řekl pět,
úkoly si splní hned.
Houby, stromy, to my známe,
různé plody nasbíráme.
Zvířátka jsou kamarádi,
proto je tak máme rádi.
Musíme se chovat tiše
a mít nožky jako z plyše,
aby se nás tu nebála,
taky se nám ukázala.
Kamínky jsme nasbírali,
lístky trávou ozdobili,
Podzimníčka poskládali
a pak lesu zamávali.
Protože byl poklad těžký
a my vraceli se pěšky,
skřítkův přítel Větříček,
do školky ho dones hned.
Za dveřmi je překvapení
a jinak tu nikdo není.
Hračky, šperky, sladkosti,
to vám bylo radosti!
Podzimníčku děkujeme,
my se zase ukážeme.
Dobrot máme plný dům,
donesem je zvířátkům.
MŠ paní učitelky
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Informace o činnosti MP Chabařovice
Vážení spoluobčané, i v této nelehké době
vás chceme informovat o dění v našem
městě a o činnosti strážníků městské policie
za období září 2020 až listopad 2020.

člen rodiny.
Dne 29.09.2020 přijala hlídka oznámení, kde
oznamovatelka sdělila, že jeden muž obtěžuje
ženu na Husově náměstí. Na místě zjištěno,
že se jednalo o rodinnou hádku a nikdo
z účastníků nechce nic hlásit.

Září 2020
Městská policie eviduje od 01.09.2020
do 30.09.2020 celkem 61 událostí různého
druhu, kdy za uvedený měsíc bylo strážníky
řešeno celkem 10 různých přestupků a 1
trestný čin, který byl na místě předán PČR
Chlumec.
Dne 3.9.2020 byla MP Chabařovice požádána
chlumeckou policií o výjezd k nahlášenému
ukradenému kolu z ulice Smetanova. Oba
muži odpovídající popisu oznamovatele
byli poté hlídkou MP nalezeni, kdy první šel
Ústeckou ulicí a druhý z nich byl dostižen
hlídkou MP až v katastru Předlic, kde se snažil
i s kolem ukrýt za zaparkovaným vozidlem.
Po omezení osobní svobody těchto pachatelů
si je i s kolem převzala PČR.

Říjen 2020

Dne 09.09.2020 ve 20:40 hod oznámeno
hlídkou PČR, že byla z okolí jezera Milada
hlášena střelba, při příjezdu na místo byl
na místě klid. Následně bylo přijato další
oznámení, že se opět střílí a v dáli jsou vidět
světla vozidel někde v terénu. Oznámení bylo
ihned předáno i PČR Chlumec, kdy mezitím
hlídka MP dostihla skupinu vozidel, kdy bylo
zjištěno, že se jedná o myslivce střílející
kachny.
Dne 12.09.2020 v 18:20 hod bylo přijaté
oznámení, že u domu v ulici Za stadionem jde
cítit únik plynu a v domě již nikdo nebydlí.
Hlídka ihned kontaktovala pohotovostní
linku Gasnet, kdy na místo byl ihned vyslán
technik, který ihned uzavřel přívod plynu.

Dne 4.9.2020 v 10.15 hodin bylo na MP
Chabařovice občanem nahlášen podezřelý
muž, který ukrývá v lese nad Přestanovem
horské jízdní kolo. Hlídce MP Chabařovice muž
sám sdělil, že jej nalezl u paneláků v Chlumci –
z důvodu podezření že si tato osoba úmyslně
přisvojila cizí věc nálezem nebo jinak bez
přivolení oprávněné osoby, bylo zmíněné kolo
strážníkem úředně odebráno a nyní uloženo
u MP. Dne 06.09.2020 se majitel jízdního
kola přihlásil a horské kolo mu bylo vydáno
na základě dokladů.

Dne 07.09.2020 v 16:00 hod byla požádána
MP Chabařovice o součinnost s PČR Chlumec,
při zadržení hledané osoby, která by se měla
nacházet v domě svého otce v Chabařovicích.
V 16:08 byla osoba před domem v ulici Husovo
náměstí zadržena oběma hlídkami.
Dne 09.09.2020 oznámeno na služební telefon,
že v garáži mají hada. Hlídka MP po oznámení
vyrazila na místo události, kde bylo zjištěno,
že se had nachází za krabicemi. Hlídka MP
pomocí odchytových kleští hada
odchytla a vypustila jej ve volné
přírodě. Jednalo se o užovku
obojkovou.
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Dne 13.09.2020 v 19:00 hod byla přijata žádost
od PČR Chlumec o součinnost se člunem
městské policie, a to z důvodu prozkoumání
pytlů na dně jezera Milada z vodní hladiny
a označení místa bójí pro potápěče PČR.
Dne 15.09.2020 proběhly na žádost ZŠ Mírová
pro žáky 6 třídy ukázky techniky a činnosti MP
Chabařovice.

Dne 18.09.2020 v 07:15 hod oznámen muž,
snažící se dostat do vchodu panelového
domu v ul. Haškova. Při kontrole muže
bylo zjištěno, že se jedna o osobu z Banské
Bystrice SR. Muž hovořil zmateně a byl pod
vlivem omamných látek. Přivolána hlídka PČR
Chlumec z důvodu lustrace osoby (cizí státní
příslušník). Muž nebyl hledaný, protiprávního
jednání se nedopouštěl, hlídkou byl poučen
a z místa vykázán.
Dne 18.09.2020 ve 14:30 hod byla přijata
žádost od PČR o záchranný člun MP z důvodu
označení bójí pytlů na dně jezera Milada.
Dne 20. 9. 2020 v 17:53 hod. bylo požádáno
Záchranou
službou
ústeckého
kraje
o asistenci v Chabařovicích v ulici V aleji, kde
leží na zemi v bytě pán ve věku 82 let u kterého
je člen rodiny a nemůže jej uzvednout zpět
na postel. Podle informací dispečerky je pán
bez zranění a nemá ani jiné potíže. Hlídka
po příjezdu na místo následně pána ze země
zvedla a odvedla ho do postele ve vedlejší
místnosti. O další péči se následně postaral

Městská policie eviduje od 01.10.2020
do 31.08.2020 celkem 64 událostí různého
druhu, kdy za uvedený měsíc bylo strážníky
řešeno celkem 16 různých přestupků a 3
trestné činy, které si na místě převzala PČR
Chlumec.
Dne 3.10. 2020 v 07:32 hod. bylo oznámeno
na služební telefon MP, že v ulici Na konečné
na pozemku za domem hoří dveře a stoupá
hustý černý dým. Dále oznamovatel uvedl, že
u ohně nikdo není a je zde nebezpečí rozšíření
ohně. Hlídka po příjezdu na místo provedla
kontrolu okolí a z důvodu nebezpečí rozšíření
ohně byla na místo ihned přivolána hlídka
JSDH Chabařovice, která provedla hasební
práce.

Dne 3.10. 2020 v 16:45 hod bylo přijato
oznámení, kdy oznamovatel hlídce sdělil, že
na Husově náměstí naproti restaurace Slavie
leží nehybně nějaký muž. Po příjezdu na místo
bylo zjištěno, že muž je v silně podnapilém
stavu, kdy muž byl probuzen a byla u něho
provedena dechová zkouška s výsledkem
2,17 promile. Hlídkou byla na místo přivolána
RZS, která po prohlídce muže hlídce sdělila,
že muž je schopen převozu do PZS Teplice.
Hlídka MP ve spolupráci s PČR osobu převezla
na protialkoholní stanici Teplice.

Dne 07.10.2020 při kontrolní činnosti v centru
města bylo hlídkou v ulici Marie Kršňákové
před domem s čp., zjištěno, že majitel
domu odkládá odpad mimo vyhrazené
místo (nádobu na odpad). Hlídka provedla
fotodokumentaci a celá věc byla oznámena
ke správnímu orgánu k dalšímu dořešení.

Dne 12.12. 2020 ve 22:47 hod. bylo přijato
oznámení od PČR Chlumec ohledně
pohybující osoby v kolejišti na přemostění
u Chabařovického nádraží. Hlídka MP
provedla kontrolu celého úseku v katastru
Chabařovic s výsledkem negativní. Následně
přišla informace od výpravčí Chabařovického
nádraží, že daná osoba se pohybuje
na kolejišti v okolí Krupky. Přes operační
středisko vyrozuměna PČR Teplice.

– Chabařovická ve směru do Ústí nad Labem.
Po příjezdu na místo byl hlídkou zjištěn muž,
který hlídce sdělil, že upadl, nemůže vstát
na nohy a špatně se mu dýchá. Z tohoto
důvodu byla muži přivolána v 16:26 hod., RZS
ÚL. Hlídka MP Chabařovice poskytla muži
do příjezdu RZS ÚL první pomoc a byl hlídkou
zabalen do termo folie.

Dne 15.10.2020 v 17:40 hod byla přijata žádost
od PČR Chlumec o výjezd do ulice Ústecká, kde
oznamovatel našel na chodníku dvě injekční
stříkačky. Hlídka dorazila na místo určení,
kde na ní čekal oznamovatel a obě injekční
stříkačky bezpečně odebrala do boxu pro
nebezpečný odpad.

Městská policie eviduje od 01.11.2020
do 30.11.2020 celkem 63 událostí různého
druhu, kdy za uvedený měsíc bylo strážníky
řešeno celkem 12 různých přestupků a 1
trestný čin, který si na místě převzala PČR
Chlumec.

Dne 19.10.2020 ve 22:30 hod byla přijata žádost
od občana, který si zabouchl dveře u svého
bytu. Hlídka MP kontaktovala se žádostí
o pomoc zámečníka, který ale byl ochotný
přijet až druhý den ráno. Jelikož občan neměl
možnost jiného ubytování, požádal hlídku MP
aby dveře do bytu otevřela za pomoci páčidla
ze služebního vozidla.

Listopad 2020

Dne 01.11.2020 při kontrolní činnosti v centru
města byl hlídkou zjištěn opilý muž ležící
v zastávce MHD. Po provedených úkonech
hlídky MP byl z místa vykázán.
Dne 04.11. 2020 v 17:42 hod. bylo přijato
oznámení, že na Husově náměstí u večerky se
pohybuje větší skupina lidí a pravděpodobně
zde popíjejí alkohol. Po příjezdu hlídky
na místo bylo zjištěno, že alkohol popíjela jen
jedna osoba. Jmenovaný byl hlídkou poučen
o protiprávním jednání s tím, že porušuje
vládní nařízení a celá věc s dotyčným byla
na místě vyřešena.

Dne 25.10.2020 v 15:50 hod, byla přijata
žádost o prověření telefonátu na linku 158,
kdy oznamovatelku měl napadnout přítel
v zahrádkářské kolonii. Po příjezdu hlídky MP
na místo již k žádnému protiprávnímu jednání
nedocházelo a oznamovatelka si vše nakonec
rozmyslela a věc již řešit nechtěla.
Dne 25.10.2020 ve 20:09 hod., přijala hlídka
Městské policie Chabařovice telefonní
oznámení od PČR Chlumec, z důvodu
součinnosti ohledně oznámení z jedné
Chabařovické provozovny, že mělo dojít
k napadení ženy. Po příjezdu hlídky na místo
události k žádnému napadání nedocházelo
a oznamovatel již celou věc nechtěl dále řešit.
Dne 27.10.2020 v 11.30 hod bylo oznámeno
poškození motorového vozidla na Husově
náměstí. Z důvodu podezření na trestný
čin poškozování cizí věci byla na místo
přivolána hlídka PČR Chlumec, která si celou
věc převzala. Následně během dne bylo
hlídkou MP zjištěno, kdo měl vozidlo poškodit
a informace byla předána PČR Chlumec.

Dne 30.10.2020 v 16:20 hod., přijala hlídka
Městské policie Chabařovice telefonické
oznámení, kdy oznamovatel hlídce sdělil,
že cestou do práce si všiml ležící osoby
u silnice, kousek za zastávkou Chabařovice

domu s čp. Hlídka MP Chabařovice po přijetí
na místo zahlédla před domem s čp. tři muže,
kteří i přes nařízení vlády porušili krizové
opatření tím, že v 0:53 hod. se pohybovali
venku, a navíc bez roušek. Muže hlídka
poučila a celá věc byla předána ke správnímu
orgánu k dalšímu dořešení.
Dne 18.11.2020 ve 22:30 hod prováděla
hlídka městské policie Chabařovice kontrolu
obvodu, kdy v ulici U Koupaliště si všimla
osoby, která se zde podezřele pohybovala.
Na výzvu hlídky přišla osoba ke služebnímu
vozu, kde byla hlídkou ztotožněna. Při lustraci
osoby bylo hlídkou zjištěno, že se jedná
o muže, který je v pátrání. Muž byl hlídkou MP
zadržen a na místo byla přivolána PČR, která
si muže převzala.
Dne 19.11. 2020 v 18:05 hod. bylo přijeté
oznámení ohledně zraněné sražené kočky
v Chabařovicích v ulici Ústecká. Hlídka
po oznámení vyrazila na místo, kdy zraněná
kočka byla naložena do přepravního boxu
a ihned převezena k ošetření na veterinární
kliniku do Ústí nad Labem. Následující den
byla kočka převzata od veterináře a společně
s lékařskou zprávou předána do útulku v Ústí
nad Labem – Severní terasa.
Dne 24.11.2020 v 07:00 oznámena dopravní
nehoda směrem na Roudníky. Hlídka
po oznámení ihned vyrazila na místo, kdy se
již na místě nacházel jako první HZS ÚL, který
na místě provedl prvotní úkony, poté RZS ÚL,
která si převzala do péče zraněnou osobu
a dále MP Chabařovice, která usměrňovala
v místě nehody provoz.

Dne 09.11.2020 v 17:35 hod při kontrole v centru
města byla zjištěna skupina lidí porušující
vládní nařízení před večerkou.
Dne 11.11. 2020 v 10:18 hod. byl kontrolován
v Chabařovicích na Náměstí 9. května
na zastávce MHD směr Ústí nad Labem muž,
který porušil nařízení vlády tím, že byl bez
roušky a konzumoval alkoholické nápoje. Muž
byl hlídkou poučen a celá věc byla na místě
vyřešena v příkazním řízení na místě.

Dne 13.11.2020 v 15:22 hod, byla přijata
žádost od PČR o výjezd na místo do ulice
Marie Kršňákové, kde čeká oznamovatel,
který oznámil na linku 158, že dostal sms
od příbuzného, že si to s ním jede vyřídit
ať se těší a on se teď bojí napadení. Hlídka
MP na místě setrvala s oznamovatelem
až do příjezdu PČR, která si věc na místě
převzala.
Dne 14.11. 2020 v 0:51 hod. bylo hlídce MP
oznámeno, že v Chabařovicích v ulici Marie
Kršňákové je slyšet nějaký hluk v okolí

Jestli jste svědky nějaké protiprávní
činnosti ve městě, tak Vás prosíme,
abyste ihned vyrozuměli hlídku městské
policie na nepřetržitém telefonním čísle
725 062 547 nebo využili linku 156. Pokud
byste měli jakýkoli dotaz či podnět nebo
stížnost, můžete se obrátit přímo na mě
v kterýkoli den, nebo prostřednictvím emailu
mestska.policie@chabarovice.cz.
Vážení občané,
na závěr Vám Městská policie Chabařovice
přeje příjemné prožití vánočních svátků,
hodně síly do nového roku 2021, hlavně hodně
zdraví, a ať se Vám splní všechna
Vaše pozitivní přání.
Josef Šittner
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Město má jasno ve strategii a koncepci
rozvoje sportu v Chabařovicích
Zastupitelstvo města schválilo na svém
zasedání dne 14. 10. 2020 Koncepci sportu
města Chabařovice na roky 2020 - 2030.
O dílčích krocích a postupu vzniku tohoto
strategického a ze zákona povinného
dokumentu jsem Vás na stránkách novin
pravidelně informoval, seznámil jsem Vás
s výstupy z dotazníků.
Tomu, kdo se o sportování ve městě zajímá
více podrobně, doporučuji dokument přečíst.
Je uložen na webu města, v sekci „Radnice“,
podsekci „Právní předpisy“. Máte tak možnost
seznámit se jednak s analytickou částí,
kde jsou zveřejněny demografické údaje,
statistická data, identifikace sportovišť,
přehled sportovních subjektů, shrnuty
sportovní činnosti a zázemí školských
zařízení.
Důležitou součástí stanovené osnovy je
rovněž přehled celkových nákladů města
v oblasti podpory sportu (jak činnosti, tak
investic a oprav), s uvedením období let
2015 až 2020. Následují kapitoly věnující se
dotazníkovému šetření, jeho vyhodnocení
a celkovým výstupům z dotazníků.
Kromě dotazníků byl vybraným cílovým
skupinám distribuován formulář k vyplnění
SWOT analýzy (rada města, zastupitelstvo
města, ředitelé příspěvkových organizací,
představitelé
sportovních
organizací,
vedoucí sportovních kroužků, trenéři, vedoucí
sportovních kurzů).
Schválený
dokument
tak
stanovuje
strategické cíle v oblasti rozvoje sportu
města, konkrétní opatření a návazné aktivity
a investiční záměry směřující k jejich naplnění.
Byly stanoveny následující skupiny: Sport
dětí a mládeže, Sport pro všechny, Sportovní
infrastruktura, Významné sportovní akce.

I. Sport dětí a mládeže
Specifické cíle (SC) a opatření
k dosažení naplnění SC:
SC1: systémová podpora sportování dětí
a mládeže ze strany města
rozpočtový výhled s vyčleněním
disponibilní částky pro podporu sportu
dětí a mládeže
revize/aktualizace
„Programu
pro
poskytování dotací z rozpočtu Města
Chabařovice“
povinnost
pro
sportovní
subjekty
informovat
o
nabídce
sportovních aktivit a o plánovaných
náborech
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SC2: podníceni
k zájmu o sport
podporovat

a

motivace
pořádání

sportovních turnajů (mezi kluby, městy,
zahraniční turnaje)
ocenění a propagace mimořádných
výkonů mladých sportovců

reflektovat výsledky dotazníkového
šetření a nabídnout rozšíření chybějícího
sportovního vyžití dle reálných možností
města

podpora učitelů a trenérů zajišťujících
sportovní aktivity

rozšíření stávajících sportovišť, hřišť
a vhodných ploch o další sportovní
a herní prvky

SC3: nabídka sportovních aktivit a akcí pro
děti a mládež

rozšíření míst aktivního a pasivního
odpočinku

zajistit průběžnou a pravidelnou
propagaci nabídky sportovních možností
ve městě (ChN, web, FB)
udržení stávající nabídky sportovních
aktivit (MŠ, ZŠ, ZUŠ, sportovní kluby,
kroužky, cvičení)
reflektovat výsledky dotazníkového
šetření (nabídnout pro děti a mládež
rozšíření chybějícího sportovního vyžití
dle reálných možností města)

II. Sport pro všechny
SC1: podpora činnosti sportovních klubů,
kroužků, kurzů
správa sportovišť odborem města
spolupráce města (metodická pomoc)
při podávání žádostí o dotace
zřízení sportovní komise pro spolupráci
města se sportovními subjekty
spolupráce všech subjektů sdružených
v jedné společné zastřešující organizaci
SC2: spolupráce města se zájmovými
svazky k využití možností sportovního
vyžití obyvatel
koordinace rozvojových aktivit v lokalitě
jezera Milada v rámci členství města
v DSO Jezero Milada a Mikroregion Milada
vytipování tras, propojení a rozšiřování
sítě cyklotras

III. Sportovní infrastruktura
SC1: údržba
stávajících
sportovních
zařízení ve vlastnictví města
provedení revize aktuální stavu
zpracování plánu
a finanční plán)

údržby

(časový

spolupráce na údržbě sportovních
zařízení ze strany nájemců sportovišť
zabezpečení kvalitního a moderního
materiálního a prostorového zázemí
SC2: údržba stávajících dětských hřišť
ve vlastnictví města
provedení revize aktuální stavu
zpracování plánu
a finanční plán)

údržby

(časový

SC3: modernizace stávajících sportovních
zařízení a dětských hřišť ve vlastnictví
obce
provedení revize aktuální stavu všech
sportovišť (venkovních i vnitřních, tj.
sportoviště, hřiště, školská zařízení)
zpracování
prostorové
studie
a studie proveditelnosti modernizace
sportovních areálů
aktivní
vyhledávání
financování
investičních
(dotační tituly)

možností
záměrů

SC3: Zvýšení
informovanosti
o možnostech aktivního trávení volného
času

vyčlenění částky z rozpočtu města pro
případnou finanční spoluúčast v případě
získání dotace

průběžná a pravidelná propagace
nabídky sportovních možností ve městě
(ChN, web, FB, el. ÚD)

doplnění dětských hřišť o herní prvky
a plochy

zveřejňování
pozvánek,
plakátů,
výsledků, článků ze sportovních akcí
a fungování jednotlivých subjektů
realizace komplexního informačního
systému v oblasti tělovýchovy a sportu
(nabídka, rezervace, aj.)
SC4: nabídka sportovních aktivit a akcí
k vyžití pro organizované i neorganizované
sportování
umožnění využití sportovišť v majetku
města

SC4: údržba a modernizace stávajícího
sportovního prostředí ve školách
provedení revize aktuální stavu
zpracování plánu
a finanční plán)

údržby

(časový

zabezpečení kvalitního a moderního
materiálního a prostorového zázemí
podpora rozvoje tělesné výchovy
a pohybových aktivit ve školských
zařízeních města

SC6: Zajištění financování koncepce sportu
zpracování a průběžná revize investičních
záměrů k realizaci jednotlivých opatření,
naplnění specifických cílů a realizace
jednotlivých priorit
zpracování
rozpočtového
výhledu
a vyčlenění prostředků k postupné
realizaci koncepce sportu
aktivní vyhledávání dotačních titulů
(Krajské dotační programy, národní,
gesční dotační programy)
SC7: ochrana a bezpečnost
sportovních zařízení

provozu

důsledná kontrola města a městské
policie k zamezení vandalství, nepořádku
a zneužívání

IV. Významné sportovní akce
a spolupráce subjektů
SC1: podpora sportovních akcí na území
města a jeho bezprostředního okolí
spolupráce, patronace, součinnost,
materiální výpomoc pro subjekty
organizující sportovní akce na území
města a jeho bezprostředního okolí
podpora a rozvoj spolupráce s okolními
obcemi a městy v oblasti sportu
a turistiky prostřednictvím (spolu)
organizování
přátelských
utkání
a turnajů, sportovně zaměřených
projektů
využití a spolupráce s partnerskými
městy v oblasti sportu

Plán investičních záměrů
Krátkodobý plán:
zpracování studií (funkční, prostorová, časová)

2020 – 2021 / 0,5 mil. Kč

vybudování elektronického systému nabídky sportovišť,
jejich rezervace

2020 – 2021 / 0,1 mil. Kč

rekonstrukce sportovní plochy Na Křížku

2020 – 2021 / 0,5 mil. Kč

využití travnaté plochy u hřbitova

2020 – 2021 / 0,1 mil. Kč

dovybavení dětských hřišť (herní prvky)

2021 – 2022 / 0,8 mil. Kč

oprava podlahy sportovní haly

2021 – 2022 / 0,3 mil. Kč

rekonstrukce tělocvičny ZŠ

2021 – 2022 / 2,1 mil. Kč

Střednědobý plán:
výměna povrchu víceúčelové hřiště ve sportovním
areálu

2023 – 2024 / 1,5 mil. Kč

Dlouhodobý plán
(realizace je podmíněna zpracováním studií):
rozšíření sportoviště Roudníky (ovál, sezení, herní prvky,
malá kopaná)

2021 – 2028 / 3,1 mil. Kč

modernizace sportovního areálu města Chabařovice
(FK/TJ/město)

2020 – 2030 / 30 mil. Kč

modernizace motoaerálu vč. zázemí pro mládež

2020 – 2030 / 5,5 mil. Kč

Jiří Hladík
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Škola v Roudníkách
Budova školy byla postavena podle plánů
stavitele E. Hegera z Teplic. Stavbu provedla
firma R. Waltera z Chabařovic nákladem
15 000 zlatých. Byla dokončena 12. září 1894
a bylo jí přiděleno číslo popisné 52. Vyučování
bylo zahájeno 15. září toho roku. Do té doby
docházely děti z Roudníků do Tuchomyšle.
Díky národnostním potyčkám se počátkem
století dostaly do obecného povědomí
i Roudníky. Oficiální sčítání lidu v roce 1900
nezaznamenalo žádné Čechy, přestože
jich zde podle soukromého sčítání bylo
480, z celkového počtu 756 veškerého
obyvatelstva. V českých rukou bylo 17 z 55
domků, působili zde 3 živnostníci a do místní
německé školy chodilo 200 českých dětí,
které tvořily nadpoloviční většinu.
Přesto se Češi v Roudníkách svých práv
nedovolali a po skandálu 24. května 1904,
kdy se obecní rada usnesla o nepřístupnosti
českých nápisů na místním hřbitově, požádali
představitelé místních Čechů ústřední výbor
Národní jednoty severočeské (NJS) o ochranu.
Usnesením její valné hromady byly Roudníky
svěřeny akademickému odboru NJS. Studenti
pražských vysokých škol se úkolu chopili velmi
horlivě a záhy se zrodil pozoruhodný projekt:
Havlíčkovy školy v Roudníkách, která bude
nejušlechtilejším památníkem snah českého
studenstva. Byly provedeny nejrůznější akce
a sbírky ve prospěch výstavby školy.
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Ve věci české Havlíčkovy školy byla
navázána spolupráce s Ústřední
maticí školskou. Matice měla školu

postavit a vybavit zařízením a Akademický
odbor měl financovat její provoz. Celá
záležitost se však protahovala, až se v roce
1914 podařilo zakoupit v Roudníkách dům pro
českou školu (dnešní čp. 48).
To ale místní Němce nepochybně zaskočilo
a starosta Wendt zařídil, aby organizátory
Ježdíka a Nademlejnského ze šachty propustili,
neboť „byl nejvyšší čas, aby takové rozbroje
v zájmu pokojného soužití byly překaženy“.
Krátce na to vzplanula první světová válka
a čeští horníci měli jiné starosti. České školy
v budově čp. 52 se v Roudníkách dočkali až
po vzniku Československé republiky v roce
1919.
Celá historie má ještě zajímavou pointu,
a to, že místní německá škola po odchodu
českých dětí jen živořila a v roce 1925 byla
pro nedostatek žáků zrušena. Prvním
řídícím učitelem v české škole, která se
přemístila do budovy čp. 52, se po roce
1919 stal František Hovorka, Sokol, kronikář
a vlastenec. V Roudníkách působil až
do záboru pohraničních oblastí v roce 1938.
Zemřel v Nelahozevsi. Dále ve škole působili
učitelé pp. Ocásek a Traxler.
Školní budova sloužila svému účelu až do roku
1974 a v důsledku centralizace vesnických škol
do větších celků, dojížděly děti do Modlan,
Teplic a Chabařovic. Postupem času sloužila
budova jako mateřská škola, školní útulek
a nakonec v letech 1980 a později, jako
ubytovna vietnamských pracovníků firmy
Armaturka Ústí nad Labem.

Před několika lety mi byla darována Pamětní
kniha mateřské školy v Roudníkách dědicem
paní ředitelky této školy, která provedla
poslední zápis v této knize.
Kniha byla založena Josefem Cudlínem,
správcem mateřské školy v roce 1945. Jeho
krásný rukopis vás určitě zaujme i stati ze
života školy - snímek na straně 25.
Strana 26 popisuje roky 1946 a 1947. Školní
rok o deset let později v letech 1957 – 58 již
ředitelovala ve školce p. Alžběta Vávrová, se
kterou jsou na snímku před budovou školy i
dosud žijící žáci z Roudníků – strana 27, stejně
jako další snímek na této straně je z prostoru
vjezdu do dvora školy s paní ředitelkou
Smolíkovou.
Rok 1969-70 na straně 28 je již popsán paní
ředitelkou Duškovou, která učila děti na fotce
na straně 29, kde se poznají i „chabařovičáci“.
Na straně 30 je popsán rok 1971. Snímek na
straně 31 vypovídá o změně provozovatele
školy a na straně 32 jsou jedni z posledních
školáčků naší školy, kdy její historie bohužel
končí.
Tak šly roky naší školou, kde se učily generace
našich předků, stále stojí, i když již mnoho let
neslouží účelu, pro který byla vybudována.

z historických dokumentů zpracovala
Jaroslava Račáková
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Rok 2020 na jezeře Milada
Letos je to už pět let, co byl veřejnosti
zpřístupněn rekultivovaný prostor bývalého
hnědouhelného lomu Chabařovice. Od velké
černé díry s množstvím velkých strojů,
spoustou prašnosti a hlučnosti, k zelené
klidné krajině už ušel Palivový kombinát Ústí,
s. p. (PKÚ) velký kus cesty. Jezero je už deset let
napuštěné, stromy rostou a pomalu se mění
na les. Mnozí si prostor klidné přírodní lokality
ihned oblíbili a pravidelně jej navštěvují.
A to nejen v létě ke koupání, ale i v dalších
obdobích roku, a to hlavně ke sportovním
aktivitám, procházkám v přírodě.
Už po otevření jezera veřejnosti bylo jasné,
že je třeba ještě spoustu věcí dobudovat.
Po letech relativního klidu, to vypuklo. Letošní
rok byl na jezeře Milada opravdu rušný.
Všichni návštěvníci jistě zaznamenali velkou
stavební aktivitu na všech svazích jezera. Již
od vzniku záměru přeměny hnědouhelného
lomu na jezero se plánovalo území funkčně
rozdělit na dvě části. Východní část přiléhající
ke krajskému městu Ústí nad Labem měla
a i nadále má sloužit jako zázemí pro rekreační
aktivity, koupání, atd. Rozsáhlejší západní
část, začínající již na úrovni západního konce
hlavní pláže, pak má být částí klidovou bez
větších zásahů do přírody. I proto se hlavní
stavební aktivita soustředila na východní
stranu jezera. Jednotlivé projekty, které se
podařilo v letošním roce dokončit, vám nyní
ve stručnosti představíme.

v krajinné depresi, bylo nezbytné vybudovat
značnou část kanalizačních sítí jako
tlakovou kanalizaci. Všechny odpadní vody
jsou nejprve svedeny gravitační kanalizací
do čerpacích stanic odpadních vod, kterých
bylo vybudováno celkem osm. Pět z nich slouží
pro splaškovou kanalizaci a tři pro kanalizaci
dešťovou. V čerpacích stanicích odpadních
vod jsou umístěny dostatečně velké jímky
a nádrže, ze který jsou následně odpadní
vody přečerpávány do veřejných splaškových
kanalizací a vodotečí. Všude tam, kde jsou
čerpací stanice, je současně přivedeno
vodovodní potrubí i rozvod elektřiny.

Komunikace pro IZS
Pro rozsáhlé území jezera Milada ve správě
PKÚ, které má rozlohu více než 10 km2, bylo
nezbytné vybudovat i odpovídající základní
komunikační síť. Ve spolupráci se složkami
Integrovaného záchranného systému (IZS)
byl již před lety připraven projekt základního
asfaltového okruhu kolem jezera Milada. Jeho
budování bylo zahájeno už před dvěma lety.
To se asfaltový povrch roztáhl po severním
a západním břehu jezera. Letos jsme okruh
dokončili na jižním svahu a napojili na již
existující část na východě. Ve všech úsecích
byly provedeny nezbytné opravy podkladních
vrstev a položeny dvě vrstvy asfaltové směsi.

Základním posláním okruhu je zajistit dobrou
dopravní obslužnost území pro správu
a údržbu a zároveň pro složky IZS. Nicméně
není to jediný způsob, jak nový asfaltový
povrch využít. Na více než deseti kilometrech
okruhu se již pravidelně prohánějí cyklisté,
bruslaři i rodiny na procházkách. Ostatní cesty
kolem jezera zůstanou přírodního charakteru.
Jedinou výjimku budou do budoucna tvořit
přístupové cesty k hlavní pláži a jejímu okolí,
případně k pláži Trmice.

Rekreační území východ
Práce byly zahájeny v září loňského roku
a letos v listopadu byly dokončeny. Jednalo
se o vybudování páteřních větví všech
vyjmenovaných sítí, které v budoucnosti
umožní vylepšení a rozšíření služeb
poskytovaných pro návštěvníky jezera.
S ohledem na to, že jezero se nachází

V příštím roce bude projekt pokračovat.
Předpokládá se vybudování přístaviště
pro lodě v zátoce pod svahem Rabenov,
který zůstal jako jediný v okolí jezera téměř
bez výsadeb. Dále budou instalovány
i mola vycházející z příbřežní komunikace,
a to zejména na západním, východním
a severním svahu jezera. Budou opět sloužit
návštěvníkům a rozšíří možnosti vstupu
do vody pro plavce.

Celková délka vybudovaných inženýrských
sítí dosahuje v současné době téměř 30 km.

Centrální kanalizace
Největším dokončeným projektem na jezeře,
který zasáhl svou výstavbou hlavně
návštěvníky nejvyužívanější lokality na 5.
květnu a u Trmic, je akce Centrální kanalizace.
Projekt v sobě zahrnoval vybudování
kanalizační sítě, a to jak splaškové, tak
dešťové, ale i vodovodní přípojky a rozvod
elektrické energie.

bylo i vybudování přípojky elektro v jižní části
východního břehu jezera.

Velkým projektem, který se v loňském
roce rozběhl je i akce s názvem „Rekreační
území východ“. Pod tímto názvem se skrývá
vybudování a osazení nových plovoucích
prvků po obvodu jezera. Část prvků je určena
pro další zpřístupnění vodní plochy pro
plavce. Druhá část plovoucích prvků je určena
pro vodní ptáky, kteří na jezeře nalezli svůj
domov. Část prvků již byla v letošním roce
osazena a hojně využívána. Součástí akce

Modlanský potok
Jižním svahem jezera se líně vinou vody
Modlanského potoka. Potok zde historicky
existoval ještě před zahájení povrchové těžby
uhlí. Původní přeložka byla již ve špatném
stavu a její stav znesnadňoval údržbu koryta.
V předchozích letech byl proto zpracován
projekt její zásadní úpravy.

Úpravy koryta byly zahájeny v loňském roce
a v průběhu letošního roku byly dokončeny.
Celé koryto na území jezera Milada je ve správě
PKÚ. Koryto bylo nově vydlážděno kamennou
dlažbou ukládanou do betonového lože.
Rekonstruovány byly propustky v trase
potoka, dále také všechny vodohospodářské
objekty. Nově je v potoce také umístěno osm
záchytných usazovacích jímek, které mají
zachytávat sedimenty přinášené potokem.

Výhled na další roky
Rozvoj jezera bude v dalších letech
pokračovat. Pokud vše půjde podle plánů,
bude již pro příští sezónu k dispozici sociální
zázemí v oblasti Trmické pláže a hlavní pláže.
Plánována je také výstavba čtyř záchytných
parkovišť u všech hlavních příjezdů.
V následujících letech také vzniknou terénní
cyklostezky pro širokou veřejnost, vč. dětí.
Směr dalšího rozvoje pak určí probíhající
architektonická soutěž. Její výsledky budou
k dispozici v polovině příštího roku.
Hana Wolfová
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Už jste slyšeli o rostlinných alternativách masa?
A slyšeli jste o tom, že se vyrábí u Vás „za humny“?

Představujeme Vám
výrobní závod
Společnost Tivall byla založena v roce 1986 v Izraeli.
Jejími produkty jsou nutričně vyvážené vegetariánské potraviny a potraviny na zeleninové bázi.
Zaměřuje se zejména na mražený a chlazený sortiment, se kterým prorazila nejen na domácím
izraelském trhu, ale také na trzích evropských. Výrobky, které nahrazují maso a nechybí mezi nimi
třeba vegetariánský hamburger nebo řízek, doplňují čistě zeleninové výrobky i speciální
kombinované výrobky, v nichž najdete zeleninu, sýr, koření a další.
Od roku 2007 představuje české zastoupení dceřiná společnost Tivall CZ, která byla uvedena do
provozu v krupské průmyslové zóně u Teplic. Výstavbu a zahájení výroby iniciovalo silné
potravinářské uskupení Osem, s níž se v průběhu doby Tivall spojuje. Osem je reprezentantem
Nestlé v Izraeli, v jejímž vedení jsou bratři Propperové mající kořeny u nás v České republice.
Náhrady masných produktů z krupského podniku tak směřují na řadu evropských trhů, především
pak do, Francie, zemí Beneluxu, Skandinávie, ale také USA, Itálie, Německa nebo Švýcarska.
Investice do závodu dosáhla v první fázi výše 30 mil. USD a přinesla zaměstnání 200 pracovníkům.

Tivall CZ se v roce 2018 oficiálně stává součástí rodiny Nestlé a do továrny putují velké investice na
rozšíření výroby a navýšení počtu personálu. Z menší společnosti založené na rodinných principech
se stává jedna z nejdynamičtěji rozvíjejících firem teplické lokality. Na podzim roku 2020 má přes
500 zaměstnanců a v provozu již 3 výrobní linky. V roce 2020 a 2021 proběhnou rozsáhlé stavební
úpravy v areálu firmy, které přispějí ke vzniku pracovního prostředí moderní úspěšné firmy.
Produkty továrny najdete v obchodech pod značkou Garden Gourmet. Inspirují se novou generací
gurmánů a podporují alternativní přístup ke stravování. V duchu filosofie „přinášet chutné recepty a
jídla rostlinného původu a s čistým svědomím“ oslovují zákazníky, jimž záleží na zdraví, morálních
zásadách a ochraně přírody. Výrobky jsou dodávány do největších řetězců, jakými jsou například
Tesco, Sainsbury, Morrisons, Asda, Albert Heijn a Delhaize. V mnoha evropských zemích se
společnost stala lídrem na trhu a také klíčovým dodavatelem výrobků prodávaných pod vlastními
značkami maloobchodů. Mezi významnými současnými zákazníky Nestlé Tivall Krupka je také
světový řetězec restaurací McDonald´s.

A co přesně u nás v krupce vyrábíme?
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Máte chuť podílet se na jejich výrobě?
hr.�vall@cz.nestle.com nebo
nám zavolejte na některé z uvedených telefonních čísel 477 055 511, 724 420
Romana Machačová
313, 724 420 222
Pokud ano, pošlete nám svůj životopis na
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LÁGRY, tábory nucených prací
Tímto článkem navazuji na můj předchozí,
který se týkal po 79. letech odhalení místa
u jižní zdi hřbitova v Chabařovicích, kde bylo
v letech 1942 až 1945 zahrabáno minimálně
74 ostatků osob různých národností, bez
jakékoliv úcty k lidskému životu. Evidence
tohoto
stavu
byla
pravděpodobně
zlikvidována úmyslně, těsně před příchodem
Rudé armády, která Chabařovice osvobodila
9. května 1945.
Specialitou
Chabařovic
válečné
doby
byly LÁGRY – tábory nucených prací. Ty
rostly v době nacismu pro nucenou práci
ve prospěch „třetí říše“ nejen v Německu, ale
i v okupovaných zemích, jako houby po dešti.
Nevyhnuly se tomu ani Chabařovice. Totálně
nasazení a váleční zajatci, zde byli izolováni,
poníženi, zbaveni důstojnosti a ponecháni
na libovůli dozorců, a také využiti k nucenéotrocké práci.

A také zde umírali
Chabařovice v době války měly „říši“ co
nabídnout. Vždyť to byla samá fabrika
a hlavně šachty. Uhlí byla krev pro zbrojní
průmysl. Z Chabařovic šly na frontové linie
korpusy na granáty, čepice, rukavice, kožené
opasky, řemeny, vojenské torny, konzervy
a další sortiment. Většina fabrik pocházela
z vyvlastněného majetku Židů, kteří byly poté
nuceně převedeny na válečnou výrobu.

Foto: Dům čp. 75. Původně knoflíkárna, za války lágr XI, kterým prošlo minimálně tisíc ruských občanů včetně
rudoarmějců. V současné době je dům v rekonstrukci pro další využití.

Tudíž není divu, že si nacistický režim
chabařovickou společnost pohlídal, aby mu
sloužila a dostal z ní co nejvíce.

a XI. Ty evidovala i exilová vláda v Londýně.
Ve skutečnosti jich bylo na katastru
Chabařovic víc.

Přišel hlavní problém, nebyli lidi. Když se
Wehrmachtu ve válečném tažení přestalo
dařit, na frontu byly povolány zálohy
z fabrik, později staříci, ale také mladíci.
Jejich pracovní místa musel někdo nahradit.
Do Chabařovic byla za ně dosazena velká
skupina národností na nucené práce.
V nejprimitivnějších ubytovacích podmínkách
bez základní zdravotní péče, zde pracovali
Češi, Bulhaři, Slováci, Poláci, Rumuni, Italové
a Francouzi, ale i „ neposlušní“ Němci.
Všeobecně nejhorší podmínky zde museli
snášet zajatí rudoarmějci -vojáci Sovětského
svazu.

Lágr VIII byl v roce 1941 narychlo vybudován
na odbočce komunikace z dolního náměstí
směr Český Újezd. Jako lágr s číselným
označením XI začala okamžitě sloužit
původní knoflíkárna na čp. 75, v dnešní
Teplické ulici, na výjezdu z náměstí směr
Přestanov. Na hranici s Přestanovem měla
místní stavební firma bratří Plessů provozní
budovu, která byla rovněž zabrána pro účely
lágrování. Další lágry vznikly přímo v objektu
Ocelárny a v areálu dolu Petri.

Lágry byly narychlo vybudované a střežené
nízké baráky ze dřeva, obehnané ostnatým
drátem, nebo budovy dodatečně k tomu
nouzově upravené.
Oficiálně byly v Chabařovicích vedeny
pouze dva lágry s číselným označením VIII

Po osvobození republiky v roce 1945 byly lágry
převedeny pod správu okresu Ústí nad Labem.
Po určitou dobu sloužily jako shromaždiště
pro odsun obyvatel hlásících se k německé
národnosti do americké a sovětské okupační
zóny v Německu.
Životnost lágrů končí oficiálně rokem 1947, ale
i poté byly dřeváky využívány hlavně pro nově
vznikající československou armádu.

Chabařovické noviny, periodický tisk územního správního celku

Všechny předchozí válečné události jsou
na místním pohřebišti nějakým způsobem
připomenuty. Zbývá pouze tato událost, která
byla v Chabařovicích páchána na zapřenou.
Je konec roku, bilancuje se i vzpomíná. A to
i na místním pohřebišti, které bude plné
květin a svíček. Určitě se tam vydám i já sám,
abych u jižní hřbitovní zdi uctil památku těch,
kteří zde nuceně nechali své životy. Vzpomenu
za jejich pozůstalé, kteří možná ani nevěděli,
že existuje nějaké město jménem Karbitz.
Stanislav Sochocký
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Závěrem chci připomenout fakt, že jižní zeď
hřbitova v Chabařovicích, ke které byly házeny
a přehrnuty zeminou ostatky minimálně 74
osob různých národností, by měla být podle
zákona č. 122/2004 Sb., který řeší statut
„Válečné hroby“ označena minimálně pietní
deskou jako „INTERNACIONÁLNÍ POHŘEBIŠTĚ
OBĚTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY“.
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