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Nová sezóna na jezeře Milada může
začít!
I přes různá omezení v souvislosti s pandemií
koronaviru život na jezeře Milada neutichl.
Naopak! Již během měsíce května otevřou
všechna občerstvení a půjčovny sportovního
vybavení své stánky na březích jezera.
Z podaných přihlášek vybrala komise složená
ze zástupců PKÚ, s. p. a Dobrovolného
svazku obcí jezera Milada 10 poskytovatelů
na sezónu 2020. PKÚ s. p. intenzivně pracuje
na dokončení propojení celého okruhu kolem
jezera Milada pro Integrovaný záchranný
systém, ale jeho povrch bude upraven tak,
aby byl sjízdný i pro in-line bruslení. Budete
mít možnost se projet po trase dlouhé 8 km.
Dbejte zvýšené opatrnosti při procházkách
či projížďkách kolem jezera, protože kromě
Tuchomyšlského kruhu se také pilně buduje
kanalizace, vodovod a elektrické rozvody.
Aktuální informace o situaci na jezeře najdete
na www.pku.cz nebo FB Palivový kombinát
Ústí.
Hana Volfová

Chabařovická vlastivěda (1)
Pivovar v Chabařovicích
Josef W. Strache, Chabařovice, 1936
Když byly Chabařovice kolem roku 1520
povýšeny na městečko, obdrželi obyvatelé
měšťanské svobody a práva, ke kterým
patřilo také vaření piva. S jistotou lze říci,
že kolem roku 1540 začali v Chabařovicích
vařit pivo, vyrábět slad a provozovat obchod
se solí. To však vyvolalo dlouhodobý spor
s Ústečany, kteří se cítili ublížení na svých
právech a odvolávali se na právo mílové, které
jim bylo uděleno roku 1325. V návaznosti na to
král Ferdinand vydal příkaz, aby s vařením
piva v Chabařovicích přestali, přičemž tento
zákaz platil několik desetiletí.
Nakonec však Chabařovice právo vařit pivo
přece jen získali. Právo vařit bílé a ječné
pivo jim bylo „za určitou sumu dědičně
prodáno“ majestátním dopisem Rudolfa
II. ze 4. května 1580. Jako všude jinde vařili
také v Chabařovicích oprávnění občané,
kterých bylo později 53, pivo nejprve ve svých
vlastních domech. Teprve později spolu
založili pivovar. Když po rozbití velkého
panství Krupka, ke kterému do roku 1580
patřily také Chabařovice, Litoměřičtí koupili
městečko Chabařovice, dali svým novým

Zmizelé
morové
v Chabařovicích

sloupy

V roce 1680 se v našem kraji ukázal děsivý
host. Jednalo se o orientální mor. Rozšířil
se z Prahy skoro do celé země a vyžádal si
mnoho obětí. Strašným způsobem řádila ta
děsivá epidemie v blízké Krupce, kde usmrtila
více jak třetinu tamějších obyvatel. Také
blízko ležící poutní místo Šejnov (Bohosudov)
bylo tou nemocí těžce postiženo. Mezi těmi,
kteří nešťastnému hornickému městu
poskytli pomoc, jsou zmiňováni také občané
Chabařovic a jejich patron hrabě Johann
Franz von Kolowrat-Krakowsky. Jídlo těžce
zkoušeným obyvatelům Krupky jim nosili
a nechávali na okraji obce u kostela svatého
Prokopa. Mnozí občané Chabařovic slibovali,
že když ta nakažlivá nemoc přestane, postaví
sloup nebo kapli. Mezi občany, kteří zemřeli
v roce 1680, je v chabařovické matrice
zemřelých jmenován jediný občan, Andreas
Müller, u kterého je napsáno, že
zemřel „s podezřením na mor“.
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poddaným ujištění, že jejich právo várečné
a šenkovní budou ochraňovat. Za právo
vařit pivo zaplatili Chabařovičtí litoměřické
vrchnosti 3 žoky, 36 grošů. Právo várečné
a šenkovní bylo městu Chabařovice potvrzeno
také v majestátním dopise z roku 1616.
Dne 13. října 1599 jeden cizinec, který se
jmenoval Mathias Lorenz, úmyslně založil
požár. Ten proměnil sladovnu, včetně sedmi
obytných budov a devíti stodol, v popel. Žhář
byl chycen a v Chabařovicích na popravišti
„u kamenných můstků“ upálen připoutaný
ke kůlu. Tento první pivovar stál v dnešní
Bednářské ulici (Bindergasse).

Kromě ostatních práv, která jsou rozepsána
v 22 bodech, mohl každý občan, který měl dříve
právo várečné, šenkovat vrchnostenské pivo
za cenu stejnou jako v panských hostincích.
To nejdůležitější však bylo, že do majetku
města přešel panský statek v Chabařovicích
včetně panských polí, luk a k tomu ještě šest
vrchnostenských činžovních domů. Z toho je
vidět, že chlumecká vrchnost za získání práva
várečného v městečku Chabařovice přinesla
významnou oběť. V každém případě byl výnos
pivovaru vyšší než výnos statku. Vaření piva
však v Chabařovicích bylo roku 1674 ukončeno.
Foto: Bednářská ulice - dřívější zástavba

Od doby, co Chabařovice začaly patřit
k panství Chlumec, usilovala vrchnost o to,
aby získala co nejvíce domů s právem vařit
pivo do svého vlastnictví. Za dob hraběte
Johanna
Franze
Kolovrata-Krakovského
byla mezi městem Chabařovice a jeho
vrchností z Chlumce, které již patřilo 11
domů v Chabařovicích s právem várečným,
uzavřena dne 28. listopadu 1674 smlouva,
podle které město Chabařovice své vrchnosti
právo várečné přenechalo. Za to však město
obdrželo velmi cenná práva a svobody.
Obyvatelům Chabařovic byla například
„na věčné časy“ odpuštěna veškerá robota.

Zdroj: Beiträge zur Heimatkunde des AussigKarbitzer Bezirkes, 1936

Stejný slib uskutečnili také ústečtí občané,
kteří hned po vymizení moru 31. srpna 1680
položili základní kámen kaple na dnešní
Mariánské hoře (Marienberg). Hrabě Johann
Franz von Kolowrat po skončení epidemie
nechal za 17 000 florinů postavit kapli
Nejsvětější Trojice na Horce u Chlumce (dříve
nazýváno také Kapellenberg / Kapelní hora).
V listině z roku 1685 je k tomu napsáno, že
byla vystavěna jako poděkování za to, že
jeho blízcí a poddaní byli uchráněni od moru,
který všude kolem řádil. Slavnostní vysvěcení
tohoto nádherného stavebního díla se konalo
v roce 1691.

namalovaný obrázek. Sloup byl bohužel
v roce 1844 odstraněn při stavbě silnice.

V Chabařovicích zřídila obec na náměstí
nedaleko kostela sloup, který byl šest loktů
vysoký a na vrcholu nesl kříž. Později se mu
říkalo „morový sloup“ a konaly se u něho
veřejné pobožnosti k „usmíření božího
hněvu“.1)
Podle
„Soupisu
církevních
památek
ve farnosti Chabařovice“ byl sloup nahoře
čtyřhranný. Na každé ze čtyř stran byl

Karel Prošek

Druhý sloup (viz. obrázek) stál na rohu domu
č. 239 u Ústecké (Aussiger Str.) a ČeskoÚjezdské ulice (Böhmisch Neudörflerl-Str.).
Byl asi 4,5 m vysoký, trojhranný a postavený
z opracovaného pískovce. Vzorem mu možná
byla trojhranná chlumecká kaple. Podle
soupisu sochařských děl byly na jeho třech
stranách namalovány obrázky:
1. Janův křest v řece Jordán 			
2. Janovo stětí (byla mu useknuta hlava)
3. Ježíšovo kázání v poušti
Obrazy byly již v roce 1836 velmi poškozené.
Úřad městského rychtáře se v listině ze
17. listopadu 1836 vyjádřil tak, že obecní
pokladna bohužel nemůže uhradit opravu
obrazů a musí tedy přenechat jejich opravu
soukromým dobrodincům. Také v roce 1895
se o sloupu píše, že už byl ve špatném stavu.
Na trojhranném sloupu stála pyramida.
Nápisy na sloupu žádné nebyly. Místo,
kde sloup stál, bylo obecním pozemkem

a nazývalo se „u trojhranné sochy“.
Majitelé domu č. 239, u nichž stál sloup
v rohu předzahrádky směrem k silnici, se
o zachování sloupu nestarali. Poslední majitel
domu, Franz Suchanek, sloup nechal v letech
1922-23 zbourat až po základy a kameny použil
na vydláždění svého dvora. Brzy na to zemřel.
Před trojhranným sloupem stál také starý
smírčí kříž, který pan Strache později hledal
a našel. Nyní (rok 1935) stojí u Janovy kaple.
Kdyby v Chabařovicích existovala pracovní
skupina pro vlastivědný výzkum již v roce
1922, asi by zboření stavební památky
zabránila. Tyto řádky a obrázek, který

je namalovaný podle vzpomínek Franze
Kreische, mají sloužit jako upomínka na sloup
z doby epidemie moru a být tak zachovány
budoucím generacím.2)
Zdroj:
1) Gustav Simon, Geschichte der Stadt
Karbitz, 1921
²) Josef Strache, Beiträge zur Heimatkunde
des Aussig-Karbitzer Bezirkes, 1935, str. 162

Karel Prošek

Výzva firmám a živnostníkům
v našem městě
Vážení čtenáři, v minulosti (…ale již dost dávné)
jsme v těchto novinách uveřejňovali články
s názvem Co je ve městě…
Cílem bylo seznámit občany se službami, které
ve městě jsou. Uvítali bychom, kdyby se nám

přihlásili živnostníci a firmy a my otiskneme
v Chabařovických novinách jejich činnost.

Pokud máte zájem, kontaktujte nás na čísle
725 488 554.

Jsou zde mj. stavební firmy, odtahová služba
aj., které často hledáme jinde prostřednictvím
internetu, a přitom je máme u nás.

redakce ChN

Nová pračka zadarmo
Představte si, že máte starou pračku, která
má velké nároky na vodu i elektřinu, každou
chvíli musíte volat opraváře, který tvrdí, že
pračka může kdykoliv přestat prát. Na novou
prostě nemáte, půjčky jsou drahé a do dalšího
křápu z bazaru jít nechcete, přitom pračku
potřebujete. Co teď?
Jak tak nad kávou přemítáte, tak zazvoní
někdo u dveří a nabídne vám novou, moderní,
úspornou pračku zcela zdarma. První, co vás
jistě napadne, je „to je zase nějaký podvod“,
ale za zeptání nic nedáte, tak osobu nabízející
pračku pozvete dál a poslechnete si jí.
Dostanete do ruky pár letáků a grafů, kterým
vůbec nerozumíte a rozumět nechcete, protože
někde přeci musí být háček, zadarmo nikdo nic
nedává.

Dozvíte se, že za novou pračku skutečně nic
platit nemusíte, zisk bude obchodník mít
z úspory energií, kterou nová pračka uspoří,
s tím, že vy budete platit elektřinu a vodu jako
doposud a z rozdílu se bude pračka postupně
umořovat.
Stručně řečeno, platby za energie vám sice
zůstanou stejné, ale konečně máte novou
pračku se zárukou a nemuseli jste vůbec nic
investovat, a pokud pračka uspoří více, než
obchodník předpokládal, o zisk se s vámi
podělí. Bez dalších háčků.
Tímto způsobem funguje financování velkých
investičních akcí prostřednictvím ověřeného
tzv. EPC (Energy Performance Contracting)
systému, do kterého se město právě vstupuje.

Díky dotaci, kterou město na základě své
kvalitně vypracované žádosti obdrželo, mohla
být odbornou firmou vypracována analýza.
Vybraná firma vyhledala v Chabařovicích
a Roudníkách vhodné objekty a zařízení, které
mohou být financovány prostřednictvím EPC.
Jedná se zejména o výměnu kotlů, osvětlení
budov a veřejné osvětlení.
Do celého procesu jsou zahrnuty jak
poradenská firma, firmy ucházející se o zakázky,
tak i banky. To znamená, že to nebude vůbec
jednoduché, zabere to čas i práci, ale výsledek
by měl stát za to.
Zbyněk Tichý
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Už aby se tu zase něco konalo…
Vážení
návštěvníci
kulturních
akcí,
s netrpělivostí sledujeme každodenní vývoj
a těšíme se na okamžik, až vás budeme moci

informovat o připravených kulturních akcích.
Vše záleží na tom, jak se budou nyní postupně
uvolňovat opatření, která byla stanovena

z důvodu epidemiologické situace.
Jitka Chládková

Akce Milada Run i Cyklozávod Milada
odloženy
Vzhledem k aktuální situaci v ČR se pořadatelé
květnového Cyklozávodu Milada i červnového
běhu Milada Run rozhodli obě akce odložit
na srpen, případně na podzimní termíny.

zatím přesouváme na 2. srpna a Cyklozávod
na 15. srpna. Pokud nebude možné akce
v srpnu uspořádat, je možné, že využijeme
i podzimní termíny.

Organizace a příprava obou akcí vyžaduje
měsíce příprav, spolupráci s partnery,
objednávky u dodavatelů, spoustu povolení
i práci mnoha lidí. V neposlední řadě je
v současné chvíli mnohem důležitější to,
abychom všichni táhli za jeden provaz a virus
společně porazili.

Vyhodnocení seriálu Milada Tour tak
proběhne v rámci Cyklozávodu Milada
v Chabařovicích až 15. srpna. K tomuto závodu
organizátoři chystají jedno velké překvapení,
které všechny sportovce i návštěvníky jistě
potěší.

Protože chceme být zodpovědní pořadatelé,
rozhodli jsme se pro nové termíny. Milada Run

,,V tuto chvíli je důležité postavit se současné
situaci čelem a pokusit se co nejdříve nad
virem zvítězit. Tímto nám také dovolte

vyjádřit obrovskou poklonu členům IZS,
dobrovolníkům a všem lidem, kteří se podílí
na boji s koronavirem,“ doplnil ředitel seriálu
Michal Neustupa.
Michal Neustupa

K dětskému lékaři bez čekání
Situace při koronavirové pandemii ukázala,
že infekční nemoci nelze podceňovat ani v éře
vyspělé medicíny a farmacie. Tyto nemoci,
zvláště virového původu, jsou stále opravdu
velmi nakažlivé a nebezpečné. Přenášejí se
snadno při styku nemocného se zdravými
lidmi bezprostředním kontaktem.
V čekárnách lékařů je často omezený prostor,
lidé sedí těsně vedle sebe a přijdou-li kdykoli
během ordinační doby, může se stát, že jich
přijde více najednou a pak nezbývá, než čekat
pospolu i desítky minut. To se snadno může
stát příčinou rozšíření nákazy.
Rodiče s dětmi, pacienti z Chlumce
a z Chabařovic, kteří jsou registrováni v naší
péči, byli zvyklí přicházet tzv. z ulice, to jest
bez předchozí domluvy s lékařkou, resp.
sestřičkou, a kdykoli uznali právě za vhodné.
To je jistě velmi pohodlné, ale jak se ukázalo,
může to být i velmi nebezpečné.
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Hledala jsem možnost, jak ochránit pacienty
a současně co nejméně omezit dostupnost
zdravotní péče v místě bydliště. Dosavadní
zkušenost z doby trvání nouzového stavu
ukazuje, že řešením by mohlo být trvale
přistoupit k předběžnému objednávání
pacientů na zcela konkrétní hodinu. A proto
jsme se rozhodli zavést ELEKTRONICKÝ
OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM.
Buďto přímo na webu ordinace v záložce
Objednat se sami zvolíte, kdy byste chtěli
do ordinace přijít, nebo po telefonické
domluvě
vaši
objednávku
zaneseme
do systému my.
Aby mohl tento systém přinést očekávaný
užitek, aby mohly být důsledně odděleny
ordinační hodiny pro nemocné a pro
preventivní péči (kam přicházejí zdravé
děti na periodické prohlídky, očkování
apod.), dojde po ukončení nouzového stavu
vyhlášeného Vládou ČR ke změně ordinačních
hodin.
V pondělky budeme ordinovat celý den
v Chlumci a ve středu zase jen v Chabařovicích,
v ostatní dny zůstane ordinační doba
nezměněna. Dopoledne bude péče vyhrazena
jen akutně nemocným dětem. Neznamená
to, že by se pacienti z Chabařovic nemohli

na pondělí objednat k vyšetření/ošetření
a naopak, ale budou muset v daný den
za lékařkou dojet do sousedního městečka.
Odměnou jim bude zcela komfortní přijetí
k vyšetření v určitou domluvenou dobu, kdy
se potkají maximálně letmo s pacientem
předcházejícím a následujícím. Umožní nám to
také důsledně oddělit pacienty s potenciálně
nakažlivějším onemocněním a provádět
dostatečnou dezinfekci prostor atd.
Věřím, že se systém osvědčí, a touto cestou
vás všechny prosím o disciplinovanou
spolupráci. Návod, jak postupovat, najdete
na webu, a bude vyvěšen na dveřích obou
ordinací.
Současně chci poděkovat za to, jak úžasně
jste všichni spolupracovali dosud, v období
zmatků a velké nejistoty v prvních týdnech
epidemie.
Sledujte
webovou
stránku
www.detskylekar-sudkova.cz

ordinace:

Tel. kontakty: Chabařovice 475 225 169,
Chlumec 475 224 128.
Společně to zvládneme.
Jana Sudková

Jubilanti
únor - březen 2020
Pohlodová Julia
Starec Stanislav
Bílková Marie
Sedláčková Vlastimila
Váňová Bohumila
Burkovec Josef
Kalamenová Alena
Kurková Věra
Martincová Liana
Mošnička Jaroslav
Procházka Jiří

Gratulujeme
Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme
hodně zdraví. Zároveň se omlouváme těm,
u kterých neproběhla osobní návštěva
zástupce města s předáním dárkového
šeku. Vzhledem k situaci s koronavirem jsme
návštěvami nechtěli ohrozit nejohroženější
věkovou skupinu. Jakmile se situace
obrátí k lepšímu, budou dotčení jubilanti
písemně vyrozumněni o náhradním termínu
návštěvy.
Děkujeme za pochopení
Martina Průšová
matrika

Projekt „Tablet od srdce“
a život v Domě pokojného
stáří sv. Ludmily v době
koronaviru
Senioři v Domě pokojného stáří svaté Ludmily
v Chabařovicích obdrželi tablet, a to díky
společnosti Philip Morris ČR a.s. ve spolupráci
s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR
a Nadací Charty 77, která spustila, za přispění
dalších partnerů Mall.cz, Vodafone a deník
BLESK, unikátní projekt „Tablet od srdce.“ Díky
tomuto projektu je možné našim klientům
zprostředkovat kontakt s jejich rodinami
a blízkými v této nelehké době, kdy kvůli
koronaviru v domově panují přísná nařízení.
Tablet také pomáhá zpestřit volné chvíle
například poslechem hudby nebo sledováním
groteskních videí.

ale i zde se neobejdeme bez bezpečnostních
opatření - dodržování rozestupů a nošení
roušek.
Doslova ze dne na den se změnil život
v domově kvůli opatřením proti koronaviru.
Proto jsme rádi, že v této nelehké době se
prokázala solidarita a soudržnost občanů
z Chabařovic, kteří nám dodávali šité roušky.
Solidarita se prokázala i od spousty dalších
občanů či firem a společností a i jim patří
velké díky.
Edita Králertová

Kvůli šíření koronaviru a zamezení nákazy
musí být klienti na pokojích a minimalizovat
kontakty s dalšími klienty. Návštěvy jsou
zakázané, veškeré povrchy jsou několikrát
za den dezinfikovány, stejně jako balíčky,
které posílají rodinní příslušníci klientům.
Personál po celý den využívá ochranné
pomůcky.
Jsme rádi, že počasí nám umožňuje pobyt
na zahradě, kde klienti mohou dočerpat
energii a trochu optimismu pro lepšví zítřky,

Svaz postižených civilizačními
chorobami Chlumec-Chabařovice
činnost na zbytek roku.

Svaz sdružuje většinou seniory, o kterých

To jsou činnosti, o které jsme ochuzeni, ale

v této době bylo v souvislosti s koronavirem

o to nejdůležitější jsme nepřišli, alespoň

nejvíce slyšet.

prozatím, o zdraví.

Přišli jsme o několik plánovaných akcí,

Ani Dům s pečovatelskou službou (DPSka)

dostávat prostřednictvím rady a věřme, že se

nejdříve společně s městem o MDŽ, poté

nezaznamenal

všichni sejdeme na výroční schůzi, možná již

se měla konat výroční schůze, Den matek,

i zásluhou obyvatel a důkladným udržováním

zájezd na Slovensko do Štúrovo, někteří přišli

společných prostor.

o týdenní pobyt v Sezimově Ústí. Zrušeny byly
pravidelné měsíční schůze výboru a ohroženy
jsou další akce.

žádné

Organizace má 145 členů a počet se každým
rokem zvyšuje. Informace budou členové

problémy.

Jistě

Na 19. června plánujeme první schůzi, na které,
pokud se nic nepokazí, přeorganizujeme

bez roušek.

Jiří Záhořík
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Roudníky, které neznáme
Od poslední společenské akce v Roudníkách
uplynuly více než dva měsíce. Byla to Oslava
žen, která byla, navštívena, jak místními, tak
přespolními. Tento večer bývá již tradičně
v režii místních mužů, kteří s růží v ruce
a buřinkou na hlavě, děkují nejen svým
manželkám, ale všem ženám, které přišly, aby
se společně pobavily. DJ Venca, již tradičně,
hrál dle gusta přítomných žen, paní a slečen.
Tancovalo a zpívalo se „o sto šest“, jako by
to bylo naposled. No a ouha, tři dny poté byl
vyhlášen „stav nouze“ kvůli koronaviru, který
přišel i k nám, do Čech, byť ho nikdo nezval,
ani neznal.

Slovní spojení „stav nouze“ i nám důchodcům
zní zvláštně, je to něco, co většina obyvatel
naší země nezažila, vyjma nejstarších
pamětníků. Slova, která vzbuzují paniku,
něco, co nás omezuje, ohrožuje a nevíme
jak se chovat a co dělat. Děti přestaly
chodit do škol, rodiče převzali úlohu učitelů,
hospody a obchody se zavřely a nad naší
vesnicí visel mrak neznámého protivníka,
který, nejen nám, vyhlásil válku. Válku
s neviditelným nepřítelem, a to doslova.
Virus není vidět a museli jsme se proti němu
ochránit. Opravdu těžké v dnešní době, kdy
již nejsou žádná tabu, všechno je vysvětleno
a zdůvodněno a najednou je tu NĚCO, čeho se
bojíme, nevidíme TO a vlastně ještě nemáme
zkušenosti, CO TO S NÁMI UDĚLÁ.
Za týden po naší oslavě byl vyhlášen zákaz
vycházení a všichni jsme se pohybovali
v rouškách, které ovšem nebyly. Byl to
fofr, do Látkanin pro látku, doma šít, šít
a šít, odevzdat do Domácích potřeb a to
se opakovalo několik dní. Asi 30 žen ušilo
roušky pro všechny místní občany Chabařovic
a Roudníků. Potom byly roušky zabaleny
a rozneseny všem. Někdo poděkoval,
někdo ne. Byl stav nouze, každý se chová
ve vyhrocených situacích jinak.
Nastala doba klidu, dětem se zprvu tento
stav bez povinností líbil, ale už trvá dlouho,
nikdo nikam nesmí, zájmové kroužky nejsou,
hudebka je rovněž zamčená, ven
se smí ve výjimečných případech.
Vesnice jakoby pořád spí, nikdo
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nechodí, nemluví, autobusy jezdí zadarmo
a prázdné, sousedé si pouze zamávají
s rouškou, jak chlapi říkají, na ksichtu, někdo
chodí do práce, někdo pracuje doma, ale
snad všichni v Roudníkách vyklízejí sklepy,
půdy, kredence, skříně a dvorky. To, že
opravdu doma pracovali, bylo vidět po znovu
otevření kontejnerového dvora, kdy před ním
byla, poprvé v jeho historii, fronta občanů
s odpadem všeho druhu. Máme vše vyvezené,
jsme odpočatí, televize nikoho nebaví, ale
nejistota nad námi visí pořád.
V Roudníkách nás koronavirus připravil
4. dubna o velikonoční výtvarnou dílnu,
kdy jsme chtěli plést pomlázky a malovat
vajíčka, a následně o krásné, coby do počasí,
Velikonoce. V sobotu 25. dubna jsme přišli
o Soutěž mladých hasičů z Chabařovic,
ve čtvrtek 30. dubna o Pálení čarodějnic
a v sobotu 30. května o sportovní den na hřišti
ke Dni dětí. Plánovanou Letní slavnost
a setkání přátel a rodáků naší vesnice na 20.
června odložíme o rok, neboť pochybnosti
a obavy o zdraví, místních i návštěvníků

z různých krajů Čech stále jsou, ale věříme, že
se za rok zase sejdeme.
Mé zamyšlení končím s přáním, vyhnat z naší
společnosti nevítaného vetřelce, který,
bohužel připravil několik desítek lidi o život,
vysílil zdravotníky, ošidil děti o vědomosti
a nás všechny o společné prostředky. ALE
posílil víru v člověka, souseda i toho, komu
telefonujeme, s tím, že …dobrý člověk ještě
žije.
Jaroslava Račáková

Hasiči města Chabařovic v době
s COVIDem-19
Začátkem března vstoupil na naše území
Covid-19, který dorazil z Číny z města
Wu-Chanu. Dne 12. března 2020 ve 14 hodin
byl naší vládou ČR vyhlášen nouzový stav.
Naši hasiči byli k dispozici seniorům, kteří
neměli, kdo by jim zajistil nákup potravin,
pití, léků, odvoz k lékaři, byli jsme a jsme jim
tak k dispozici 24 hodin denně. Naši členové
výjezdu byli součástí služby na stanici
Městské policie Chabařovice, kde sloužili
12 hodinové noční služby se strážníkem MP,
tento režim byl po celou dobu nouzového
stavu, a tady bych chtěl poděkovat veliteli
i všem strážníkům MP za skvělou spolupráci,
a za předané cenné zkušenosti, opravdu jim
není co závidět!

byli povoláni k hořící skládce komunálního
odpadu ve Všebořicích, kde jsme zasahovali
v dýchací technice, a to ve velmi náročném
a silně zakouřeném terénu. Všem bych chtěl
poděkovat za skvěle odvedenou práci při
řešení mimořádných událostí.
Jsme našim občanům kdykoliv k dispozici,
a rádi jim pomůžeme.
Rudolf Beneda

Každý pátek, vždy v odpoledních hodinách
probíhá dezinfekce autobusových zastávek,
a to v Chabařovicích, Přestanově a Roudníkách.
Dezinfekce se provádí ve speciálních oblecích,
které mají vždy členové výjezdu na sobě
po celou dobu dezinfikování.
V době vyhlášeného nouzového stavu
se hasiči nenudili, k datu uzávěrky novin
vyjížděla naše jednotka již k 19. mimořádné
události. Ta poslední byla v odpoledních
hodinách dne 19. dubna 2020, když jsme

Výběr z usnesení ZM a RM v období
III – IV 2020
Usnesení ZM:
z důvodu vyhlášení nouzového stavu bylo
plánované zasedání zastupitelstva města
Chabařovice přesunuto ze dne 27. 4. 2020
na 21. 5. 2020

Usnesení RM:
schválila uzavření Mateřské školy
Chabařovice v době letních prázdnin
v termínu od 01. 07. 2020 - 21. 08. 2020.
souhlasila s objednáním dendrologického
posouzení vybraných dřevin ve městě
Chabařovice, které proběhne v roce 2020
schválila podpis Smlouvy o poskytnutí

finančního daru od společnosti Marius
Pedersen, a.s. ve výši 30.000,- Kč na pořádání
sportovních akcí v okolí Jezera Milada
souhlasila s uzavřením Mateřské školky
Chabařovice v termínu od 16. 3. 2020 do doby
ukončení nouzového stavu
souhlasila se zapojením Základní školy
Chabařovice do projektu kraje financovaného
z
Operačního
programu
potravinové
a materiální pomoci na pozici partnera
s finančním příspěvkem - obědy do škol
schválila přesunutí konání kulturní akce
27. Chabařovická pouť na rok 2021, a to
ve třetím květnovém týdnu. V roce 2020 se
Chabařovická pouť konat nebude.

zastavila pořádání všech kulturních akcí
do doby 31. 8. 2020
schválila rozdělení finančních příspěvků
na pořádání sportovních aktivit kolem jezera
Milada, a to následovně:
Milada Run - 10.000,- Kč (společnost
Milada Tour),
Cyklozávod Milada - 10. 000,- Kč
(společnost Milada Tour),
Miladatlon 2020 - terénní triatlon
a kvadriatlon (3. ročník) - 10.000,- Kč
(společnost XTerra Squadra s.r.o.)
Věra Krepindlová
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Jak COVID 19 ovlivnil život školy
Škola byla uzavřena 11. března 2020
bez jakékoliv předchozí přípravy, nic
nenasvědčovalo tomu, že dojde k uzavření
škol na několik měsíců.
Materiální vybavení žáků i pedagogů je velmi
rozdílné. Připojení k internetu je mnohdy
nedostatečné pro online výuku.
Od prvního týdne karantény umisťujeme
podklady pro domácí přípravu na stránky
školy po jednotlivých ročnících. V případech,
kdy rodiče nemají možnost si úkoly otevřít
na stránkách, roznášíme úkoly v tištěné
podobě do místa bydliště. Pedagogové
komunikují s rodiči i žáky prostřednictvím
telefonních hovorů, emailů a dalších nástrojů
pro textové, hlasové a video konverzace.
Zasílají hodnocení, opravují odeslané práce.

Jako ředitelka jsem v kontaktu s učiteli
pravidelně na poradách prostřednictvím
Google Meet. On-line probíhají i předmětové
komise, které plánují výuku. Rodičům je
nabídnuta moje emailová adresa a mobilní
telefon, kde mne mohou kontaktovat
a diskutovat o možnostech a postupech
vzdělávání na dálku. Pravidelně jsem osobně
přítomna na sekretariátě školy.
Několik rodičů již nabídlo škole materiální
i personální pomoc v této nelehké době, za tu
moc děkuji.
Jak se připravujeme na další opatření? K 25.
5. jsme schopni postavit 4 dětské skupiny

pro maximálně 60 žáků prvního stupně
(více nejsme schopni obsadit personálně),
jsme již v tuto chvíli vybavení digitálními
teploměry, generátorem ozónu, desinfekcí,
antibakteriálním mýdlem, rouškami pro žáky
i pedagogy, štíty pro pedagogy. Dálkové
vzdělávání bude probíhat i nadále stejným
způsobem.
Od září budou pedagogové i studenti
seznamováni s možnostmi vzdělávání
na dálku, bude vytvořeno prostředí,
ve kterém bude snadnější oslovovat efektivně
většinu rodin.
Dagmar Brožová

Jednotliví učitelé hledají možnosti, jak se co
nejlépe spojit s co největším počtem žáků. Pro
komunikaci užívají Meet, Webex, WhatsApp,
Messenger. Někteří natáčejí videa na YouTube,
nebo vytvářejí podcasty. Nemáme nastavené
centrálně, co musejí používat, každý hledal
nejschůdnější cestu pro sebe a žáky, což
nemusí být vždy příjemné pro rodiče, kteří
dětem pomáhají. Příště budeme již připraveni
a budeme postupovat jednotně.
Během karantény se komunikace zlepšuje,
našly se cesty, které jsou přijatelné pro obě
strany.
Žáci, kteří dosud minimálně spolupracují,
jsou kontaktováni individuálně. Žákům s SVP
jsou k dispozici asistenti a vedoucí PSPP.

Způsob hodnocení práce žáků ZŠ
Chabařovice za druhé pololetí
Všichni pedagogové školy se budou řídit
vyhláškou MŠMT. Cituji:

získaných v druhém pololetí v době, kdy žák
má povinnost řádně docházet do školy,

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka
za první pololetí školního roku 2019/2020.

§ 1 Hodnocení žáků

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení
získaných při vzdělávání na dálku, pokud má
pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo
podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných
při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole
v době, kdy žák nemá povinnost řádně
docházet do školy, a

Celé znění vyhlášky je k dispozici na stránkách
MŠMT.

(1) V základním vzdělávání, středním
vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází
hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé
pololetí školního roku 2019/2020
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a)

z

podkladů

pro

hodnocení

Jakým
způsobem
bude
vysvědčení
předáno žáků, se zákonní zástupci dozvědí
prostřednictvím třídních učitelů.
Dagmar Brožová

Školkové radovánky
Po vánočních prázdninách byl nový rok
pro děti i paní učitelky plný očekávání – co
nového nám asi přinese a co zajímavého
nás ve školce čeká? No, paní učitelky měly
určitě radost z nově vymalované šatny a paní
ředitelka zase z opravené a vybílené chodby
na dvůr a opravené zdi ve velké jídelně.
Za vším byla poctivá práce pracovníků
Střediska služeb města Chabařovice. A děti?
Po návratu z vánočního lenošení jsme jim
nechali chvilku adaptace, a když se v jiném
režimu zase rozkoukaly, vyměnily jsme sladké
nicnedělání za radostné tvoření.

Cvičit smysly má smysl!
Během určitého období vývoje dětí je hmat
„silnější“ smysl než zrak. Kůží vnímáme
teplotu i různé materiály. Pro děti je vnímání
světa prostřednictvím hmatu a práce
s prsty naprosto nezbytnou součástí jejich
smyslového rozvoje. Nevhodná je nečinnost
a dlouhé sezení před televizí či tabletem, kdy
prsty nevykazují žádnou aktivitu – maximálně
vodorovné klouzání po povrchu, který nemá
pro hmat a vnímání kůží v podstatě žádný
přínos. Prsty potřebují získávat informace
o okolním světě – o tvarech, teplotě, struktuře
atd. Tím si vytvářejí představu a „nahrávají“
si cenné informace. Bez toho tuhne zápěstí,
zabraňuje se jeho uvolňování, které je
důležitým předpokladem nácviku kreslení
a psaní. V rámci tohoto cvičení uvolňujeme
zápěstí a cvičíme prsty třeba tvořením z hlíny,
používáním kolíčků na prádlo, zatloukáním
hřebíků, stříháním, básničkami s ukazováním
prstů, trénováním různých úchopů (kolem
úzkých či širokých předmětů), šroubováním
a v neposlední řadě kreslením a malováním
(optimálně štětcem).

Na keramice
Každý rok patří k oblíbeným činnostem
práce s hlínou v DDM v Ústí nad Labem. Letos
si pod vedením paní Stoicové středňáčci
a předškoláci vyrobili veselé velikonoční
zajíčky a také ozdobné květináčky jako dárek
pro maminky ke Dni matek.

V Domě pokojného stáří svaté
Ludmily
Tradice nám velí uspořádat vždy karnevalové
veselí se všemi dětmi v MŠ. Letos přijela
dětem zpestřit program i „Balónková
Evička“ a k jejich velké radosti jim vytvořila
z barevných balónků, co si přály. A tak se to
po celé školce hemžilo zvířátky, kytičkami,
srdíčky apod. Děti si výtvory střežily jako oko
v hlavě, aby je bez nehody donesly v pořádku
domů. Část předškoláků čekal ale ještě jiný

úkol: Společně s našimi milými babičkami
z Charity, v rámci projektu „Mezi námi“
při mezigeneračním setkání a za pomoci
aktivizační pracovnice paní Krejčové, vytvořit
masopustní škrabošky a kloboučky. Stačilo
k tomu pár čtvrtek, barevný papír, lepidlo,
tuhé tempery a gumičky, dobrá nálada, veselé
povídání, pěkná muzika a nějaké to mlsání
nakonec. Oslavu masopustu jsme si všichni
užili a moc nám to slušelo – ostatně fotky
mluví za vše.

Tvoříme
ve školce

a

experimentujeme

V rámci přípravy na školní vzdělávání se
předškoláci také mimo jiné seznamují
s různými materiály a jejich vlastnostmi.
Získané vědomosti si pak mohou procvičit
např. v nové hře „Povídej, žížalo!“. Při ní děti
soutěží ve čtyřech družstvech. V březnu se
tak děti seznamovaly např. s legem – jeho
původem, vznikem, výrobou („Plastová
kostička“), postupem výroby plyšového
medvídka nebo knihy. Vyzkoušely si také
něco z fyziky např. při hře s MAGNETRIXEM
nebo výrobě magnetického „cvičícího
šaška“. Srovnávaly a za pomoci různých
druhů výtvarných technik vytvářely třeba
„čtvero ročních dob“. A v únoru myslely
také na přírodu. Pomocí formiček a kelímků
vyráběly „ptačí zob“. Kdo šel procházkou
k jezeru Milada, mohl si všimnout lojových
koulí pověšených na větvích stromů. Vděčný
materiál k výrobě čehokoli je pro děti papír.
A tak ve třídě Berušek letos dlouho až
do samého roztrhání vévodila velká „vesmírná
loď”, do které se vešli až čtyři astronauti. Děti
si ji za pomocí paní učitelky vyrobily z velkých
krabic a pomalovaly. Z menších krabiček zase

vyráběly za poslechu místních pověstí město
Chabařovice a zároveň se učily znát svoji
adresu.

Hola hola, škola volá!
O tom, že spolupráce MŠ a ZŠ funguje,
svědčí mimo jiné i individuálně a skupinově
provedená
diagnostika
předškoláka.
Po dohodě s paní ředitelkou ZŠ Mgr. Brožovou,
paní učitelka Mgr. Přikrylová ze ZŠ byla tak
obětavá a našla si čas na to, aby provedla se
souhlasem rodičů a za pomoci paní učitelky
MŠ Bc. Jandorové, DiS. „test školní zralosti“
u většiny dětí. Test slouží jako pomůcka pro
rodiče, kteří si nejsou zcela jistí, zda je jejich
dítě opravdu zralé a připravené na vstup
do první třídy. Test se prováděl po částech
několik dní v prostředí, které děti dobře
znaly. Pracovaly ve své třídě a v interaktivní
místnosti. Vyhodnocené údaje pak paní
učitelka Mgr. Přikrylová zpracovala a předala
rodičům. Šetření však stále ještě není
u konce. Přerušila ho koronavirová pandemie.
Doufáme, že se nám ho podaří po otevření MŠ
dokončit.
Paní učitelky MŠ
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Nouzový stav a MŠ
Po vyhlášení nouzového stavu v České
republice ohledně pandemie koronaviru, byly
podle nařízení vlády od 11. 3. 2020 uzavřeny
základní a střední školy. Mateřských škol se
toto nařízení netýkalo.
V zájmu zdraví těch nejmenších, ale i všech
dospělých, abychom ochránili jejich zdraví
a minimalizovali nebezpečí nákazy Covid-19,
byla naše mateřská škola po dohodě
zřizovatele a ředitelky MŠ uzavřena
od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání.
Provozní
zaměstnankyně
dezinfikovaly
prostory MŠ. Paní učitelky a asistentky
pedagogů se zapojily do výzvy Městského
úřadu Chabařovice, kterou koordinovala paní
tajemnice Ing. Krepindlová a začaly šít roušky
pro občany Chabařovic.
Po ukončení výzvy p. učitelky se šitím
nepřestaly a dobrovolně šily roušky pro
EUC kliniku, Masarykovu nemocnici, Domov
pro seniory na Bukově, YMCU, dobrovolníky,
poštovní doručovatelky v místě bydliště
a další potřebné.
Chtěla bych jim touto cestou za všechny
poděkovat.
Dagmar Vadkertiová

Dotace SDH Chabařovice
SDH Chabařovice získalo dotaci od NADACE
ČEZ v hodnotě 50 000 Kč. Za finanční hotovost
se pořídili ochranné prostředky proti
COVID-19. Jednalo se o obleky, masky, filtry,
bezkontaktní teploměr nebo dezinfekci.
Hasiči dezinfikují zastávky, jezdí na nákupy
starším občanům a společně s MP hlídají.
Vzájemně si v dnešní době pomáhají.
JEŠTĚ JEDNOU VELKÉ DÍKY NADACI ČEZ
ZA RYCHLOU POMOC.
Libor Verner
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Nejenom pandemie
Pandemie je slovo, které na nás působí
již dlouhou dobu a ze všech stran. Slovo,
které nemá moc dobrý, příjemný zvuk. Ani
pohmatem, když ho napíšete, nepůsobí
dobře. No bodejť, vždyť to, co je s ním spojeno,
trápí lidstvo od nepaměti. Je to vlastně
epidemie velkého rozsahu, zasahující do více
kontinentů. Býval to tyfus, neštovice, mor.
V neposlední řadě pak chřipky s přívlastkem
podle toho, kde vznikly. Španělská, asijská,
hongkongská a mexická prasečí.
V současné době, a sice od listopadu 2019 je
to pandemie Covid-19. Přišla znenadání, bez
varování a ani pořádně nevíme, jak vlastně
vznikla a tedy, jak s ní naložit a bránit se jí.
Raději pojďme od toho.
Když se podíváme do historie Chabařovic,
tak naštěstí to nebyly pandemie, které nějak
výrazně ohrozily naše město. Byly to spíš
války, ale i požáry. Ten nejhorší, s největším
dopadem na město, se odehrál roku 1697.
V noci z 31. října na 1. listopadu 1697 vzplanul
na horním předměstí, nedaleko horní brány,
dům Alžběty Richterové. Shořelo celkem
113 domů a 40 stodol. Zničen byl i kostel
s vnitřním vybavením. Chabařovice tímto
požárem přišly o část důležitých písemností,
především o městské knihy. Jako zázrakem
zůstala zachována fara.
Velkým strašákem byl i mor. Rozsáhlá
epidemie přišla v roce 1680 z východu.
Vyžádala si mnoho obětí i v Českém království.
Památkou na ní jsou známé morové sloupy,
vyskytující se převážně ve velkých městech.
Věřilo se, že tyto morové sloupy mohou

města ochránit od zmíněné pandemie. Ale tak
trochu to byla i móda, budovat tyto sloupy.
Jsou to vlastně monumentální sochařská
díla. Vznikaly v Evropě, zejména v baroku
a stavěly se i jako poděkování za odeznění
moru. Nádherný morový sloup je například
v Teplicích.
I Chabařovice měly svůj morový sloup,
třebaže zde v matrikách je „podezření z moru“
uvedeno, jako příčina úmrtí pouze u jednoho
občana, Andrease Müllera. Hned po odeznění
bezprostředního
nebezpečí
epidemie,
nechala městská rada postavit na náměstí,
nedaleko kostela rovněž morový sloup. Nic
moc honosného a příliš uměleckého. Prostě,
co místní kasa snesla. Jednalo se asi o 3,5
metrů vysoký sokl, na vrcholku se železným
křížem, jako výraz vděčnosti nad tím, že
městečko bylo uchráněno božího hněvu.
Ale pozor, někde a u někoho je za morový sloup
považován i sloup Mariánský, stojící na hraně
silnice naproti poště. Mariánské sloupy se
sochou Panny Marie Neposkvrněného početí
vznikaly rovněž v baroku v rozmezí let 1650
– 1670. Chabařovický Mariánský sloup míval
ještě čtyři rohové sošky. Kam se poděly dvě
sošky, jsme se snažili dopátrat za pomocí naší
spolupracovnice, zástupkyně šéfa Archivu
v Ústí n. L., paní PhDr. Věry Hladíkové. Dokonce
máme od ní kopii dopisu o snesení dvou soch,
ale za jakým účelem a kam, neznámo.
Ale zpět k morovému sloupu. V roce 1844 byla
dokončena nejdůležitější silnice na hranici
Hrbovic ve směru na Ústí. Tato investice byla
vyvolaná zejména pro zefektivnění přepravy

vytěženého uhlí z šachet v okolí Chabařovic.
Při rozšiřování této komunikace poblíž
katolického kostela byl zlikvidován i zmíněný
morový sloup, jako památka na epidemii,
která naštěstí Chabařovice minula. Morový
sloup se bohužel na fotografii nedochoval,
ani v jiné výtvarné podobě.
Přikládám fotografii zmíněného Mariánského
sloupu pořízenou v dubnu 2020.
Stanislav Sochocký
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Fotbalový ples bavil přes dvě stovky
návštěvníků
Nikdo to tehdy netušil, ale 5. ples fotbalu
v Chabařovicích byl na dlouho poslední
společenskou akcí ve městě. Jen pár dní
po události konané v sobotu 7. března
vyhlásila vláda v souvislosti s pandemií
koronaviru nouzový stav.
Dlouho vyprodaná slavnost, kterou pořádal
FK Slovan Chabařovice tradičně v Kulturním
domě Zátiší, bavila přítomné. Tancechtivé
publikum naladilo travesti show, hlavním
bodem plesu bylo půlnoční překvapení
v podání hráčů a trenérů fotbalového klubu.
V tradičně nápadité a gradující choreografii
Jany Müllerové tančili v kostýmech pračlověků
a na hudbu z filmu Řek Zorba; osazenstvo
vřískalo a jako tradičně si vyžádalo přídavek.
Sešlo se přes 210 lidí, kteří si užili i bohatou
tombolu. V ní nechyběl dres odchovance
Michaela Lüftnera.
Petr Bílek
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Memoriál Jiřího Hurycha se letos
v Chabařovicích nepojede
Jaro je každým rokem období začátkem
plochodrážní sezóny, ale letos je všechno
úplně
jinak...
Koronavirová
nákaza
ovlivnila celou planetu, takže i sport, který
pochopitelně musí ustoupit před zájmem
společnosti, a to je hlavně zdraví nás všech.
Proto jsme jako klub museli udělat zásadní
rozhodnutí, jak to bude v letošním roce...
bylo to hrozně těžké, do 31. 3. byl termín pro
zaplacení poplatků za přihlášené závody,
nikdo z nás ale nevěděl, jak se bude nákaza
šířit a vyvíjet, a jelikož plochodrážní sezóna
trvá od dubna do října, a je zde účast
zahraničních jezdců, raději jsme odstoupili
ze všech přihlášených závodů formátu MČR,
Přebor ČR i 1.liga ČR, která měla mít po 20
letech v Chabařovicích premiéru, o to nás
více mrzí, že se to letos neuskuteční, takže
se budeme těšit na příští rok, a přejeme si,
abychom se setkali všichni ve zdraví a v plné
síle.

Až se ale situace uklidní, určitě uspořádáme
u nás závody pro děti – Speedway mini cup
(125 ccm).
Dovolte,
abychom
vám
poděkovali
za pochopení a popřáli všem pevné zdraví,
v této nelehké době a zachovejte nám přízeň.
“Společně to zvládneme” – Speedwayclub
v AČR.
Foto: Eduard Krčmář - špičkový plochodrážník
ČR, jezdí rád do Chabařovic trénovat i radit
juniorům.
Jiřina Šifaldová

Abychom uctili alespoň vzpomínku na Jiřího
Hurycha, pohráváme si s myšlenkou, že
bychom oslovili pořadatele jiného stadionu
v České republice, kde se možná nějaké závody
pojedou, abychom mohli jednou jízdou
v závodu, uctít památku našeho závodníka,
který tragicky zahynul v roce 1991 ve Francii.
Vítěze této rozjížďky, bychom ocenili a zapsali
do listiny vítězů.

Fotbalový Slovan děkuje za úžasné
gesto rodičů
Stejně jako v ostatních sportovních klubech,
i ve fotbalovém Slovanu Chabařovice se
vinou pandemie koronaviru, který na měsíc
a půl téměř zastavil život. „Zrušily se všechny
tréninky, nesmělo se využívat zázemí, žádný
tým nemohl trénovat. A protože se soutěže
nedohrály, nemohlo se naše áčko posunout
o soutěž výš,“ uvedl místopředseda klubu
Lukáš Král koncem dubna, kdy se přísná
hygienická opatření začala uvolňovat a hráči
Slovanu se vrhli do tréninku v rámci daných
mantinelů.
První mužstvo Slovanu přezimovalo ve II.
okresní třídě Ústecka na vedoucí příčce.
„Pro kluky je trošku zklamání, že nemohli
bojovat o postup, ale co se dá dělat, zdraví
je přednější,“ řekl Král smířlivě. „Fotbalový
svaz uzavřel ročník umístěním po podzimu.

Takže jsme mistři okresu, ale bez postupu
do I. B třídy. Kluci to berou, jak to je, nic s tím
neuděláme.“
Nařízené volno využil klub k úklidu zázemí
a zvelebení trávníku. „Poprvé jsme ho
vyčesávali vlastním strojem, tedy svépomocí.
Neplatili jsme firmu, čímž jsme za jedno
vyčesávání ušetřili 25 tisíc korun,“ prozradil
Král. „Také jsme koupili substrát, trávník se
proházel, propíchal a prosel. A vyhrabávali
jsme místa s uschlou trávou po loňském
extrémně suchém létě.“
Zda bude mít pandemie koronaviru a s ní
související omezení dopad na finanční kondici
klubu, to se teprve uvidí. „Doufám, že ne. Když
se hřiště pronajímá, tak v létě. Nabídli jsme
rodičům našich mládežníků, že za měsíce bez

tréninků nemusí hradit příspěvky, ale oni sami
řekli, že je budou platit dál a že peníze máme
využít na děti. Což je hezké gesto,
za které jim děkujeme.“
Petr Bílek
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Chabařovice pod taktovkou krizového
řízení
Přestože obec našeho typu nezřizuje tzv.
krizový štáb, bylo ale nutné operativně řešit
situace, které přinesl nouzový stav v České
republice, proto jsme vytvořili krizový
tým. Jeho součástí byli starosta Mgr. Josef
Kusebauch, místostarosta p. Libor Verner,
velitel Městské policie Chabařovice p. Josef
Šittner, velitel Jednotky sboru dobrovolných
hasičů p. Rudolf Beneda a tajemnice
Městského úřadu Chabařovice Ing. Věra
Krepindlová.

dohled nad dodržováním všech přijatých
opatření
poskytování informací občanům města
Chabařovice
pomoc seniorům nebo koordinace
dostupnosti poskytování služeb veřejnosti
městským úřadem.

koordinace šití bavlněných roušek pro
všechny občany města Chabařovice v počtu
více jak 3 tisíce kusů

Všichni jsme se potkali s něčím takovým
poprvé, ale přesto jsme to zvládli dobře. Vždy
je potřeba počítat s tím, že ne všechny věci
půjdou tak, jak si je představujeme. Na druhou
stranu je dobré, když v sobě umíme najít
porozumění, toleranci a snahu naslouchat
těm druhým. Naučili jsme se více používat
technologie, které umožňují bezkontaktní
styk a děkuji všem, že to respektují a snaží se
na ně také přejít, byť je to jenom například
obyčejné poslání místního poplatku na účet.

zajištění
dezinfekčních
na
veřejných
místech,
autobusových zastávek,

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se zapojili do řešení této mimořádné
situace. Stejně tak chci poděkovat i těm, kteří

Pravidelně jsme se jednou nebo dvakrát týdně
potkávali prostřednictvím videokonferencí
a řešili spoustu úkolů, abychom zajistili
bezpečné město pro naše občany. Mezi
nejvýznamnější úkoly tohoto týmu patřily:

prostředků
dezinfekce

svou pomoc nabídli. Přestože jsme ji nyní
nevyužili, může přijít doba, kdy ji budeme
potřebovat.
Věřím, že tahle koronavirová krize bude brzy
za námi, všichni se zase spolu potkáme,
nejenom se svými blízkými, ale i se svými
přáteli. Moc se na to těším, protože i mně už
se moc stýská.
Věra Krepindlová

Hojná plesová sezóna, soutěže
a změna v podmínkách výuky v ZUŠ
s příchodem pandemie
klavíru a kytar, kde zabodovalo mnoho našich
žáků. Kterým samozřejmě gratulujeme.
Taneční obor byl těsně před omezením
provozu na soutěži Elitery v Lounech, kde
děvčátka z přípravného ročníku z pobočky
v Chlumci vybojovala 3. místo.

Než započala „koronavirová“ krize a my jsme
museli uzavřít dveře ZUŠ, stihli jsme mnoho
naplánovaných akcí.
V únoru jsme jak učitelé, tak žáci byli
v jednom kole. Probíhaly soutěže MŠMT ve hře
na kytaru, ve hře na smyčcové
nástroje a ve hře na klavír. Bohužel
ani jedna soutěž se nedokončila.
I přesto se stihla okresní kola
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Naši
zpěváci,
kteří
postoupili
z celorepublikového kola, v soutěži Česko
zpívá, se účastnili 8. 3. v Konferenčním centru
Aquapalace hotelu Praha výběrového kola.
Zde se účastnilo vybraných 174 soutěžících.
Do dalšího kola postoupily Terezka Černá
a Kateřina Smržová. Slečnám patří veliká
gratulace. Soutěž je velmi prestižní s velikou
účastí. Další kolo je odloženo. O náhradním
termínu se jedná. Taneční obor měl v plánu
ještě další soutěže, které se měly pořádat
průběžně až do konce školního roku.

Než jsme museli zavřít, stihli jsme dvoudenní
workshop s úžasnou, energií nabytou Petrou
Parvoničovou. Dívky se naučily krásné
choreografie, plno nových zvedaných figur
a seznámily se blíže s jazz dance. Byly to velmi
náročné dva dny, které si rádi zopakujeme
někdy v budoucnu.
Plesová sezóna nám neunikla a letos byla
pro nás v doposud největším rozsahu.
Taneční obor vystupoval celkem na osmi
plesech, tančil v Libouchci, Tisé, v Chlumci
i v Chabařovicích, kde se představil hned
s několika tanci odlišných tanečních stylů.
Školní orchestr byl součástí dvou plesů
v Chabařovicích.
Koronavirus nám překazil mnohá vystoupení
a koncerty. Měli jsme být opět součástí Dne
pro neziskovky v Teplicích, školní orchestr se

měl představit na Pivním jarmarku v centru
Ústí nad Labem a zahrát na akci Swingová
tančírna v Národním Domě ÚL. Měli jsme
domluvené spolupráce s mnoha organizacemi
jako je Oblastní Charita, Centrum Ovečka ÚL
a jiné. V rámci celorepublikového projektu
ZUŠ Open jsme společně s ostatními
ZUŠ v kraji chystali v Teplicích celodenní
happening, který měl probíhat v Šanovské
mušli a v Zahradním Domě. Součástí měly být
i dílny a různé workshopy pro veřejnost. Tyto
a ostatní plánované akce jsme museli odložit,
ale věříme, že o to víc si je užijeme v lepších
časech.
Od března jsme zavedli distanční výuku,
která se po rozpačitých začátcích nakonec
velmi slušně rozjela. Každý učitel našel cestu,
jak i nadále s žákem komunikovat a někteří
v takové komunikaci našli zalíbení. I když
z počátku bojovali s počítačovou technikou
nebo aplikacemi, všichni se do výuky na dálku
zapojili a fungovali.
Někteří pedagogové si dokonce pochvalovali,

že mohou mít s žákem delší hodiny, žáky
příprava baví, online hodiny zvládají
i ve větším rozsahu než během standardní
výuky. Někteří žáci si vyžadovali hodinu
i dvakrát v týdnu. Při plnění úkolů došlo
i na zapojení všech příslušníků domácností.
Což nás velmi těší, protože jsme tu také proto,
abychom vám čas zpříjemnili, a bonus pro
nás je, když vidíme, že vás hudba baví v celé
rodině.
Školní emailové schránky jsou plné videí,
které nám žáci a jejich rodiče po celou
dobu distanční výuky posílali. Některá jsme
zveřejnili na Facebooku a Youtube kanále
školy. Výtvarný obor, taneční obor i literárnědramatický také našel formu, jak pracovat
na dálku. U těchto kolektivních oborů to
ale bylo trochu složitější. Ale i tady vzniklo
několik krásných prací.
V letošním školním roce už žádná veřejná
vystoupení neproběhnou. Ale žáci se
do školy vrací. Ve zpřísněných hygienických
podmínkách se provoz od 11. 5. vrací „skoro“

do starých kolejí. Škola nakoupila dezinfekce,
první je u vstupu do budovy, další pak v každé
třídě, na chodbách a na toaletách. Část
výuky jsme uzpůsobili novým požadavkům
a podmínkám. Žáci jsou u nás opět vítáni.
Protože se blíží konec školního roku, čeká
nás ještě zápis nových žáků pro nadcházející
školní rok. Tento zápis bude probíhat v týdnu
od 15. do 19. 6., veškeré informace budou
zveřejněny na webových stránkách školy
a na informační tabuli před školou. V jiných
letech si uchazeči mohli vyzkoušet všechny
hudební nástroje, letos se budeme snažit také
připravit zajímavý zápis, ale opět budeme
muset přihlédnout k novým hygienickým
požadavkům. Nikdo z nás nechce ohrozit
zdraví ostatních občanů.
Sledujte naše stránky, Facebook, nově
Youtube kanál a těšíme se na shledání.

Táňa Dědovská
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Nouzový stav při pandemii – jak bylo
a jak bude?
Pandemie – Koronavirus, to už od počátku
března nás absolutně bezprecedentně
ovlivňuje několik týdnů a bude ovlivňovat
i následující týdny, měsíce i roky (?). Nikdo
z nás nezažil jiné pandemie v minulosti – mor,
choleru, španělskou chřipku. Z pohledu této
pandemie nás jen okrajově zasáhly epidemie
třeba ptačí chřipky, neštovic či žloutenky.
A také ekonomické krize z let 1933 nebo 2008
jsou jen odvarem toho, co nám předpovídají
renomovaní ekonomové či politici u nás
i ve světě.
Přímo a nepříjemně na nás už dolehla opatření
vlády o zákazu vycházení, nemožnosti cest
do zahraničí a zpět, uzavření škol, obchodů,
hotelů a restaurací a další restrikce směřující
k potlačení nebo alespoň snížení těžkých
následků této pandemie. Očekávaný propad
ekonomiky určitě poznamená i sport, včetně
toho našeho, amatérského – výkonnostního.
A samozřejmě s tím souvisí uzavření všech
sportovišť.
Co mne osobně deptá, je to, při mém věku
více než 70 let a s celoživotními zdravotními
problémy právě v oblasti plic, že případné
nakažení touto nemocí může znamenat
vážný průběh léčení. Proto se držím doma
a zbývá mi sledování TV bez sportovních
přenosů, které byly u mne rozhodující náplní
sledovaných pořadů TV. A strávit média se
zpravodajskými pořady s katastrofickými
scénáři a s předváděním se politiků, to je pro
jednoho příliš mnoho.
Takže sport jde v této době do velkého
útlumu. Až teprve od konce dubna se trochu
vyjasňuje, když podle scénářů bude možné
postupně i na amatérské úrovni provozovat
svůj sport, zatím tedy jen v tréninkových
podmínkách, nikoliv soutěžních.
Volejbalové
soutěže
byly
ukončeny
po vyhlášení nouzového stavu a už se
nebudou dohrávat. Zatím není jasné, jak to
bude s postupy a sestupy, a tak avizované
přihlášky do soutěží ročníku 2020/2021
nejsou zatím přesně specifikované. To se týká
především A-družstva mužů, které bylo před
násilném ukončení soutěží na 9. místě 2. ligy.
Nohejbalové soutěže tohoto roku jsou
zatím velkou neznámou a teprve následující
týdny ukáží, jak to bude pokračovat. Zatím
nechceme přijít o soutěže 2 družstev mužů
v krajském přeboru a 1 družstva
mužů v okresu, stejně tak o turnaje
mládeže v rámci přeboru kraje.
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Příprava na novou sezónu už proběhla, hlavně
na venkovních hřištích. Podle podmínek
opatření k pandemii byly organizovány
po dvojicích brigády na zprovoznění
antukových i beachvolejbalového kurtu,
základní úklid hlavně po velkých prořezávkách
stromů v areálu, které nechalo město na náš
popud provést odbornou firmou.
Je třeba vyzdvihnout snahu o zprovoznění
areálu, o což se nejvíce zasloužili nohejbalisté,
rodina
Moníkových
a
volejbalisté
neregistrovaného družstva. Ke zprovoznění
šaten, sprch, klubovny a souvisejících prostor
nastoupí ještě ženy B-družstva, jakmile bude
ve výhledu možnost využití těchto prostor.
Nejdříve
začaly
tréninky
nohejbalu
a beachvolejbalu v maximálním počtu 2 x
2 sportujících, od středy 29. 4. začalo další
rozvolnění sportování max. 5 x 5 sportujících,
což znamená omezený trénink antukového
volejbalu a plný trénink nohejbalu. Zatím
ale bez možnosti užití šaten a sprch, jen
s možností použití WC při zabezpečení
nařízených hygienických podmínek.
Mezinárodní nohejbalový kemp mládeže po 10
letech skončil. Takže letos žádné přípravy,
ani starosti, jestli by to vůbec bylo možné
pořádat. Chceme pokračovat s nohejbalovou
mládeží, ale zatím není jasné, jak budou
realizovatelné normální tréninky, ale také zda
bude možné se zúčastnit soustředění, které
jsme si v zimě naplánovali (Modřice, Karlovy
Vary).
Vlastimil Pabián

A další tragédie na obzoru?
Sucho, sucho a zase sucho. Před několika dny
jsme z médií zjistili, že meruňky (a švestky,
jablka, …), zase nebudou, protože přišly ranní
mrazy – prakticky každoroční scenérie našeho
klimatického pásma. A sucho je tady taky už
mnoho let se stejnými hrozbami zemědělců
a politiků. Pan ministr životního prostředí se
po roce probudil a předpovídá katastrofu,
aniž by se celý rok staral, abychom na ni byli
připraveni.
I my se chceme připravit na rozhodnutí
úředníků – kdy dojde k zákazu odběru
povrchové vody na stříkání zahrad, hřišť
a napouštění bazénů. A asi jen komerční
lobby si mne ruce, že se to bude dělat ne ze
zdrojů užitkové vody, ale za dobře zaplacenou
pitnou vodu. A to už nemluvím o tom, že se
v řadě případů stalo úředníkům naschvál, že
po vyhlášení striktních opatření začalo pršet
a vody bylo dost. Jenže s tím si hlavu úředníci
nelámou, zákazy vyhlásí na několik měsíců,
a dokonce platí i v říjnu, kdy už nikdo zahrádku
nezalévá a vody je většinou habaděj.
Už v sedmdesátých letech minulého století si
pořídili chabařovičtí sportovci rezervoár vody
s přítokem z místního potoka a přes rozvod
čerpadly mohli za málo peněz stříkat hřiště.
K tomu se ještě připojili zahrádkáři z blízké
kolonie a tím si taky vyřešili problém s vodou.
S postupem času se zařízení pro odběr vody
modernizovalo až do dnešní podoby. Vody
bylo i v dobách největšího sucha dost, potok,
alespoň co si já pamatuji, nikdy nevyschnul.
Studnu (jak ji trochu nepatřičně nazýváme)
nikdo neschvaloval, prostě se svépomocně
vybudovala. Nejdříve výkop, usazení skruží,
betonové základy, to byla práce především
fotbalistů. Pak už se připojili i volejbalisté
a zahrádkáři a realizovalo se oplocení,
rozvody elektrické energie a čerpané vody,
později i zastřešení.
V roce 2012 změnou zákona bylo nutné
odběr vody zlegalizovat a přes náročné
schvalování bylo dosaženo povolení na 7 let.
V minulém roce opět náročným schvalovacím
řízením se podařilo o dalších 7 let povolení
prodloužit. A to povolení bylo velmi důležité
při rekultivaci koryta potoka v roce 2017. Bez
něj by nám přítok do studny zahradili a byli
bychom bez tohoto zdroje.
No to je sice dobře, že máme užitkovou vodu
ze zdroje, který je k dispozici hned vedle
sportovního areálu, ale … Už se možná hodně
přibližuje doba dalšího zákazu po celé letní
období, v republice už některé obce a oblasti
k tomu přistoupily.

Stříkání antukových kurtů je důležité nejen
z hlediska udržitelné kvality těchto hřišť,
ale neméně důležitá je i otázka znečišťování
okolí červeným prachem při větrném počasí.
To asi mohou sousedé potvrdit. Myšlenkou
jiného zdroje užitkové vody pro tyto účely
se zabývám už řadu let třeba z důvodu
neustálé potřeby starat se o dostatek vody
v přečerpávací nádrži.
Při povědomí a vlastní zkušenosti, že v tomto
prostoru je dostatek spodní vody už v malé
hloubce, se nabízí docela jednoduché
řešení. Vyhloubit studnu v nejbližším okolí
antukových kurtů a zajistit si tak dostatek
vody pro potřebu stříkání, v pozdější době
i snad pro rozvod užitkové vody ke sprchám
a záchodům pro úsporu pitné vody a snížení
nákladů na provoz sportovního areálu. Další
myšlenkou je i automatizované zavlažování
centrálního kurtu – úvodní studie už byla
zpracována před několika lety.
Město zatím dalo souhlas s provedením
zkušebního výkopu a s případnou výstavbou
kopané studny. Spolu s kamarády jsme

připravili žádost o poskytnutí finančního
příspěvku od SVS na realizaci stavby,
což bylo vyslyšeno a už se podepisuje
smlouva na tento finanční dar. Hned nato
byly zahájeny přípravné práce především
v oblasti schvalovacích dokumentů, povolení
vodoprávního úřadu, zpracování projektové
dokumentace, včetně stavebního povolení.
To je ale velmi náročná činnost, která nemusí
být v této době sucha úspěšně završena.
Pokud by ale příslušné úřady stavbu
povolily, můžeme mít studnu v hrubé stavbě
a možná s provizorním provozem ještě před
prázdninami.
To vše ale je zatím ve stádiu přání
a počátečního nadšení. Snad budeme
vyslyšeni a dobrá věc se podaří. Je před námi
ještě hodně práce a úsilí, ale věřím v konečný
úspěch. Snad v příštím vydání Chabařovických
novin budeme moci konstatovat úspěšné
završení této potřebné akce.

Vlastimil Pabián
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Motoareál Chabařovice před zahájením
sezóny zase trochu prokoukne
V Motoareálu se připravujeme na sezónu
2020, zbourali jsme „tescobarák“, který byl
v havarijním stavu a již se nedal využívat,
a děláme na nových prostorech, abychom
mohli trénovat a nadále provozovat
motocyklové sporty, než se postaví nové
prostory zázemí. Zároveň opravujeme dráhy
po sezóně 2019, které využíváme především
pro náš klub mladých motorkářů.
Martin Fridrich
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Bez koncepční práce je to jen o chaosu,
bez vize, a skákání od jednoho 				
k druhému…
Pravidelně vás na stránkách Chabařovických
novin seznamujeme s výsledky různých
jednání, popisujeme průběh příprav té či
oné investiční akce, zveřejňujeme výsledky
dotazníkových šetření, zveme vás na veřejná
projednání, přibližujeme vize a plány
vedení města, průběžně vyhodnocujeme
koncepční dokumenty města, hledáme
možnosti financování, využití dotačních
titulů, stanovujeme koncensus v prioritách,
abychom naplnili představy většiny obyvatel
města. Zároveň vykládáme na stůl všechny
karty, a tak si pokaždé můžete prohlédnout,
jak je rozpočet města sestaven, a co vůbec
omezené zdroje umožňují. Proto je koncepční
práce tak důležitá, a na koncepčních
a strategických dokumentech jsou i dotační
tituly postavené.
Trochu nám do všeho „hodil vidle“ koronavirus
a s ním spojené ekonomické dopady. Dle
aktualizované daňové predikce MFČR ze dne
24. 4. 2020 je předpokládaný propad daňových
příjmů pro obce ve výši 10,4 % (na začátku
pandemie byly odhady téměř 20 %), v našem
případě tak můžeme hovořit o tom, že nám
může pro tento rok chybět až 4,5 mil. Kč.
Koncepční a systémová práce však není
postavena jen na krátkodobých plánech,
a tak se i nadále snažíme jednotlivé priority
postupně naplňovat, či se k jejich naplnění

přibližovat. Aktuálně tak bylo RM a následně
ZM předloženo každoroční vyhodnocení
Programu rozvoje města Chabařovice 2017 –
2022. Znění tohoto dokumentu bylo schváleno
na zasedání ZM dne 20. 2. 2017, usnesením č.
126/2017.
Jedná se o základní plánovací dokument,
kde město shrnuje to, kdo jsme, kde jsme,
a i vytváří představu o tom, kam by vývoj
našeho města měl směřovat v následujících
letech. Zajištění řízení a naplňování tohoto
koncepčního dokumentu je agendou rady
města a zastupitelstva města, na jeho
úspěšné realizaci se však svou měrou podílí
všichni občané, jejich spolky a sdružení,
stejně tak i podnikatelské subjekty ve městě.
Naplňování stanovené vize a cílů je
průběžně sledováno a vyhodnocováno, a to
s periodicitou jednou ročně. Vyhodnocení
č. 1 bylo schváleno ZM dne 18. 6. 2018, č. 2
schváleno ZM dne 18. 4. 2019. Nyní proběhlo
v RM vyhodnocení č. 3 a je předloženo
ke schválení ZM.
Před dokončením je Koncepce sportu města
Chabařovice na období 2020 – 2030, průběžné
informace jste si v uplynulých číslech přečetli.
Nyní jsme ve fázi, kdy je zkompletována
SWOT analýza, a na základě ní a výsledků
z dotazníků jsou precizovány specifické cíle
a opatření k jejich naplnění. Již v brzké době

dojde k diskusi a schválení v orgánech města.
Dalším zásadním dokumentem, je analýza
EPC, o které se v tomto vydání novin zmiňuje
zastupitel města pan Tichý. Bez takovýchto
nástrojů se k obnově majetku města zkrátka
neobejdeme a k využití tohoto nástroje
k financování potřeb města proběhne
velká diskuse, a to s ohledem na zákonem
omezenou výši zadlužení města.
Velmi důkladně si tak musíme udělat jasno
a namodelovat si cashflow následujících
let. Mimo jiné nám k tomu poslouží tzv.
Akční plán, jinými slovy seznam prioritních
projektů města, který vychází z rozvojového
plánu města. Pracujeme tak na vypracování
plánu, který zohlední postup rozpracovanosti
jednotlivých prioritních projektů, jejich
dotační možnosti a způsob financování
s vazbou na budoucí rozpočet města.
Projekty jsou v současné době v celkové
hodnotě cca 140 mil. Kč …v této souvislosti
tak hloubavé duše odkazuji na pravidelné
představení rozpočtu a jeho každoroční
finanční možnosti…
Připravuje se rovněž zpracování koncepce
školství, avšak časové kapacity zapojených
osob jsou omezené, a tak je třeba
být trpělivý.
Jiří Hladík
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Informace městské policie za uplynulé
Vážení spoluobčané, i v této složité době
Vás chceme informovat o dění v našem
městě a o činnosti strážníků městské policie
za období březen 2020 až duben 2020.

Březen 2020
Městská policie eviduje od 01. 03. 2020 do 31.
03. 2020 celkem 68 událostí různého druhu.
8. 3. 2020: usměrňování dopravy u dopravní
nehody v ulici Ústecká, kdy místo bylo
za pomoci HZS Ústí n. L. a JSDH Chabařovice
plně zprůjezdněno a odklizeno až po setmění.

vyhlášené nouze) zjistila na místě známé
závadové osoby, navíc pod vlivem alkoholu.
Opilci narušující nejen veřejný pořádek
byli ihned důrazně vykázáni z veřejného
prostranství – tak poté učinili. Žádost o sanitu,
kterou si údajně sami na pomoc přivolali, byla
hlídkou s ohledem na stávající situaci pro
zjevně zbytečné vytížení zdravotníků zrušena.
17. 3. 2020: město Chabařovice, Městská
policie Chabařovice a hasiči Chabařovice,
zavedly službu rozvozu základních potravin
a léků pro seniory, a to po dobu vyhlášeného
nouzového stavu.
25. 3. 2020: Povinné nošení roušek.
V Chabařovicích Městská policie ve dvou
případech udělila pokutu těm, co na veřejnosti
ohrožují ostatní a jejich nezodpovědné
chování je výsměchem ostatním občanům,
kteří nařízení vlády respektují.

12. 3. 2020: byl Vládou ČR vyhlášen nouzový
stav, kdy Městská policie Chabařovice
společně s JSDH Chabařovice slouží společné
hlídky, tak aby byla zajištěna bezpečnost
v našem městě a následná pomoc občanům.
14. 3. 2020: navečer výjezd s AED
(defibrilátorem), muž – otrava CO, MP
Chabařovice společná hlídka s JSDH, na místě
ihned poté ZZS ÚK, PČR Chlumec a HZS Ústi
nad Labem.

16. 3. 2020: i přes karanténu v půl deváté
večer na Husově náměstí nahlášeno vzájemné
napadání osob mezi sebou.
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Společná hlídka MP + SDH
Chabařovice (takto po dobu

Po několika marných výzvách k nošení roušky
bylo jednání prvního muže ohodnoceno
deseti tisíci korun a v druhém případě, také
po neuposlechnuté výzvě, dostal muž pokutu
5 000 Kč.
25. 3. 2020: Na základě přijatého oznámení
od místního občana, byl proveden výjezd
s JSDH Chabařovice do ulice Smetanova, kde
naproti rybárně neodtékala voda ve strouze
podél silnice a tím vznikala v noč-ních
hodinách přes silnici ledová stopa. Strouha
byla JSDH prokopaná a voda tak mohla
odtékat do kanálu.

27. 3. 2020: Proběhly první nákupy potravin
pro seniory nad 70 let. K tomu jsme vyzvedli
i pár receptů na léky u MUDr. Vondráka.
Nebojte se kontaktovat MP Chabařovice nebo
JSDH Chabařovice. Jsme tu pro vás.
30. 3. 2020: Vyjížděla hlídka MP k případu,
kdy měl muž po déle trvajících neshodách
plivat na paní ve vě-ku 61 let se slovy “tady

máš coronavirus ty s....” Přesto, že dle lustrace
nebyl muž pozitivní na přítomnost viru, tak
jeho jednání bylo pro podezření z přestupku
dle § 7 zák. č. 251/2016 Sb., a dále § 34/1a
Krizové-ho zákona, oznámeno správnímu
orgánu.
31. 3. 2020 v 16.15 hod: Při kontrolní činnosti
v centru města hlídka zjistila, že čtyři osoby
nedodržují naří-zení vlády o zákazu pohybu
osob a shlukují se do party. Osoby hlídka
MP na místě poučila s tím, že celá věc bude
oznámena ke správnímu orgánu krajské
hygienické stanice Ústí nad Labem.
31. 3. 2020 v 19:26 hod: Bylo oznámeno
občanem, že v ulici Marie Kršňákové
(spojovací cesta za domem čp. 123) je nějaká
parta postávajících, kteří zde pravděpodobně
popíjejí alkohol. Po příjezdu na místo bylo
zjištěno, že je zde dvojice mužů, která popíjela
alkohol a nedodržovala nařízení vlády
o zákazu volného pohybu osob na veřejném
prostranství. Hlídka oba muže poučila s tím,
že celá věc bude oznámena ke správnímu
orgánu a oba muže z místa vykázala.

Duben 2020
Městská policie eviduje od 01. 04. 2020 do 30.
04. 2020 celkem 54 událostí různého druhu.
1. 4. 2020: v odpoledních hodinách byl hlídce
nahlášen požár u bývalých Zalužan. Na místo
dorazil HZS ÚL, JSDH Chabařovice a PČR
Chlumec. Hlídka MP na místě do ukončení
zásahu usměrňovala v dané lokalitě provoz.

období
3. 4. 2020: proběhla dezinfekce všech
autobusových zastávek ve městě Chabařovice
a Roudníky. Za skvělou práci děkujeme naší
JSDH Chabařovice, a především veliteli hasičů
panu Benedovi.

strany k protiprávnímu jednání. Hlídka MP
společně s PČR Chlumec, která následně
přijela hlídce na pomoc, po zákonných
výzvách, které osoby nerespektovaly, použila
hlídka donucovací prostředky, a obě osoby
skončily v poutech.

majitele zahrady, který doutnající kompost
uhasil hadicí.

16. 4. 2020: bylo hlídce oznámeno vozidlo
mimo pozemní komunikaci. Hlídka na místě
zjistila, že se jednalo o dopravní nehodu
bez zranění, kdy řidič vozidla nezvládl řízení
motorového vozidla.
27. 4. 2020 v 18:20 hod: vyjela hlídka MP
na žádost PČR Chlumec k jezeru Milada, a to
z důvodu pátrání po chlapci ve věku 7 let,
který se ztratil matce z dohledu na kole.
Chlapec byl vypátrán hlídkou PČR u vozidla,
kde čekal na svou matku.

6. 4. 2020: bylo hlídce MP oznámeno zranění
osoby v místní části Roudníky. Poskytnutí
první pomoci, na místě OOPČR Chlumec,
MP Chabařovice a RZS Ústeckého kraje (Vše
dobře dopadlo).

19. 4. 2020: bylo hlídkou MP zjištěno, že
někdo poškodil výplň zastávky MHD v ulici
Náměstí 9. května. Celá věc byla oznámena
na městský úřad a městská policie pátrá
po vandalovi. Pokud někdo v daný čas viděl
osobu nebo osoby, které zastávku mohly
poškodit, ať informuje MP, děkujeme.

7. 4. 2020 v 13:30 hod: bylo přijaté oznámení
o spícím muži na zastávce Chabařovice
u bývalého Kostela. Na místě zjištěn muž
(32 let), který byl v silně podnapilém stavu
a s hlídkou nedokázal komunikovat. Z důvodu
silné opilosti (3 promile) byla na místo
přivolána RZS ÚL, která si muže odvezla
na vyšetření (detox).

Městská policie a JSDH Chabařovice v době
vyhlášení nouzového stavu pomáhaly starším
občanům, kdy se jednalo o nákup potravin,
vyzvednutí léků či žádali o jinou pomoc, která
jim byla následně poskytnuta.

22. 4. 2020 v 02:31 hod: bylo požádáno
o pomoc v DPS, kdy jedna starší paní upadla
na zem a nemohla se již zvednout. Hlídka MP
paní zvedla a posadila zpět na lůžko, paní
nebyla zraněna a lékařské ošetření odmítla.

12. 4. 2020: ve večerních hodinách při
kontrolní činnosti v ulici Smetanova bylo
hlídkou MP zjištěno, že šest osob nedodržuje
vládní nařízení. Tyto osoby hlídka upozornila
na porušování vládního nařízení, kdy dvě
osoby toto nerespektovaly a začaly být
na hlídku vulgární a stálé docházelo z jejich

V době vyhlášeného nouzového stavu se
Městská policie Chabařovice zaměřovala
především na kontrolu dodržování vládních
nařízení. K běžným výjezdům přibyla
v této době řada oznámení o pohybu osob
bez roušek nebo shlukování se více osob
na jednom místě. Při kontrole veřejného
pořádku se zaměřujeme mimo jiné na kontrolu
provozoven, zda jsou dodržována nařízení
Vlády ČR. Městská policie sloužila v době
vyhlášeného nouzového stavu společné
hlídky s místními hasiči, kdy za tuto pomoc
jim hrozně moc děkujeme, a především
vedení města a veliteli JSDH Chabařovice
panu Rudovi Benedovi.

22. 4. 2020 v 10:43 hod: byla na telefon
SDH přijata žádost o pomoc paní, která
upadla v koupelně a nemohla sama vstát.
Na místo vyjela hlídka MP a JSDH, kdy paní
byla poskytnuta pomoc. Po poskytnutí
pomoci byla kontaktována její dcera, která se
na místo dostavila.
23. 4. 2020 v 05:40 hod: oznámeno, že v jedné
zahradě v ulici Luční doutná kompost. Hlídka
MP společně s JSDH na místě kontaktovala

Rádi bychom také poděkovali většině občanů
města Chabařovice a občanům místní části
Roudníky, kteří dodržovali nařízení Vlády
ČR a mimořádná opatření ministerstva
zdravotnictví v době nouzového stavu.
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.
Josef Šittner
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Kácet nebo nekácet
Jedná se samozřejmě o stromy v katastru

dendrolog. Jenže odborně prořezat staré

našeho města. Je to jako vždy, názory lidí se

stromy není levné. To v minulosti vedlo

rozdělí na dva nebo více táborů:

k

Nesmí se pokácet. Hráli jsme si na nich
jako malé děti. Vytváří bariéru proti větru.
Než vyrostou nové, trvá to dlouho. Musí se

různému

prořezávání

podle

aktuální

potřeby. Ještě je potřeba poznamenat, že se
přírodní kultivary, pro své mohutné koruny,
ne vždy hodí do městské zástavby.

park u památníku a kaple Sv. Jana Křtitele
(12 stromů)
stromořadí u cyklostezky k jezeru Milada
(87 stromů)
Celkem 159 stromů. Všechny stromy byly
posouzeny odborným dendrologem a byl

pokácet, ohrožují možným pádem. Padají

Ve městě již v minulosti došlo k výměnám

z nich větve. Z některých létá chmýří. A toho

stromořadí za kultivary nové, které se

listí všude. Musíme se o stromy starat.

vysázely již vzrostlé a krásně dotvářejí

Odborně je nechat udržovat dendrologem.

veřejná prostranství.

perspektiva života, nebezpečnost a konkrétní

Jako vždy, odpověď není jednoduchá. Všechny

Co s tím? Jak se k problému postavit, když se

o tom, co máme s kterým stromem udělat,

názory mají své opodstatnění. Stromy rostou

množí stížnosti na nebezpečné stromy?

a začít tak postupně podle stanoveného plánu

dlouho, jsou krásné a užitečné. Jsou součástí
přírodního

prostředí.

Stromy

jsou

ale

i nebezpečné, hlavně ve městě nás ohrožují
pádem větví a v nejhorším případě i celého
stromu.

Známe

případy,

které

skončily

tragicky. A listí? S tím se musíme vyrovnat.
Prostě ho uklízet. I když není nad ten krásný
pocit, brouzdat se na podzim spadaným listím.
Všichni jsme asi pro pravidelné prořezávání,
ale ne vždy je povoleno, a měl by ho provádět

22

Rozhodně

nejsou

na

místě

nahodilá

inventuru stromových alejí:
u

zásahu. U každého stromu je popsána jeho
nutný zásah. Máme tak nyní přesný přehled

rozhodnutí. Nechali jsme proto zpracovat

stromořadí

navržen postup: odstranění, řez nebo bez

zahrádkářské

a koncepce postupnou údržbu a obnovu
stromů pod odborným dohledem.
Stromy také nežijí věčně. Vždy je musí někdo

kolonie

za můstkem (32 stromů)
alej u ul. Marie Kršňákové (28 stromů)

zasadit. Nebezpečné se budou kácet, další
udržovat, ale budou se také sázet nové.

Josef Kusebauch

Naše zahrada (díl 3.)
Připravte si vlastní sadbu
Mnohé zahrádkáře odrazuje od pěstování
různé zeleniny nutnost přípravy sadby
(sazenic). Ochuzují se tak o velmi dobré
a zdravé druhy zeleniny jako jsou například
košťáloviny (kedlubny, kapusta, zelí, květák,
brokolice) a mnoho jiných. Nákup sadby
v zahradnictví je možný, ale také “leze
do peněz” a předpěstování v domácích
podmínkách přináší řadu úskalí, která se nyní
pokusíme vyřešit.
Největším problémem je dostatek světla.
Nejlepší je pro předpěstování sadby mít
vytápěný skleník, ale kdo ho má? Já také ne.
Další možností je skleník, těch už je víc, nebo
malý skleníček, nebo pařeníček třeba jen pro
sadbu. Ten si můžete lehce pořídit. Nebo máte
jen okna ve svém pokoji. Právě pěstování
za oknem, je nejvíce problematické. Zdálo by
se, že je tam světla dost, ale není to pravda.
Paprsky světla se na skle lámou a ohýbají
směrem dolů. A když máme dokonce dvě
za sebou, tak jich na rostliny dopadne velmi
málo a mladé sazeničky se pak vytahují. Jsou
tenké a dlouhé.

Zelenina ve skleníku
Jak to nejlépe vyřešíme? Já sázím semínka
zásadně do misek, nikdy nepoužívám kelímky.
Rostou v nich tenké dlouhé kořeny. Rostliny
tak po vysazení musí překořenit a “stojí”.
Nerostou čtrnáct dnů až tři neděle a úroda
se tak zpožďuje. Rostliny vypěstované vedle
sebe mají rovnoměrně rozložené kořeny
a po přesazení pokračují v růstu.
Nyní už k vlastnímu pěstování. Začínám
v misce se skleníčkem. Na dno nasypu jen
2 cm výsadbové zeminy, vyplatí se ji koupit,
obsahuje látky podporující růst kořenů.

Zeminu urovnám a houbičkou lehce zmáčknu,
aby byla v rovině. Na okraj si lihovou fixou
označím vzdálenosti pro košťáloviny - 4 cm
a pomocí hrany starého pravítka, které
zlomím podle rozměrů misky, mírným tlakem
vytvořím v zemině čáry svislé a vodorovné
a na průsečíky budu vysévat. Ale pozor vždy
jen jedno semínko do průsečíku. Je to sice
piplačka, ale semínka ze sáčku vám vydrží až
tři roky. Semínka po pár dnech vzejdou, ale
za oknem se vytáhnou, my to ale vyřešíme
tak, že dosypeme zeminu až po děložní
lístky. Pokud máme skleník nebo pařeník,
dopěstujeme sazenice v něm a pokud je
chladno, přeneseme je na noc dovnitř. Pokud
skleník nemáme, dáváme sazenice přes den
ven. No a pak už jen na záhon.
Když pěstuji sazenice, které pak musím
pikýrovat (paprika, rajče, salát, celer, ap.),
sázím je jen 2 cm od sebe. Když povyrostou
přepikýruji je do hlubší misky, kde vytáhlý
stonek zasadím hlouběji. A pak stejně, ven
a dovnitř, dokud není venku teplo.
Josef Kusebauch

Pěstujte košťáloviny ve vlnách
Problémem pěstování košťálovin (kedlubny,
kapusta, zelí, květák, brokolice) je, že dozrají
najednou, a pak nevíme co se záplavou
kedluben nebo hlávek zelí.
Řeším to tak, že košťáloviny vyseji všechny
najednou, ale jen tak 4 ks od každého.
A za čtrnáct dní znovu. A pak za čtrnáct dní
pozdní odrůdy, a za dalších čtrnáct dní další
vlnu. Mám tak celou sezónu pár kedlubnů,
nějakou kapustu, trochu zelí, květáky tak
na mozeček a pořád nějaký kedluben.
Zelenina je zdravá a pěstování je zábava.

Košťáloviny ve vlnách

Josef Kusebauch
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Rouškování…
Nařízení shora znělo jasně “při vycházení
pouze s rouškou!” Tak a teď co? Druhý den
jsme musely bezodkladně k lékaři. Roušky
se nedaly koupit, na stroji jsem šila poprvé
a naposled na základní škole. Začala jsem
hledat šátky, do toho přišla starší dcera
Klárka a říká: „Mami, tak si je ušijeme, my ti
pomůžeme”, já se na ni podívala a říkám:
„Vždyť nemáme stroj.” Odběhla do pokojíčku
a přinesla maličký dětský stroj na baterky,
popadl mě záchvat smíchu. Ale tak mě
hecovala, až jsme vytiskly střih, vyndaly
jsme veškeré zásoby našich látek, nití a šly
na to. Stroj nám manžel upravil, přidělal nám
trafíčko a už to jelo, u stroje jsem se střídala
s dcerami. Prvotně jsme zajistily naše tváře,
pak daly pár kamarádům, holky šily jak
mašiny, každý u nás doma něco dělal, kreslil
střih, stříhal, špendlil, šil, otáčel, navlékal,
balil...

nám, zvonili na nás, že vám roušky jsou malé,
mají krátké gumičky, ale také to, že se vám
nelíbí, protože soused má hezčí. Nezlobte se
na mě, ale toto se opravdu nedalo. Nemohly
jsme všechny obcházet a měřit vás, dávat
vám vybrat látku, tip roušky a plnit jiná přání.
Spousta z vás ani neví, kolik času to obnášelo,
kolik lidí se na šití podílelo (tabulkově
na konci 29 dobrovolnic), ale ve skutečnosti
nás bylo mnohem více, jenom u nás doma
postupně spolupracovalo 5 lidí. Každý přidal
ruku k dílu jinak. Například u Jindry B. byly
dobrovolnice 4, pokud si dobře pamatuji.

Asi dva dny nato jsem se dozvěděla, co pan
Lacina s rodinou dostal bezvadný nápad.
Oslovil Báru, majitelku Látkanin, zda by se
daly použít její látky z obchodu na šití roušek
pro občany Chabařovic. Bára samozřejmě
souhlasila. Rozjelo se shánění dobrovolnic,
které budou šít, bylo potřeba našít cca 3000
roušek.

Látkaninám Báře Š. obrovské díky, ale
i Drahušce H., která řezala látky jako o život
a za veškeré rady. Nadaci Auxilium vicinum
za odměny pro dobrovolnice. Sponzorům
a dárcům, díky kterým se daly odměny
zaplatit. Zaměstnancům městského úřadu
za balení a roznášení roušek. Díky městu
Chabařovice.
Buďte si jistí, že jsme všem chtěli pomoct,
protože každý neměl možnost si koupit, nebo
ušít si doma roušku. Chtěli jsme pomoci, a ne
se obohacovat, někteří lidé totiž dokázali
prohlašovat i to, že jsme všichni vše dělali pro
prachy. Věřte, že 99 % z nás to nedělalo pro
žádné peníze, ale jen pro pomoc občanům.
Kamila Hlaváčková

To našim dětem bylo jasné, že moc rády
pomůžou. Od úkolů se střídaly u stroje,
domácích prací a jiných povinností. Odměnu
za to nechtěly. Večer jsem je u stroje střídala
já. Do toho se nám zadařilo a švagrová nám
zapůjčila šicí stroj. A už to jelo ve velkém.
Roušky se postupně odevzdávaly, obec
zajišťovala roznášení do schránek občanům.
A protože vše dobré přinese leckdy i něco
špatného, tak lidé se začali obracet na Domácí
potřeby, ale i na jiné dobrovolnice, psali jste

Nikdo z vás neví, kolik času, nepořádku, nervů
to stálo, protože někdy se něco pokazilo,
kolik se přitom zlomilo jehel, vypotřebovalo
nití, kolik se rozbilo strojů, někomu i vícekrát.
Nejedly jsme, protože to zdržovalo, děti nás
prosily, mamko udělej mi jídlo. Spousta
dobrovolnic použila své zásoby látek a nití,
když opravdu došly, dostávaly jsme látky
z Látkanin, a domácích potřeb, kam někteří
lidé začali nosit z domova vše, co je k šití
potřeba. Tímto moc děkujeme.
Chtěla bych poděkovat všem DOBROVOLNICÍM,
protože jsme odvedly perfektní práci, díky
holky. Poděkování patří i mé rodině, že
přiložila ruku k dílu, také panu Lacinovi
s rodinou, za veškeré úsilí, které vynaložili,
za nápad a realizaci, za vše, co pro nás sehnali,
jak na šití, tak drogerii a jiné věci.
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