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V motoareálu Chabařovice se pořád
něco děje…
V sobotu 6. 6. jsme odstartovali první závody
autocrossu, nazvané Intercars cup 2020, který
čítá celkem 6 závodů.
Od května jsme začali s pravidelnými
tréninky na motokrosových motocyklech
Klubu mladých motorkářů v Chabařovicích.
Letos jsme otevřeli novou skupinu, nazvanou
MX Motocross, je v ní již 7 jezdců, kteří mají
závodní licenci a jezdí po České republice
závody, kde tak reprezentují náš chabařovický
klub.
Jelikož byl motoareál až do konce dubna
zavřený a nemohly se konat žádné akce,
měli jsme proto čas opravit a zrekonstruovat
stánek s občerstvením a věž, ze které se hlásí
průběh závodů.
Zveme vás na akce, které se budou konat
v motoareálu v dalších měsících, a budeme
rádi, když dorazíte v hojném počtu.
Martin Fridrich

Chabařovická vlastivěda (2)
Kdy
byly
Chabařovice
povýšeny na město?
To, že naši vlast v předhistorické době obývali
keltští Bójové a po nich germánský kmen
Markomanů, je asi každému známo. Kdy byly
Chabařovice založeny, je však zcela neznámé.
Z prvních století po příchodu Slovanů chybí
téměř zcela historické zprávy, a to co nám o té
době vypráví nejstarší čeští dějepisci Kosmas
z Prahy a další, jsou téměř bez výjimky jen
pověsti. Teprve z 10. století se dochovaly
spolehlivé historické zprávy, které se týkají
naší vlasti.
Nejstarší
dochovaná
listinná
zpráva
o Chabařovicích je sice až z roku 1352, ale již
v tu dobu byly Chabařovice významnou obcí,
která patřila jako součást panství Rýzmburk
(hrad Riesenburg u Oseka) k nejstarším
a nejbohatším farnostem našeho kraje.
Založení chabařovické farnosti a stavba
prvního kostela v obci sahá podle údajů
Antona Frindse v jeho Církevních dějinách
Čech (Kirchengeschichte Böhmens) již do 11.
století. Již při svém založení byly Chabařovice
co do rozlohy asi větší obcí. Důkazem pro to
je, že již odpradávna obyvatelé Chabařovic
vlastnili rozsáhlé pozemky. Také poloha obce
uprostřed rozlehlé nížiny podporuje tuto
domněnku.
Obec v průběhu věků musela snášet mnoho
pohrom. Vzpomeňme jen na požár a zničení
obce při husitské bitvě „Na Běhání“ (16.
června 1426). Chabařovice tehdy patřily
k panství Krupka jen nepřímo (pobočné
léno). Jak dlouho tento vztah trval, není
známo. Jen víme, že koncem 15. století byly
opět bezprostřední součástí jmenovaného
panství.
Chabařovice se vzpamatovaly v průběhu
15. století z prodělaných útrap a staly se
postupně opět jednou z nejvýznamnějších
obcí panství Krupka, tedy s výjimkou
hornického města Krupky samotného.
V soupisu příslušenství jmenovaného panství
z roku 1506 jsou Chabařovice ještě označeny
jako vesnice.
V roce 1511 přešla Krupka na bratry Jana
a Bernharda z Valdštejna (Johann a Bernhard
von Waldstein). Bernhard zemřel už v roce
1517 a od té doby byl Jan jediným vlastníkem
panství. Také on si však panství nenechal
dlouho, neboť již počátkem roku 1523 vidíme
Krupku a její příslušenství v majetku bratrů
Jáchyma, Bernharda a Jiřího z Maltzan
(Joachim, Bernhard a Georg von Maltzan).
V příslušném soupisu z roku 1523 (Lénní
desky / Lehentafel v Praze, č. LXIII, str. 233)
jsou Chabařovice výslovně označeny jako
městečko.
Chabařovice
vděčí
za udělení městských svobod
tedy buď Bernhardovi a Janovi
z
Valdštejna
nebo
bratrům
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z Maltzan. Udělení tohoto titulu bylo pro
dřívější vesnici mimořádně významnou
událostí.
Jaká městská práva a privilegia byla tehdy
Chabařovickým udělena, se nedá již úplně
zjistit, protože nám chybí příslušné listiny.
Pravděpodobně
byly
zničeny
velkým
požárem v roce 1529 (15. června lehly skoro
celé Chabařovice popelem). Jsme tedy téměř
zcela závislí na sdělení chabařovického
kronikáře Barthela Habela, stejně jako
na odvozené závěry a domněnky. Jisté je, že
již tehdy byla k zajištění obecních záležitostí
zapojena městská rada, která se skládala
ze starostů, radních a nejstarších obyvatel
obce. Městečko mělo také svého vlastního
rychtáře (Richter=rychtář=soudce). V roce
1523 tento úřad vykonával Georg Meißner.
V Chabařovicích v té době existoval také
již nejvyšší soud. Jako obec založená
podle německého práva muselo městečko
od nepaměti platit vrchnosti (majiteli panství)
takzvaný dědičný úrok (Erbzins). Tento činil
ročně 78 kop (1 kopa = 60 kusů) míšeňských
grošů a k tomu ještě 47 míšeňských grošů
(celkem =4 727 míšeňských stříbrných grošů,
tj. asi 117 000 Kč podle dnešních cen stříbra)
a 1 fenik. Vzhledem k obecným poměrům to
nebylo mnoho. Robotu na polích obyvatelé
Chabařovic na panství vykonávat nemuseli.
Také jiné druhy roboty, jak se zdá, byly nízké.
Jak se dozvídáme z jedné listiny z doby
příslušnosti Chabařovic k městu Litoměřice,
tak až na pár osobních povinností, bylo
vše ostatní přeměňováno v peněžní platbu
ve výši 9 kop 38 grošů (578 grošů). Na počátku
bylo zemědělství téměř jediným zdrojem
příjmů obyvatel. Z řemesel byla zastoupena
zpočátku obce jen ta nejnutnější. V tuto
dobu existovala v Chabařovicích kromě fary
již také škola. Konečně je nutné zmínit, že
v nejbližších letech kolem roku 1523 byly
postaveny pravděpodobně také obě městské
brány, horní brána a spodní brána.
Kolem roku 1540 se v Chabařovicích začalo
vařit pivo, vyrábět slad a provozovat obchod
se solí. To vyvolalo dlouhotrvající spor
s Ústečany, kteří se cítili ublíženi na svých
právech. V jedné žalobě, kterou město Ústí
předložilo královské komoře, se říkalo,
že obyvatelé „vesnice“ Chabařovice vaří
pivo a provozují jiná měšťanská řemesla.
Ústečané se odvolávali také na právo
mílové, které jim v roce 1325 udělil král Jan
Lucemburský. Žaloba měla za následek
výnos krále Ferdinanda (6. prosince 1542),
ve kterém bylo v Chabařovicích zakázáno
vaření piva a obyvatelům bylo nařízeno, aby
se opět chovali jako vesničané. Avšak tehdejší
občané Chabařovic se jen tak jednoduše
před vydaným příkazem nechtěli sklonit,
neboť věděli, že se tak stalo jen v důsledku
ovlivnění určitých rozhodujících osobností.
Akta týkající se této záležitosti, která jsou

dostupná v ústeckém městském archívu, jsou
bohužel neúplná, takže nelze celou záležitost
podrobněji prozkoumat. Jisté je, že vaření
piva muselo být v Chabařovicích na nějakou
dobu ukončeno. Zda je Chabařovice možné
považovat za vesnici nebo městečko, bylo však
brzy rozhodnuto ve prospěch chabařovických
občanů. Ústečané svého cíle, kterým bylo
zmařit vznik nového města ve své blízkosti,
nedosáhli. Po několika desetiletích bylo také
občanům městečka Chabařovice přiznáno
právo vařit pivo.
V roce 1547 přešlo panství Krupka
na krále Ferdinanda (konfiskace Václavovi
z Vartenberka za nedostatečnou pomoc
v tzv. šmalkaldské válce proti luteránským
Sasům), který ho předal do správy Volfovi
z Vřesovic, majiteli hradu na Doubravské
hoře (také Schlossberg, tj. Zámecká hora)
u Teplic. Ten byl vrchním zemským písařem
Království českého, dobrotivý pán a u krále
velmi oblíbená a vlivná osobnost. Na něho
se Chabařovičtí obrátili se svými nesnázemi.
Je možné připsat jeho vlivu u krále, že jejich
snaha byla úspěšná a městečko nebylo
degradováno na vesnici. Jeho snaze vděčili
také za to, že král Ferdinand I. městečku
Chabařovice v majestátním dopise ze dne 21.
října (pondělí po svatém Lukáši) roku 1549
udělil právo používat městský znak (pečeť),
čímž slavnostně uznal obci hodnost městečka
nebo města a znemožnil tím jakékoliv další
snahy tuto skutečnost zpochybňovat.
V tomto majestátním dopise sepsaném
v českém jazyce stojí následující: „My

Ferdinand, z Boží vůle římský král ….
oznamujeme tímto dopisem všem, že jsme
byli starostou, radními a celou obcí našeho
městečka
Chabařovice
(Chabarzowicz)
patřícího k našemu panství Krupka, našimi
milými věrnými poddanými, požádáni,
abychom jim znovu udělili znak….“ V těchto
slovech leží jasný důkaz toho, že král tímto
dopisem udělením městského znaku obec
nepovýšil na městečko, nýbrž že obci v tu
dobu již titul městečka po právu náležel. To
dokazují také soupisy příslušenství panství
Krupka u příležitosti prodejů z let 1523, 1529
a 1539, kde jsou Chabařovice označovány vždy
jako městečko.
Zdroj: Heimatkunde des Aussig-Karbitzer
Bezirkes, 1. ročník 1921, sešit č. 3, str. 97-100.
Autor: Gustav Simon.
Geschichte der Stadt Karbitz, Gustav Simon,
str. 150-151 (sbírka listin)
Krátký vysvětlující a doplňující komentář:

letopočtem keltské kmeny, které vstoupily
do historie pod jménem Bójové. Jsou
nejstarším historicky doloženým národem
na našem území. Osídlili i Polabí a podhůří
Krušných hor. Kolem roku 9-7 před naším
letopočtem přišel pod tlakem římských
jednotek do Čech ze středního Německa
germánský kmen Markomanů. Historici se
shodují, že přes možnou vojenskou porážku
velká část keltského obyvatelstva na našem
území zůstala a došlo k postupné asimilaci
s nově příchozími Markomany. Z tohoto kmene
pocházel první historicky doložený panovník,
který vládl na našem území přibližně od roku
9 před naším letopočtem až do roku 18-19
našeho letopočtu. Jmenoval se Marobud, byl
z urozeného markomanského rodu, vyrůstal
a vzdělával se v Římě, kam byl v dětství
zavlečen jako rukojmí. Po návratu ke svému
kmeni se stal králem. Kmen Markomanů
se usídlil hlavně ve středních Čechách,
podkrušnohorské oblasti, jižních a východních
Čechách. Dokázal vytvořit hospodářsky
mocnou říši, pod jejíž vliv se dostaly i kmeny

Gótu, Langobardů a na dnešním Slovensku
usazených Kvádů. Marobudova říše měla
armádu vytvořenou podle římského vzoru
a s Římany čile obchodovala. K Římanům
byl loajální. Římské písemné prameny
o jeho říši a o něm samotném jsou mnohem
rozsáhlejší než informace o mnohem pozdější
a v dějepise zmiňované Sámově říši. Pokud
se chcete dozvědět více, doporučuji knihu
PhDr. Eduarda Droberjara z Archeologického
ústavu Akademie věd ČR v Brně s názvem
„Příběh o Marobudovi a jeho říši“.
Zdroj: Wikipedie - Marobud, Marobudova
říše, Keltové v Čechách, Keltská oppida
Král Ferdinand I. uděluje městečku
Chabařovice právo používat městský znak
a pečeť se zeleným voskem
(pondělí po sv. Lukáši, 21.10.1549)
Karel Prošek

Podle knihy Dějiny města Chabařovic (1998,
Kristina a Vladimír Kaiserovi) obdrželi
Chabařovice městský řád s vlastní správou,
jurisdikcí i s právem vařit pivo od Jana
z Valdštejna již v roce 1521. Datum ani
další podrobnosti k dané listině v knize
uvedeny nejsou. Již v roce 1521, tedy před
500 lety, začaly být Chabařovice městečkem.
Plnohodnotně a bez jakýchkoliv možných
pochyb ze strany nepřejících sousedů
(hlavně Ústí) se městečkem staly až v roce
1549, kdy jim byl udělen definitivní a dodnes
platný městský znak a právo pečetit listiny
zeleným voskem. Je však třeba rozhodnout,
zda to bylo 21. září 1549, jak píší ve své knize
Kaiserovi, nebo 21. října 1549, jak píše Gustav
Simon. Jelikož mě tento rozpor v pramenech
samotného praštil do očí, pokusím se najít
pravdu. Svatý Lukáš má svátek 18. října, což
byl v roce 1549 pátek. Pondělí po svatém
Lukáši bylo tedy 21. října 1549. Zdá se tedy, že
pravdu má Simon a Chabařovice mohou slavit
500 let od udělení městského znaku dne 21.
října 2049.
A ještě drobná zajímavost ke Keltům
a zmiňovanému germánskému kmeni
Markomanů. Západní polovinu Čech a také
Bavorsko obývali od 6. století před naším

Vítání občánků se blíží
V listopadu loňského roku jsme po letech
odstartovali slavnostní obřady k uvítání
nových občánků města Chabařovic. Dle reakcí
rodičů i ostatních zúčastněných osob se
„první“ Vítání občánků povedlo a budeme rádi,
když se v obřadní síni opět setkáme v hojném
počtu.

Termín podání žádostí o zařazení dítěte
do slavnostního obřadu je do 30. 9. 2020.
Slavnostní obřad proběhne v listopadu tohoto
roku a je určen pro děti narozené v roce
2020, popř. v roce 2019, které se nezúčastnili
loňského vítání. O přesném termínu pak budou

rodiče včas informováni.
Žádosti jsou k dispozici na webu města v sekci
„formuláře“ nebo na matrice MěÚ.
Martina Průšová
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Seriál Milada Tour zve občany
Chabařovic za sportem
Dvě největší akce roku na jezeře Milada
připravují organizátoři sportovního seriálu
Milada Tour. První srpnovou neděli přivítá
jezero a jeho okolí běžecký závod Milada Run.
O čtrnáct dní později přijde na řadu tradiční
Cyklozávod Milada. Obě akce musely být
přesunuty z jarních termínů.
Milada Run vybuduje své zázemí přímo
na hlavní pláži. Oblíbený běh letos nevynechají
ani elitní čeští běžci v čele s nejlepší běžkyní
Marcelou Joglovou, Davidem Vašem nebo
Jiřím Csirikem. Celodenní akce je však určena
převážně pro hobbíky. Nabídne trasy na 5,
10 a 21 km. Velmi oblíbené jsou také rodinné
a dětské závody. Chybět nebude doprovodný
program pro fanoušky i doprovod.
Tradiční Cyklozávod v letošním roce
změnil zázemí a cyklisté nově vyrazí přímo
z Motoareálu Chabařovice. Na své si přijdou

nejen dospělí, ale také děti, pro které bude
připraveno nejen sportovní vyžití. Cyklozávod
Milada bude také závěrečným závodem
seriálu, kde budou vyhlášeni nejlepší
sportovci.
„Vážíme si toho, že se podařilo nastavit
skvělou spolupráci nejen se samotným
městem Chabařovice v čele s panem starostou
Kusebauchem, ale postupně se zapojují
i místní spolky jako hasiči, policie, Motoareál
a další. Za to všem patří velký dík,“ zmínil
ředitel seriálu Milada Tour Michal Neustupa.
Zasportujte si spolu s námi nebo se jen stavte
se podívat, zafandit a užít si příjemný den.
Registrace na obě akce a další informace
najdete na webu www.miladatour.cz nebo
na facebooku Milada Tour.
Michal Neustupa

Tráva
Tráva. Zase roste. Pravidelně. Jako se každý
rok pravidelně na “fejsbůku” objevují
folklorní tanečky s komentáři, kde zrovna
není posekaná tráva. Rád bych tady přiblížil
pár skutečností:

Tráva není „bordel“
Tráva není nic nepřirozeného ani špinavého, je
to společenství rostlin. Je krásná. Vzpomínám,
jak jsme se jako děti proháněly po loukách
a trhaly luční kvítí pro maminku. V dobách,
kdy si naši spoluobčané přilepšovali chovem
zvířat, se nechávala tráva vyrůst všude,
aby bylo dost sena pro králíky a nikomu to
nevadilo.

a hned. Na to nemáme kapacity. Teď bych
chtěl poznamenat, že město Chabařovice
nebrání všem iniciativním občanům, kteří
chtějí městu pomoci a posekají trávu poblíž
svého bydliště. Seká se podle harmonogramu,
ne podle “fejsbůku”. Tady bych chtěl trochu
zkazit radost těm, co si myslí, že na základě
jejich příspěvku bylo někde posekáno.

Tráva je domov
V trávě žije celá řada hmyzu, od miniaturních
broučků po včely a čmeláky až po krásné
motýly. Hmyz nás ke svému životu
nepotřebuje, lidstvo však bez hmyzu dlouho
nepřežije.

Tráva se seká

Tráva chladí

Tráva se i seká, ale snad většině dojde,
že nemůže být posekáno najednou všude

Pokud se tráva často seká a přijde sucho, a to
přijde, tráva uschne. Vzduch se od vyprahlé

4

země více zahřívá. Na vyšší trávě se zachytí
rosa, která steče ke kořenům a tráva zůstane
zelená. Vypařováním vlhkosti se půda a tím
i vzduch ochlazuje. Fyzika.

Tráva se neseká
Tráva se příliš často neseká ani v jiných
městech, tam už na to přišli.
Stejně to někomu bude vadit.
Josef Kusebauch

Organizační řád
Městského úřadu
Chabařovice

Jubilanti
duben - květen 2020
Šteflová Jiřina
Stehlíková Marta
Hlaváček Václav

Rada města Chabařovice se na svém jednání
dne 24. června 2020 usnesla usnesením č. UR156-12/20 vydat Organizační řád Městského
úřadu Chabařovice.

správní obvod
Chabařovice.
3)

Co je to organizační řád?
Organizační řád Městského úřadu Chabařovice
je základním předpisem pro činnost úřadu
a upravuje jeho vnitřní organizaci, úkoly
a oprávnění jednotlivých odborů. Organizační
řád, jako základní organizační předpis, má
vedle úvodního ustanovení vyplývajícího ze
zákona o obcích obsahovat údaj, kdo tvoří
obecní úřad (starosta, místostarosta, příp.
tajemník obecního úřadu a zaměstnanci
obce zařazeni do obecního úřadu).
Počet zaměstnanců města zařazených
do městského úřadu stanovuje rada obce.
Jsou zde uvedeny také náplně a činnosti
jednotlivých odborů nebo obsah jednotlivých
činností, které obecní úřad zabezpečuje.
Organizační řád obsahuje ustanovení
o tajemníkovi Městského úřadu Chabařovice,
který je podle zákona o obcích odpovědný
za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné
i
přenesené
působnosti
starostovi
a ve vztahu k zaměstnancům obce zařazeným
do obecního úřadu plní úkoly statutárního
orgánu zaměstnavatele podle zvláštních
právních předpisů.
Městský úřad Chabařovice je orgánem města
Chabařovice. Jeho postavení a působnost
vychází ze zákona o obcích, z dalších
souvisejících právních předpisů a z tohoto
organizačního řádu.
1)

Sídlem úřadu je Husovo náměstí 183,
Chabařovice. Sídlo úřadu se uvádí
v záhlaví listin vystavených úřadem
v samostatné či přenesené působnosti,
a to pod označením orgánu města –
úřadu.

2)

Úřad vykonává přenesenou působnost
ve věcech stanovených zvláštními
zákony, a to v základním rozsahu na
území města Chabařovice, přičemž

tvoří

území

města

Hofmannová Danuše
Hruška Lubomír

V oblasti samostatné působnosti města
úřad zejména

Vrtišková Margit
Steinová Anna
Kutílková Květoslava

a) plní úkoly, které mu uložilo
zastupitelstvo obce,

Račák Karel
Hocke Petr

b) plní úkoly, které mu uložila rada obce,

Jírová Anna

c) je nápomocen výborům zastupitelstva
obce a komisím rady obce v jejich
činnosti a vytváří podmínky pro
plnění jejich úkolů, zejména
organizačně a administrativně
zajišťuje jejich chod.

Pokorná Adéla
Kusebouchová Paulína
Kurka Vladimír
Hrneček Josef
Hejdová Ivana

Proč se mění organizační řád?
Organizační řád je vnitřní dokument, který
je nutné dle potřeby aktualizovat. Nyní jsme
došli do bodu, kdy jsme nutně potřebovali
přerozdělit agendy a nastavit tak efektivní
vytížení všech zaměstnanců úřadu. Nastavili
jsme správu agend, které jsou si podobné,
k danému odboru. A v neposlední řadě
jsme potřebovali nastavit zastupitelnost
u jednotlivých úředníků.

K jakým konkrétním změnám
dojde?
1.

Přejmenování odborů – nově budeme
mít Odbor správní a Odbor majetku
a rozvoje města. V souvislosti s tím je
nutné vyhlásit výběrová řízení na
obsazení funkce vedoucího odboru.

2.

Do stavu zaměstnanců přibude 1,5
systemizovaného
místa,
konkrétně
1 asistent a 0,5 úvazku pro projektového
manažera. Důvodem pro navýšení je
narůstající agenda ve státní správě,
příprava projektů a příležitosti žádat
o dotace u připravených projektů.
V případě získání dotací se pak peníze
městu
vrátí
a
navýšení
počtu
zaměstnanců se zaplatí. V souvislosti
s tím budou vyhlášeny 2 veřejné výzvy na
obsazení těchto funkcí.

Kadárová Zdeňka

Gratulujeme
Gratulujeme k životnímu jubileu a přejeme
hodně zdraví.
Martina Průšová
matrika
3.

V rámci přerozdělení agend bude
přestěhován Stavební úřad do prostor
Staré radnice. Naopak ekonomka,
která spravuje bytový a nebytový fond
bude přestěhována k 1. 9. 2020 do prostor
Městského úřadu Chabařovice na Husovo
náměstí 183.

Na závěr
Chceme být pro Vás moderním otevřeným
úřadem. Na změně organizačního řádu
se podíleli všichni vedoucí odborů a byli
vedeni myšlenkou, že když to bude uvnitř
dobře fungovat, že to pocítí i občan, který
bude u nás obsloužen rychle, profesionálně
a s úsměvem.

Věra Krepindlová
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Jak jsme žili v Roudníkách
před čtyřiceti lety
V dále zmiňované době měly Roudníky 375
stálých obyvatel (nyní 272) a 89 domů (nyní 101).
Místní národní výbor měl administrativního
pracovníka na 0,5 úvazku a neuvolněného
předsedu. Sídlil v přízemí domu čp. 22 a měl
kancelář, zasedací místnost, archiv, kulturní
dům, místní lidovou knihovnu a ve své správě 7
nájemních domů s 18 byty, budovu skladu u čp.
31 a budovu školy. Dále měl ve správě hřbitov,
veřejné osvětlení, místní komunikace a odvoz
odpadků, provoz mandlu, požární zbrojnici,
sportovní kabiny, fotbalové hřiště, hasičské
auto a motorovou frézu s vlekem.
V té době bylo normální, že autobus ČSAD
projížděl Roudníky oběma směry cca 1x
za hodinu, stanice byly pod lípou u současného
vchodu do hřbitova, čekárna byla jedna, v místě,
kde vedle plotu „statku“ nyní není nic. Pracující
měli slevu týdenní, děti do školy měsíční. Tak
se také říkalo průkazkám, kterými se cestující
prokazovali.
Bylo normální, že obchod Jednoty (v budově
čp. 11), který je nyní soukromý nájemní dům,
byl otevřen denně od pondělí do pátku od 8:00
do 12:00 a od 15:00 do 18:00 hodin, kde pracovaly
2 – 3 prodavačky. Zásobování bylo plynulé
a sortiment dostačující. Pojízdná prodejna
masa jezdila dvakrát týdně, stanoviště měla
na Návsi, kde byly lavičky, na kterých čekaly
zákaznice a kde si rovněž hrály malé děti, se
kterými se zde pravidelně scházely maminky
na mateřské.
Bylo normální, že byla otevřená hospoda
Jednoty v čp. 5, kde se probíraly všechny důležité
otázky vesnice. Štamgasti jeli z práce na kole
rovnou na „dvě“, rovněž tak chlapi od autobusu.
Do hospody, stejně jako do obchodu, se vozil
„Zlaťák“ z pivovaru Krásné Březno, což bylo v té
době pivo špičkové a dojížděli na něj autobusem
i Modlaňáci. Do Modlan bylo dodáváno pivo
z jiného pivovaru, které jim tolik nechutnalo.
Pátky v hospodě byly dlouhé, většinou přes
půlnoc, zábava byla většinou s doprovodem
harmoniky p. Holečka a jeho zpěvu. Kulečník
a mariáš se tam naučili mnozí místní chlapi.
Mnozí odpadlíci usnuli po cestě k domovu…...
Bylo normální, že ve vsi fungovala Mateřská
škola v budově školy čp. 52, kde bylo cca 20 dětí
od 2 do 6 let pohromadě v jedné třídě, ve školce
se vařilo a děti zde spaly po obědě. Byla zde
zaměstnána kvalifikovaná učitelka, pomocná
učitelka, uklízečka a kuchařka. Využívaly, nejen
prostory za budovou školy, ale hlavně školní
zahradu, která byla cca 50 let v prostoru mezi
potokem a Návsí, kde byl trávník, pískoviště,
prolézačky a děti tu, hlavně v létě, trávily celé
dny. Po likvidaci Základní školy byla školka
rozšířena o třídu pro děti zaměstnanců firmy
Metaz Trmice, která do vsi denně dovážela
autobusem děti do školky.

6

Bylo normální, že tu byla Základní
škola, (do roku 1974) od 1. do 4. třídy.

Byl tu ředitel školy a jedna učitelka. Učilo se
ve dvou třídách, v jedné 1. a 3. třída a v druhé
2. a 4. třída. Do dalších ročníků se chodilo
do Modlan, všichni žáci do jedné školy.
Bylo normální, že v Roudníkách fungovaly
spolky, byl to Sokol Roudníky, Svaz požární
ochrany, Svaz žen a Svaz zahrádkářů. Hlavním
nositelem kultury byla Osvětová beseda, která
společně se jmenovanými spolky pořádala
plesy, nadílky, oslavy, zájezdy, ale i brigády
ke zvelebení vesnice. Na brigádách se sešli
většinou všichni, protože, málokdo z místních
byl pouze u jednoho spolku. Při brigádách
se sekalo, okopávalo a upravovalo veřejné
prostranství, sázely se keře a stromy (jedna
sakura, v té době vysázená, dosud roste před
kulturákem a druhá nahoře u Statku). Fotbalové
hřiště bylo sekáno „cepákem“ ze Statku, vždy
po dohodě s pracovníkem Statku. Správce
hřiště dělal p. Kříž, udržoval hřiště, lajnoval
a pečoval o dresy. V kabinách (nyní čp. 92) se
fotbalisté scházeli a převlékali. V té době hráli
okresní 3. a 4. třídu. Fotbalisté byli místní. Hasiči
se starali o hasičárnu, stříkačku a auto, vše bylo
vždy funkční. Na brigádách byli vždy aktivní.
Bylo normální, že v den narozenin se jubilantovi
hrálo v poledne v místním rozhlase.
Bylo normální, že každé sobotní dopoledne
pánové Erba a Kozel objeli frézou všechny domy
a sebrali popelnice, které odvezli, vyprázdnili
a vrátili. Odpadem se zavážela propadlina
„Oprám“ u silnice směrem na Modlany. Každý
zaplatil za odvoz popelnice 10,-Kčs. Většina
domů měla na zahradě kompost na bioodpad,
jak se mu dnes říká.
V kulturáku bylo zázemí pro provozování
hostinské činnosti v době tancovaček,
promítačka, která byla příležitostně, hlavně
v zimě, využívána k promítání filmů na plátno.
V patře byla vybavená Místní lidová knihovna,
která stále fungovala. Kotel tam byl parní,
zn. Dukla na uhlí a topil v něm p. Ausprung,
coby správce. Když byla tancovačka, naložil
hostinský – p. Mrkvička, společně s p. Erbou
frézu zbožím a pivními sudy v hospodě a odvezli
do kulturáku, a po akci zase zpět do hospody.
Bylo normální, že rodiny využívaly studený
mandl na prádlo, který byl ve staré hasičárně
u mostu, u školy. Mandl fungoval na motorový
pohon, kdy bedna plná kamenů „jezdila“
po dřevěných válcích, na kterých bylo nabaleno
prádlo. Čím déle bedna jezdila, tím bylo prádlo
rovnější, knoflíky a zipy tam být nesměly, ty by
byly tíhou rozdrceny. Klíče byly naproti u Kozlů,
za koš se platio 2,- Kčs a každý si mandloval
sám své prádlo. Všichni to uměli, nikomu se nic
nestalo, všichni byli spokojeni. Sokolové měli
mandlování dresů zadarmo.
Bylo normální, že ve vsi byl telefon na výboru,
ve škole, v krámu a ve Statku.

Bylo normální, že v každém domě byla televize
a zhruba v každém druhém auto.
Bylo normální, že do vsi jezdila na kole
listonoška z pošty z Vyklic, která všem
přinesla noviny, časopisy, dopisy, vyprázdnila
3 poštovní schránky a doručila důchodcům
důchody a všechny doporučené písemnosti,
vyzvedávala tržby v obchodě a hospodě a to
denně v dopoledních hodinách, a na kole odjela
zpět do Vyklic na poštu.
Bylo normální, že Státní statek ve vsi měl v horní
budově čp. 4 odchovnu býků, v dolní budově
u čp. 1 kravín a teletník. Pracovalo zde cca 6
místních lidí. Kromě této živočišné výroby zde
fungovalo zahradnictví, kde se mj. pěstovaly
jahody a veškerá zelenina, na polích směrem
na Modlany, pracovalo zde v sezóně cca 10
místních žen. Zaměstnanci Statku bydleli přímo
ve Statku a na Šaferay, kde byly rovněž „nájemní
statkové“ byty. Před vjezdem na Šaferay byla
vodárna, která sloužila k zásobování vodou
chovaného dobytka ve Statku. Kolem vesnice
se na loukách pásly krávy. Denně je vyháněli
a zaháněli do Statku, kde byly dojeny, pro mléko
jezdila denně cisterna.
Bylo normální, že skoro v každém domě měli
slepice na likvidaci zbytků z kuchyně a pro
vlastní vajíčka. Na většině dvorků byl uvázán
pes u boudy, to tak bylo, v té době měli lidi psi
hlavně na hlídání, od boudy se pouštěl v noci,
a když nikdo nebyl doma. Psi jedli to, co jejich
pánové. Kočky byly v domech proto, aby chytaly
myši.
Bylo normální, že p. Kříž ráno odmykal hřbitov,

napustil vodu do sudu na zalévání a s kolečkem,
koštětem a lopatou objel vesnici a kde bylo
potřeba, uklidil a zametl. V zimě, když to
klouzalo, sypal škvárou kopec dolů ke krámu
a silnici dolů k mostu. Měl na to kolečko, lopatu
a dvě ruce.
Bylo normální, že 2 lavičky byly pod lípou
u hřbitova, 1 u Šaferaye, 1 u krámu, 4 na Návsi,
2 před školou, 1 před čp. 24, 1 krátká na hřišti a 2
dlouhé po obou stranách hřiště.
Bylo normální, že důchodci pánové Hřídel,
Jeschke a Žitný pracovali „pod výborem“.
Opravili kde co, postavili a omítli zeď, vykopali
rygol, zabetonovali sloup, vyčistili kanály,
zkrátka, prováděli práce všeho druhu.
Bylo normální, že zahrádkáři pořádali každý
podzim v kulturáku výstavu svých výpěstků.
Uvedené události jsou popisovány z mého
pohledu a znalosti věci, místa a lidí.
Jaroslava Račáková

Dárek pro Klub mladých motorkářů,
pro děti dostal další dva stroje
Klub mladých motorkářů Chabařovice má
od června svůj závodní park vyšperkovaný
o další dva motocykly. Již potřetí mu je
věnovala firma TRESCAL s.r.o. Teplice
Ing. Josefa Müllera, občana Chabařovic.
„Motocykly vybral pan Martin Fridrich z klubu
a věřím, že dětem dělají radost. Původně jsme
je měli předávat na akci Moto Chaba, bohužel,
ta se kvůli pandemii koronaviru zrušila.
Předání tak proběhlo během tréninku dětí
na ploché dráze,“ uvedl Josef Müller. Klub už
od jeho firmy dostal čtyři stroje.
Petr Bílek
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Výběr z usnesení ZM a RM: duben
2020 – červen 2020
Zastupitelstvo města:
schválilo hospodaření příspěvkových
organizací za rok 2019.
schválilo návrh 2. rozpočtového opatření
města Chabařovice za rok 2020
schválilo vyhodnocení č. 3, průběžného
naplňování vize a cílů Programu rozvoje
města Chabařovice 2017 – 2022,
v předloženém znění.
souhlasilo se zahrnutím území města
Chabařovice do územní působnosti
místního partnerství MAS Labské skály
z. s. pro plánovací období 2021 – 2027
a s přípravou SCLLD - Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje na svém
území pro období 2021 – 2027.
souhlasilo s uzavřením dohody s firmou
JAPIS s. r. o. na zaplacení smluvní pokuty
ve výši 45.000,- Kč.
schválilo Jednací řád zasedání
Zastupitelstva města Chabařovice.
schválilo koncept kroniky města
Chabařovice a koncept kroniky místní
části Roudníky.
schválilo investice s použitím metody EPC
dle předložené analýzy.
schválilo spoluúčast města Chabařovice
ve výši Kč 1 240 533,87 v rámci projektu
realizovaného pro ZŠ Chabařovice
s názvem „Zdokonalení infrastruktury
školy – vytvoření prostor umožňujících
rozvoj klíčových kompetencí pro přírodní,
technické a řemeslné obory“.
schválilo účetní závěrku města Chabařovice
za rok 2019.
schválilo závěrečný účet města Chabařovice
za rok 2019.
schválilo podání žádosti o předložení
nabídkové ceny na odkup nemovitosti
Husovo náměstí čp. 183.
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schválilo podání žádosti
o odklad termínu pro realizaci

majetkoprávního vypořádání nemovitého
majetku v zájmovém území jezera Milada
do 31. 12. 2023.
schválilo Darovací smlouvu od Hasičského
záchranného sboru Ústeckého kraje na
ruční radiostanice SMART a Easy Plus.
schválilo zveřejnění kontaktních údajů
členů zastupitelstva, kteří ke zveřejnění
dali souhlas, v rozsahu jméno a příjmení,
tel. číslo, email na webových stránkách
města Chabařovice.

Rada města:
neschválila žádost společnosti Outdor
akzent s. r. o. o odpuštění nájemného
po dobu trvání nouzového stavu v ČR dle
krizového zákona nebo snížení ve výši
10% z nájmu dle nájemní smlouvy ze dne
24. 01. 2007.
schválila proplacení faktury paní Barboře
Škrétové, obchod Látkaniny.cz ve výši
15.000,- Kč za prodej bavlněného plátna
na výrobu bavlněných roušek (150 m2
á 100,- Kč).
schválila vyplacení částky 10,- Kč za
výrobu jedné bavlněné roušky, a to
prostřednictvím Smlouvy o dílo
(sousedská výpomoc).
neschválila finanční příspěvek Lince
bezpečí z. s.
souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo
s firmou Pavel Dargaj – PODLAHÁŘSTVÍ:
“Výměna podlahových krytin v jídelně
MŠ a schodiště ZUŠ, Husovo náměstí 17,
Chabařovice” s nabídkovou cenou 334
755,90 Kč vč. DPH.
schválila žádost TJ Slovanu Chabařovice
na pořízení volejbalových a tenisových
kůlů dle předložené cenové nabídky
dodavatele BERGER – HUCK za celkovou
cenu 37.409,-Kč.
schválila uzavřít Smlouvu o realizaci
stavby mezi Palivovým kombinátem Ústí,
s. p. a městem Chabařovice. Smlouva

se týká pozemků p. č. 828/1, 829, 860/4
a 904/20 v k. ú. Roudníky ve vlastnictví
města Chabařovice, na kterých bude
provedena rekonstrukce stávající cestní
sítě.
souhlasila s otevřením MŠ Chabařovice po
ukončení nouzového stavu v termínu od
18. 5. 2020 do doby schváleného uzavření
v době letních prázdnin.
souhlasila s vybudováním studny 		
s akumulační nádrží ve sportovním areálu
města Chabařovice – Za Stadionem. Na
základě doporučení hydrogeologa bude
akce realizována městem Chabařovice.
souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem zjišťovacího řízení
“Zpracování projektové dokumentace
objektu občanské vybavenosti
motoareálu na p. p. č. 1661/6 a 1661/8
v k. ú. Chabařovice”, kterým je Miloš Dolník,
s nabídkovou cenou 188 034,- Kč vč. DPH.
uložila aktualizovat Směrnici
k pohledávkám a předložit ji RM ke
schválení.
uložila ukončit nájemní smlouvu v souladu
s článkem II. bod 3 - Porušení smlouvy
zvlášť hrubým způsobem – neplacení
nájemného, a to výpovědí k 30. 6. 2020,
dále uložila vyměřit úrok z prodlení v
souladu s článkem III. bod 3 z nezaplacené
částky a vyzvat dlužníka k úhradě dlužné
částky vč. vyměřeného úroku z prodlení
k 30. 6. 2020.
schválila podpis smlouvy s firmou
Galileo, spol. s r. o. na tvorbu webových
stránek pro město Chabařovice, na provoz
webových stránek pro město 		
Chabařovice a na zpracování osobních
údajů v souvislosti s podpisem smluv na
webové stránky města Chabařovice.
souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem zjišťovacího řízení
“Stavební úpravy podlah v jídelnách MŠ
Chabařovice”, kterým je firma Garni spol.
s r. o., s nabídkovou cenou 514.343,90 Kč vč.
DPH.
uložila ředitelce MŠ Chabařovice provést

průzkum o případný zájem rodičů dětí
navštěvovat MŠ v době letních prázdnin,
kdy je MŠ uzavřena.
souhlasila s úpravou pozemků na p.
p. č. 241/1 v k. ú. Chabařovice – zpevnění
příjezdové cesty a dvou parkovacích
ploch vyfrézováním asfaltovým 		
granulátem s tím, že realizace stavby
bude provedena na náklady Mysliveckého
spolku.
souhlasila s přihlášením Chabařovických
novin do soutěže “O nejlepší obecní
a městský zpravodaj 2019”.
schválila návrh s odůvodněním stavu
budovy České poště s. p. na úpravu ceny
nájemného ve výši 45.892,60 Kč/čtvrtletí
s tím, že žádáme o úpravu předmětu
nájmu, a to vypuštěním plochy o rozměrech
195,01 m2 – nebytové prostory nádvorní
stavby (budova bývalé hasičské zbrojnice).
uložila Poradní komisi Rady města
Chabařovice zpracování Analýzy umístění
Městského úřadu Chabařovice, kde bude
zpracována především finanční stránka
jednotlivých variant.
schválila záměr zpracování projektové
dokumentace včetně inženýrské činnosti
na stavební úpravy nyní nevyužívaného
objektu občanské vybavenosti (budova
bývalého zdravotního střediska) V Aleji
642.
souhlasila s uzavřením Smlouvy 		
o poskytování poradenství ve věci
realizace zadávacích řízení v projektu
“Regenerace zchátralého objektu
bývalého mlýnu v centru Chabařovic”
s poskytovatelem PGM Consulting s.r.o.
vzala na vědomí dosavadní kroky
pracovní skupiny a předložené informace
ke zjišťovacímu řízení Rozšíření bioplynové
stanice Všebořice, dále souhlasila
s objednáním odborných posudků 		
u společnosti ODOUR s.r.o. a Zdravotního
ústavu a uložila zaslat vyjádření města
Chabařovice k předložené dokumentaci
s využitím odborných posudků.
schválila žádost organizace SPEEDWAYCLUB
v AČR o užívání znaku města Chabařovice
na propagačních materiálech (kombinézy,
bannery apod.).
vzala na vědomí realizaci projektu 3 večery
s Miladou a neschválila poskytnutí
finančního příspěvku na realizaci projektu

3 večery s Miladou.
vzala na vědomí předložené podklady
k investiční akci TJ Slovan Chabařovice
k vybudování studny na p.p.č. 1449/1 v k. ú.
Chabařovice a souhlasila s realizací stavby
dle předložené projektové dokumentace.
uložila připravit podnět k řešení dopravní
situace u křižovatky u zahradnictví Jiná
zahrada Policii ČR.
vzala na vědomí informace k probíhajícímu
zjišťovacímu řízení procesu EIA 		
na Bioplynovou stanici Všebořice,
souhlasila se zněním průvodního dopisu
a připomínek v rámci zjišťovacího procesu
a uložila odeslat ve lhůtě probíhajícího
řízení stanovisko města Chabařovice
(průvodní dopis vč. připomínek a požadavků
k vypořádání) spolu s objednanými posudky
společnosti ODOUR s. r. o. a Zdravotního
ústavu.
schválila zveřejnění Výzvy k podání nabídek
na plnění veřejné zakázky (Rekonstrukce
ZŠ) včetně návrhu Smlouvy o dílo.
vzala na vědomí informace v souvislosti
se zahajovaným správním řízením 		
k vydání rozhodnutí o povolení stávajícího
provozu BPS Všebořice a schválila znění
dopisu o účastenství ve správním řízení
k vydání povolení provozu BPS Všebořice
v předloženém znění.
schválila v souladu s § 102, odstavec
2), písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění Organizační
řád – představení znění přibližujeme
v samostatném článku tohoto vydání novin
schválila Řád veřejného pohřebiště Města
Chabařovice s účinností od 01. 07. 2020.
schválila zajištění náhradních prostor
pro MŠ Chabařovice v prostorách ZŠ
Chabařovice v období od 01. 07. 2020 do
10. 07. 2020 a od 17. 08. 2020 do 31. 08. 2020,
vzala na vědomí opatření k zabezpečení
provozu MŠ Chabařovice v prostorách ZŠ
Chabařovice a ředitelce MŠ Chabařovice
informovat rodiče dětí o zajištění
náhradních prostor pro MŠ Chabařovice
v období od 01. 07. 2020 do 10. 07. 2020 a od
17. 08. 2020 do 31. 08. 2020.
schválila uzavření MŠ Chabařovice 		
v době letních prázdnin v termínu od 13.
07. 2020 do 14. 08. 2020 a uložila ředitelce
MŠ Chabařovice informovat rodiče dětí
o uzavření MŠ Chabařovice v době letních

prázdnin v termínu od 13. 07. 2020 do 14.
08. 2020.
schválila použití investiční dotace pro MŠ
ve výši Kč 100.000,- Kč na rekonstrukci
podlah v 07 a 08/2020 - pokládka linolea.
vzala na vědomí zaslaný podnět –
stížnost k činnosti MŠ školy Chabařovice
a vyjádření ředitelky MŠ Chabařovice
a uložila projednat podnět s ředitelkou
MŠ, aby se situace do budoucna
neopakovala.
uložila ředitelce ZŠ Chabařovice
vypracovat Koncepci dálkového
vzdělávání.
uložila ředitelce ZUŠ Chabařovice 		
vypracovat Koncepci dálkového
vzdělávání.
schválila podání žádosti o dotaci
z Programu pro podporu odpadového
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na
období 2017-2025 na pořízení kompostérů
pro občany města Chabařovice a Roudníky.
Předběžná pořizovací hodnota je 275 000,Kč z toho max. výše poskytnuté dotace činí
70% a spoluúčast města činí 30%.
schválila pořízení akumulační nádrže
od firmy Eko recykling, s.r.o. ve výši
72.600,- Kč vč. DPH, souhlasila s umístěním
této akumulační nádrže ve Sportovním
areálu města Chabařovice a souhlasila
s nabídkou finanční spoluúčasti FK Slovan
ve výši 24.200,- Kč na pořízení
akumulační nádrže do sportovního
areálu města Chabařovice.
souhlasila s umístěním tří plechových
buněk na p. p. č. 1661/5 v k. ú. Chabařovice
po dobu trvání nájemní smlouvy ze dne
1. 6. 2014. Podmínkou souhlasného
stanoviska je dodržení nájemní smlouvy
a stavba bude odstraněna ke dni
ukončení nájmu.
souhlasí s realizací stavby “Rekonstrukce
rybníku Na kolejích” dle předložené
projektové dokumentace Ing. Jiřího
Kubelky, s rozdělením na stavební
objekty: SO - 02 Bezpečnostní přeliv
a výpusť, SO - 03 Úprava nivelity hráze,
SO - 06 Loviště a kádiště, SO - 07
Přístupová komunikace
Věra Krepindlová
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Novinky na jezeře Milada
I v letošním roce připravil Palivový kombinát
Ústí, s. p. (PKÚ) pro návštěvníky jezera Milada
novinky. Během zimy probíhaly stavební
práce na zpevnění povrchu Tuchomyšlského
okruhu určeného primárně pro vozidla
Integrovaného záchranného systému, který
tak umožňuje pohyb i na in-line bruslích.
Návštěvníci se mohou projet na trase
dlouhé skoro 10 km kolem celého jezera.

PKÚ se rozhodl podpořit také handicapované
návštěvníky jezera a na Trmické pláži uvedl
do provozu mobilní toaletu pro vozíčkáře.
Také hodlá v tomto místě vybudovat
zpevněný přístup do vody, aby měli hůře
se pohybující návštěvníci možnost se
pohodlněji dostat do vody. Bližší informace
lze získat na www.pku.cz nebo na FB
Palivový kombinát Ústí.

Již 3. ročník terénního triatlonového
a kvadriatlonového závodu Miladatlon
proběhne v sobotu 22. srpna. Své síly mohou
změřit ženy, muži i děti, a to v několika
kategoriích.

Na jezeře je také možné si za poplatek půjčit
šlapadla, paddleboardy, kánoe a nafukovací
čluny pro romantickou vyjížďku. Pro suché
sporty je možné si půjčit koloběžky, náčiní
pro líný tenis a různé druhy míčů. Můžete
také posilovat své tělo na venkovním workoutovém hřišti.

Jezero
ožije
během
léta
několika
přesunutými či plánovanými závody.
V neděli 2. srpna se poběží Milada Run,
který je přesunutý z původního červnového
termínu, a v sobotu 15. srpna si můžete
přijet změřit síly na kole při Cyklozávodu
2020 v rámci seriálu Milada Tour.

Jezero Milada prostě nabízí jak sportovní,
tak rekreační vyžití pro všechny své
návštěvníky. Přijďte se přesvědčit!
Hana Volfová

Poděkování za práci pro město
Na ekonomickém úseku města došlo
v posledních letech k odchodu do důchodu
dlouholetých pracovnic, paní Jany Kyselé
před třemi lety, a paní Evy Kopřivové v tomto
roce.
Eva Kopřivová, která zastávala funkci účetní
a ekonomky od roku 1992, je tím nejdéle
sloužícím zaměstnancem Městského úřadu
Chabařovice. Vždyť pamatuje první kroky
samostatných Chabařovic po převedení
všech kompetencí zpět na město, které bylo
do této doby pod správou Chlumce.
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S
prvním
starostou
města,
panem Zbyňkem Hromem, a první

samosprávou, řešili nový statut města, kdy
bylo vše poprvé. Vzpomíná na urputný boj
občanů včele se samosprávou, za zachování
města, kdy ještě bagry byly v pohotovosti.
Do města dokonce přijela vláda v čele
s Petrem Pithartem, která podporovala
postup
starosty
a
zastupitelstva
města. Vzpomíná také na jednání vlády
na městském úřadě, kdy vládní úředníci
v kravatách zasedli ke stolu s našimi
zastupiteli, kteří zřejmě proto, že bylo
horko, se dostavili v kraťasech, a někteří
i v trenkách. Mimo takovéto úsměvné
zážitky zajištovala podklady pro sto jednání
zastupitelů, a v době konání chabařovických
poutí to byl hlavně ekonomický úsek, kdo

zajištoval výběr peněz za stánky, a tehdy
také za vstupné.
Každý, kdo vydrží u své profese více než
polovinu svého aktivního života, si zaslouží
úctu spoluobčanů. Vždyť Eva sloužila čtyřem
starostům a často musela odolávat tlaku
na dolování peněz městské kasy.
Jménem dřívějších starostů, zastupitelů,
občanů, a redakce Chabařovických novin,
přejeme hodně zdraví a spokojenosti
v dalším období Tvého života.

Jiří Záhořík

Když se chce, tak to jde, aneb
Jak rodiče uspořádali slavnostní
rozloučení s předškoláky
Pro letošní předškoláčky byla bohužel druhá
polovina školního roku výjimečná. Díky
koronavirové pandemii přišli o zápis do 1.
třídy, a tak jsme se my, rodiče, těšili alespoň
na slavnostní rozloučení se školkou, kterému
po uvolňování mimořádných opatření nic
nebránilo. Z nepochopitelných důvodů akci
rozloučení s předškoláky Mateřská škola
v Chabařovicích neuspořádala. Ale jak se
říká, všechno zlé je k něčemu dobré, a tak
jsme s pomocí dalších dobrovolníků vzali vše
do svých rukou.

na závěr. Děti si den náramně užily a domů
se jim nakonec ani moc nechtělo. A tak se to
původem špatné v dobré obrátilo.
Jménem rodičů děkuji všem, kteří pomohli
tuto akci pro děti zrealizovat, zejména pak
provozovateli Moto areálu Chabařovice, který
nám zapůjčil své prostory. Všichni jsme si to
báječně užili.
Lenka Žemberyová

V neděli 28. června odpoledne se uskutečnilo
slavnostní pasování předškoláků v Moto
areálu Chabařovice. Součástí akce byla
i „slizomanská show“, při které si děti
společnými silami vyrobily sliz. Většina z nich
využila i malování na obličej, a proto mezi námi
rázem pobíhali motýlci, princezny, jednorožci,
spidermani či batmani. Ještě za slunného
počasí byly děti pasovány na předškoláky,
dostaly dárečky, užily si sladkou zmrzlinu
a ovoce, a díky náhlé, ale vydatné přeháňce
si dokonce zaskotačily v blátivých kalužích
jako prasátko Pepa ze stejnojmenné
pohádky. A protože při takovém skákání
dětem rychle vyhládne, došlo i na buřtíky.
Každý si na památku odnesl domů kelímek
slizu a beruščin dortík jako sladkou tečku
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Kytičky pro naše babičky
Koronavirová pandemie zasáhla letos
i do našeho projektu „Mezi námi“, při kterém
se vždy během školního roku setkávají naši
nejmladší s těmi nejstaršími. Tedy konkrétně
předškolní děti ze školky se seniory z DPS.
Naší společnou akcí byl masopust v Charitě
sv. Ludmily a plánované vystoupení dětí
k MDŽ už se neuskutečnilo. To ale neznamená,
že bychom na naše seniory zapomněli.
Naopak. Hned, jak to situace dovolila, a my
jsme se sešli s dětmi po uvolnění opatření
v polovině května v MŠ, začali jsme plánovat,
čím bychom babičky a dědečky potěšili, když
už je nemůžeme navštívit.

Nakonec si obrázky donesly do Charity
a vysloužily si za ně opentlený košík plný
sladkostí. Děkujeme naše milé babičky
a dědečkové a posíláme vám za to básničku:

Po domluvě s jejich aktivizační pracovnicí
p. Krejčovou padl návrh, že by děti mohly
samy vytvořit obrázky, ze kterých by bylo
patrné, že si na společně strávené chvilky
vzpomínají a že se na ně vždy těšily. A také
ke každému obrázku vymyslet vzkaz, který
jim paní učitelky zapsaly na druhou stranu
a děti se pod něj podepsaly.

Že se letos rozloučíme?
Vždyť to vůbec nevadí.
Přijdou po nás další děti,
ty nás hravě nahradí.

Protože děti práce bavila a počasí vyzývalo
k toulkám do přírody, všechno kolem kvetlo
a vonělo, rozhodli jsme se přenést kousek
jara také k babičkám do pokojů. Děti se
naučily techniku lisování: venku si natrhaly
luční květiny, bylinky i květy z keřů, které si
pak v zatížených knížkách usušily a následně
za pomoci paní učitelky lepily na čtvrtky.

Naše milé babičky
vy jste pro nás jedničky.
A že na vás myslíme,
obrázky vám kreslíme.
Dáme si s tím velkou práci,
vždyť jsme přeci předškoláci.
Posíláme vzkazy nové,
přečtou vám je dědečkové.

A jak se rok s rokem střídá,
čeká na nás první třída.
Ještě předtím prázdniny,
budem mlsat maliny.
Taky trošku vyrosteme,
přesto však si vzpomeneme
na společné zpívání
tvoření a mlsání!
paní učitelky z MŠ

Děkujeme za spolupráci
Dnešní ohlédnutí za uplynulým pololetím
musí patřit vám, rodičům. Děkujeme
za podporu, děkujeme za pomoc, děkujeme
za trpělivost nejen s ratolestmi, ale i s námi,
pedagogy.
Vím, že ne všechno bylo bez problémů. Dnes
už vím, kde jsou slabá místa naší komunikace,
a budu se snažit, aby jich bylo do budoucnosti
méně.
Uplynulé

pololetí

nám

přineslo

novou

situaci, na kterou nikdo nebyl připravený.
Naše snaha byla, aby žáci zůstali alespoň
částečně v pracovním režimu. Učivo, které
si žáci osvojovali nebo prohlubovali během
vzdělávání na dálku, budeme opakovat.
Část učiva jsme přenesli do dalších ročníků.
Budeme poctivě pracovat, aby výpadek
klasické výuky neovlivnil kvalitu vzdělávání
vašich dětí.
Od září budeme pracovat s elektronickou
žákovskou knížkou. Budeme chtít nastavit

prostředí komunikace s vámi tak, aby nás
už komunikace na dálku nezaskočila. K tomu
budeme potřebovat vaši spolupráci. Bez
partnera na druhé straně se nám to nepovede.
Přeji vám krásné a klidné léto, načerpejte sílu
a já se budu těšit na září, kdy, doufám, bude
vše opět při starém, i když třeba trochu nově.

Dagmar Brožová

Na co nového se můžeme těšit ve škole?
V prostorách školy se bude o prázdninách
hodně pracovat. Po třech letech se podařilo
získat z dotačního programu finanční
prostředky
na
modernizaci
učebny přírodních věd (fyzika),
multimediální učebny a školního
pozemku.
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Doufám, že v září již bude stavba ve fázi, kdy
nebude obtěžovat žáky ani učitele ve výuce.
Na otevření budeme muset všichni počkat
na říjen či listopad. Myslím si, že se vám
všem budou naše nové učebny líbit a zlepší
kvalitu výuky v přírodních vědách, cizích
jazycích a ICT.

Všechny vás rádi pozveme, až přijde ta
pravá chvíle, na slavnostní otevření.

Dagmar Brožová

Zápisy, koncerty a veřejná vystoupení
ve stínu Coronaviru
Počátkem května se provoz ZUŠ opět vrátil
do normálu. Někteří žáci zůstali na distanční
výuce, ale většina již mohla přijít přímo
do budovy školy. Výuka dále probíhala tak,
jak je zvykem. Školní orchestr, který se celkem
skládá z 18 členů, se ale nemohl v plném počtu
potkat. Naplánované natáčení tří písniček
se muselo točit po malých skupinách, ale
i za těchto podmínek se skladby povedlo
nahrát. Tento hudební počin lze zhlédnout
na youtubu nebo na facebooku školy.

rezervovat čas, na který se k zápisu dostavili
a zároveň si nemohli, jako jiný rok, vyzkoušet
dechové nástroje. I přesto se přihlásilo
mnoho budoucích umělců a kapacita školy je
na další školní rok téměř naplněna.

Dalším oříškem byl absolventský koncert,
který se tradičně konává v dubnu. Letos
jsme se museli obejít bez účasti rodičů.
Absolventské výkony jsme natočili a rodiny
si mohou koncert pustit ze záznamu. Dárky
a absolventské diplomy jsme předali všem
letošním absolventům.

Pro nadcházející školní rok jsme si připravili
nové studijní zaměření PES (přípravné
estetické studium). Studium je zaměřeno
na předškolní děti a žáky 1. tříd. Děti si
během roku projdou všemi obory – vyzkouší
si hudební obor, taneční, výtvarný i literárnědramatický obor. Tyto aktivity se budou
střídat po týdnu.

Po výraznějším uvolnění opatření se povedlo
zrealizovat koncert flétnové a klavírní třídy
paní učitelky Evy Zemanové a Veroniky
Staňkové, koncert rockové hudby ze tříd
Zbyňka Haaseho, Jiřího Straňka, Marka
Mrvíka a Petry Benešové. Na tomto koncertě
se představila školní „kapela“ Chabagang.
Dále jsme stihli koncert paní učitelky Galiny
Kočanové a závěrečný koncert vybraných
žáků. Vše se muselo odehrát mimo školní
budovy. K těmto koncertům jsme měli
možnost využít Kulturní dům Chlumec a jeho
hlavní sál i kinosál.
Pro taneční obor byl konec školního roku také
ve stínu Coronaviru. Nemohli jsme realizovat
každoroční závěrečný taneční koncert, ale
stihli jsme jeden workshop. Ten si pro žákyně
připravila MgA. Pavlína Červíčková. Tato česká
tanečnice je dlouholetou členkou Laterny
magiky Praha (Nová scéna Národního divadla)
a podílí se na mnoha tanečních projektech
v České republice i mimo ni. Pro větší žákyně
připravila workshop na jedno odpoledne,
který byl zaměřen na Contemporary dance.

Pokud má ještě někdo zájem připojit se k nám,
navštěvovat hudební, taneční, výtvarný nebo
literárně-dramatický obor, ať neváhá, aby
mohl být přijat. Zapsat se budete moci do 4.
září, dle volné kapacity školy.

Základní umělecká škola Chabařovice, okres Ústí nad Labem
odloučená pracoviště v Chlumci a Libouchci
Husovo náměstí 17, 403 17 Chabařovice
Tel.: 475 205 280, 606 375 303 – ředitelna, 601 500 887 – zástupce ředitele,
475 205 281, 608 375 303 – sekretariát
email: reditel@zuschabarovice.cz, zastupce@zuschabarovice.cz,
zuschabarovice@volny.cz
http://www.zuschabarovice.cz

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
OBORY:
– HUDEBNÍ
– TANEČNÍ
– VÝTVARNÝ
– LITERÁRNĚ–DRAMATICKÝ
PŘÍPRAVNÉ ESTETICKÉ STUDIUM - novinka pro děti od 5 do 7 let

NÁSTROJE :
– klavír, klávesy, smyčcové nástroje
– kytara, akustická-populární kytara
– ukulele, elektrická kytara, baskytara
– zobcová a příčná flétna, klarinet
– saxofon, trubka, pozoun, hoboj
– bicí nástroje, sólový zpěv
INFO : Přihlásit se můžete elektronicky na našem webu - www.zuschabarovice.cz
Více informací na tel.: 601 500 887

Další novinkou je skupinová přípravka pro
flétny. Tato speciální školička je novinkou,
kde si žáci osvojí základní dovednosti hry
na zobcovou flétnu, výuka bude probíhat
výhradně ve skupince a je určena také pro
děti od 5 do 6 let. K tomu škola zakoupila
speciální flétničky a pracovní sešity.
Všechny informace k zápisu jsou zveřejněny
na webových stránkách školy, na nástěnce
před budovou ZUŠ.
Celý pedagogický sbor přeje všem
chabařovickým občanům krásné léto a těšíme
se na shledání při městských akcích, jiných
kulturních příležitostech a koncertech školy.

Táňa Dědovská

Výtvarný obor vystavil absolventská díla
na chodbách ZUŠ. Další krásnou výstavu
připravili všichni žáci výtvarného oboru.
Obrázky, které vytvořili na iPadech, kde půl
obrázku tvoří fotografie nebo reálný obraz
a druhou děti dotvořily jako zrcadlo, jsou
vystaveny v prostorách školy. Tyto výtvory
si budete moci prohlédnout ještě v září, jsou
také zveřejněny na facebooku ZUŠ.
Během měsíce června probíhaly zápisy
nových žáků, opět s přísnými hygienickými
pravidly. Proto si zájemci museli přímo
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Poklad na jezeře
Kdo vyšel v pondělí 1. 6. 2020 časně směrem
k jezeru Milada, mohl spatřit dvě postavy
plné odhodlání, které za sebou táhly vozík
naplněný velkými krabicemi a výtvarnými
potřebami. To se „kytičková“ p. uč. Barunka
a „sluníčková“ p. uč. Jitka rozhodly, že
školkovým dětem vynahradí dlouhé dny
strávené v izolaci. Když už je ten zákaz
srocování lidu a děti nemohou slavit MDD tak,
jak byly vždy zvyklé a také aby zažily nějaké to
dobrodružství, uspořádají „hledání pokladu“
pěkně po skupinkách v přírodě.

Plnění jednotlivých úkolů odhalilo, co se
děti přes rok ve školce všechno naučily, co si
zapamatovaly a v čem mají ještě mezery:

Nejen, že celou trasu naplánovaly, barevně
rozlišily a poschovávaly tři velké bedny
s pokladem každou jinam, ale také vymyslely
a na barevné „pergameny“ napsaly různě
náročné úkoly pro jednotlivé věkové skupiny
dětí od nejmenších až po ty nejstarší,
sedmileté. Děti měly za úkol najít nejen
fáborky, ale i ruličky s úkoly a na p. uč.
a asistentkách už zbylo jen, aby jim je přečetly
a také zkontrolovaly, zda úkoly zdárně splnily,
aby si poklad opravdu zasloužily.

ukázalo vztah k přírodě a ekologii (co do
přírody nepatří a proč, jak se v ní nejlépe
chovat).

Děti byly natěšené už několik dní dopředu
a zvědavě nakukovaly p. uč. přes rameno,
co to vlastně spisují. Výhodou bylo, že zatím
neumějí číst. Ostatní p. uč. zatím tajně balily
dobroty, hry a hračky do krabic označených
obrázkem jejich třídy. A daly si záležet, aby
nikoho neošidily, dostalo se na všechny
a hlavně, aby se dětem nález líbil a měly
z něho radost.

procvičilo jejich fyzickou zdatnost (skoky
s obměnami, hod míčem), logické myšlení
(hádanky), představivost,
prokázalo umělecké vlohy (recitace, zpěv,
kresba) a kamarádství (pomůžu ti,
rozdělím se, neposmívám se, nevytahuji
se, neubližuji),

Honba za pokladem vyžaduje také, při
usilovném pátrání, nějaké ty oběti – jako
třeba odřená kolena a podobně. Přesto ho
děti úspěšně u jezera vypátraly a rozdělily
si ho mezi sebou. A tak si každý zpátky nesl
ve svém batůžku nejen sladkosti a hračky,
ale malé parádnice i nějaký ten šperk. Vždyť,
co by to bylo za poklad bez zlata, stříbra
a drahých kamenů? Je ale jasné, že tím
největším pokladem jsou naše děti.
paní učitelky z MŠ

Počasí nám ten den přálo, a tak jen co si děti
ráno v jídelně naplnily bříška svačinkami
a vyzbrojily se batůžky s pitíčkem, vyrazily
do ulic. Ty nejmenší děti samozřejmě jako
první, aby to do oběda stihly zpátky.

Školka a COVID-19
Při výskytu nemoci Covid-19 byla naše MŠ
od 16. 3. 2020 do konce nouzového stavu
do 17. 5. 2020 uzavřena. Uzavření mateřské
školy bylo nezbytné pro bezpečnost všech
a následovalo nakoupení hygienických,
dezinfekčních prostředků potřebných pro
následný provoz. Mimo jiné jsem zakoupila
i ozonovač. Zaměstnankyně mateřské školy se
zapojily do šití roušek a pomoci potřebným.

Před příchodem pandemie jsme se zúčastnili
množství aktivit a na další se děti i paní
učitelky poctivě připravovaly. Nejstarší děti
jsou jako každý rok zapojeny do projektu
„Mezi námi“, neboli mezigenerační
setkávání seniorů z „Charity“
s dětmi mateřské školy. V rámci
tohoto projektu jsme měli také čest
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přivítat v MŠ „Čtecí babičku“, která nejmenším
dětem četla krásné pohádky při odpoledním
odpočinku. Děti ze třídy Berušek navštívily
dětské oddělení Severočeské knihovny v Ústí
nad Labem. V době masopustu nás navštívila
Balónková Evička, která všem dětem vyrobila
neobvyklý balónek na přání. Starší děti
ze třídy Sluníček se spolu s dětmi ze třídy
Berušek zúčastnily keramiky v DDM v Ústí nad
Labem.
Zapojili jsme se do projektu, nesoucího název
Fond Sidus, který pomáhá nemocným dětem.
Také bylo nabídnuto rodičům děti zajištění
vyšetření očí od firmy Prima Vizus. Děti měly
možnost celoročně navštěvovat zájmové
kroužky, které byly nabídnuty základní
uměleckou školou, která nabízela nejen

tanečky pro nejmladší děti, ale i výtvarný
kroužek a jiné.
V MŠ probíhala výuky
anglického jazyka od firmy Best Star agency.
Velice kladně hodnotíme i spolupráci se ZŠ při
vyšetřování školní zralosti předškoláků před
nástupem na základní školu.
Důležitým úkolem pro naši planetu je i třídění
odpadu, na který ve školce klademe důraz.
Nejen, že vedeme ke správnému chování
k přírodě, ale i k pohybu. Společně celý rok
cvičíme se zvířátky z projektu České obce
sokolské, za které na konci školního roku děti
dostaly odměny.
Bohužel se kvůli momentální situaci muselo
zrušit mnoho naplánovaných akcí, jako
jsou například výlety, návštěva ZOO parku,

Velikonoční jarmark, zrušení divadelního
představení. Byl zrušen florbalový turnaj
mezi mateřskými školami či hasičská soutěž
„Plamínek“- na tyto akce se děti, pod vedením
p. učitelek, pilně připravovaly.

a maminky pumpovali vodu do hadic, co jim
síly stačily. Stříkačky a skákací hrady pro děti
nám zapůjčilo SDH Chabařovice. Za odměnu
děti dostaly diplomy, medaile, různé drobné
dárky a osvěžily se nanuky.

Naštěstí se situace zlepšuje a tak jsme pro
děti po otevření školky připravili „Cestu
za pokladem“, která vedla až k jezeru Milada.
Počasí nám přálo a povedla se akce plná
úsměvů. Bohužel se muselo zrušit plánované
odpolední „Pasování předškoláků“ s rodiči
v KD Zátiší. S dětmi jsme se rozloučili
dopoledne na zahradě MŠ, děti dostaly šerpu
a dárečky, vyfotili jsme je na tablo, které je
vystaveno v květinářství na náměstí.

Vzhledem k plánované opravě podlah
v jídelních prostorech MŠ o letních
prázdninách, jsem ve spolupráci se základní
školou, i ve spolupráci s KHS, zajišťovala
náhradní provoz MŠ v ZŠ, organizaci provozu
a dalšího zajištění pro bezpečnost dětí.

Na konci školního roku 25. 6. 2020, kdy
došlo k dalšímu uvolnění preventivních
opatření a odpolední Zahradní slavnosti
(bez roušek) se mohli zúčastnit i rodiče
dětí, jsme připravili program plný úkolů
na stanovištích, některé musely zvládat
děti i za pomoci rodičů, například stříkání
vody hasičskou stříkačkou, kdy tatínkové

Těšíme se na začátek příštího školního
roku, kdy už bychom měli být zpět ve školce
a mít krásně opravené podlahy v jídelnách,
vymalováno a položené nové lino.
Chtěla bych také poděkovat všem rodičům,
kteří nám v letošním školním roce pomáhali.
Přejeme všem příjemnou a ničím nerušenou
dovolenou. Užijte si v klidu léto.
Dagmar Vadkertiová

Školka, škola a tak dále….
O letošních prázdninách bude probíhat další
etapa rekonstrukce podlah v mateřské školce.
Úpravy budou probíhat v jídelně, proto je
i oprava organizačně náročnější. Nedá se
provádět za provozu. Počítalo se, že kvůli
tomu bude školka zavřená celé prázdniny.
Jenže nám do toho vstoupila pandemie,
a tak bylo potřeba řešit zajištění náhradního
provozu, protože hlídání dětí už začal být
neřešitelný problém. Náhradní školka bude
v základní škole, ale o tom jsou již rodiče
informování vedením MŠ.
Nyní se vrátím k budově. Je to vskutku oříšek.
Objekt školy Husovo náměstí 17 je z 19.
století a desítky let pod správou Střediska
služeb školám se sídlem v Ústí nad Labem,
při které došlo k zásadnímu poškození všech
částí sloužících ke správnému fungování
budovy (větrací komíny, anglické dvorečky,
proluka mezi budovou a chodníkem směrem
ke sportovní hale). O tom, že byla zcela
odstraněna historická okrasná fasáda
ani nemluvím. Situaci nám neulehčuje ani
památkově chráněné náměstí, kvůli němuž
nemůžeme budovu zateplit, a museli jsme ji
osadit nákladnějšími dřevěnými okny.
Kde tedy začít a jak pokračovat. Radili jsme
se s odborníky a s architekty, a dospěli jsme
k zjištění: Kdybychom se pustili do celkové
rekonstrukce, začaly by se vynořovat
normové požadavky dotčených institucí
(hasiči, hygiena, apod.) a rekonstrukce by se
vyšplhala na astronomických až 150 miliónů
korun. Neřešitelné.

Odborníci
navrhovali
vytvořit
studii
proveditelnosti, kde by se prověřily jednotlivé
úseky, které by se postupně řešily podle
priority. Bohužel někteří zastupitelé, kteří
se ohánějí na sociálních sítích moudrostmi
o komplexním řešení, byli proti, že prý je
studie moc drahá. Nakonec jsme se shodli,
že zatím budeme řešit jen vlhkost. Ostatní
problémy nás ale stejně doženou, a proto
musíme k budově přistupovat systematicky
a uvážlivě, aby vynaložené prostředky měly
své opodstatnění. V první řadě se zaměříme
na část, kde sídlí mateřská a základní škola.
Prostory, které obývá umělecká škola, jsou
ještě v přijatelném stavu.
Opatření jsme rozdělili do několika kategorií:

Do této kategorie spadají i úpravy, které
bude potřeba učinit zvláště kvůli požárním
a hygienickým předpisům. Protože se zdá, že by
mohlo dojít i ke snížení kapacit, připravujeme
znovuotevření přípravného ročníku ve škole
a řešením by bylo i vybudování lesní školky,
pravděpodobně na Friedrichu. O tento typ
zařízení začíná být mezi rodiči stále větší
zájem. V každém případě připravíme projekt
zázemí, realizace je už pak rychlá.

Krátkodobá opatření

Dlouhodobá opatření

Probíhají od loňského roku. Zrekonstruovaly
se podlahy ve třech učebnách MŠ, pokračují
v letošním roce rekonstrukcí podlahy v jídelně
MŠ. Jsou to opatření rychlá k vyřešení
havarijního stavu. V této kategorii byly již
dříve opraveny havarijní štíty budovy vnější
i vnitřní ze dvora, havarijní kanalizace a dvůr.

Nejlepším opatřením by bylo vybudovat
novou školku. Opatření, které se nám dnes
jeví jako z říše snů. V novém územním plánu
vyčleníme pozemek, který by se k vybudování
nové školky hodil. Snad se sen v budoucnu
vyplní a my budeme připraveni.

Střednědobá opatření
Ta už vyžadují delší přípravu. Pracuje se
na projektu sanace vlhkosti v celé budově.
Projekt není jednoduchý, jednak kvůli rozsahu
(budova je velká), ale také aby vynaložené
peníze měly ten správný efekt.

No myslím, že máme co dělat. Investice
do školských budov budou součástí koncepce
školství, kterou zahájíme na podzim
dotazníkovým šetřením mezi vámi. Doufám,
že nám vyplněním dotazníku
pomůžete k jejímu vypracování.
Josef Kusebauch
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Ktož jsú boží bojovníci a zákona jeho!
Tóny husitského chorálu provázely v neděli
21. června k památníku bitvy Na Běhání
v Chabařovicích dva vzácné hosty - pražského
biskupa Církve československé husitské
a farářku náboženské obce CČSH v Ústí nad
Labem, aby zde v 9 hodin odsloužili slavnostní
bohoslužbu (bohoslužbu dle první liturgie
podle patriarchy Karla Farského). Bohoslužbu
slouženou k připomínce bitvy, kterou svedlo
v roce 1426 husitské vojsko pod vedením
Prokopa Holého, Chabařovice zažily poprvé.
Před začátkem bohoslužby promluvil
starosta Josef Kusebauch. Z jeho slov byl cítit
optimismus. Optimismus, coby naděje, že
podobné akce jsou, a snad i budou důležitou
součástí kultury a kulturnosti občanů našeho
městečka.
Vítr, chvílemi až prudký, jako kdyby roznášel
„Ducha“ této krásné bohoslužby od oživlého
památníku bitvy přes návrší s kapličkou sv.
Jana Křtitele, a pak lehce zavanul i nad naše
město.
Nádherné písně, které oddělovaly jednotlivé
části liturgie, jsme si mohli zazpívat všichni.
Neboť noty i text písní včetně programu celé
bohoslužby byly v dostatečném množství
k dispozici pro každého.
O přípravu a chod celého nedělního dopoledne
se starala Štěpánka Šolcová, členka CČSH
v Ústí nad Labem. Bohoslužbu celebroval
pražský biskup Církve československé
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husitské David Tonzar spolu s farářkou CČSH
v Ústí n. L. Henrietou Tresťanskou.
Přítomní měli možnost prožít všechny části
bohoslužby, jako jsou jednotlivé modlitby,
včetně určitě všem známé modlitby Otče náš,
Vyznání víry, přímluvy za vlast a za všechny
potřebné.
Hlavní promluva, chcete-li též kázání, byla
směřována k světu, jeho kráse, též k jeho
problémům, a to tak, aby vše bylo dobře
chápáno i nezasvěcenými.
Na začátku promluvy biskupa zazněla z úst
Štěpánky Šolcové dvě biblická čtení, a to jak ze
Starozákonní knihy Exodus, tak z Novozákonní
části Korintským. Biskup velice srozumitelně
připomněl Husův odkaz. Odkaz vytrvalého
a pevného člověka jak ve víře v Boha, tak
i v modlitbě a pravdivém slově.
Oba celebranti vyslovili
pro Chabařovice, a
za možnost sloužit
právě v Chabařovicích,
v minulosti nevěděl.

přání toho dobrého
biskup poděkoval
tuto bohoslužbu
o jehož památníku

Byl též překvapen mnoha kameny, ze kterých
je památník poskládán, a na kterých je
možno si přečíst, odkud k nám doputovaly.
Bylo vidět, že obzvláště blízký mu byl kámen
věnovaný z Trocnova. Města v jehož blízkosti
dříve bydlel.

Biskup, s vřelým souhlasem starosty
a přítomných, vyslovil přání, aby se tato
akce v Chabařovicích stala tradicí. A aby se
účastníků podobných akcí jako byla tato,
objevovalo, stejně tak jako jinde, rok od roku
více a více.
Písně žáků ZUŠ, za přítomnosti její ředitelky,
příjemně
okrášlily
zakončení
celého
duchovního dopoledne v Chabařovicích.
Vzácná nabídka, kterou ve své promluvě
biskup vyslovil, je pro nás k zamyšlení.
Biskup totiž nabízí našemu městu, aby se
stalo součástí Společenství měst s husitskou
tradicí. Součástí společenství, které již tvoří
řada měst jak v naší zemi, tak i například
v sousedním Německu.
Biskup nakonec bohoslužby požehnal všem
přítomným, ale i celému našemu městu
Chabařovice. Po závěrečném požehnání
bylo připraveno ve stánku malé občerstvení
a po příjemných rozmluvách se členy církve
jsme se rozešli do svých domovů.
Bůh ať žehná vám všem, kteří jste toto
nádherné nedělní dopoledne pro Chabařovice
připravili! Právě v čase dvou důležitých
svátků, a to 5. 7. svátek patronů Evropy svatých Cyrila a Metoděje a 6. 7. výročí upálení
mistra Jana Husa.
Evženie Arnoštová

Tak letošní jaro i léto zatím stále bez
smradu…
Určitě jste rádi, stejně jako já, že si můžete
v klidu grilovat, sportovat, nechat venku
pověšené prádlo, a už se vám nedělá
špatně, nezvedá žaludek ze zápachu, který
se linul z polí a luk nejen v okolí Chabařovic.
Já tak děkuji všem, kdo na tom se mnou
spolupracoval a i nadále spolupracuje. Zatím
není dotaženo všechno až do zdárného konce.

judikátů.

Důležitou informací pro všechny je však ta, že
bioplynová stanice ukončila zjišťovací proces
EIA k jejímu záměru rozšířit stávající provoz.
Na to jsme se skutečně pečlivě připravovali,
a
zapojení
odborníků
se
vyplatilo.
Nejvýznamnějším poradcem byla společnost
ODOUR, jsou to specialisté a jako jediná
společnost v ČR má certifikaci na měření
zápachu. Velmi dobrou zkušenost s nimi mají
Trmice, sehráli totiž klíčovou roli v boji proti
zápachu z lihovaru. Tuto společnost jsme
také do našich kroků zapojili. Technologii
a rizika jsem dále konzultoval jak s VŠCHT
v Praze, tak s profesním sdružením BIOM,
byl jsem ve spojení s ČIŽP v Ústí nad Labem
s jejím oddělením ochrany ovzduší. Využil
jsem také kontaktů na Národní referenční
centrum pro hygienu půdy a odpadů,
konzultoval jsem postup s advokátní
kanceláří Frank Bold. Jednal jsem nadále
s Krajským úřadem Ústeckého kraje, velkou
pomocí byly konzultace se Zdravotním
ústavem i jejich posudek, proběhla jednání
na Kraji, se zapojenými samosprávami, počet
telefonátů a hromady emailů nemá cenu ani
evidovat, nemluvě o stovkách a stovkách
strávených hodin, předávání informací,
jejich vyhodnocování, sepisování podnětů,
požadavků, studium legislativy, či řady

No a máme tu informaci z konce června
tohoto roku, že zjišťovací řízení procesu
EIA je ukončeno. Sesbírali jsme podněty
a požadavky na vypořádání, přepracování
dokumentace, doložení tvrzení, měření,
apod. Pokud se tak BPS rozhodne svůj provoz
rozšířit, musí vše vypořádat, jedině tak
procesem EIA projde, nechť je pak vzorem
pro všechny další bioplynové stanice, když
nebude svým provozem ani následnými
produkty obtěžovat obyvatele zápachem.

Město Chabařovice
Husovo nám. 183
40317 Chabařovice

v Chabařovicích, 11. června 2020

Vážení,
po prostudování dokumentace ve zjišťovacím řízení procesu EIA v rámci posouzení záměru ULK1117 „Rozšíření bioplynové
stanice Všebořice“ zasíláme následující připomínky a podněty.
S ohledem na dosavadní zkušenost stávajícího provozu předmětné bioplynové stanice (dále jen BPS) vzniklo neformální sdružení měst a
obcí, dotčených zápachem po aplikaci digestátu z této BPS. Iniciovali jsme řadu setkání i se zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje,
jednotlivá města a obce se zprvu nekoordinovaně obracela na řadu orgánů s prosbou o prošetření zápachu, který města a obce
v uplynulých letech obtěžoval, a shodli jsme se na společném postupu a jednotně jsme začali formulovat memorandum, ve kterém jsme
shrnuli naše požadavky, které směřují proti nesnesitelnému zápachu po aplikaci produktu bioplynové stanice na pozemcích v okolí
dotčených měst a obcí.
Cílem je: Zamezit nesnesitelnému zápachu a jeho šíření do širokého okolí, který vzniká po aplikaci daného produktu BPS. Uvedený zápach
nejenom obtěžuje obyvatele okolních měst a obcí, ale především má negativní vliv na zdraví obyvatel projevující se nevolnostmi, bolestmi
hlavy apod.
Z tohoto důvodu požadujeme:

dosáhnout u provozovatele uvedené bioplynové stanice provedení úprav technologie při výrobě produktu k maximální eliminaci
zápachu

stanovit výčet látek vč. hraničních hodnot v rámci celého procesu výroby produktů bioplynové stanice k jejich dalšímu
monitoringu, vyhodnocování spolu se stanovením sankcí a dalších důsledků při jejich nedodržení

zapracovat stanovené látky spolu se souvisejícím režimem do Provozního řádu bioplynové stanice, vyžadovat jeho dodržování,
s prováděním kontrol, jejich vyhodnocení a případných sankcí

provézt revizi podmínek povolení provozu s ohledem na produkty a jejich následné užívání

vypořádat všechny připomínky na základě předložených odborných posudků
Obecně souhlasíme s energetickým využitím odpadů, podporujeme moderní technologie zpracující odpady k jejich dalšímu využití.
Uvědomujeme si, že kvalitní digestát je hnojivem, které obsahuje hodnotné organické látky a minerální živiny. Dle odborné literatury by měl
projevovat pouze malé znaky zápachu, popř. v ideálním případě nezapáchat vůbec. Toho má být dosaženo díky vhodné skladbě vstupních
surovin, jejich předúpravě a zejména dostatečné době zdržení vstupních surovin ve fermentoru. Proces anaerobní fermentace vstupních
surovin má vést k dostatečnému rozložení organické hmoty ve vstupech tak, aby byl ve výsledném digestátu minimalizován obsah
biologicky rozložitelných látek. Tak bude digestát stabilizován a riziko zápachu eliminováno.
Jsme přesvědčeni, že pokud aplikace digestátu vykazuje nadměrné znaky zápachu a způsobuje nepřípustnou míru obtěžování
zápachem v okolí, jak tomu bylo doposud, je to indikace toho, že je třeba provést kontrolu vstupních surovin, nebo toho, že
výrobní proces není dostatečný a kvalitní. Naše prohlášení opíráme o zpracované posudky, které jsou přílohou našeho dopisu.
Ve spolupráci s odborníky tak předkládáme k vypořádání posudky předložené dokumentace, viz:



Během toho všeho snažení jsem však zůstal
i v němém úžasu, jak vůbec může takový
dotaz v hlavě vzniknout, a tazatel jej míní
jistě vážně, jinak by se neptal. Schválně
tu a tam zavítejte na veřejné jednání
zastupitelstva, budete mnohdy kroutit
hlavou také. A cože je tím dotazem? Jeden
zastupitel se dotázal, zda vynaložená částka
66 tis. Kč za zpracování odborného posudku
byla nutná… přičemž řada dalších zastupitelů
na jednáních předchozích se snažila vzbudit
dojem toho, zda město proti zápachu vůbec
něco dělá, jak, a co, a zda dostatečně, a zvala
přes všemohoucí „fejsbůk“ obyvatele, aby
se přišli ptát. No myslím si, že kdybych se
zeptal všech, koho se zápach dotýkal, kolik
má být město ochotno vynaložit prostředků,

Vyúčtováno však ještě nemáme vše, stále
ještě řešíme provoz stávající. Každopádně
většina měst a obcí, které spojilo naše
společné memorandum, počítá s finanční
spoluúčastí. Zatím neřeším jakým klíčem,
energii a čas tak soustředím zcela jiným
směrem.
Stávajícímu provozu končí povolení k 31. 12.
2020. Abychom si ohlídali i podmínky pro
provoz bioplynové stanice ve stávajícím
rozsahu, pokusil jsem se využít ustanovení
Správního řádu a chtít pro město statut
účastníka řízení. To se sice nakonec
nepodařilo, ale využili jsme toho, že
účastníkem řízení je město Ústí nad Labem,
a od vedoucí odboru životního prostředí
máme ujištění, že využijí našich znalostí,
podnětů a požadavků na stávající provoz.
Výsledkem uplatnění požadavků města Ústí
nad Labem tak tedy bude všechno to, co jsme
po stávajícím provozu chtěli my, Chabařovice,
tj. aktualizace Provozního řádu, stanovení
zápašných látek, limitů, způsobu měření,
sankce.
Takže bude to ještě příběh na pokračování.
Do té doby si však můžeme k nastávajícímu
létu popřát hlavně zdraví, sluníčko, relax,
a bez obtěžujícího zápachu :-)
Jiří Hladík
Město Chabařovice
Husovo nám. 183
40317 Chabařovice

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje
Ing. Irena Jeřábková
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Věc: Připomínky k záměru „Rozšíření bioplynové stanice Všebořice“



Aktivně jsme to vzali do svých rukou od března
2019, tím my myslím město Chabařovice,
a jak Krupka, tak Modlany, Přestanov,
Chlumec, Telnice i Trmice do nás vložily svou
důvěru. Do té doby naštvané obce a města
postupovaly nekoordinovaně.

tak by asi žádný strop nezazněl. Zazněl jasný
požadavek, nechceme, aby to tu smrdělo.
Takže já všem těmto lidem vzkazuji, že toto
přání se daří naplňovat.

ODOUR s. r. o., Ing. Petra Auterská, CSc., studie č. 20200604: Připomínky k dokumentaci „ROZŠÍŘENÍ BIOPLYNOVÉ
STANICE VŠEBOŘICE“
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště Hradec Králové, Centrum hygienických laboratoří, Ing. Vladimír
Kraják: Zdravotnické stanovisko k Oznámení záměru „Rozšíření bioplynové stanice Všebořice“

Požadujeme kompletní vypořádání připomínek, požadavků i komentářů v uvedených dokumentech !
Upozorňujeme rovněž na judikáty věnující se soudním sporům vyvolaným zápachem: rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2017, sp.
zn./č. j.: 22 Cdo 4847/2016, související legislativa ČR: § 1013 zákona č. 89/2012 Sb. V případě pokračování obtěžujícího zápachu tak
odkazujeme na ustanovení § 1013 odst. 2 o. z., který řeší konflikt mezi výkonem vlastnického práva umožněným pravomocným
rozhodnutím o schválení provozu bioplynové stanice na straně jedné a právem vlastníka nebýt rušen (obtěžován imisemi- § 1013 odst. 1 o.
z.) na straně druhé, vč. podmínky pro aplikaci § 1013 odst. 2, kdy jsou imise důsledkem provozu bioplynové stanice, který byl úředně
schválen, přičemž ve schvalovacím procesu byl schvalující orgán povinen zabývat se účinky provozu na životní prostředí a zdraví
obyvatel.
Upozorňujeme zároveň na stále nevypořádanou problematiku provozu BPS a jejího produkovaného digestátu z pohledu zákona o
odpadech. Toto naše tvrzení opíráme o výsledky správního řízení, zakončené rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR
(dále jen MŽP) ze dne 2. 10. 2019, č. j. MZP/2019/530/846, sp. zn.: ZN/MZP/2019/530/283, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Krajského
úřadu Ústeckého kraje, č. j. KUUK/60054/2019/ZPZ, JID: 74295/2019/KUUK, ze dne 13. 5. 2019. MŽP ve svém rozhodnutí zcela
nevypořádalo veškerá fakta, pochybnosti, a argumentaci k povaze digestátu. Krajský úřad Ústeckého kraje (dále KUUK) rozhodl
v pochybnostech, že digestát je odpadem, toto rozhodnutí bylo pravomocně zrušeno Ministerstvem ŽP, kdy v právním smyslu digestát není
považován za odpad.

Požadujeme po zpracovateli dokumentace vypořádání uvedených faktů, pochybností a argumentace, dokladující povahu
digestátu za odpad. V rozhodnutí MŽP se uvádí, že digestát není odpad, ale výrobek, a že KUUK nesprávně aplikoval zákon o odpadech.
Dále je uvedeno, že v případě, kdy by digestát nesplňoval požadavky jiných právních předpisů, aplikovalo by se § 3 odst. 6 písm. c) zákona
o odpadech. Jsme přesvědčeni, že požadavky jiných právních předpisů skutečně nejsou splněny (zákon o odpadech, občanský
zákoník, zákon o ochraně veřejného zdraví).
Jak uvádí Rozhodnutí KUUK při aplikaci zákona o odpadech, trváme na vypořádání argumentace k povaze digestátu jako výrobku.
Pro digestát zřejmě neexistuje trh či poptávka, protože je dle dostupných informací aplikován u jediného odběratele na náklady bioplynové
stanice, z toho důvodu považujeme rozhodnutí MŽP jako neúplné pro nedostatek důvodů. Trváme na přezkumu definice „vedlejšího
produktu“ a označení digestátu za vedlejší produkt. Poukazujeme tak na to, že je BPS posuzována v rámci zákona o odpadech podle
ustanovení § 3 odst. 6, tzn. pro vyvedení digestátu z právního režimu odpadu je nutné ověřit mimo jiné existenci trhu či poptávky. Zároveň
je třeba mít na paměti, že samotná existence registrace digestátu, coby obchodovatelného hnojiva ÚKZÚZ ještě existenci trhu či poptávky
nedokazuje. Zároveň bude třeba projít novou certifikací, neboť složení digestátu bude na základě předložené dokumentace jiné, než tomu
bylo v případě dosavadního provozu BPS.
V řízení o povaze digestátu KÚÚK dosud zjistil, že při provozu BPS dochází ve fermentačním substrátu a následně i digestátu
k nadměrnému hromadění zapáchajících látek (těkavé kyseliny), aniž by byla přijata odpovídající opatření. Tuto skutečnost MŽP
rovněž ignoruje a uvedené skutečnosti vůbec nevypořádalo, a to i přesto, že Kraj ve svém Rozhodnutí zmiňuje výsledky
provozního monitoringu zařízení, s informací o nadměrné akumulaci těkavých organických kyselin, provozní monitoring
opakovaně překračoval horní mez optimálního koncentračního rozmezí (až čtyřnásobně).
V Rozhodnutí KUUK je jednoznačně uvedeno, že provozovatel bioplynové stanice prokazatelně nepřijímá účinná opatření ke snížení
obsahu zapáchajících látek v digestátu, a obtěžující zápach je předmětem opakovaných stížností obyvatel přilehlých obcí.
Vzhledem k tomu, že BPS dosud nebyla schopna či ochotna obsah zapáchajících látek v digestátu ovlivnit, a její dosavadní provoz nás o
opaku dosud nepřesvědčil, a k tomu předložená dokumentace záměru rozšíření BPS vykazuje dle předloženého posudku od
společnosti ODOUR zásadní vady, kdy popisy a závěry v ní uvedené jsou postaveny na chybných výpočtech, a na nepodložených
tvrzeních, nabýváme přesvědčení, že provozovatel fermentační proces v tomto ohledu nemá pod kontrolou.
Dožadujeme se tak vypořádání pochybností o povaze výrobku do předložené posuzované dokumentace záměru ULK1117
„Rozšíření bioplynové stanice Všebořice“.
Dalším právním předpisem, který není plněn, je zákon o ochraně veřejného zdraví. Jak je uvedeno v námi předkládaném posudku
dokumentace od Zdravotního ústavu, zápach má vliv na lidské zdraví.
Význam čichu spočívá především ve vybavování podmíněně reflexního vyměšování trávicích šťáv a v obranných reakcích organismu na
dráždění a škodlivé látky v prostředí. Jak dokládají podané stížnosti obyvatel na území dotčených samospráv, při expozici
obtěžujícího zápachu dochází k žaludečním problémům, nechutenství, vyvolání zvracení, bolestem hlavy apod. Intenzivní, nebo
dlouhodobě obtěžující pach ovlivňuje náladu, emoce, výběr partnera, imunitní systém a endokrinní systém, v extrémním případě i druhotně
může poškodit kardiovaskulární systém v důsledku psychického vypětí a stresu. Obtěžování obyvatelstva pachem patří k nejběžnějším
stížnostem obyvatel na znečišťování životního prostředí nejen v ČR, ale ve většině vyspělých států. Světová zdravotní organizace WHO
definuje zdraví nejen jako pouze zdraví fyzické, ale i jako psychickou pohodu a zdraví duševní.
Výše uvedené podněty považujeme za součást zjišťovacího řízení předloženého záměru. Není možné oddělit posuzování záměru
rozšíření BPS od stávajícího provozu BPS, jehož povolení končí k 31. 12. 2020.
Proces EIA tak vnímáme za úzce provázaný i ke stávajícímu provozu, a tak výsledky zjišťovacího řízení musejí zákonitě ovlivnit
posuzování a rozhodování Krajského úřadu Ústeckého kraje, aby nastavil odpovídající podmínky k prodloužení povolení provozu.
Neumíme si představit, že BPS dostane povolení k dalšímu provozu, aniž by byly vypořádány připomínky v procesu EIA. V této
souvislosti apelujeme na KÚÚK, aby v zájmu obyvatel tohoto regionu bral v potaz uplynulé dva roky, stížnosti a tlak obyvatel na
samosprávy, aby byly orgány státní správy i samosprávy schopné dalšímu zápachu zabránit.

Přílohy:

Mgr. Josef Kusebauch
starosta

1.

Studie č. 20200604: Připomínky k dokumentaci „ROZŠÍŘENÍ BIOPLYNOVÉ STANICE VŠEBOŘICE“, zpracovatel
ODOUR s. r. o., Ing. Petra Auterská, CSc.

2.

Zdravotnické stanovisko k Oznámení záměru „Rozšíření bioplynové stanice Všebořice“, zpracovatel Zdravotní
ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště Hradec Králové, Centrum hygienických laboratoří, Ing. Vladimír
Kraják.

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru životního prostředí
Ing. Simona Karpíšková
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem
v Chabařovicích, 29. června 2020

Věc: Účastenství ve správním řízení k vydání povolení provozu BPS Všebořice
Vážení,
obracíme se na Vás s žádostí o hájení našich společných zájmů, a to vydání nového povolení provozu
bioplynové stanice Všebořice. Město Chabařovice se dopisem ze dne 15.6.2020 prohlásilo za účastníky správního
řízení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, avšak usnesením spis. zn.
KUUK/091629/2020/PZ-3595 ze dne 25.6.2020 bylo rozhodnuto, že město Chabařovice není účastníkem správního řízení
ve věci udělení nového souhlasu k provozování zařízení k využívání odpadů – bioplynová stanice Všebořice
společnosti BIOPLYN ENERGY s.r.o.
Žádáme Vás, jako účastníky předmětného správního řízení o zanesení našich požadavků do Vašich
stanovisek, a to v následujícím rozsahu :
Stávající povolení k provozu BPS končí k 31. 12. 2020, okolní obce s ohledem na dosavadní provoz BPS a následné aplikace
jeho produktů mají špatnou zkušenost díky obtěžování zápachem po aplikaci digestátu.
Krajský úřad Ústeckého kraje (KÚÚK) má prokazatelně řadu přijatých stížností na zápach pocházející z digestátu, který byl
aplikován na pozemky řady měst a obcí, a to v uplynulém období let 2018 a 2019, vč. zápisů městem Chabařovice iniciovaných
společných jednání.
Upozorňujeme zároveň na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2017, sp. zn./č. j.: 22 Cdo 4847/2016, související
legislativa ČR: § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., a odkazujeme na ustanovení § 1013 odst. 2 o. z., který řeší konflikt mezi
výkonem vlastnického práva umožněným pravomocným rozhodnutím o schválení provozu bioplynové stanice na straně jedné a
právem vlastníka nebýt rušen (obtěžován imisemi: § 1013 odst. 1 o. z.) na straně druhé, vč. podmínky pro aplikaci § 1013
odst. 2, kdy jsou imise důsledkem provozu bioplynové stanice, který byl úředně schválen.
Ve výsledném rozhodnutí, tj. ve vydání povolení dalšího provozu BPS, tak musí být, s ohledem na dosavadní předmět
stížností a ukončeného správního řízení rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR (dále jen MŽP) ze dne 2. 10. 2019, č.
j. MZP/2019/530/846, sp. zn.: ZN/MZP/2019/530/283, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, č. j.
KUUK/60054/2019/ZPZ, JID: 74295/2019/KUUK, ze dne 13. 5. 2019, uplatněny následující požadavky do podmínek dalšího
provozu BPS:





dosáhnout u provozovatele uvedené bioplynové stanice provedení úprav technologie při výrobě produktu k maximální
eliminaci zápachu
stanovit výčet látek vč. hraničních hodnot v rámci celého procesu výroby produktů bioplynové stanice k jejich dalšímu
monitoringu, vyhodnocování spolu se stanovením sankcí a dalších důsledků při jejich nedodržení
zapracovat stanovené látky spolu se souvisejícím režimem do Provozního řádu bioplynové stanice, vyžadovat jeho
dodržování, s prováděním kontrol, jejich vyhodnocení a případných sankcí
provézt revizi podmínek povolení provozu s ohledem na produkty a jejich následné užívání

Dále je potřeba posoudit, zda kromě výše uvedených požadavků je potřeba uplatňovat další:







doplnění konkrétních údajů o nakládání digestátem (doposud zcela opomíjená souvislost)
předložení dokladů a konkrétních smluv o aplikaci výsledných produktů
předložení stanoviska kompetentní (odborné) osoby, zda využívané pozemky jsou pro tuto aplikaci vhodné
doložení smluv (a jejich podmínek) na vývoz na smluvní pozemky, vč. plánů organického hnojení, kompostování apod.
doložení popisu technologie s uvedením opatření ke snížení emisí zápachu z provozu i produktu
doložit posouzení, zda nakládání s vedlejšími živočišnými produkty odpovídá v celém rozsahu Nařízení Evropského
Parlamentu a Rady ES č. 1069/2009, kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných
produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě.

Děkujeme,
Mgr. Josef Kusebauch
starosta
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Rozkvět města
Osvětlení ve škole, mimo platné
normy.
Dosluhující,
téměř
třicetileté kotle v ZŠ, veřejné
osvětlení města, jehož některé
prvky jsou z dob hluboké
normalizace.
To je popis současného stavu některých
vybraných zařízení ve městě, která by si
zasloužila větší péči. Kde na to vzít, když
rozpočtové určení daní, tedy platby z rozpočtu
státu, které město dostává, horko těžko stačí
jen na běžnou údržbu a na nové zařízení není?
Město si jistě může půjčit u banky, ale zároveň
se nesmí předlužit. Plánovaná rekonstrukce
mlýna, náměstí atd. vyčerpá limit, do kterého
si může město půjčit. Jak tedy dál? Kde
sehnat peníze na potřebnou rekonstrukci
dosluhujících a energeticky nákladných
zařízení?
Jednou z metod je tzv. EPC. Je to optimalizace

spotřeby energie s garantovaným výsledkem.
Úspory provozních nákladů se použijí
na splácení investice. Pokud to dopadne
podle plánované analýzy, tak za cca 5 mil Kč
rozložené investice, získá město „okamžitě“
majetek v hodnotě cca 12 mil Kč. To „okamžitě“
je ve velkých uvozovkách, protože příprava
otevřené veřejné zakázky a vlastní soutěž,
zabere cca rok příprav a práce.

úspor prostřednictvím např. výměny starých
kotlů za nové atd. Nabídky jednotlivých
firem se mohou a jistě budou značně lišit
podle toho, jak moc lze na různých zařízeních
generovat energetické úspory. Následně své
nabídky předloží městu, které je vyhodnotí,
a pokud bude město chtít, budou muset firmy
své nabídky a ceny upravit, přesně podle
přání a potřeb města.

Tím, že většina zastupitelů zvolila tuto
moderní, časově náročnou, ale efektivní
formu investice, se Chabařovice zařadily
po bok vyspělých měst, kde většina
zastupitelů skutečně pro občany něco dělá
bez ohledu na politickou příslušnost.

Vzhledem k tomu, že nejlevnější věci nebývají
nejlepší, vyhraje ta firma, která nabídne
nejlepší poměr mezi energetickou úsporou/
kvalitou/cenou.

Co tedy Chabařovice čeká nového
a kdy to občané dostanou?

Takže cca do tří let by město mohlo zažít
rozkvět v podobě instalace celé řady chytrých
a energeticky úsporných zařízení, která
budou šetrná k životnímu prostředí a ještě
ušetří.

Každá firma, která se zúčastní výběrového
řízení, sama zhodnotí možnost dosažení

Zbyněk Tichý

Analýza EPC na druhý pokus schválena
Zastupitelstvo města na svém posledním
zasedání schválilo Analýzu EPC. Předcházela
k tomuto návrhu diskuse zastupitelů
u kulatého stolu, na minulém zastupitelstvu,
které ho neschválilo, zda je vhodná pro město
či ne.
Osobně jsem byl zastáncem jiného řešení, ať
už jako bývalý starosta nebo podnikatel. Vadí
mi hlavně délka návratnosti, která by měla
být “rozumně“ krátká. Doba návratnosti je dle
návrhu 12 let a ani do této doby nemusí dle
předložené analýzy umořena.
Jsou zde další nejasnosti, které byly
uváděny na zastupitelstvu, a chci věřit, že se
nepotvrdí. Zastupitelé takto rozhodli a může

se přistoupit k výběru firem na projektovou
dokumentaci. Až teprve projekt ukáže, zda je
tento projekt pro město výhodný.
Při druhém zastupitelstvu města, kdy byl
přizván odborný specialista, který některé
problémy vysvětlil, to byl zřejmě důvod, proč
se někteří zastupitelé přiklonili k dalšímu
postupu. Osobně jsem pragmatického
názoru, je tak dobojováno, pojďme pracovat.
Každé zastupitelstvo je zodpovědné svým
občanům a musí vědět, že až v příštích letech
budou dopady nynějších rozhodnutí známy
a hodnoceny.
Z minulosti musím uvést dva příklady: Městu
byl Krajem navržen a též hrazen obchvat

města. Opozice za vydatné podpory občanů
tento projekt smetla ze stolu. Z mého
dnešního pohledu pro město dobře. Pro
Roudníky jsme z evropských peněz dostali
v přepočtu devět milionů korun. Po výpočtu
plateb za odebírané teplo tehdy 300,- Kč za GJ
se občané odmítli připojit a hrozilo navrácení
dotace. Vedení města bylo nuceno projekt
zastavit a dotaci vrátit. Pro obec a město
špatně.
I v tomto našem nynějším problému máme
nejasnosti, a je na vedení města se s tím
vypořádat. Jsem věčný optimista a chci věřit,
že to městu přinese očekávaný užitek.
Jiří Záhořík

Koronavirus změnil plány všem
Kulturní komise měla připravené kulturní
programy
(např.
plesy,
letní
kino,
mezinárodní den tance apod.), ale vzhledem
k
epidemiologické
situaci
nemohly
proběhnout.
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Nyní se situace uvolňuje, takže
první akcí, na kterou budete
pozváni, je akce “Letní párty”
v Chabařovicích na koupališti.

Opět se utkají soutěžní týmy v několika
disciplínách, bude hrát hudba k tanci
a k poslechu (právě pro vás vybíráme
kapelu), a budou se také rozdávat žetony
na “pivo zdarma”. SDH Chabařovice na tento
den připravují náhradní den dětí, které se
tak mohou těšit na řadu atrakcí a na skákací
hrad.

Sledujte prosím plakátovací plochy, kde se
dozvíte podrobnosti nejen o této akci, ale
také o dalších akcích.

Akci připravujeme na sobotu 29. srpna 2020.

Jitka Chládková

Za Kulturní komisi Vám přeji krásné léto
a prázdniny.

Hasičská jednotka Chabařovice a její
činnost
Naši hasiči v průběhu měsíce května a června
zasahovali u čtyř mimořádných událostí.
Jednou z posledních větších mimořádných
událostí byl požár hodinu po půlnoci, kdy v
obci Přestanov hořela na fotbalovém hřišti
restaurace.
Na místo události byla vyslána výjezdová
technika Liaz a T148 v počtu šesti výjezdových
členů. Zajištovali jsme kyvadlovou dopravu
vody z hydrantové sítě na začátku obce Krupky,
dva členové výjezdu se zúčastnili přímého
zásahu. Po skončení hasebních pracích naše
jednotka zůstala na místě události jako požární
asistence. Po příjezdů vyšetřovatelů z IZS byli
naši členové součástí vyšetřovatelů. Celá
akce byla ukončena v 11 hodin. Místo zásahu
bylo řádně předáno písemným protokolem
velitelem zásahu Liborem Vernerem starostce
obce paní Bechyňové. Tímto bych chtěl všem
zasahujícím hasičům z mé jednotky poděkovat
za skvěle odvedenou práci při zásahu.
Jako každý rok jsme žádali dotaci od firmy

Agrofert, která podporuje dobrovolné
hasiče. Firma Agrofert zastoupena paní
Monikou Babišovou odpověděla, že naše
žádost byla přijata, a máme vyčkat na její
schválení či neschválení od vedení firmy
Agrofert. Žádali jsme o dotaci ve výši 50 000
tis. Korun na zakoupení termokamery a tří
profesionálních svítilen Survivor li-on.
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
nám poskytnul dar na základě naší podané
žádosti, ve které jsme požádali o digitální
radiostanice SMART. HZS nám vyhověl a tím
získáváme čtyři ruční digitální radiostanice
SMART s příslušenstvím v hodnotě přesahující
částku 260 tis. Kč, naše zastupitelstvo města
přijetí daru od IZS schválilo, tímto děkujeme.

dojezdové časy, ověřit znalost příjezdových
komunikací, dále pak ověřit technickou
a taktickou připravenost zasahujících
hasičů a strážníků, předlékařskou pomoc
a součinnost se složkami IZS.
Chtěl bych poděkovat hasičům, kteří byli
součástí cvičení a celé Městské policii
Chabařovice pod vedením velitele Josefa
Šittnera, a také chci tímto poděkovat vedení
PKÚ, že nám bez jakýchkoliv námitek umožnili
realizovat cvičení na jejich pozemku.
Rudolf Beneda

Začátkem měsíce července 2020 proběhlo
společné cvičení s našimi hasiči a Městkou
policií Chabařovice na jezeru Milada. Téma
cvičení bylo záchrana osob z vodní hladiny.
Cílem akce bylo ověřit informační toky KOPIS,
ZZS, Městské policie města Chabařovice, ověřit

19

Chabařovický odchovanec Michael
Lüftner je i kyperským mistrem
Na co sáhne, pozlatí. Odchovanec
chabařovického a teplického fotbalu
Michael Lüftner je mistrem už ve třetí
zemi. Po českém titulu se Slavií a dánském
s Kodaní získal letos kyperský s Omonií
Nikósie.
„Být šampionem ve třech zemích je paráda.
Soutěž se ukončila kvůli koronaviru a nás
vyhlásili mistry, protože jsme byli v tabulce
první. Měli jsme stejně bodů jako druhý
Anorthosis, ale lepší skóre i lepší vzájemné
zápasy,“ prozradil během volna ve své
domovině.
Chabařovický rodák nahání ústeckého
rodáka Jiřího Jarošíka; ten je evropským
rekordmanem, je šampionem ve čtyřech
ligách - české, ruské, anglické a skotské.
„S ním se ale nemůžu srovnávat, on byl
pan Fotbalista,“ tvrdí s úctou Lüftner. „Má
celkem osm titulů, což je strašně daleko.
Ale kdyby mi vyšlo aspoň to, že je budu mít
také ze čtyř zemí, bylo by to fajn. Jinak se
s Jirkou vůbec nemůžu měřit, vždyť hrál
za anglickou Chelsea, na tohle jsem zatím
vůbec nedosáhl. I v Rusku byl dlouho.“
Když pandemie koronaviru vrcholila, zůstal
Lüftner „uvězněný“ na Kypru. O žádnou

vysněnou „dovolenou“ ale nešlo. „Nemohli
jsme odletět, protože zavřeli letiště. Se
spoluhráčem Honzou Lecjaksem jsme dva
a půl měsíce jen běhali, nemohli jsme nic
jiného dělat. Nesměli jsme ani vycestovat
z Nikósie. Mohli jsme jen třikrát denně ven,
a to na hodinu. Museli jsme mít u sebe pas
a poslat vládě esemesku s jedním ze šesti
povolených důvodů, proč jít ven, nakoupit,
za rodinou a tak.“
Původně přerušenou ligu pak tamní svaz
ukončil, protože se nedohodl s vládou, jak
to bude, když se objeví v týmu nakažený
fotbalista. „Zpráva o titulu mě zastihla až
doma.“
Ačkoli kyperská soutěž nepatří mezi top
ligy, český stoper si titulu cení. „Ani jsem
nečekal, že to bude až tak těžké. Dva tři
týmy jsou na Kypru hodně kvalitní. Apoel,
který možná pět sedm let za sebou vyhrál
titul, skončil až třetí. To o lize také něco
vypovídá. Vyhrát titul není jednoduché
v žádné soutěži,“ míní šestadvacetiletý
fotbalista.
Kádry předních mužstev tvoří většinou
zahraniční hráči. „Cizinci jsou v každém týmu.
Španělé, Portugalci, přibývá Angličanů.
My jsme dva Češi a Slovák Hlubočan, pak

tam máme Francouze, Angličana a kluky
z dalších zemí. Naštěstí všichni v týmu mluví
anglicky, takže komunikace nevázla, spíš
naopak. Parta je u nás výborná,“ pochvaluje
si. „Silnější týmy nemají kyperské trenéry,
ale zahraniční. A víc zahraničních hráčů.
Takže ty hrají evropským stylem, je to
běhavé, technické, hodně na balonu.
Papírově slabší, kde máte hodně Kypřanů
a kyperské trenéry, to je hurá fotbal. Ale
jsou také konkurenceschopní.“
Lüftner se v Omonii rozehrával po zranění,
hostování z Kodaně si protáhne ještě o rok.
„Strašně mi to pomohlo. Po zranění, co jsem
měl v Kodani, nikdy nevíte, jak se dostanete
zpátky do formy. Ale perfektně si to všechno
sedlo, musím zaklepat, že to dopadlo
dobře,“ je nadšený. „Mám domluveno, že
ještě rok zůstávám na Kypru. Budeme hrát
kvalifikaci o Ligu mistrů, to je obrovské
lákadlo, i když to bude samozřejmě strašně
těžké, to je jasné. Ale i kdyby vyšla aspoň
Evropská liga, byla by to pecka pro všechny.
A budeme hrát zase o titul. Je tam super
počasí, super trenér, spoluhráči. Vůbec nic
mi tam nechybí.“
A to ani fanoušci, na středomořském
ostrově jich na fotbal chodí hodně. „Jsme
nejstarší klub na Kypru, který má nejvíc
titulů a pohárů, až pak je Apoel. Sdílíme
s ním jeden stadion, kapacita je kolem 20
tisíc a na nás pravidelně chodilo zhruba
patnáct tisíc. Mezi Apoelem a Omonií je
obrovská rivalita, něco jako mezi Spartou
a Slavií. Celý Kypr je rozdělen na dva tábory,
jeden fandí Omonii, druhý Apoelu,“ líčí
Lüftner. „Pro naše přítelkyně je to taky fajn,
je tam teplo, čtyřicítky, moře. Ale my jako
hráči se k němu dostaneme jednou týdně,
když je volno, třeba v neděli. Nikósie je
ve vnitrozemí, není to daleko od moře, třeba
50 kilometrů, ale nejde jezdit každý den
na pláž, to bychom pak nemohli pořádně
trénovat.“
Chabařovický klub měl v létě pořádat další
ročník turnaje o putovní pohár Michaela
Lüftnera, ale kvůli situaci s Covidem-19 ho
zrušil.
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Foto: Michael Lüftner získal titul se Slavií a pak v klubovně fotbalových Chabařovic
podepsal na sešívaný dres

Petr Bílek

Zdravotnické středisko z baráku
do baráku
…že se místní zdravotnické středisko
přestěhovalo z baráku do jiného baráku,
byla událost, se kterou jsme se mohli často
potkávat na přelomu roku ve frontě na rohlíky
v místní pekárně.

No a co? Co je na tom asi tak
zajímavého?
Ale je, pokud se na to podíváme trochu
podrobněji. Jedná se, v tomto případě,
o budovy, které představují určitou – použiju
slova epochu – v historii našeho města.
Vila V Aleji č. p. 642, kde zdravotnické středisko
sídlilo, může představovat dobu spojenou
se smutným příběhem místní židovské
komunity. PORSKa, jak byla místně nazývána
původně soudní budova, kam se zdravotnické
zařízení přestěhovalo, může reprezentovat
dobu největší slávy našeho města.

A to proč, jako?
Podívejme se nejdříve na příběh vily V Aleji.
Příchod židovské komunity do Chabařovic
sahá do období let 1862 až 1870. Pro město
byl přínosem ve všech směrech. Vyprofilovali
se zde, mimo jiné i zdatní podnikatelé
a obchodníci. Jedním z nich byl Hermann
Krauskopf, který přišel do Chabařovic v roce
1903. Roku 1913 jako obchodník nechal
v Nádražní ulici postavit, na tehdejší poměry
v Chabařovicích, velkou fabriku na výrobu
čepic s názvem Kappenfabrik, Mützenfabrik,
nebo také Worldcap. Jednalo se prakticky
o poslední, avšak velmi úspěšný podnik
založený v Chabařovicích ještě před 1.
světovou válkou, který zaměstnával až 200
pracovníků. Hermann Krauskopf měl dva syny
Ervína a Viktora, pro které nechal postavit již
zmíněnou vilu č. p. 642. Ta byla dokončena
v roce 1934. Z architektonického pohledu se
jedná o budovu, která se naprosto vymykala
trendu normálnosti a ještě dnes je hodnocena
jako nejhonosnější vila v Chabařovicích.
Jenže synové si budovu moc neužili. Roku
1935 byly vydány tzv. Norimberské rasové
zákony, zaměřené zejména proti Židům
a roku 1938 nastal zábor Sudet nacistickým
Německem, kam patřily i Chabařovice. Židé,
po kterých zůstal v Chabařovicích značný
majetek, následně prchali z Chabařovic
s malým uzlíčkem. Nastala arizace majetku,
volně přeloženo jako zabavení majetku
židovského
obyvatelstva
pod
správu
árijské rasy. Místní zdatní „arizátoři“, jejichž
kvalifikace byla především účast v převážně
zločineckých
nacistických
organizacích,

kterých v Chabařovicích po záboru Sudet
vzniklo celkem rychle 7, si na kořisti po Židech
hodně pomohli. Samozřejmě, že arizována
byla fabrika i se zmíněnou vilou. Hermann
Krauskopf měl to štěstí, že zemřel přirozenou
smrtí roku 1927, čili ještě před záborem Sudet.
Pochován je na židovském hřbitově v Teplicích
a jeho hrob je zachován až do dnešních
dnů. Většina z rodu Krauskopfů skončila
v plynových komorách Osvětimi a Sobibóru.
Synům Hermanna Krauskopfa se podařilo se
štěstím prchnout do zahraničí.
Po válce sloužila vilka pro potřeby mateřské
školky, později jako zdravotnické středisko.
Traumatické vzpomínky obou bratrů na život
v Chabařovicích a vyvražděnou rodinu, je
ani po osvobození republiky nepřiměly
k návštěvě svého rodného města. Zůstala
nám po nich, jako vzpomínka, vila č. p. 642.
Své životy dožili bratři v novém domově
na adrese ve Valdivie, Casilla, Chile.
Soudní budova je místně známá pod názvem
PORSka neboli výpočetka. Její vznik spadá
do období nástupu průmyslového rozvoje,
jinak vyjádřeno, do období industrializace.
Nesmělé počátky tohoto období byly
podniknuty v Ústí nad Labem již kolem roku
1843, avšak to hlavní přišlo až rokem 1850. Ústí
se vyvalilo z městských hradeb a začíná se
budovat jedna fabrika za druhou. Nejprve to
byly textilky a v roce 1856 nastupuje chemický
průmysl. To vše záviselo na uhlí. A uhlí v té
době, to byly především Chabařovice. Hloubí
se zde jedna šachta za druhou, fedrující
na plné pecky. A ani to nestačilo. Vznikla
potřeba Chabařovice posílit.

A pak to přišlo
Městečko, původně krčící se ve stínu
panských šlechtických sídel při zámku
v Trmicích a Chlumci se najednou dostává
do popředí zájmů nejen průmyslových, ale
i politických. Chabařovice se rokem 1850
stávají významným správním centrem
regionu. Centrem nově zřízeného soudního
okresu se sídlem okresního soudu, notářství,
okresního berního úřadu, služebny četnictva
a dalších institucí. Je sem pumpován kapitál
nejen ze sousedního Saska, ale i anglická
banka zřizuje v Chabařovicích vlastní filiálku
pro posílení rozvoje průmyslu. Přišlo to tak
rychle, že se na to město nestačilo připravit.
Nejsou prostory pro výkon jednotlivých
funkcí a hlavně zde chybí vzdělaní „kádři“.

Kvapem se v letech 1851 až 1852 začíná
na náměstní stavět soudní budova s číslem
popisným, jak jinak, než 1. Zmíněné instituce
zahajovaly činnost postupně v období let 1850
až 1855. Chabařovice neměly ani potřebné
personální zajištění. To sem bylo dodáno
hlavně „z venku“. Vlastně i vzdělaný starosta
byl „přespolák“. Židé přišli do Chabařovic až
po roce 1860.
V uvedené budově se našlo místo i pro nově
zřízenou báňskou školu, která vychovávala
odborníky pro Severočeský i Sokolovský
hnědouhelný revír.
Očekávalo se, že s tím Chabařovice víc hnou.
Jelikož se tak nestalo, šance využita nebyla,
tak tato anabáze se správním povýšením
Chabařovic netrvala příliš dlouho. V letech
1865 až 1868 zde byla většina okresních
institucí zrušena. Bohužel, odešli i vzdělaní
„kádři“, kteří ani po desíti letech zdejšího
působení, neměli zájem stát se občany
Chabařovic.
Zůstala tedy pouze bývalá soudní budova. Ta
sloužila pro různé instituce okresu.
Komplex budov, společně s bývalým mlýnem
prochází v současné době rekonstrukcí. To
zásadně změní tvář náměstí.
Už, aby to bylo.
Stanislav Sochocký
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Vzpomínky lidí na domovy, které už
nejsou...
Jsou mezi námi, a ještě dlouho budou,

všechno, že jsme ani nepotřebovali někam

známo v celém okolí. Randit tam chodili

z okolí dnes vybudovaného jezera Milada.

dojíždět. Uprostřed vsi byl větší obchod

z Roudníků, Vyklic, Lochočic i Trmic. Kino

Je až neuvěřitelné, kolik vesnic se do tohoto

pana Alinče, kde bylo vše od potravin až

provozoval dlouhá léta pan Brhlík. Rybník

prostoru

se

po drogerii. Hned vedle pošta, kousek

uprostřed vsi jsme využívali hlavně v zimě

nacházela Tuchomyšl, a vedle hned Vyklice,

dál hospoda u Doskočilů. Další hospoda

k bruslení. Pamatuji si, jak začátkem

a Otovice. Nad jezerem od Roudník nalevo

na druhém konci rybníka, holič a řeznictví

prosince, někdy i v listopadu, jsme bruslili

byly Lochočice, při pohledu od Ocelárny.

u

pan

na šlajfkách nebo na džeksnách. Kluci měli

V místech, kde se přechodně konaly poutě,

Petráček. K Editě jsme chodili nakupovat

kanady a hrál se hokej. Také se mi líbilo,

stávaly kdysi Zalužany.

látky, kousek dál byla Obuv. Partiovka

když na ledě chlapi hráli fotbal. To hlavně

paní Boušové byla u rybníka a kousek dál

bratři Martinovští. Pokřikovali na sebe

bylo fotbalové hřiště, vybudované v bývalé

francouzsky a bylo legrační se na ně dívat,

cihelně. V obci byl také mandl v jedné

když padali.

vešlo.

Uprostřed

jezera

Také Chabařovice byly bourány - východní
část, kde žilo téměř 300 občanů. Většina lidí
dostala byty na Severní Terase, v Chlumci,
v Ústí, nebo se individuálně přestěhovali.
Určitě stojí za to si s těmi lidmi popovídat.
Každý z nás má vzpomínky na mládí,
a většinou jsou to vzpomínky hezké.
A jak vzpomínají? Poseděl jsem s Janou
a Karlem Ptáčkovými a společně jsme
se vrátili tam, kde už naše ulice, lesy
plné konvalinek, potoky s raky a rybami,
rybníkem, kde se to rybími maticemi jen
hemžilo, nejsou, zkrátka, kde jsme žili.
Jana Ptáčková se narodila v Tuchomyšli
a vzpomíná: V Tuchomyšli jsme měli

22

Maternů,

druhé

řeznictví

měl

budově s obchodem na Malé straně. Nebyl
problém, když jsme potřebovali opravit
boty, což bylo dost často, protože jsme lítali
po polích a lesích, brouzdali v potocích,
nebo když jsme se propadli na ledě, tak
jsme se sušili na oprámu, kde byl teplý
popel. A kdo měl ponožky z moderních
tkanin, tak mu uhořely, a kráčel domů dole
bez. Samozřejmě ho čekal doma výprask.
No a boty opravoval pan Lefler, čalounictví

No a na co také ráda vzpomínám, jak lidi
drželi spolu. Většinou každý v sobotu
zametal chodník a svou půlku silnice. A to
nebyly asfaltky. Přesto, že se nám zde
dobře bydlí, raději bychom se vrátili, no ale
to až v příštím životě. No a Karel nám toho
moc nepověděl (ale on napovídal), protože
je to Trmičák, a tak mu to promineme.

měl pan Jirásek.

Díky vám oběma, že jste nezapomněli

Za pobavením jsme chodili do Kulturáku,

pokračování: Otovice, Vyklice...

který si občané za pomoci Dolu Prokop
Holý sami vybudovali. No a kino! To bylo

na ta krásná místa v Tuchomyšli. Příště

Jiří Záhořík

Akční plán
rozvoje
města
Chabařovice
pro období
2020 – 2026

2.1 Akční plán pro období 2020-2026 – indikativní seznam projektů
Pořadí

(dle
priority)

1.

2.

3.

města

Chabařovice,

které

postup

rozpracovanosti

jednotlivých

projektů,

jejich

5.

6.

dotační

možnosti a následně způsob financování
s vazbou na budoucí rozpočet města.
Zastupitelstvo města tento akční plán vč.
cashflow projednalo na svém jednání dne
zveřejnění

v

kompletním

znění

na webové stránky města.

8.

9.

Jiří Hladík

Opatření k
zajištění cíle

Období
realizace

50%, 50% úvěr

Park je 2. etapou projektu
Park u
rekonstruovaného rekonstrukce mlýna.
Je připravena realizační PD.
mlýna

11 500 000 Kč

2.2

Rekonstrukce
parků, alejí a
zelených ploch

2022

IROP 20212027

70 %

OPŽP, 4.4

Rekonstrukce
chodníků a
parkovacích stání
na náměs�

20 000 000 Kč

60 %
Dotace možné pouze na
část projektu (zeleň,
parkové úpravy)
SFDI - 85 % (max. 20
mil.Kč)

V současné době projekt hotov,
schválena dotace u MPO ve výši
20 mil.Kč.

Probíhá stavební povolení.

V současné době PD před
dokončením.
Koncepční řešení náměs�,
zahrnuje také rekonstrukci
kanalizace (bude řešit SVS) a
opravy komunikací (bude řešit
KSÚS)
Obnovení místa pro setkávání
občanů místní čás� Roudníky s
ohništěm.

3.1

regenerace a
podnikatelské
využi�
brownﬁeldů

Rekonstrukce a 2021-2022 SFDI
opravy
komunikací
OPŽP,1.3

1 000 000 Kč

2.2

Rekonstrukce
parků, alejí a
zelených ploch

2 000 000 Kč

2.3

2021

OPŽP - 30 % (výměna
nepropustných povrchů
za propustné)

MMR (obnova
míst ak�vního
a pasivního
odpočinku)

MMR - 70 % (max.
3 mil.Kč)

Udržování toků 2021
ve správě
města

OPŽP, 1.3

85 %

MMR

MMR - 70 % (max.
5 mil.Kč)

Revitalizace toků
ve správě města Modlanský potok
v Roudníkách jako
retenční nádrž

Část Modlanského potoka v
Roudníkách, která se využívá jako
retenční nádrž.

Rekonstrukce
komunikací povrchů Roudníky
a Chabařovice
(včetně veřejného
osvětlení)
Obnova alejí

Provést paspor�zaci, vytvořit
systém priorizace, bodování,
seřazení, plánu rekonstrukcí

6 000 000 Kč
3 mil.Kč Chabařovice
3 mil.Kč Roudníky

3.1

Rekonstrukce a 2023
opravy
komunikací

4 aleje starých stromů.
Jedná se o aleje Do Vyklic, U
Kapličky, Za Zahrádkami

1 000 000 Kč

2.2

Rekonstrukce
parků, alejí a
zelených ploch

2022

OPŽP, 4.3

85 %

Pobytový park Na Vytvoření oploceného pobytového 2 000 000 Kč
parku s přístřeškem, zelení a
Konečné

2.2

Rekonstrukce
parků, alejí a
zelených ploch

2022

IROP 20212027

70 %

OPŽP, 4.4

60%

Rekonstrukce
starého
zdravotního
střediska na
byty

2022-2023 bude řešeno

Vytvoření retenční nádrže z
původního koryta potoka

vodním prvkem.

Běžné byty v
bývalé budově
zdravotního
střediska

Vybudování 4 malometrážních
bytů za ﬁnanční spoluúčas�
budoucích nájemníků.

4 000 000 Kč

Rekonstrukce
školní budovy z
19. stol. Husovo
náměs� 183

Celková rekonstrukce budovy,
největším problémem je vlhkost.
Předběžně se uvažuje o možnos�
rekuperace.

1 mil.Kč na
1.2
projekt. přípravu

Začne příprava studie
proveditelnos� s rozdělením
rekonstrukce na dílčí stavební
objekty. Je zde umístěna část ZŠ,
MŠ a ZUŠ.

11.

Modernizace
sportovního
areálu a jeho
zázemí

Rekreačněsportovní areál
Roudníky
13.

Možná výše dotace /
jiné doporučení

2020-2021 MPO Program

Projekt Radnice přepážkové
centrum pro
občany

12.

Možný zdroj
dotace

Rekonstrukce
sportovních
areálů

10.

Zimní radovánky Tuchomyšláků

Cíl
1.2

7.

22. června 2020. Materiál připravujeme
ke

Předpokládaná
hodnota
projektu

Bude zadána architektonická
soutěž

Chabařovice. Pro prioritní projekty bylo
zohledňuje

Popis projektu

40 000 000 Kč

4.

vycházejí z rozvojového plánu města
potřeba vypracovat akční plán, který

Rekonstrukce
Mlýna

Roudníky - náves

Rada města sestavila seznam prioritních
projektů

Název projektu

1.2

- odhadované
náklady na
celkovou
rekonstrukci 150 mil.Kč

Podstatou projektu je umístění
20 000 000 Kč
Městského úřadu ve stávající
budově na adrese Husovo náměs�
183. V rámci projektu bude
vybudováno přepážkové centrum,
tzv. front oﬃce, kde budou
obsluhováni občané (Czechpoint,
poplatky, matrika, stavební úřad,
atd.). Součás� front oﬃce bude i
provozování pošty Partner.
V 1. patře úřadu bude prostor pro
tzv. back oﬃce. V souvislos� s
uvolněním bytu v přízemí, čás�
zahrady bude přestěhováno
SSMCH, pro které zde bude
dostatek místa.
Nahrazení zázemí v horším
15 000 000 Kč
technickém stavu budované v
akcích Z; Vybudování nových
atraktivních sportovišť pro dě� a
mládež vzniklých z požadavků
dotazníkového šetření města
(Polygyon, Parkur); rekonstrukce
oválu atd.; nejdříve studie, poté
sjednocení sportovních subjektů,
následně realizace projektu
Ovál, kolečkové brusle, venkovní
2 000 000 Kč
prvky

úvěrem, který
bude splácen z
nájmů

Rekonstrukce a 2021
opravy školních (studie)
budov a hřišť

Jen studie

Dotace pouze na
sociální byty a
komunitní domy
seniorů,
bude řešeno úvěrem.
Bude vypracována
studie proveditelnos�,
která stanoví priority a
dílčí odhad nákladů na
jednotlivé objekty.
V budoucnu se nabízí
možnost využi� národní
dotace (MMR - max.
dotace 10 mil.Kč),
případně fondů EU
v novém období 20212027.
Bude záležet na tom,
zda město odkoupí
budovy od České pošty.

1.1

Zkvalitnění
služeb státní
správy,
samosprávy a
školství

2025-2026 vlastní zdroje

1.2

Rekonstrukce
sportovních
areálů

2023-2025 MŠMT - rozvoj

Měl by žádat sportovní
spolek.
Doporučujeme
sjednocení sportovních
oddílů a klubů pod
jeden subjekt.

1.2

Rekonstrukce
sportovních
areálů

2022

MMR (obnova
míst ak�vního
a pasivního
odpočinku)

MMR - 70 % (max.
3 mil.Kč)

Případně ČEZ –
granty na
„Oranžové
hřiště“

ČEZ - max.výše
příspěvku není
stanovena

materiálně
technické
základny
sportu

Informace o činnosti MP Chabařovice
Přinášíme Vám informace o dění v našem
městě očima strážníků městské policie
za období V/2020 až VI/2020.

Květen
Městská policie eviduje od 1. 5. 2020 do 31. 5.
2020 celkem 82 událostí různého druhu.
dne 1. 5. 2020 v 08:42 hod přijala hlídka
městské policie oznámení, že v DPS v jednom
z bytů je slyšet volání o pomoc. Po příjezdu
hlídky na místo byl byt hlídkou MP otevřen
a bylo zjištěno, že paní leží v koupelně
a nemůže se hýbat, hlídka MP poskytla paní
první pomoc a ihned byla volána RSZ ÚL,
která si paní převzala do péče.
dne 2. 5. 2020 při kontrole obvodu si
hlídka všimla vykopnuté skleněné výplně
na zastávce Chabařovice – Teplická směr
Přestanov. O celé věci byl informován
městský úřad.

který zde byl, si dotyčný po sobě uklidil.
Z místa byl hlídkou vykázán.
dne 8. 5. 2020 v 11:42 hod, bylo přijaté
oznámení
z
telefonního
čísla,
kde
oznamovatelka hlídce sdělila, že se jí
na zahradě usadili včely místního včelaře
a ona se bojí jít ven, jelikož má strach o svého
syna. Kontaktován velitel JSDH, se kterým
hlídka poté jela na výjezd. Na místě zjištěno,
že včely mají úl 1 m nad zemí ve stromě. Přes
oznamovatelku kontaktován majitel včelína,
který přislíbil, že si pro včely zajede.
dne 9. 5. 2020 v 09:05 hod. bylo oznámeno
rybářskou stráží, že u rybníku “Pod Petri”
někdo přespává v chatce, která je umístěná
v těsné blízkosti rybníku. Hlídka provedla
kontrolu chaty, kde se nacházelo pouze již
oblečení a madračka na přespání. O celé věci
byl informován majitel chatky a PČR Chlumec.

popelnice a křičí na celé náměstí. Hlídka
na místě muže ve spolupráci s PČR zadržela,
kdy byl následně odvezen na cely. Celá věc
byla oznámena ke správnímu orgánu města.
dne 24. 5. 2020 v 00:30 hod, bylo
nahlášeno z MP Krupka, že mezi jezerem
Milada a Chabařovicemi je vidět oheň.
Byla provedena kontrola okolí bez zjištění
místa. Po upřesnění lokality se mělo jednat
o prostor za Roudníky, což nahlásil Myslivec,
který prý viděl, že tam někdo pálil kabely.
Kontrola okolí v místní části Roudník, ale
taktéž negativní.
dne 26. 5. 2020 v 18:17 hod, byla nahlášena
dopravní nehoda cyklista s nákladním
vozidlem, na místě poté PČR a RZS. Hlídka
poskytla prví pomoc a následně bylo hlídkou
provedeno usměrňování dopravy na místě.

Červen 2020
Městská policie eviduje od 1. 6. 2020 do 30. 6.
2020 celkem 58 událostí různého druhu.
dne 2. 6. 2020: v 14.46 hod bylo oznámeno
na služební telefon, že někdo střílí u Zalužan
směr Roudníky. Bylo provedeno šetření
v možném okolí a kontrola lokality ale
s negativním výsledkem.
dne 2. 6. 2020 ve 23:30 bylo oznámeno,
že hoří na chatě nad rybníkem Petri
v Chabařovicích. Na místě poté hlídka PČR
Chlumec, JSDH Chabařovice a HZS Ústí nad
Labem.

dne 5. 5. 2020 ve 20:07 hod. bylo požádáno
PČR/Chlumec o spolupráci při pátrání
po pohřešované osobě, která vyhrožovala
sebevraždou. Ve 21:37 hod. bylo pátrání
zrušeno. Výše jmenovaný se našel v blízkosti
svého bydliště.
dne 6. 5. 2020 v 16:00 hod prováděla hlídka
kontrolu horních Chabařovic, kdy si hlídka
všimla vycházejícího kouře od louky v ulici
U Koupaliště. Hlídkou zjištěno, že někdo
vyhodil žhavé uhlíky do keřů, které následně
zahořely a začaly doutnat. Hlídka vyrozuměla
JSDH Chabařovice, která doutnající uhlíky
a keř uhasila.

dne 7. 5. 2020 v 16:50 hod při kontrolní
činnosti byla spatřena osoba
hrabající se v popelnici na oblečení
vedle městského úřadu. Bordel,
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dne 11. 5. 2020 v 19:15 hod, žádost PČR
o uzavření silnice č. 13 z důvodu pádu stromu
přes komunikaci. Hlídka provedla uzavření
silnice do 20:30 hod, kdy byl strom ze silnice
odklizen a provoz na komunikaci byl obnoven.
dne 14. 5. 2020 v 0:52 hod. bylo požádáno
PČR o prošetření oznámení ohledně napadení
osoby v Chabařovicích na Nám. 9. května,
kdy osoba má být bez zranění. Na místě
byla zjištěna osoba, která uvedl hlídce
MP, že nebyla fyzicky napadena, pouze má
rozbitou skleněnou výplň u okna v přízemí,
kde momentálně bydlí. O daném šetření byla
následně telefonicky informována PČR a celá
věc byla na místě vyřešena.
dne 23. 5. 2020 v 01:53 hod. bylo oznámeno,
že na Husově náměstí pohybuje nějaký muž,
který je v silně podnapilém stavu, rozhazuje

dne 4. 6. 2020 ve 20:50 hod, byla přijata
žádost PČR o součinnost v ulici Marie
Kršňákové, a to z důvodu napadání osob
v domě. Hlídkou na místě bylo zjištěno, že
je osoba pouze pod vlivem alkoholu a došlo
k hádce, nikoli k fyzickému napadení. Na místo
se pak dostavila i PČR Chlumec. Z důvodu,

že se v místě nacházely nezletilé děti, bylo
dohodnuto s PČR, že si celou věc na místě
převezmou k dalšímu dořešení. Jinak celá věc
oznámena ke správnímu orgánu.
dne 11. 6. 2020 v 05:36 hod, bylo přijaté
oznámení, kde oznamovatel hlídce sdělil, že
po silnici Ústecká u Ravelu pobíhá po silnici
ovečka. Po příjezdu na místo si hlídka všimla,
že jeden z přítomných řidičů již zmiňovanou
ovečku nahání. Hlídka MP a projíždějící řidič
ovečku odchytili a dali zpátky do areálu přes
plot. Poté kontaktován správce objektu,
kterému bylo vše vysvětleno, ten přislíbil
nápravu majitelem.

Následně se k hlídce přihlásila žena, která
uvedla, že je přítelkyní muže a že si jej odvede
domu k vystřízlivění. Hlídka pomohla ženě
doprovodit muže k jejich domu, dále ze strany
MP neřešeno.
dne 17. 6. 2020 v 14:55 hod, bylo na služebně
nahlášeno několik injekčních stříkaček
vedle domu v ulici Marie Kršňákové. Injekční
stříkačky byly sebrány a umístěny do boxu
na nebezpečný odpad. Hlídka MP následně
provedla kontrolu s detektorem kovu
na všech dětských hřištích a jejich okolí.

dne 11. 6. 2020 v 16.07 nahlášen pojíždějícím
občanem kouř vycházející z blíže neurčeného
místa v lokalitě katastru Chabařovice. K místu
vyjíždějící hlídka MP nalezla místo, kde hořel
odpad a poté přes HZS UL byli vyrozuměni
hasiči JSDH Chabařovice, kteří zásahem
zamezili dalšímu možnému rozšíření ohně
do porostu.

dne 21. 6. 2020 v 10:16 hod. bylo oznámeno,
že v Chabařovicích na Husově náměstí před
domem čp. sedí a chvílemi i leží nějaký muž.
Hlídka po příjezdu na místo muže probudila
a následně provedla orientační zkoušku
na alkohol. Naměřená výše alkoholu byla
2,81 %. Muž hlídce MP sdělil, že to trochu
přehnal, a půjde se z toho vyspat na chatu.
Na místě byla přítomna paní, která se muže
ujala s tím, že se o něj postará, jelikož ho zná
od mala.
dne 23. 6. 2020 ve 12:00 hod, bylo
oznámeno, že na silnici č. 13 v Přestanově
sedí muž a nohy má do silnice. Hlídka ihned
vyrazila na místo, kdy muže již našla, jak stojí
na silnici. Při kontaktu s mužem bylo zřejmé, že
muž je psychicky narušený, dále bylo zjištěno,
že nemá již ani léky na schizofrenii, které má
užívat. Hlídka muže odvedla mimo silnici,
kdy následně byla muži přivolána RZS, která
si ho převezla na ošetření do Masarykovy
nemocnice.

Pro zajímavost
Náhled mapy kriminality událostí většinou
řešených na našem katastrálním území v roce
2019, včetně první poloviny roku letošního.
dne 17. 6. 2020 v 16:05 hod, bylo přijaté
oznámení, kde oznamovatelka hlídce sdělila,
že na lavičce před domem leží muž a nehýbe
se. Po příjezdu na místo zjištěno, že se jedná
o muže, který byl opilý a usnul. Muž byl
hlídkou probuzen a z místa byl vykázán.

dne 12. 6. 2020 v 02:00 hod, na základě přijaté
sms zprávy, vyjížděla hlídka MP do Přestanova
k požáru hospody na fotbalovém hřišti.
Na místě PČR Chlumec, dobrovolní hasiči
Krupka, Chlumec, Chabařovice a HZS Ústí
n/L. Telefonicky kontaktovaná starostka
Přestanova, která poté hlídce sdělila, kde
se nachází další hydrant na vodu (sdílená
poloha sms). Na místě do příjezdu technika
a psovoda zůstala hlídka JSDH Chabařovice.
dne 12. 6. 2020 v 12:19 hod. bylo nahlášeno
paní, že v Roudníkách na jejím domu se jí
usadilo včelstvo. Hlídka MP Chabařovice
ve spolupráci s JSDH Chabařovice provedla
likvidaci včelstva, a to po dohodě se včelařem.
dne 16. 6. 2020 ve 20:05 hod, přijata žádost
PČR o výjezd do ul. Smetanova z důvodu
ležícího muže v parku TGM. Na místě zjištěna
osoba, která byla pod vlivem alkoholu
a svépomocí se nemohla dostat domu.

dne 17. 6. 2020 v 17:00 hod, bylo přijaté
oznámení, kde oznamovatel hlídce sdělil,
že v uličce u domu v ulici Marie Kršňákové
leží muž ve střepech a nejde probudit.
Po příjezdu na místo byl již muž probuzen.
Jednalo se o muže, který zde usnul a nebyl
nikterak zraněný a nejevil známky pořezání
od střepů. Při dechové zkouše nadýchal
2,70 %, byl hlídkou poučen a z místa vykázán,
kdy následně odešel po kontrole hlídkou
do svého bydliště.
dne 18. 6. 2020 v 08:00 hod, si hlídka MP
povšimla na Husově náměstí muže, který
se vyhýbal nástupu do výkonu trestu. Muž
byl hlídkou zadržen a následně předán PČR
Chlumec k dalšímu dořešení.
dne 18. 6. 2020 v 18:12 hod, byla přijata
žádost PČR Chlumec o kontrolu osoby,
která má ležet v zastávce v podnapilém
stavu. Osoba byla hlídkou MP probuzena
a po poučení byla vykázána z místa zastávky
na Husově náměstí.

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 pro-střednictvím emailu
mestska.policie@chabarovice.cz.

Josef Šittner

25

A zase (zatím?) znovu sportujeme!?
Takže sport se jakžtakž vrací do normálu,
i když někde na vrcholu to je ještě bez plných
diváckých sektorů – ale ty asi zdaleka nebyly
plné ani dříve, před tím virem.
Naše Sportovní hala je uzavřená, i když už
to není vládním příkazem, ale jen opatřením
místním, tedy městem. Ještě, že už byli
vpuštěni stolní tenisté na své tréninky, ale
zase nesmyslně bez použití šaten a sprch.
Tomu se u nás říká „být papežštější než
papež“. Ale alespoň všichni pinčesisti znají
můj názor, že přes letní období od června
do srpna by měli přerušit tréninky v hale
a věnovat se nějakým letním aktivitám venku.
Po společném rozhodnutí se naše „A“ družstvo
nohejbalistů nepřihlásilo do celostátní 2.
ligy pro tento ročník. Pandemie zde zasáhla
do soutěží a tak „prodej soutěže“ se z tohoto
pohledu jeví jako prozíravé opatření.
Nohejbalový svaz pro zbytek roku, jak to
dovolila hygienická opatření, vyhlásil jen
náhradní soutěže Ligový pohár jednotlivých
divizí. Nyní je tedy v běhu krajský přebor
mužů, kde startují naše družstva „A“ a „B“
ve stejné soutěži, stejně tak 2 družstva Žatce
a družstvo Kadaně. Pokud by to dovolily
podmínky, bude možné se na podzim
zúčastnit kvalifikací do 2. ligy a v příštím roce
hrát normální druholigovou soutěž.
Mladí nohejbalisté se zúčastňují turnajů
v rámci Krajského přeboru mládeže Ústeckého
kraje. Už tradičně několik let nemají naši
mladí konkurenci ani mezi tak výrazně většími
kluby, jako jsou Žatec a Kadaň. Zatím s 258
body vedou tabulku KP, na druhém místě je
Žatec se 176 body (bodování podle umístění
jednotlivých sestav zatím v odehraných 5
turnajích). O tento výsledek se postarali hráči
Jan Krejčí, Lukáš Bošek, Ondřej Jarý, Lukáš
Vondryska, Kryštof Vít a Eduard Turek, kdy je
dlouhodobě zraněný Martin Chmela a Daniel
Prekop ukončil svoje působení v klubu
(údajně ho nohejbal už nebaví).
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K tomu ještě jsme povolili hostování Adama
a Šimona Henzlových v SK LIAPOR Karlovy
Vary, kde hrají BOTAS Dorosteneckou ligu.
Sice bez výrazných úspěchů tohoto družstva,
ale naši hráči zde hrají hlavní roli, protože
mládí tohoto nohejbalového velkoklubu
nedosahuje takových kvalit, aby našim
v soutěži zdatně pomáhali.
Už se také rozjely letní nohejbalové turnaje.
Fotbalový klub Slovan Chabařovice uspořádal
na kurtech umělky nohejbalový turnaj.
Chabařovičtí nohejbalisté vybojovali celkově
2. místo (Rypka, Š. Henzl, Dressler), když
ve finále podlehli hráčům z Přestanova,
kde se na vítězství podíleli bývalí hráči
nohejbalového oddílu Levinský a Štrejl.
V dalším turnaj v Modlanech naši hráči
(Rypka, A. a Š. Henzlovi) opět prohráli až
ve finále s takřka stejnou trojicí z Přestanova.
Asi všichni víte, že sport v Přestanově postihla
velká tragédie. Požár zachvátil celou zděnou
budovu se šatnami, restaurací a zázemím,
k tomu zcela shořela i přístavba, dřevěná
pergola. Proto se na nohejbalový oddíl TJ
Slovan Chabařovice obrátili pořadatelé
tradičního turnaje „Memoriál Ládi Kardy“ se
žádostí, aby se mohl tento turnaj odehrát
v areálu stadionu TJ. Bez váhání jsme se
dohodli a tak v sobotu se tento turnaj odehrál
na antukových kurtech v Chabařovicích.
Vzhledem k uzavření restaurace „Budník“ bylo
nutné zajistit v areálu i plné občerstvení, což
se podařilo i díky Charvátovým z Přestanova,
kteří jsou nájemci shořelé restaurace.
V konečném pořadí se konečně prosadili naši
hráči Alexandr Rypka, Adam a Šimon Henzlovi,
když opět ve vzájemném finále tentokrát
porazili přestanovské hráče Levinského se
Štrejlem. K ocenění došli i naši mladí hráči,
Kryštof Vít, Lukáš Vondryska a Eduard Turek,
když přítomné zaujali pro své mládí a dobrou
hru a od pořadatelů obdrželi putovní pohár
„Nejlepší borec turnaje“.

Hned na turnaji bylo dohodnuto, že další
tradiční letní turnaj Přestanova pod
pořadatelstvím rodinného klanu Levinských,
bude tento rok opět v Chabařovicích, v sobotu
11. července, protože není předpoklad
způsobilosti po požáru sportovního areálu
v Přestanově.
V
dalším
programu
hráči
našeho
nohejbalového oddílu zavítají do Karlových
Varů, kde se zúčastní Mistrovství ČR dvojic
mužů, pro tento rok nejvyšší soutěže
v mužské kategorii. A do Karlových Varů
pojedou ještě naši mladí nohejbalisté, když
absolvují soustředění na nohejbalovém
kempu mládeže od 6. do 9. července. Dále
nohejbalový klub počítá s účastí mladých
hráčů na Mistrovství ČR jednotlivců starších
žáků 12. září v Modřicích (Brno) a možná ještě
tamtéž na soustředění ještě během léta.
Vlastimil Pabián

Fotbalová mládež po nouzovém stavu
neměla nouzi o zápasy
Už zase zpátky (skoro) v normálu. Mládežníci
fotbalového Slovanu Chabařovice neměli
po nouzovém stavu nouzi o zápasy. Naopak,
na hřišti bylo pořád živo.
I když mistrovské soutěže předčasně skončily
z nařízení fotbalové asociace, naši trenéři
organizovali jak domácí turnaje pro přípravky
a zápasy žáků, tak i vyjížděli na hřiště soupeřů.
Například fotbalová školička byla několikrát
tradičně hostem v Libouchci. Koncem
června přišla zasloužená odměna v podobě
dokopných jednotlivých kategorií.
Přípravka Lukáše Krále se vydováděla
na skákacím hradě a hlavně během “bosého”
fotbálku s rodiči. V 1. poločase děti hrály
proti mamkám, ve druhém proti taťkům.

Závěrečnou výzvu, že kdo dá gól, vyhrál,
ukončila trenérova hlavička. Pak se hodovalo
pod pergolou.
Dva dny poté mělo závěrečnou trenérské trio
Pavel Nechuta, Pavel Caitaml, Petr Orság,
ani déšť při fotbalgolfu nevadil. Po nich se
rozloučila školička Josefa Hnyka a Františka
Kubálka, pro naše škvrňata přichystali
soutěže včetně střelby z luku, pak si děti
zahrály fotbal proti rodičům, schůzovalo se,
opékaly buřty a z maxisklenice se brčky srkalo
dětské šampaňské. Novou sezonu mládeže
tradičně odstartuje v srpnu letní soustředění
v Holanech.
Petr Bílek
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Naše zahrada 3 - využití půdy
Někdo má zahrádku menší, někdo větší,
ale každý se zamýšlí, jak ji nejlíp využít. Já
mám například tři plodiny, které nepěstuji
samostatně na záhonu, ale vždy s dalšími
rostlinami, abych využil půdu. Někdy se
i cílová zelenina sází později a záhon by zůstal
prázdný. Tímto způsobem je vhodné pěstovat
například ředkvičky. Sázím je 40 cm od sebe
a mezi ně později zasadím například červenou
řepu nebo fazolky na zeleno. Než se pozdější
zeleniny rozrostou, ředkvičky mezitím sklízím.
Dalším příkladem je kopr, sázím jej mezi
pozdní košťáloviny do mezer mezi rostlinami.
Nepotřebuji tak žádný další záhon a voňavé
rostliny spolehlivě odpuzují bělásky bez
chemických postřiků.
Další zeleninou, která nám pomůže využít
prostor, je salát. Sázím jej k cílovým zeleninám
rajčatům, kukuřici, tykvím. Cílové zeleniny
sázím 60 cm v řádcích od sebe a právě mezi ně
se vejde salát, který sázím dříve. Jakmile salát
sklidím, plodiny přihrnu a věnuji se nadále

jim. Dále už salát nepěstuji, mám zkušenost,
že pokud jsou na zahradě papriky, rajčata
a okurky, salát už většinou nikdo nechce.
Dá se ale výborně pěstovat opět na podzim,
kdy už nám jiné rostliny tolik neplodí. A jaké
saláty pěstovat? Zkuste zajímavé odrůdy.

Salát
Teď se vám pokusím nabídnout zajímavé
odrůdy, které třeba ještě neznáte. Klasický
“hladký” salát pěstuji už jen na jaře
ve skleníku. Můžete použít všechny odrůdy
pro studené rychlení. Já jsem si oblíbil, mimo
jiné, ozimou odrůdu Huml. Vytváří krásné
hlávky a dá se sázet i v říjnu ven. Hlávky vám
vytvoří brzy zjara.
Ven sázím už salát jiný. V naší domácnosti
jsme si velmi oblíbili salát chřestový. Hlavní
konzumovatelnou částí je na rozdíl od jiných
salátů řapík. Je velice křehký a spojuje
chuť chřestu a mladého kedlubnu. A je
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nenáročný. Listy z řapíku se otrhají, stonek
se oloupe a jí se s růžicí listů ve vrcholu, jak
vidíte na přiložené fotografii. Dá se i tepelně
upravovat. Dále pěstuji salát římský Little
gem, má křehká šťavnatá srdíčka a nevybíhá
tak brzy do květu. Jako třetí pěstuji salát
ledový.
Všechny saláty sázím do misek po jednom
semínku ve sponu 2 x 2 cm, následně je
přepikýruji opět do misky ve sponu 4 x
4 cm, zásadně nepěstuji v kelímkách ani
v sadbovačích , to už jsme si říkali v minulém
díle. I salát pěstuji ve vlnách, začínám na konci
ledna salátem do skleníku, pokračuji na konci
února pro pěstování venku a pokračuji
po čtrnácti dnech.
Tak vzhůru do experimentování. Domácí
nechemická zelenina je zdravá a pěstování je
zábava.
Josef Kusebauch
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