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Čeká nás letos ještě jeden turnus
vývozu digestátu
na pozemky v okolí. Na konci září, a to
ve dnech 25. – 28. 9. 2021, došlo k vývozu
cca 1 500 tun na pozemky k dálnici D8
společnosti HS Cínovec. Ani tentokrát mi
od žádné z našich sousedních samospráv
nepřišly podněty na zápach, přišla mi
jen jedna jediná individuální stížnost
z Přestanova.
Spolupráce s bioplynovou stanicích (BPS)
funguje, o termínech i místě aplikace
jsme informováni, dostáváme rozbory
digestátu z dofermentoru, ze kterého
se digestát odčerpává do koncového

skladu na vyskladnění na pole. Veškeré
hodnoty nižších mastných kyselin, které
způsobovaly v minulých letech zápach,
jsou v naprostém souladu s Provozním
řádem,
se
stanovenými
limity,
a s biologickým řízením fermentace
na BPS Všebořice.
Poslední plánovaný turnus
digestátu
plánuje
BPS
v termínu 10. – 15. 11. 2021.

vývozu
provést

Jiří Hladík
zastupitel města

Název zkoušky

Jednotky

Dusík amoniakální (N-NH4)

% ve vzorku

0,294

FOS

mg CH3C

4 009
0,2419

FOS/TAC
TAC

Výsledek

mg CaCO3

16 572
8,39

pH
k. octová (HAc)

mg/l

595

k. propionová (HPr)

mg/l

<30

kyselina máselná

mg/l

<30

k. isomáselná (i-HBu)

mg/l

<15

k. n-máselná (n-HBu)

mg/l

<15

k. isovalerová (i-HVa)

mg/l

<15

sušina (TS)

% ve vzorku

6,13

organická sušina (VS)

% v sušině

44,63

V Roudníkách bylo veselo…
Sobota 2. října byla v Roudníkách zaměřená
na oslavu Sv. Václava, patrona naší země.
Majitelé místního kostela, který je zasvěcen
právě tomuto světci, spolupořádali pod
patronací Svazku obcí Euroregionu Labe,
v rámci Dnů česko-německé kultury,
v kostele koncert klasické hudby.
Tento den se po dlouhé době sešli Roudničáci
na Václavské zábavě v komunitním centru.
Přestože
nebyly
obsazeny
všechny
židle v sále, zábava podpořená kapelou
Fonotest plynula sobotním večerem k plné
spokojenosti přítomných návštěvníků.

sobotu, 4. prosince, bychom rádi rozsvítili
vánoční stromek i Roudníkách a budou
otevřeny dveře pro Mikuláše a jeho družinu,
který pravidelně po mnoho let navštěvuje
naše děti i dospělé s malou pozorností
v předvánoční čas. Večerem nás bude
provázet DJ Venca.
Jaroslava Račáková
předsedkyně Osadního výboru Roudníky

Přestože nikdo není v současné době
prorokem, chtěli bychom ještě v závěru roku
navštívit vinařství ve Velkých Žernosekách.
Adventní
čas
zahájíme
v
sobotu
27. listopadu, kdy budeme v komunitním
centru tvořit vánoční dekorace podle
vlastní zručnosti a fantazie. Následující

Staňte se naším členem
I vy můžete pomoci chránit místo našeho
společného soužití. Přijďte mezi nás. I vy
máte na to, být dobrovolným hasičem
našeho města Chabařovice.
Naše činnost závisí na počasí, ale i na tom,
co je právě potřeba udělat. Probíhá údržba
techniky, na které je práce dost. Kromě
tohoto se účastníme také mimořádných
akcí: soutěží, ukázek techniky na dětských
dnech, občasný ostrý výjezd, a další
činnosti. Nudit se určitě nebudete.
Nabízíme:
práci v týmu

Požadujeme:
schopnost týmové práce
smysl pro špínu, pot a dřinu
dobrý zdravotný a psychický stav
zvládání učení, rychlé uvažování
zručnost, sílu, pevné nervy
vyrovnanost, odvahu, silný žaludek
smysl pro humor různé tvrdosti
pravidelnou účast na akcích a výjezdech
Uvítáme řidiče skupiny C s praxí. Kontaktujte
mne na tel. 725 066 514, příp. na emailu
benedar@seznam.cz

špínu, pot a dřinu
fyzicky i psychicky náročnou činnost

Rudolf Beneda
velitel SDH Chabařovice

teoretickou přípravu
trochu nebezpečí

Roudníky, co dál?
Veřejný prostor by měl sloužit především
jeho uživatelům, proto je nutné, aby před
vypracováním projektu na veřejný prostor,
měli možnost jeho uživatelé vznášet dotazy
a připomínky.
Proto se v roudnickém sále setkali obyvatelé
Roudníků s architekty a zástupci
Pozemkového úřadu z Teplic, aby
se společně pokusili zodpovědět
otázku, jak by mohl vypadat
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veřejný prostor v Roudníkách.
Zástupci ateliéru Tečka nejprve představili
historii
využití
veřejného
prostoru
Roudníkách, kterou někteří občané doplnili
vlastními vzpomínkami z dětství, kde vlastně
byla náves a jakou měla funkci. Následně
byl prezentován územní plán s potenciálem
možného rozvoje. Společné zamyšlení nad
tím, jakou má vlastně funkci potok vedoucí
středem obce, a jak by se dal využít, vyústilo

v myšlenku propojení Roudníků a Modlan
prostřednictvím cyklostezky vedoucí podél
potoka a následné napojení na stávající
cyklostezku u Milady až na Střižák. Celá
diskuse vedla k seznámení s potřebami
obyvatel a jejich možného začlenění
do veřejného prostoru.
Následně dámy z Pozemkového úřadu
představily svoji práci a prezentaci již
realizovaných projektů. Pozemkový úřad

řeší především úpravy krajiny vně obce, jako
je například protierozní opatření, snížení
pochybu zemědělské techniky, zpřístupnění
pozemků, protipovodňová opatření atd.
Zejména se jedná o vhodně uspořádanou
a fungující krajinu, která navazuje přímo
na obec a respektuje potřeby občanů.
V současné době je připravován projekt
zasahující do Roudníků a jednou z možností,

jak využít prostředků Pozemkového fondu,
by mohla být revitalizace potoka právě
s již zmíněnou cyklostezkou do Modlan.
V průběhu celé projektové přípravy bude
mít město možnost do projektu zasahovat
a volit si priority pozemkových úprav.

Veřejné diskuse o vizi obce
Středa 30. 6. 2021 v 18:00
Kulturní dům

Zbyněk Tichý
zastupitel města

Roudníky,
co dál?
Zveme vás na společné setkání, kde se budeme bavit o budoucnosti Roudníků a vizi obce.
Diskusi povede tým ateliéru • tečka, jenž se zabývá i dalšími tématy v okolí Jezera Milada.
Součástí setkání bude prezentace o historii Roudníků. V závěru večera proběhne debata
s Martinem Duškem (režisérem filmu Staříci), jehož kořeny sahají do vedlejších Modlan.

Upozornění ke svozu odpadu
Vážení občané,
upozorňujeme, že svoz odpadu je
zasmluvněn na konkrétní den, nikoli hodinu
a je zcela na rozhodnutí a technických
možnostech dodavatele, v jakém časovém
rozhraní tuto službu vykoná.

Děkujeme za pochopení.
Alena Tomešová
MěÚ, vedoucí SSMCH

Žádáme Vás tedy, abyste nádoby na odpad
přistavovali v předvečer určeného dne
svozu, nejpozději však v ranních hodinách,
aby nedocházelo k situacím, že odpady
nebudou vyvezeny.

Chabařovice, město
kompostující
Rádi bychom se s vámi, našimi spoluobčany,
podělili o výsledky dalšího úspěšného
projektu. Díky výrazné finanční podpoře
Ústeckého kraje jsme mohli našim
domkářům a zahrádkářům dlouhodobě
zapůjčit dalších 55 nádob na kompostování.

největší nádoby, které jsme vám nabízeli.
Věříme, že díky nim se sníží pálení „zeleného“
odpadu na zahradách a že se zejména sníží
podíl biologicky rozložitelného odpadu
v běžných popelnicích na komunální odpad
a bude se nám tu žít zase o trošku lépe.

Spolu s kompostéry, zapůjčenými občanům
v letech 2016 a 2017, je na území Chabařovic
a Roudníků již 355 takovýchto nádob.

Projekt
„Kompostéry
pro
občany
města Chabařovice a Roudníky“ byl
spolufinancován Ústeckým krajem.

V této druhé vlně byly k dispozici kompostéry
o objemu 1400 litrů, jedná se tedy o zatím

Lenka Oborníková
MěÚ, odbor správní, vedoucí
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Hasiči
Důvod houkání hasičské sirény
Proč houká siréna? Doneslo se mi, že občané
našeho města řeší na sociálních sítích, proč
houká siréna. Pokusím se vám to vysvětlit.
Hořící dům, autonehoda, větrná smršť,
v každém případě člověk ve svízelné situaci,
který zoufale očekává pomoc.
Jde o minuty, a my, dobrovolní hasiči,
spěcháme do zbrojnice, abychom se co
nejdříve dostali na místo neštěstí. V takové
chvíli se nemůžeme spoléhat na svolávání
pomocí telefonů rozesíláním SMS. Mobilní
telefony zcela jistě využívá každý z nás,
a věřím, že se každému stalo, že má mobilní
telefon bez signálu (např. při větrné smršti
a prudkém dešti dochází k výpadkům
signálu přímo na vysílačích operátorů), že
smska přijde s menším či větším zpožděním
nebo dokonce až po restartu telefonu, či si
člověk prostě občas mobilní telefon někde
zapomene. Toto všechno jsou důvody,
na jejichž základě není nikdo schopen
garantovat 100% dostupnost na mobilním
telefonu po celých 365 dní v roce.
Tohle varování na svém území podle zákona
o integrovaném záchranném systému
zajišťuje starosta obce. Jeden ze způsobů
vyhlášení poplachu pro jednotku určenou
k zásahu požárním poplachovým plánem
kraje, je pomocí koncových prvků varování,
tedy sirénou. To znamená, že při každé
mimořádné události, ke které bude jednotka
vyslána operačním střediskem, může zaznít
siréna, aby upozornila hasiče, ale i občany
města, že došlo k mimořádné situaci.

se o obecné ohrožení. Pokusím se vám
nastínit opačný pohled. Stačí, aby taková
popelnice stála u domu se zateplenou
fasádou a během pěti minut vznikne požár
s rozsahem ne pro jednu, ale pro čtyři
jednotky a poté si postižená osoba stěžuje.
Kdybyste dojeli o pět minut dříve, tak nám
neshoří celý dům.
Věřím, že siréna, která houká pouze jednu
minutu, vás zaručeně vzbudí. Ale kdo
bude vysvětlovat postiženým osobám,
že jednotka nepřijela k místu mimořádné
události včas, protože nepřišla SMS a siréna
nehoukala proto, že občany v noci budí.
Je nutné v každém případě využít všech
dostupných možností ke svolání členů
jednotek požární ochrany a složek IZS, a to
i za pomocí sirény.
Jsme to právě my, kteří v jakékoliv situaci
odbíháme od rodin, abychom pomohli vám,
občanům. Nikdy nevíme, do čeho jdeme,
a kdy se vrátíme domů. Proto bych byl rád,
abychom společně respektovali houkání
sirény a jen doufali, že nejde někomu o život.
Veškeré dotazy a stížnosti směrujte na můj
email:
benedar@seznam.cz,
telefonní
kontakt: 725 066 514.
Rudolf Beneda
velitel SDH Chabařovice

K tomu slouží SIRÉNA! Právě ta se rozezvučí
v každou denní dobu bez ohledu na to, zda
je či není noční klid. A to i v případech, kdy
jde o zdánlivě banální situaci. Na začátku
nemůžeme nikdo vědět, jak to na místě
události vypadá. Navíc se každá událost
může časem nějak vyvíjet, je tedy nutné
na místo co nejrychleji vyslat jednotky,
které poskytnou adekvátní pomoc.
Kdybych nebyl hasič, tak se budu také ptát,
proč musí houkat siréna a budit většinu
obyvatel, když hoří popelnice a nejedná

Rozsvícení vánočního stromu
Jistě jste si všimli, jak rychle se přiblížil čas
vánoční. Přijměte prosím jménem našeho
města a kulturní komise pozvání na sice
již tradiční rozsvěcení vánočního stromu,
zároveň však i na něco nového.
A troufám si říci, že na něco velmi
lákavého, co ještě více zpestří
vánoční atmosféru. Letos totiž naši
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tradici obohatí nejen prodejní stánky plné
vánočního zboží, výrobků a občerstvení, ale
i živá hudba v podání dvou různých kapel.
Jejich vystoupení zajisté nepředčí pěvecké
umění našich šikovných dětí z mateřské
a umělecké školy, přesto si dne 29.
listopadu 2021 udělejme radost nákupem
něčeho nového, krásného ba i chutného

za doprovodu vánočních písní. Hoďme
společně starosti za hlavu, shlédněme
ohňostroj, zazpívejme si a hlavně si užijme
začínající advent.
Věra Blahníková
MěÚ, odbor správní - kultura

Letošní sezóna v Moto
Areálu Chabařovice byla
výtečná…
…a to i přesto, že řádila pandemie, nepřízeň
počasí, či ohlašování našich akcí nepřejícími
obyvateli. Nejvíce návštěvníků přišlo fandit
na závody automobilů Inter Cars Cup 2021,
následoval dětský motocross, a hudební
festival Chaba Music Night a Jawa-ČZ sraz.
Tyto akce pořádá Motoclub F Chabařovice,
který se nadále bude v příštím roce
těmto aktivitám věnovat. Nesmíme také
opomenout cyklozávody Milada Tour 2021,
které byly úspěšné co do počtu závodníků,
ale i příznivců jedné stopy. Tento závod
nám dal podnět k vytvoření další sportovní
aktivity pro děti, a to je cyklistický oddíl
v Moto Areálu.

Motoclub F Chabařovice by chtěl touto cestou
poděkovat Vám všem, kteří navštěvujete
Moto Areál Chabařovice a především
děkujeme Jiřímu Gebertovi, Přemkovi
Nechutovi a Markétě Nechutové za pomoc
a účast na trénincích, příměstském táboře
a závodech Dětského motocrossového
oddílu.
Rádi Vás letos pozveme na poslední
závody v autocrossu, které se budou konat
6. 11. 2021 pod názvem „O vánočního kapra“.
Martin Fridrich
Motoclub F Chabařovice

Jubilanti
červen – srpen 2021
Červinková Ludmila
Štaubertová Eva
Nademlejnská Anna
Záhoříková Jana
Kozler Petr
Patka Oldřich
Zmeková Blažena
Koutenská Jana
Balšánek František
Schwarzová Jana
Jarolímek František
Absolonová Anita
Hrušková Věra
Barták Miloslav
Lokšanová Věra
Grunt Václav
Lexa Jan
Vrtalová Alena
Lüftnerová Ludmila
Medřická Věra
Komárková Alena
Kubín Jiří
Wundravitzová Alena
Jašek Ladislav
Vajnerová Ilona

Gratulujeme
Gratulujeme k životnímu jubileu a přejeme
hodně zdraví.
Martina Průšová
MěÚ, matrika
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Po roční pauze Vítání občánků
Vážení rodiče, je pro mě milou povinností
Vám oznámit, že ve čtvrtek 25. listopadu
2021 od 14 hodin proběhne v obřadní síni
Městského úřadu Chabařovice „Vítání
občánků“. Obřad je určen pro děti narozené
v roce 2021, 2020, popř. v roce 2019, které
se nezúčastnily předloňského vítání.

Termín odevzdání žádostí o zařazení dítěte
do slavnostního obřadu je 25.10.2021.
Rodičům přihlášených dětí budou pozvánky
zaslány na jimi uvedenou adresu začátkem
listopadu.
Předem

prosíme

rodiče

o

aktuálního vývoje epidemie koronaviru
a zvážení počtu rodinných příslušníků, kteří
se slavnostního obřadu zúčastní.

sledování

Martina Průšová
MěÚ, matrika

Výběr z usnesení ZM a RM
Usnesení ZM:
září 2021
Zastupitelstvo
po projednání:

Schválilo návrh 5. rozpočtového opatření
města Chabařovice v roce 2021.
města

Chabařovice

Revokovalo usnesení UZ-6-1/21, tím byla
zrušena realizace projektu WiFi4EU.

Schválilo přijetí daru - 4 ks dýchacích
přístrojů Dräger PSS 4000 v celkové
hodnotě 144.859,27 Kč pro rozšíření
technického vybavení jednotky SDH
Chabařovice.

Vzalo na vědomí odstoupení paní Pavlíny
Holubové z funkce členky Osadního
výboru Roudníky a jmenovalo paní Petru
Krupičkovou členkou Osadního výboru
Roudníky.

Schválilo závazek k spolufinancování
projektu „Modernizace sportoviště TJ
Slovan Chabařovice“ v minimální výši 20%
z poskytnuté dotace akce/projektu.

Schválilo uzavření Dodatku č. 6
Smlouvy na výpůjčku defibrilátoru se
Zdravotnickou
záchrannou
službou
Ústeckého kraje, p. o.

Schválilo závazek k spolufinancování
projektu „Modernizace zázemí pro
sportovce FK Slovan Chabařovice“
v minimální výši 20% z poskytnuté dotace
akce/projektu.

Usnesení RM:
červenec – září 2021
Rada města Chabařovice po projednání:

tohoto usnesení k 01. 09. 2021 nemění.
Aktuální stav je:
celkový stav – 23,25, z toho

Vzala na vědomí výši úplaty za předškolní
vzdělávání v MŠ Chabařovice, kterou
na školní rok 2021/2022 stanovila
ředitelka MŠ Chabařovice na částku
ve výši 390 Kč.

Kancelář tajemníka – 2

Schválila s účinností od 01. 09. 2021
v souladu s § 102, odstavec 2), písmeno
m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění:

Středisko služeb města Chabařovice 10,75

Změnu
typové
pozice
u systemizovaného místa č. 042
na vedoucí pracovní skupiny - dělníka
čištění města s úvazkem 1,00.
Změnu
typové
pozice
u systemizovaného místa č. 043
na dělník čištění města, snížení úvazku
u systemizovaného místa č. 043 na 0,50.
Vznik systemizovaného místa č. 0,51
- typová pozice dělník čištění města,
úvazek 0,50.
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A konstatovala, že počet
zaměstnanců Městského úřadu
Chabařovice a Střediska služeb
města Chabařovice se přijetím

Odbor správní - 3
Odbor ekonomický – 3
Odbor majetku a rozvoje města – 4,5

Schválila v souladu s § 102, odstavec
2), písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění Organizační
řád včetně příloh 1 – 3 a uložila zveřejnění
Organizačního řádu Městského úřadu
Chabařovice na úřední desce a webových
stránkách města Chabařovice.
Uložila podat žádost o pronájem části
p. č. 314/34 v k. ú. Hrbovice (cca 300 m²)
za účelem uskladnění vozidel, autovraků
a vraků.
Neschválila žádost zájmového sdružení
Fousek z.s. se sídlem Husitská 211/19,
417 41 Krupka, na poskytnutí neinvestiční
dotace na provozní činnost spolku.
Schválila externí administraci přípravy,

Schválilo posunutí definiční čáry ulice
Nádražní s ukončením za parcelou p. č.
652/1 v k. ú. Chabařovice.
Schválilo posunutí definiční čáry ulice
V Aleji s ukončením za parcelou p. č. 685/2
a p. č. 453 v k. ú. Chabařovice.
Neschválilo záměr prodeje části pozemku
p. č. 1454/2 v k. ú. Chabařovice (o výměře
465 m2) dle zákresu.
Neschválilo záměr prodeje pozemku p. č.
305/11 (o výměře 501 m2) v k. ú. Přestanov.
Neschválilo záměr prodeje pozemku p. č.
432 v k. ú. Chabařovice (o výměře 455 m2).

podání a managementu žádosti o dotaci
na projekt „Rekonstrukce Husova náměstí
vybranou společností ACCON managers
and partners, s. r. o., v navrženém
rozsahu.
Schválila podobu dohody o
příkazní smlouvy na zajištění
zadavatelských činností veřejné
„Stavební úpravy spojené se
užívání na bydlení, V Aleji č.
Chabařovice“ se společností
Admin s. r. o.

změně
výkonu
zakázky
změnou
p. 642,
OTIDEA

Schválila podání žádosti o dotaci
na projekt „JSDH Chabařovice 2021“
Generálního
ředitelství
Hasičského
záchranného sboru ČR do výzvy k podání
žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace.
Schválila podání žádosti o dotaci
na projekt „Modernizace sportoviště TJ
Slovan Chabařovice“ do výzvy Národní
sportovní
agentury
KABINA
2021
a závazek spolufinancování projektu
v minimální výši 20% z poskytnuté dotace
akce/projektu.
Schválila podání žádosti o dotaci
na projekt „Modernizace zázemí pro
sportovce FK Slovan Chabařovice“

do výzvy Národní sportovní agentury
KABINA 2021 a závazek spolufinancování
projektu
v
minimální
výši
20%
z poskytnuté dotace akce/projektu.
Schválila realizaci odstranění náletů
a opravy hřbitova včetně návrhu úpravy
„obecní hrobky“ dle cenové nabídky Omni
Cimiterium z.s., Praha 2, v celkové výši
51.000 Kč.
Schválila záměr prodeje pozemku p. č.
231/13 v k. ú. Roudníky (o výměře 168
m2), cena bude stanovena dle znaleckého
posudku + doprovodné náklady (např.
znalecký posudek). Od pozemku bude
oddělen geometrickým plánem chodník,
který do něj zasahuje.
Schválila poskytnutí finančního daru
ve výši 5.000,- Kč Českému svazu
včelařů,
z.s.,
základní
organizaci
Chlumec u Chabařovic na provozní účely
organizace.
Uložila zajistit projektovou dokumentaci
na obnovu dotčených stromových alejí
v Chabařovicích včetně řešení odborných
zásahů
certifikovaným
arboristou
u dotčených vybraných stromů.
Schválila podání žádosti o dotaci
na projekt „Podpora komunitního
života v Roudníkách“ do výzvy Podpora
komunitního života v území MAS Labské
skály 2021 a závazek spolufinancování
projektu
v
minimální
výši
15%
z poskytnuté dotace akce/projektu.

Schválila odložení zpracování projektové
dokumentace
„Rekonstrukce
MK4
Roudníky“ a uložila provést opakovaně
zjišťovací řízení na zpracování projektové
dokumentace
„Rekonstrukce
MK4
Roudníky“ s termínem do 15. 9. 2022.
Schválila záměr prodeje pozemku p. č.
32/3 v k. ú. Roudníky (o výměře 555 m2),
cena bude stanovena dle znaleckého
posudku + doprovodné náklady (např.
znalecký posudek).
Schválila záměr prodeje části pozemku
p. č. 1449/1 v k. ú. Chabařovice (cca 150
m2), dle zákresu. Cena bude stanovena
dle znaleckého posudku + doprovodné
náklady (např. znalecký posudek).
Schválila znění dopisu s žádostí o úpravu
jízdního řádu autobusové linky č. 458
směr Krupka.
Schválila provést opakovaně zjišťovací
řízení
na
zpracování
projektové
dokumentace Tělocvičny ZŠ Chabařovice.
Schválila uzavření smlouvy se skupinou
ČEZ na jednoleté období.
Schválila navrhované řešení pro větší
bezpečnost v Luční ulici a uložila zajistit
osazení dopravního značení dle návrhu.
Schválila Nájemní smlouvu s Palivovým
kombinátem Ústí s. p. na pronájem
plochy pro odstavení odtažených vozidel,
autovraků a vraků.

Uložila zajištění oplocení pronajaté
plochy k odstavení vozidel, vraků
a autovraků.
Schválila uzavření Mateřské školy
Chabařovice v době vánočních prázdnin,
tj. v termínu od 27. 12. 2021 do 31. 12. 2021.
Schválila vypracování ideové studie
revitalizace
zadní
části
hřbitova
Chabařovice (vytvoření rozptylové loučky,
cesty, lavičky, zeleň včetně vizualizace)
dle cenové nabídky Omni Cimiterium z.s.,
Praha 2, ve výši 25.000 Kč.
Schválila položení zámkové dlažby
u
„nových“
kolumbárních
okének
za maximální cenu 70.000,- Kč včetně
DPH.
Schválila prodloužení termínu dokončení
Kolumbárií do 27. 10. 2021 – hřbitov
Chabařovice a uzavření Dodatku č. 1
ke smlouvě s dodavatelem panem Janem
Vargou ze dne 15. 04. 2021.
Souhlasila s realizací stavby „Prodloužení
vodovodního a kanalizačního řadu pro
napojení p.p.č. 451/1, 451/5, 449/1, 452 k.
ú. Chabařovice“, na pozemku města p. č.
403/1 a 485 v k. ú. Chabařovice.
Schválila Smlouvu o spolupráci se
společností Dimatex CS, s. r. o. na sběr
použitého textilu.
Věra Krepindlová
tajemnice MěÚ Chabařovice

Zpráva Kulturní komise města
O prázdninách pro vás kulturní komise
připravila řadu akcí, kterých jste se mohli
zúčastnit ve venkovních prostorech. Konalo
se letní kino v Chabařovicích i Roudníkách,
Den dětí (pořádali hasiči), hrála kapela
Desperádi.

a jako hosté vystoupí Bubenická show
Tam-Tam Batucada.

Na všechny akce jste srdečně zváni, těšíme
se na vás, a přejeme dobrou zábavu.

Další akcí bude 5. 11. 2021 Halloweenská
zábava v sále KD Zátiší.

Jitka Chládková
předsedkyně kulturní komise

Na říjen jsme pro vás připravili:
22. 10. 2021 od 18 hod. Lampionový
průvod, v doprovodu kapely půjdete
od pomníku Na Běhání do Motoareálu
24. 10. 2021 jako náhradní akci za Letní
párty na koupališti, která nemohla být
uskutečněna z důvodu špatného počasí,
stejný program, ale tentokrát to nebude
na koupališti, ale v sále KD Zátiší. Název
akce je Chabařovická párty, uskuteční se
24.10.2021, od 16.00 do 17.00 hod. připraví
SDH zábavu pro děti, a od 17.00 hod je
připraven program pro dospělé.
Pro dospělé jsou kromě 100 piv zdarma
opět připraveny soutěže, hudba k poslechu
i k tanci. Hrát nám bude kapela Fonotest,
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Zbyněk
OSOBNOST. Když se řekne osobnost,
zpravidla si představíme někoho v nějakém
oboru, činnosti a místě působení. Bez
dlouhého přemýšlení nám naskočí mnoho
osobností, kdykoliv si vzpomeneme. Obce,
města, kolektivy, kultura, sport, školství,
výstavba, zábava a mohl bych pokračovat.
Normál, nic mimořádného. To platí
i pro Chabařovice. Ale přece jenom mají
Chabařovice jednu výjimku – mimořádnost.
Je jím ojedinělá kategorie ZACHRÁNCE
MĚSTA. To již jen tak někde neseženete,
ať hledáte, jak hledáte a kde hledáte.
A skutečně. Tuto kategorii může obsadit
jenom jeden jediný člověk v celé historii
Chabařovic. Je jím

Zbyněk Hrom, místně ZBYNĚK
(23. 4. 1933 - 10. 5. 2021)
V předminulém čísle byla v Chabařovických
novinách uveřejněna krátká zpráva, že
nás jmenovaný navždy opustil ve věku
88 let. Domnívám se, že bychom měli této
mimořádné osobnosti věnovat v našich
novinách víc prostoru. Kdo vlastně byl
Zbyněk Hrom? Tak tady je jeho celoživotní
profil…

V Nádražní
Zbyněk a celá jejich rodina včetně sestry,
přichází do Chabařovic v roce 1945, a to
zrovna v době, kdy zde dochází ke změně
nejrozšířenějšího hornického pozdravu
GLÜCK AUF na ZDAŘ BŮH. Samá šachta
fedrující na plné pecky a zrovna odsun
obyvatel hlásící se k německé národnosti.
A protože šachty musí dál fedrovat, většina
horníků německé národnosti získává
statut nepostradatelnosti a jsou z odsunu
vyřazeni.
Rodina se stěhuje do posledního domu
v Nádražní ulici. Zrovna poblíž hlubinného
dolu Milada II, jehož těžební postup

nezadržitelně postupoval k jejich domu.
Každá pecka trhacích prací v dole otřásla
jejich domem. Krátce předtím se téměř
k jejich domu profáral hlubinný důl
Friedrich II, dnes lesopark. Na vyuhleném
prostoru a propadu nadložních vrstev pak
vznikl rybník s místním názvem NÁSADA,
nebo jinak, NA KOLEJÍCH. Tak tady možná
ve Zbyňkovi dozrálo přesvědčení, že se
šachtami se kamarádit nebude. A to ho
provázelo celý jeho život.

Mládí
Mládí jako každé jiné. 8 tříd základní
převážně „Jubilejní školy“ plus jednotřídka
a učňák. Ten absolvoval v Severočeské
armaturce v Ústí v letech 1951 až 1953
v oboru obráběč kovů. V rámci armaturky
absolvoval ještě ve Škodovce Plzeň kurz,
který ho opravňoval k výkonu technické
profese. A pak vojna.

Z kluků stejné „krevní skupiny“ vznikla
v Chabařovicích parta, všeobecně známá
pod názvem 7 PAŘEZŮ. Kromě Zbyňka zde byli
zastoupeni J. Caitaml, A. Cícha, A. Melichar,
J. Melichar, J. Kubín, a R. Putich. Z počátku
hlavně tramping, ale i hudební skupina.
Po válce bylo odvedeno z pohoří Krušných
hor do odsunu téměř veškeré obyvatelstvo
hlásící se k německé národnosti. Kompletně
vybavené obydlí i s dobytkem zůstaly
rázem prázdné. Jeden z nich v Habarticích,
mezi Adolfovem a Komárkou, obsadila
zmíněná parta a měla ho k dispozici
do doby, než ženijní vojsko neobydlenou
část Sudet v padesátých letech min. stol.
odbouchlo dynamitem. Nebyla totiž šance
na znovuosídlení tohoto příhraničního
prostoru. 7 PAŘEZŮ si pak „namluvilo“ dům
v Srnickém údolí. Z mladíků se ale postupně
stali chlapi na ženění, a to byl také i důvod
k pozvolnému rozpadu party. Sedmi
pařezům tak definitivně odzvonilo.

Chránil hlavní město před
nepřítelem.
Rodinný život
Narukoval v roce 1955 do Milovic u Prahy
k tankistům, kde se také roku 1957 dočkal
civilu. Vojenský útvar to nebyl jen tak
ledasjaký. Hlavním jeho posláním byla
ochrana Prahy v případě napadení republiky
nepřítelem. Samý tank, a ještě k tomu ostře
nabitý. To nejkvalitnější, co vůbec republika
k obraně měla. Před narukováním prošel
Zbyněk hustým sítem výběru odvedenců.
Tento velmi důležitý strategický prostor
Milovice byl dokonce v roce 1968 obsazen
okupační sovětskou armádou, která ho
nuceně opustila až v roce 1991. Sověti zde
měli také hlavní stan Velitelství střední
skupiny vojsk.

Zaměstnání
Po vojenské základní službě se vrací
do Chabařovic opět jako zaměstnanec
Severočeské armaturky v Ústí nad Labem.
V roce 1989 ale získal zaměstnání v místní
Strojní traktorové stanici, což bylo jeho
poslední pracovní místo před nástupem
do funkce starosty města.

Aktivity
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Zbyněk byl člověk party, zejména však
sportovní. Sport měl v Chabařovicích dobré
zázemí. Po vyučení cvičil v Sokole, později
založil oddíl odbíjené. V odbíjené působil
nejen jako aktivní hráč, ale i jako trenér
mládeže, později i funkcionář. S oddílovou
partou fušovali také do řemesla hlavnímu
supervizorovi a šéfovi výstavbových
akcí v Chabařovicích, Tondovi Mikešovi.
Zasloužili se o výstavbu zázemí pro oddíl
odbíjené v rodícím se novém sportovním
areálu u koupaliště. Sportu zůstal Zbyněk
věrný celý život. Nebylo to ale jenom
sportovní odvětví, kterému se věnoval.

Zbyněk se oženil z Janou Filasovou z Ústí
nad Labem. Bydleli v Nádražní ulici a jejich
manželství bylo naprosto harmonické
v duchu všech zásad slušnosti, bez
skandálů. Vychovali dvě dcery. Manželka
Jana pracovala celý život v Mototechně. Pro
chabařovický lid byla hlavní dodavatelkou
nedostatkových náhradních dílů pro osobní
auta. Prostě když kleklo auto, šlo se za Janou
a ta se postarala. Zbyňkův vnuk stomatolog
provozuje soukromou praxi v Třeboni.

Starosta,
šachtám

který

se

postavil

Zbyněk Hrom byl prvním starostou
vzešlým ze svobodných komunálních voleb
po osamostatnění Chabařovic v roce 1990.
Jako starosta odsloužil dvě funkční období
až do svého důchodového věku.
Na území města přivítal dva první
porevoluční prezidenty, Václava Havla
a Václava Klause.
Jeho nejvýraznější zásluhou však je, že má
největší podíl na zachování Chabařovic
v době, kdy už prakticky začala jejich
likvidace.
Starosta, který se úspěšně postavil
šachtám. Do té doby nevídáno-neslýcháno.
Využil uvolnění situace ve společnosti
po předchozím totalitním režimu, ale
zejména pro svůj záměr získal vliv
nové
politické
reprezentace
města
Ústí nad Labem. Tento čin je zároveň
i celorepublikovým primátem.
Stanislav Sochocký

Koupaliště včera a dnes
Na
dobové
fotografii,
která
je
pravděpodobně z roku 1968, je vidět narvané
parkoviště s výběrčím vstupného. Jistě jsou
mezi námi pamětníci těchto dob. Dokonce
i dnešní starosta zde sloužil jako plavčík.
Místo pro deku se hledalo co nejblíže k vodě
a kiosek byl obležen žíznivými návštěvníky.
Autobusy z Ústí byly plně obsazeny,
z Chlumce se chodilo v té době pěšky.
Byla zde i půjčovna loděk a o kvalitu vody
se nikdo nezajímal. Koupaliště sloužilo
ke spokojenosti návštěvníků.
Po roce 1990 se koupaliště začalo pronajímat
a po několika neúspěšných nájemcích,
po kterých zůstaly velké dluhy, tehdejší
zastupitelstvo pod vedením starosty
Zbyňka Hroma pronajalo koupaliště a celý
a areál firmě HVZ s.r.o. Chabařovice.
V areálu se provedla rekonstrukce odvodnění
pod hrází, postavila se nová budova
hospody, provedlo se osvětlení koupaliště,
osadily se lavice na břehu, postavil se altán
a nová vstupní pokladna. Vše za téměř 2
miliony. Konaly se velké akce: vystupovali
zde Chinaski, Těžkej pokondr. Koupaliště
bylo první místo, kde se Čarodějnice konaly
ve velkém. Po dokončení rekonstrukce

v dubnu 1998 byl právě touto akcí za účastí
2 000 návštěvníků zahájen provoz. Do této
doby se v tak velkém rozsahu Čarodějnice
nikde nekonaly.
Postupem času, kdy se rozmohly zahradní
bazény a lidé začali jezdit k mořím, začalo
návštěvníků postupně ubývat. Vlivem
oteplování vody, zvýšené intenzity chovu
ryb, se již po polovině července začíná voda
kazit a je vydáván zákaz koupání. Mnozí mají
stále představu, že by se do koupaliště mělo
investovat. Ale celý rybník Velký luční i Malý
je v majetku Rybářského svazu, město má
uzavřenou smlouvu o pronájmu omezené
plochy, velká část pozemku není města.
Takže jakákoliv investice, ať už městem,

nebo nájemcem, je nesmyslná.
Je to ale dobře udržovaný areál s restaurací,
areál je přístupný po celý rok k procházkám
i s pejsky. Zde žádáme o dodržování hygieny.
Pravidelně je altán využíván školou, zvláště
družinou, a konají se zde kulturní akce
města, hasičů nebo dalších zájemců. Areál
lze jistě využít k dalším účelům, například
by tu mohla být postavena školka v přírodě
a podobné využití.
Ale určitě ne investovat do něčeho, co nemá
smysl.
Jiří Záhořík
zástupce provozovatele, zastupitel města

Úpravy hřbitova
V letošním roce se podařilo realizovat
výstavbu nových kolumbárních okének,
jejichž
dokončení
bude
provedeno
nejpozději do letošního svátku zesnulých,
aby stavební práce nenarušily tento
každoroční pietní akt. Součástí této
stavby bude i úprava přístupového místa
ke kolumbárním okénkům, kde bude
položena zámková dlažba.
Město dále využilo nabídky spolku Omni
Cimiterium z.s. na šetrné odstranění
náletových dřevin z prostoru hřbitova

a drobných oprav náhrobků, o které
dlouhodobě nikdo nepečuje a jsou
neudržované. Spolek Omni Cimiterium z.s.
se věnuje záchraně a obnově zničených,
ohrožených nebo nevyužívaných památek
od drobných staveb, křížů, křížových
cest až po velké sakrální i nesakrální
památky v České republice. Realizace
probíhala koncem srpna a začátkem září
a za odvedenou práci nejlépe hovoří
pozitivní reakce všech návštěvníků.
A tím to nekončí. V současné době je

v přípravě návrh úpravy tzv. „obecní
hrobky“, jejíž obnovení je nutné k zajištění
důstojného pohřbení ostatků zemřelých,
ke kterým se nikdo nehlásí. Dále, z důvodu
rozšíření služeb hřbitova o zřízení rozptylové
loučky, bylo objednáno zpracování studie
revitalizace zadní části hřbitova, která
zahrnuje nejen vytvoření pietního místa
– rozptylové loučky, ale i návrh na zřízení
a úpravu cest, či případné dosazení zeleně.
Postupně budou také na hřbitově doplněny
či vyměněny lavičky, aby si návštěvníci měli
možnost odpočinout nebo jen pobýt se
svými blízkými, kteří je už opustili.
Současně s uvedenými úpravami postupně
probíhá i podrobné zhodnocení stavu
jednotlivých neudržovaných hrobů, které
patří významným osobnostem místních
dějin. Většinou u nich není možné provést
ani odstranění zeleně, protože některé
hrobky drží pouze jejich pomocí a je nutné
nejprve důkladně zjistit stav a navrhnout
potřebné úpravy. Je to běh na dlouhou trať,
ale věříme, že se nám postupné zvelebování
našich pietních míst bude dařit, protože
hřbitovy nejsou prostorem, kde leží mrtví,
ale jsou místem pro vzpomínky a emoce,
prostor ticha a klidu.
Lenka Oborníková
MěÚ, odbor správní, vedoucí
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Mistrovství ČR opět s naší účastí
Seznamovací účast na nejvyšší soutěži
v nohejbalu starších žáků si naši mladí zatím
užili jen v soutěži jednotlivců. S rostoucí
úrovní chabařovické nohejbalové líhně jsme
si troufli i na soutěž dvojic a trojic.

republikových nohejbalových akcí. Město
navíc poskytlo zaměstnání předsedovi
a trenérovi i některým dalším členům
nohejbalového oddílu v oblasti řízení
a správy areálu a sportovní haly.

V pátek 20. srpna jsme v poledne odjeli
vlakem do dějiště 27. GALA Mistrovství
České republiky dvojic a trojic starších žáků
v Modřicích. Už naše první účast na MČR
v Modřicích loni se klukům moc líbila. Opět
jsem naše hráče doprovázel já, jako hlavní
trenér, a František Štolfa, jako můj asistent.

Do soutěže dvojic v sobotu 21. srpna se
prezentovalo 21 sestav z celé republiky,
včetně naší dvojice (Lukáš Vondryska,
Kryštof Vít a Eduard Turek) z chabařovického
nohejbalového oddílu. Dvojice může mít
náhradníka, proto dvojice je vlastně trojice
hráčů. Tak tedy naše dvojice byla nalosována
do silné pětičlenné skupiny. První utkání
jsme prohráli s „A“ dvojicí SKP UNITOP Žďár
n. S. a celkem jasná prohra byla spíše dílem
nervozity z prvního utkání. Ani další zápasy
nebyly lepší, a tak jsme prohráli postupně
s „C“ družstvem Českého Brodu, „B“ celkem
Čakovic, Hradeckem a nakonec i s největším
favoritem soutěže, Áčkem pořádajícího
oddílu Modřic. Nicméně všechny zápasy
měly zhruba stejný výsledek, 0:2 na sety

Město Modřice postavilo zcela nový
sportovní areál a vzhledem k dominantnímu
postavení tohoto sportu to je zcela
nohejbalový sportovní stánek. K tomu
byla postavena i úplně nová multifunkční
sportovní hala na místě, kde byla dosud
stará sokolská tělocvična. Součástí haly
je i ubytovna a nově rekonstruovaná
restaurace, tedy skvělé zázemí pro konání

a kolem 10 – 12 uhraných bodů.
Druhý den, v neděli 22. srpna, byly rozehrány
trojice. Tentokrát se zúčastnilo 15 sestav
rozdělených do tří čtyřčlenných a jedné
tříčlenné skupiny. A právě Chabařovice byly
nalosovány do tříčlenné skupiny, zajišťující
ohlášeným
systémem
automatický
postup do play-off. Takže nejdříve utkání
ve skupině „D“ proti „B“ družstvu MNK
Modřice a „A“ sestavě SKP UNITOP Žďár n.S.
s podobnými výsledky, jako v soutěži dvojic.
Následovalo utkání osmifinále s TJ Peklo
nad Zdobnicí „A“. V prvním setu předvedli
naši chlapci nejlepší hru i výsledek za oba
dny, když vyhráli 10:7. Bohužel nepovedený
vstup do druhého setu znamenal naši
porážku 5:10 a nastal boj o postup ve třetím
zkráceném setu. A tady došlo k výraznému
ovlivnění hry i konečného výsledku chybou
rozhodčího, když proti nám odpískal
neexistující technickou chybu. I když chybu
rozhodčího uznal i trenér soupeře, nás už
to nezachránilo, ani dost důrazná domluva
rozhodčímu z mojí strany po zápase. Snížená
koncentrace našich hráčů pak znamenala
porážku 8:10 a tím i konec nadějí na postup
do čtvrtfinále.
Po obědě jsme se sbalili a odešli na vlak,
který nás dovezl zpět do Ústí n. L. Zpočátku
byli chabařovičtí hráči rozmrzelí, postupně
ale po cestě všechno pominulo, a nakonec
jsme se vraceli s dobrou náladou. Výsledky
nebyly nijak oslnivé, ale pro naše mladé
nohejbalisty má účast na Mistrovství ČR
velký význam pro jejich další vývoj a zájem
se dál nohejbalu věnovat. Slíbili jsme si
další akce ještě v letošním roce, protože
Český nohejbalový svaz bude pořádat
turnaje v rámci Poháru ČNS mládeže.
Takže se můžeme těšit, i když to bude dost
náročné cestování. Další pořadatelé mají
být opět Modřice a pak asi Hronov a Karlovy
Vary. Po finanční stránce znamenají účasti
na Mistrovství ČR a na turnajích Poháru ČNS
mládeže dost vysoké náklady, ale snad se
nám tyto vložené prostředky vrátí v dalším
rozvoji chabařovického nohejbalu.
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V našem kraji je nedostatek mládeže,
a tak hrajeme krajské soutěže jen proti
žákům ze Žatce, ostatní oddíly v kraji
mládež nemají. Před posledním turnajem
mládeže pořádaným Ústeckým krajským
nohejbalovým svazem máme velký náskok
proti Žatci a už nyní to znamená jisté
vítězství v této krajské soutěži mládeže.
To muži v krajském přeboru skončili
na třetím místě ze 4 účastníků soutěže.
Bylo to nicméně ovlivněné přerušením
nebo ukončením činnosti kvalitních hráčů,
kteří před 2 roky ještě hráli 2.ligu, tedy
bratrů Tirpáků a Trubáků. Ale život jde dál,
a tak jsme rádi, že se z našich mladých
rýsují dobří následovníci tradice nohejbalu
v Chabařovicích.

Pozvánka na mistrovská utkání
ve Sportovní hale

Mn. Hradiště, 27.11. Chabařovice-Střešovice
„B“

Nastal čas pro zimní sportovní sezónu.
Zveme diváky na sledování mistrovských
utkání volejbalu a stolního tenisu, zatím
do konce tohoto roku:

Volejbal – KP muži, soboty od 10:00 a 14:00
hodin:

Volejbal – 2.liga ženy, soboty od 10:00
a 14:00 hodin:
2.10. Chabařovice-Děčín, 23.10. ChabařoviceSuchdol (11:00 a 15:00), 6.11. Chabařovice -

23.10. Chabařovice-USK Slávie (9:00 a 13:00),
20.11. Chabařovice – Roudnice n. L.
Stolní tenis – OP muži, středy od 17:00 hodin:
10. 11. Chabařovice – Pikron B, 24. 11.
Chabařovice - Sl. Kr. Březno C, 8.12.

Chabařovice - D. Zálezly A
A ještě pro zájemce uvádím domácí utkání
karambolového kulečníku v restauraci
Zátiší – středy od 17:00 hodin:
20.10. RANČEŘI – Hrnec_Masajové, 3. 11.
RANČEŘI - Štíři, 1. 12. RANČEŘI - Alex „A“, 15.
12. RANČEŘI -Žraloci
Vlastimil Pabián
Předseda TJ Slovan Chabařovice

Občané Chabařovic si vybrali vizi
rozvoje města!
Občané Chabařovic a Roudníků se
vyjádřili v létě v dotazníkovém šetření
pro účely nového Rozvojového plánu
města Chabařovice k rozvojové vizi, kterou
preferují. V anketě hlasovalo celkem 507
občanů a na otázku „Který z následujících
popisů nejlépe odpovídá vaší představě
Chabařovic či Roudníků za 10 let?“
dominantně odpovídali označením odpovědi
„Klidné místo k bydlení v zázemí větších
měst. Nejpodstatnější je dobrá dopravní
dostupnost a za prací, supermarkety
a dalšími službami si klidně dojedu jinam“.
Obyvatelé
Roudníků,
pravděpodobně
vzhledem k venkovskému charakteru jejich
sídla, tuto možnost volili ještě více – téměř
ze 75 procent, zatímco naopak zástupci

kategorie mládeže (vzhledem k jejich věku
docela pochopitelně) jsou mnohem více
otevřeni rekreačnímu využití obce. Při
zpracování Rozvojového plánu obce tak
město bude zvažovat taková opatření,
která neohrozí zmiňovanou dominantní

vizi rozvoje obce na následujících deset
let. Celkové výsledky hlasování budou brzy
zveřejněny.
Vladan Hruška a Daniel Tarkoš
katedra geografie UJEP
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Činnost SDH Chabařovice
V průběhu uplynulých třech měsíců naše
jednotka vyjížděla k deseti výjezdům.
Z toho pět výjezdů bylo mimo katastr města
Chabařovic.
Mezi posledními výjezdy byl zásah
u požáru v bývalém areálu v Chemopharmě
v Předlicích, jednalo se o požár domu, kde se
nacházely tlakové láhve s methylaminem.
V ranních hodinách jednotka vyjížděla
na dálnici D8 směr Německo k hořícímu
osobnímu automobilu. Několikrát během
léta jsme také odstraňovali včely, vosy či
sršně, kteří mohli ohrozit obyvatele našeho
města.
V srpnu jsme asistovali na jezeře Milada,
kde probíhala celodenní akce MILADATLON.
Zajišťovali jsme kropení běžců a zároveň
jsme zajištovali požární asistenci. Akce
sklidila veliký úspěch a těšíme se na další
spolupráci s panem ředitelem Jiřím Sýkorou.
Naši hasičskou zbrojnici navštívily dva
příměstské tábory, proběhla ukázka
techniky a vybavení vozidel. Dětem se
exkurze velice líbila a jsou kdykoliv vítány.
Byli jsme požádáni IZS Ústí nad Labem
o prezentaci naší výjezdové techniky
a vybavení výjezdového vozidla v kempu
v Chabařovicích. Jednalo se o Základní školu
Mírová z Ústí nad Labem a žádosti bylo
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vyhověno a všem se prezentace líbila.
Na koupališti v Chabařovicích proběhl
dětský den, který se vyvedl. Dětem se moc
líbil, účast byla veliká a děti byly nadšené
z jízdy na motorovém člunu.
Dobrá zpráva na konec: Ústecký kraj
našim hasičům zakoupil a daroval čtyři
sady kompletní dýchací techniky v celkové
hodnotě 145 tisíc korun. K čemu slouží
dýchací technika? Dýchací přístroje jsou
osobní ochranné prostředky, sloužící
k ochraně dýchacích cest, obličeje a očí
před škodlivými látkami. Použití je určeno
pro zasahující hasiče a zachraňované
osoby. Jedná se o dýchací přístroje, které
mají zásobu vzduchu o tlaku 20 Mpa nebo
30 Mpa v tlakových lahvích. Ochranná doba
těchto dýchacích přístrojů se v závislosti
na objemu a tlaku lahví, fyzické zátěži
a fyziologické stavu uživatele, pohybuje
od 15 do 60 minut. Uživatel vydechuje přes
obličejovou ochrannou vzduchovou maskou
do okolního prostředí.
Předání daru proběhlo ve městě Varnsdorf
na místním stadionu. Daru si moc vážíme
a děkujeme. Děkuji všem za spolupráci.
Rudolf Beneda
velitel SDH Chabařovice

Změna svozu odpadu v roce 2021
Vážení občané, od 25. 10. 2021 dochází
ke změně termínu svozu odpadů, kdy nově
budou sváženy všechny odpady pouze
v liché týdny.
Svoz komunálního odpadu bude nadále
probíhat v obvyklých dnech, tj.:

Chabařovice:
ČTVRTEK (1x za 14 dní lichý týden), tj.
14.10., 28.10. a další

Roudníky:
PÁTEK (1x za 14 dní lichý týden), tj. 15.10.,
29.10.

PÁTEK (1x za týden v zimním období), tj.
05.11., 12.11. a další
Svoz tříděného odpadu (duo nádob) bude
nově probíhat takto:

Chabařovice:
PONDĚLÍ (1x za 14 dní) v termínech 25.10.,
8.11. a další, v ulicích: Bednářská, Bezová,
Haškova, Husovo náměstí, Libušina,
Marie Kršňákové, Masarykova, Na Běhání,
Na Konečné, Na Můstku, Náměstí 9. května,
Přestanovská, Radniční, Řezáčova, Třída
Svobody, U Haly, U Koupaliště, Ústecká,
V Aleji a Za Stadionem

ÚTERÝ (1x za 14 dní) v termínech 26.10.,
9.11 a další, v ulicích Kovářská, Křížová,
Luční, Nádražní, Smetanova, Teplická
a Unčínská

Roudníky:
vždy ÚTERÝ (1x za 14 dní)
V případě dotazů kontaktujte pracovníka
MěÚ na tel. čísle: 724 206 103.
Děkujeme za pochopení.
Alena Tomešová
MěÚ, vedoucí SSMCH
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Tropický Cyklozávod v pohodové
atmosféře
Tropické počasí přineslo těžké podmínky
pro více než tři sta šedesát cyklistů.
Již od brzkých ranních hodin bylo jasné,
že dnešní klimatické podmínky prověří
formu nejen fyzickou, ale i tu psychickou.
Nejmladší dětské kategorie startovaly
po půl desáté, kdy teploty stoupaly již
k dvacet šesti stupňům. Na atraktivní
trailové trati v zázemí Motoareálu
Chabařovice startovalo na sto dětí v sedmi
kategoriích.
V závodu odrážedel zvítězil Lukáš Soukup
a Anička Holá. Mezi tříletými až čtyřletými
byl nejlepší Honzík Uram a Kačka Kubínová.
Nejobsazenější kategorii dětí pětiletých
až šestiletých vyhrála absolutně vynikající
Andělka Maříková, která za sebou nechala
i prvního kluka, kterým byl Maxim Mareček.
O kategorii výš finišoval pro prvenství Oliver
Mareček a mezi holkami Olívie Vilková.
Starší cyklisté pak pokračovali na tratích
i mimo zázemí přímo k jezeru Milada.
Ve svých kategoriích byli nejrychlejší Adam
Přenosil, Jakub Trousil, Jakub Ranš a mezi
dívkami vyhrály Kamila Rusňáková, Nelly
Kussmannová a Anna Veselá. Účastnická
medaile pro všechny byla samozřejmostí.
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Pro dětské závodníky pořadatelé opět
připravili bohatý doprovodný program.
Děti si mohly zaskákat na hradě, zasoutěžit
si v Olympia dětském koutku, nechat si
namalovat obrázek na obličej a všechny
dostaly zdarma funkční tričko s logem
seriálu Milada Tour.
V pravé poledne odstartoval rodinný závod.
Mezi čtrnácti týmy si nejlépe vedli Ranšíci –
táta a syn.
O hodinu později, kdy teploměr atakoval
třicítku, se na start postavili účastníci
nejdelší, padesátikilometrové, tratě. První
místo bral po úspěšném spurtu mladý člen
Ústeckého centra cyklistiky Filip Chýle.
Čas vítěze i v tak těžkých klimatických
podmínkách byl hodina a půl. Za ním se
poskládali Milan Mileret (Eleven Cyklolive
Team) a Marek Fatka (Unlimited km trading
CZ). Patnáct minut po vítězi vjela do cíle
i první žena – Michaela Fejková z Harfasport
teamu. Stříbrnou pozici si vyjela Petra
Váchová ze Ski a Bike centra Radotín. S větší
odstupem přijela pro bronzové umístění
Ines Horáková z Unlimited km trading CZ.
Na kratší trati na 25 km vyhrálo dravé mládí
z Dukly Praha v podání Ondry Novotného,

za kterým půl minuty finišoval člen týmu
UCC Ondřej Štilip. Pět minut za nimi dojel
třetí v pořadí Kája Sedláček, člen Happy
Loop teamu a stavitel všech cyklo tratí
dnešního závodu. V ženách to byla přehlídka
Ústeckého centra cyklistiky. Roli favoritky
potvrdila Ivča Kovaříková následována
týmovou kolegyni Terkou Stehlíkovou. Třetí
finišovala z JK Libertas Kristýna Kopečná.
Divácky atraktivní novinkou byl cyklistický
eliminátor, ve kterém pořadatelé rozdali
finanční prémie v celkové výši šest tisíc
korun. Po dvou rozjížďkách následovalo
finále deseti nejlepších, ve kterém
uspěli Milan Mileret před Filipem Chýlem
a Ondřejem Štilipem.
Atmosféra celého dne byla navzdory
tropům velice pozitivní, za což patří velký
dík i vynikajícímu moderátorskému duu –
David Cihlář a Marek Vobr.
Závěrečný závod seriálu Milada Tour
pokračuje 11. prosince odloženým Winter
Milada Run. V předvánoční atmosféře budou
slavnostně vyhlášeni i absolutní vítězové
seriálu.
Michal Neustupa
organizátor závodů

Regenerace zchátralého objektu
bývalého mlýna v centru Chabařovic
Po dobrém rozjezdu stavby začínají naši
stavbu dopadat důsledky překotného
navyšování cen veškerých vstupních
stavebních hmot a co je ještě horší,
některé materiály nejsou ani přes předem
potvrzené objednávky u dodavatelů
k dodání v původních termínech. Začíná
tak boj s propadem termínu dokončení
stavby, kterou by dle uzavřené smlouvy
měl zhotovitel, firma METROSTAV a.s.,
Divize 8 předat městu Chabařovice v březnu
2022. Dle harmonogramu předloženého
zhotovitelem zůstává v tuto chvíli zhotovitel
ve skluzu cca 20 dnů.
Stavba teď pokračuje na všech stavebních
objektech 1. etapy součastně, pozorný občan
si může všimnout, že nám již roste nová
přístavba, probíhají práce na ponechané
části budovy B a započaty byly také
práce na vsakovací jímce v parku Náměstí
9. května. Na nové přístavbě probíhají
stavební práce HSV, je provedeno založení
stavby včetně provedení odvětrání radonu
dle PD pod betonovou podlahou vloženo
těsně před betonáží základové desky
dostavovaného objektu, je dokončena hrubá
stavba svislých a vodorovných konstrukcí
1.NP /stěny a strop/, dokončena je vyzdívka
svislých konstrukci z cihel POROTHERM
a příprava pro bednění stropu 2.NP. Další
práce HSV a PSV jsou prováděny na budově
B, realizují se podkladní vrstvy podlahy, je
částečně zakrytá - zaplachtována prkenná
střecha, jsou prováděny dozdívky dle PD a je
dokončena sanace základů této budovy dle
požadavku projektanta. Zhotovitel předložil
informaci o výsledku průzkumu krovu
a stropních trámů podlahy půdních prostor
budovy B z hlediska únosnosti pálené střešní
krytiny na husté laťování (tašková střecha
z BOBROVKY) a případného napadení
dřevokazných hub či jiné poruchy dřevěných
konstrukcí. Na základě posouzení, které
proběhlo a ke kterému byl přizván i TDS,
nepředpokládá zhotovitel v této části stavby
překročení rozpočtu prací podzhotovitelem,
firmou Dokonalé střechy s.r.o., která bude

dřevěné konstrukce krovu a stropu ztužovat
a provádět zastřešení na celé akci. Rozpočet
pro výběr zhotovitele stanovil rozsah
výměn v maximálním objemu 30% veškerých
tesařských konstrukcí krovu budovy B.
Ze strany dodavatele byla předložena
výrobní
dokumentace
pro
atypická
špaletová dřevěná okna firmou CADRE
s.r.o., tato dokumentace byla po projednání
objednatelem s Ing. arch. Flesarem /NPÚ/
schválena a byla zahájena výroba všech
historických replik oken bývalé správní
budovy mlýna. Jen podotýkám, že v nové
přístavbě budou okna hliníková s patřičnou
povrchovou úpravou. V rámci původní
ponechané budovy byla již vyrobena i první
atypická litinová sloupová hlavice, která
bude součástí podpory nově realizované
klenby v budoucí kafetérii. Podobně
bude podepřena i nově rekonstruovaná
a uzavřená pavlač budovy B v dvorní části
této stavby.

za účasti všech, na stavbě, zúčastněných
osob a institucí. V mezidobí zintenzivněly
denní
konzultace
TDS
a
hlavního
stavbyvedoucího s podzhotoviteli a dalšími
odpovědnými institucemi, jako je Národní
památkový ústav, Muzeum města Ústí
n. L., a odborníky na zjišťování stavu
krovů a zbylých dřevěných konstrukcí /
mykolog/ a podobně. Nad bezpečností
a dodržování bezpečnostních stavebních
předpisů dohlíží koordinátor BOZP, který je
s ohledem na rozsah celé stavby a ze zákona
i pravidelným účastníkem KD.

V průběhu výkopu po demolici základů
na základě vyhodnocených nálezů, pozval
objednatel zástupce Muzea Ústí nad Labem,
p.o. a projednal s ním zákonný odborný
archeologický dohled, při otevření výkopu
budoucí vsakovací jímky na Náměstí
9.května však stavba opět odkryla některé
archeologické nálezy, a tak muzeum
změnilo svůj dohled na archeologický
průzkum a stavba musela dočasně přerušit
zemní práce na uvedené jímce. Při hloubení
jímky jsme narazili na doposud neznámou
a nezmapovanou kamenem vyzděnou stoku.
Tady předpokládáme zaměření stávající
stoky, její zmapování, zjištění odkud kam
nám vede a kde vlastně začíná a končí?

Jiří Hanzlík
technický dozor stavby

Objemově je zatím do září prostavěno
přibližně 20% z celkové investice I. etapy
„Regenerace zchátralého objektu bývalého
mlýna v centru Chabařovic“. Nyní je
nezbytně nutné stavbu do zimních měsíců
uzavřít okny a dalšími výplněmi tak, aby
mohly práce i v zimním období kontinuálně
pokračovat dle harmonogramu stavby.

Celá stavba je nyní oplocena dle původního
záboru, je plně oboustranně průjezdná
souběžná komunikace z Husova nám
na Náměstí 9. května. Vjezd na stavbu je ze
souběžné komunikace na spojnici Husova
nám a Náměstí 9. Května dle povolení PČR.
V rámci stavby i nadále probíhají průběžně
kontrolní dny ve 14denních intervalech
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Chabařovická vlastivěda (8)
Hřbitov v Chabařovicích a jeho pomníky
Hřbitov je nejen místem věčného odpočinku
mnoha generací našich předků, ale také
jeden obrovský park a muzeum v přírodě.
Jelikož také každý z nás jednou na tomto
hřbitově spočine, zaslouží si toto místo naši
pozornost a mnohem lepší péči. O to více
mě těší zájem a dobrá vůle představitelů
a úředníků města Chabařovice, se kterými
jsme zahájili velice konstruktivní diskusi
o možnostech, jak péči o hřbitov zlepšit
s cílem jeho zkrášlení, obnovy a rozvoje.
V tomto kontextu je velmi důležité znát také
historii daného místa.

Hřbitov kolem kostela Narození
Panny Marie (11. století až 1611)
Nejstarší hřbitov v Chabařovicích ležel, jak
to bylo od počátku křesťanství v naší zemi
zvykem, kolem kostela. Autor Církevních
dějin Čech (Kirchengeschichte Böhmens),
Dr. Frind, zařazuje chabařovický kostel mezi
ty, jejichž založení může sahat až do 11.
století. V roce 1384 totiž již patřil mezi
bohatší kostely. Králi Václavovi v daném
roce zaplatila chabařovická církev desátek
ve výši 18 pražských grošů, tedy stejně
jako Krupka. Hřbitov kolem kostela byl
dosti velký, ale s příchodem protestantské
víry do Chabařovic se od pohřbívání kolem
kostela upustilo a byl založen hřbitov nový,
který se nám zachoval do dnešních dnů.
Dnes se skládá ze čtyř částí, přední nejstarší
a dalších tří, o které byl postupně rozšířen.

Stará část hřbitova od vstupní
brány ke kapli svatého Michaela
(1611-1905)
Roku 1607 byl na okraji obce, jihozápadně
od kostela Narození Panny Marie, vyměřen
nový hřbitov o délce 62 loktů a šířce 61 loktů
(od brány po kapli). Na stavbě hřbitova se
tehdy podle svých možností podíleli všichni
občané Chabařovic. Každý majitel domu
musel přivézt dvě fůry stavebního materiálu
a všichni ostatní občané museli odpracovat
zdarma na stavbě jeden den. Cihly k pokrytí
zdi darovala vrchnost. Na jaře roku 1611 byla
zahájena stavba hřbitovní kaple svatého
Michaela. Křesťanská symbolika archanděla
Michaela popisuje jako velitele nebeského
vojska, symbolizuje vítězství nad silami
temnot, ochranitele duší zemřelých a je
jednou z hlavních postav očekáváného
Posledního soudu. Kaple byla dokončena
a spolu se hřbitovem vysvěcena pátou
neděli po Velikonocích roku 1611. Při
vysvěcení hřbitova a kaple byla
přítomna
manželka
majitele
panství Petera Kölbela z Geisingu
a jejich děti. Zvon kapli daroval
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v roce 1697 Christian Hypsch, hejtman
chlumeckého panství. Dlouhá léta sloužil
jako umíráček, ale také k vyzvánění počasí.

První rozšíření hřbitova v roce
1867
Jelikož počet obyvatel Chabařovic začal v 19.
století strmě růst, prostor starého hřbitova
(od brány až po kapli svatého Michala)
přestal pro pohřbívání stačit. V roce 1867
proto došlo k prvnímu rozšíření starého
hřbitova. Město zakoupilo pozemek za kaplí
o rozloze 467 čtverečních sáhů, postavilo
kolem něho zeď a vyčlenilo na nově zřízeném
prostoru také zvláštní oddíl pro pohřbívání
zemřelých evangelického vyznání. Město
za to tehdy zaplatilo 819 guldenů a 61
krejcarů rakouské měny.

Druhé rozšíření hřbitova v roce
1895
V roce 1895 došlo k druhému rozšíření
hřbitova. Město opět zakoupilo navazující
pozemek o ploše 1110 čtverečních sáhů
a opět nechalo postavit zeď, cesty atd.
Celkem to stálo 5501 guldenů a 24 krejcarů
rakouské měny, z čehož Chabařovice uhradily
4184 guldenů a 24 krejcarů, Přestanov 139
guldenů, Strádov 104 guldenů, Hrbovice 189
guldenů a Předlice 885 guldenů a 60 krejcarů.
Na hřbitově se totiž pohřbívali také občané
těchto obcí. Uprostřed této části hřbitova
stál na pískovcovém podstavci železný kříž.
Masivní podstavec nám zůstal do dnešních
dnů zachován, kříž zmizel za minulého
režimu neznámo kam. Na jižní straně této
části hřbitova se nachází márnice.

Třetí rozšíření hřbitova v roce
1929 a přeměna nejstarší části
v „Háj hrdinů“
V roce 1929 bylo rozhodnuto o posledním
rozšíření
chabařovického
hřbitova.
Chabařovice si na to vzaly u Chabařovické
spořitelny (Karbitzer Sparkasse, ředitel
Karl Fleißner) úvěr ve výši 100.000 Kč. V této
části byla vytvořena také obecní hrobka /
krypta a studánka. Všechny části hřbitova
byly církevně posvěceny, jen poslední čtvrtá
část posvěcena nebyla a slouží od roku 1931
jako komunální hřbitov, tedy obecní hřbitov
pro všechna vyznání. V nové části vytvořil
chabařovický zahradník a milovník historie
Josef Strache také školku pro stromky
za účelem výsadby v městských alejích
a parcích.
Nejstarší část chabařovického hřbitova

Foto: Takto vypadala nejstarší část hřbitova
u kaple před rokem 1930

sahající od vstupu až ke kapli svatého
Michaela, která má plochu 910 metrů
čtverečních a patřila církvi, byla v roce
1905 zrušena, jelikož jako pohřebiště
sloužila téměř 300 let. V roce 1930 byla
tato část se souhlasem chabařovického
faráře přeměněna v park zvaný „Háj
hrdinů“ (Heldenhain). Vznikly tam tehdy tři
vojenské pomníky. Staré kamenné hroby
byly překryty hlínou. Stála tam také velmi
stará lípa. Tu nechal pan Strache v roce 1930
vycementovat, aby ji ochránil před dalším
rozpadáním. Byla na ní umístěna cedulka:
„Hřbitovní lípa, zasazená v roce 1778, je pod
památkovou ochranou. Její poškozování
se trestá.“ Tato část hřbitova byla poté
od dalších částí oddělena 26 metrů dlouhým
živým plotem.

Vznik Háje hrdinů v nejstarší
části hřbitova v roce 1930
Nejprve nechal zahradník Josef Strache
v roce 1930 přenést starý válečný pomník
postavený chabařovickým vojákům padlým
v rakousko-pruské válce (1866) ze 4. části
hřbitova na levou stranu vznikajícího „Háje
hrdinů“ naproti vznikajícímu pomníku 1.
světové války. Při této příležitosti byl starý
pomník zvětšen postavením na dva metry
vysoký podstavec. Podstavec byl stejně
jako podstavce dalších dvou válečných
pomníků postaven z telnického granitu.
Na bílé mramorové desce jsou napsána
jména padlých. Za císaře a vlast tehdy padl
velitel Vinzenz Dörre, svobodník Gustav
Hieke, granátník Anton Mattausch, voják
Robert Fischer, důstojník dělostřelectva
Josef Steinzky, myslivec Adalbert Seiche.
Ti všichni byli z Chabařovic. Na pomníku
je také jméno vojáka Josefa Hübsche
z Vyklic. Pomník byl postaven kamarády
ve zbrani v roce 1874. V 70. letech 20. století
byl pomník zbořen při stavbě kolumbárií
a na jeho místě byl později postaven
pomník Rudoarmějcům. Zachovala se jen
mramorová deska. Pomník byl obnoven
zásluhou pana Stanislava Sochockého.

Jako druhý byl vybudován pomník
na památku obětem světové války.
V první světové válce padlo za RakouskoUhersko 66 Chabařovičáků, dalších 44
ve válce zemřelo (zranění, nemoci atd.)
a 49 zůstalo nezvěstných. Mezi padlými
rakouskými vojáky bylo také několik ryze
českých příjmení jako například Brejcha,
Burian, Drábek, Fiala, Havlín, Král, Pokorný,
Žemla, Sova, Mošna, Uhlíř, Trousil, Janeček,
Hamouz, Švehla a Vetyška. U jmen jako
Jakesch člověk nikdy neví, zda to ještě
byli ještě Češi nebo už češští Němci. Tento
pomník byl slavnostně vysvěcen farářem
Röttigem dne 17. srpna 1930. Náklady na jeho
vybudování dosáhly 10.000 Kč. Sbírku
zorganizoval opět nám známý zakladatel
chabařovického muzea Josef Strache. Práce
na pomníku byly provedeny chabařovickou
stavební firmou Ing. Richarda Waltera.
Základová zeď má obvod 5 metrů, na ní
stojí 2 metry vysoký podstavec z telnického
granitu a na tomto stojí další nástavba ze
silně vypálených cihel, které jsou nahozené
stříkaným cementem. Na pomníku je černý
nápis válečných let 1914 – 1918 a černý kříž.
Na bílé mramorové desce bylo původně
černou smuteční barvou napsáno: „Den
im Weltkrieg gefallenen, gestorbenen und
vermißten Soldaten der Stadt Karbitz.“
(Vojákům města Chabařovice padlým,
zemřelým a pohřešovaným ve světové
válce). Do pomníku byla zasazena cínová
nádoba, ve které jsou spisy vztahující se
ke světové válce, seznam všech v této válce
padlých, zemřelých a pohřešovaných vojáků,
podpisy členů městského zastupitelstva
a památkového výboru.
Třetí válečný pomník připomíná Antona
Güttlera.
Svobodník
Anton
Güttler
z pěchotního regimentu Erbach č. 42 byl
chabařovický rodák. Padl v bitvě u Chlumce

v roce 1813 u takzvaných chabařovických
„Bílých Muk“ (Weisser Marter) v boji proti
Francouzům. Tento malý pomník byl
vysvěcen dne 12. září 1931. U této příležitosti
předal Josef Strache jakožto předseda
Pomníkového výboru nyní již dokončený
„Háj hrdinů“ k ochraně a péči města
Chabařovice. Do konce života pan Strache
opečovával tento park bezplatně, přispíval
květinami, stromečky a keři. Chabařovický
„Háj hrdinů“ měl být místem míru, kde se
mělo u pomníků vzpomínat na významné
válečné události zemské a světové historie.
V roce 1932 bylo také prostranství starého
hřbitova
kolem
kostela
přeměněno
s přispěním pana Josefa Strache v park.
28 chabařovických majitelů povozů tam
naváželo hlínu. Při úpravě terénu byly
nalezeny zbytky kostí a čtyři hlavy, které
byly všechny na místě nálezu opět pohřbeny.
Na východní straně směrem k uličce
u okresního soudu byla vybudována za 2000
Kčs zeď z kamenů z ústecké Mariánské
skály. Veškeré keře, stromky a květiny
obstaralo opět zdarma zahradnictví Josefa
Strache. Tady vidíme, jak životně důležité
je mít ve městě přičinlivé obyvatelstvo
a zahradníka, který neustále přemýšlí, kde
by co ještě mohl zkrášlit.
Hřbitovní zahradník a hrobník Anton
Kaschke, narozený 25.12.1856 a působící
až do 30. let 20. století, během své
padesátileté činnosti podle svých zápisů
provedl téměř 10.000 pohřbů. To nám
ukazuje, kolik mrtvých jen v této době
na hřbitově spočinulo. Unčín pohřbíval
své mrtvé na chabařovickém hřbitově
do roku 1868, Předlice do roku 1906. Hroby
směly mít rozměr 2 metry krát 80 nebo 90
centimetrů. V roce 1931 se platilo za hrob
na 25 let 100 Kčs za metr čtvereční, na 50

Foto: Vzhled přední části hřbitova vpravo
od kaple kolem roku 1940

let 200 Kč za metr čtvereční a bylo možné
zaplatit i za uchování hrobu na „věčné časy“
ve výši 600 Kč za metr čtvereční. Na svátek
Všech svatých se konala vždy u hřbitova
veřejná sbírka na sirotky. Nedaleko vchodu
na hřbitov stál domek hrobníka.
Na chabařovickém hřbitově se nacházely
3 kamenné kříže, které pocházely
od chabařovického sochaře Ignaze Josefa
Jennatsche, který v letech 1800 až 1830
vyhotovil mnoho podobných kamenných
křížů. Dva z toho stály v druhé části hřbitova,
jeden na severní straně hřbitovní kaple.
Hrobům některých významných osobností
jako například Anny von Furtenburg
nebo Karla Kradische, které se nachází
na hřbitově v Chabařovicích, se budeme
věnovat v některé z dalších vlastivěd.
Karel Prošek
Zdroj:
Heimat-Kalender für den Aussig-Karbitzer Bezirk
1936, Rudolf Knothe (str. 96-100)
Gedenkbuch III der Stadt Karbitz

Polytechnická výchova na ZŠ
v Chabařovicích
Z dřívějších školních let si někteří z nás
pamatují, že se pracovalo na zahradě,
ve školních dílnách a ve cvičné kuchyňce.
Mohli jsme tak objevit náš zájem o práci
se dřevem, s kovem. Zjistit, že máme vztah
k půdě. Baví nás připravit hostům nějakou
dobrotu, kterou dobře naservírujeme.
My v Chabařovicích jsme nepřestali dávat
dětem možnost zažít tyto pocity a nacházet
v sobě vztah k řemeslu. V letošním roce
se nám podařilo uvést do života nové
prostory pro řemeslnou výchovu. Příští rok
na jaře se těšíme na práci na zrenovovaném
školním pozemku. Již od prvního září máme
v užívání novou učebnu školních dílen. Je
vybavena pro práci se dřevem i s kovem.
Vyměnili jsme pracovní stoly i většinu
nářadí. Předpokládám, že takové pracovní

prostředí již určitě může v některých žácích
vyvolat zájem o opomíjená řemesla.
Zatím Vám dílny představíme pouze
formou fotografií, ale až se náš život vrátí
do běžných kolejí, pozveme Vás všechny

i do prostor školy na „Den otevřených dveří“
a ukážeme Vám vše, čím se chlubíme zatím
jen na stránkách obecních novin.
Dagmar Brožová
ředitelka ZŠ Chabařovice
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Děti z Chabařovic mohou běžet zimní
Winter Milada Run zdarma
Už 11. prosince zakončí sportovní seriál
Milada Tour běžecká akce Winter Milada
Run. Z března přeložený závod bude
mít své zázemí opět ve sportovní hale
v Chabařovicích.

I tentokrát chtějí organizátoři podpořit
sportování a pohybové aktivity dětí
z
Chabařovic
startovným
zdarma.
Ke startovnému také všichni dostanou
originální funkční tričko s motivem závodu,

vlastní startovní číslo se jménem, medaili
nebo startovní balíček s maličkostmi.
Jedinou podmínkou je včasná online
registrace
do
závodu.
V
případě
zájmu o startovné pro děti zdarma
kontaktuje
organizátory
na
mailu
zuzanarusinova@seznam.cz.
Registrace
a
další
informace
najdete
na
www.miladatour.cz.
Pro děti budou připraveny trasy na 500 m
a 1 km.
Nenechte
si
ujít
zábavný
závod
v předvánočním čase a užijte si Chabařovice
v pohybu.
Michal Neustupa
organizátor závodů

Vzpomínka na výlet do Hrobčic
Předchozí školní rok po různých peripetiích
s nepředvídatelným počasím zakončila MŠ
v červnu výletem do Hrobčic. Děti měly
za úkol vzít si s sebou pláštěnku, pitíčko
a dobrou náladu a paní kuchařky zase
připravit na cestu dětem chutnou svačinku.
Autobus děti odvezl pouze na parkoviště
a dál už se musely vydat pěšky. Ještě že cestu
do pohádkového lesa paní uč. Eliška dobře
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znala, a tak nikdo nezabloudil. Děti na pěšině
v rámci poznávání přírody plnily různé
úkoly, vyhledávaly pohádkové postavičky,
pojmenovávaly je, fotily se s nimi a na konci
si pohrály uprostřed lesíka na velkém
hřišti, kde na ně čekaly různé prolézačky,
skluzavky, lanová dráha, zvířátka ze dřeva
a perníková chaloupka. Smyslem výletu bylo
nejen prožít se svými kamarády ze školky

poslední společné chvíle před prázdninami,
ale také vytrhnout děti z covidové izolace
a užít si her na čerstvém vzduchu. Dnes už
jsou z některých předškoláčků školáci, a tak
se pro ně stane výlet jednou z pěkných
vzpomínek na školku.
Dagmar Vadkertiová
ředitelka MŠ Chabařovice

Barevný rok
V MŠ Chabařovice začal nový školní
rok pěkně zvesela a měsíc září přímo
sluníčkově. Paní ředitelka se rozhodla, že
tento rok bude ve znamení barev a každý
měsíc vyhlásí jeden barevný den, kterému
se přizpůsobí denní aktivity dětí. První
na řadě byla dětmi oblíbená veselá žlutá
barvička, a tak děti (i p. uč.) v tento den
přišly do školky ve žlutém oblečení,
vyráběly si z přírodnin a Kinder vajíček

dětské hudební nástroje, na které si pak
doprovázely (za doprovodu klavíru) písničku
J. Suchého a J. Šlitra: ,,Sluníčko“, zacvičily
si na pohádkové písničky z CD, zahrály si
hudebně pohybovou hru: ,,Slunce za hory
zapadlo v dáli“, lepily ze žlutých víček slunce
a měsíc, kreslily křídou sluníčka na chodník
apod. Děti si dopoledne v MŠ užily a už se
těší na další barevný den. Kdy bude paní
ředitelka vyhlásí v měsíci říjnu a jelikož

je doba sklizně, čeká nás den hnědý bramborový. Do našeho barevného roku se
mohou zapojit i rodiče a prarodiče a sbírat
s dětmi např. hnědé kaštánky, které pak
usušené přinesou do školky. Určitě udělají
radost, jak dětem, tak členům mysliveckého
sboru a lesním zvířátkům jakbysmet.
Dagmar Vadkertiová
ředitelka MŠ Chabařovice

Na návštěvě v ZUŠ Chabařovice
Děti z MŠ Chabařovice rády navštěvují
ZUŠ. Některé už od loňského roku a jiné se
chystají letos. Aby měly děti představu, co
všechno se tu mohou naučit, uspořádala
pro ně paní ředitelka ZUŠ spolu s některými
pedagogy zabývajícími se výukou dětí
od pěti let zábavné dopoledne. Předškolní
děti si mohly vyzkoušet, jaké je to vytvořit
si vlastní obrázek ve výtvarné třídě s p. uč.
Hilasovou, zatančit si v tanečním sále
za doprovodu hudby s p. uč. Doubkovou

nebo se seznámit s hrou na některý
hudební nástroj. Tentokrát to byly různé
druhy fléten, na které dětem zahrály žáci
ZŠ a p. uč. z dechového oddělení. Děti
hádaly, z jakého materiálu jsou flétny
vyrobeny, které vydávají vysoký a hluboký
tón, ve které pohádce už některé zahrané
melodie slyšely, zazpívaly si s doprovodem
klavíru známé písničky atp. Program byl
pro děti atraktivní a provázela ho pozitivní
nálada a velká motivace. Při loučení si děti

mohly odnést vyrobené výtvory domů
a obdržely také letáčky a Almanach ZUŠ pro
své rodiče. Paní učitelky ze třídy Berušek
zase poděkovaly obětavým kantorům
a předaly šikovným dětem ze ZUŠ sladkou
odměnu. Věříme, že to je jeden z dalších
kroků k vylepšení spolupráce.
Dagmar Vadkertiová
ředitelka MŠ Chabařovice
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V základní umělecké škole to po
prázdninách ožilo
Letošní školní rok je pro nás ve znamení
odložených akcí, koncertů a soutěží. Právě
proto začala kapela „Chabakus“ zkoušet už
ke konci srpna, protože první vystoupení
je čekalo na teplickém Pivním rynku už
v polovině září. Před letními prázdninami
stihl orchestr celkem čtyři velké koncerty,
na festivalu Malá Paříž, Malý Hamburg,
na promenádních koncertech před OC Forum
a pro diváky v Chlumci. Všechny koncerty
s velkým potleskem publika byly pro děti
odměnou za práci při distanční výuce
a za velmi dobrou přípravu v prezenční
formě, která nám byla umožněna až závěrem
školního roku. Jelikož se orchestr schází
jednou týdně, každý si dovede představit,
že společných zkoušek proběhlo jen málo.
Taneční obor také nezahálel a opět vyjel
na letní soustředění do Starých Splavů,
které si všichni užili stejně jako každý rok.
Hned v úvodu září jsme přivítali v našich
prostorách děti z mateřské školy. Byl pro
ně připraven program v podobě workshopů
ve výtvarném, hudebním a tanečním bloku.
V trochu jiné formě jsme program připravili
i pro nejmenší žáky základní školy, kteří nás
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navštívili koncem měsíce.
Naši žáci se nyní pilně připravují na soutěže,
koncerty školy a společenské akce.
V listopadu chystáme „Koncert filmové
hudby“ v kinosále Kulturního domu
Chlumec, několik interních koncertů,
budeme se podílet kulturním programem
na rozsvícení vánočního stromku, chystáme
vánoční koncert. Naše kapela, orchestr
a taneční obor se chystají na plesovou
sezónu. Taneční obor se také připravuje
na mistrovství světa v Liberci, na soutěž
tanečních oborů základních uměleckých
škol a jiných vypsaných pohárových
a postupových soutěží. Hudební obory
na
tradiční
Flautohry,
Dřevohraní,
soutěže vypsané Ministerstvem školství
a tělovýchovy.
Naše žáky čeká i několik zajímavých
projektových dnů, a to buď ve škole, nebo
mimo školu. Tak jako byl taneční obor
v Národním divadle na workshopu, pojedou
někteří žáci hudebního oboru na workshop
do Rudolfína, kde na ně bude čekat průvodce
a mnoho zajímavých míst k vidění. Snažíme

se děti obohatit nejen výukou ve vybraném
oboru, ale nabídnout jim i nevšední zážitky,
setkání se zajímavými lidmi, návštěvy
galerií a účast na soutěžích.
Výlety za kulturou, ale i společně trávený
čas je pro nás velmi důležitý, proto se
snažíme podnikat i takové akce, které děti
posunují kupředu nejen v hudebním světě.
V září jsme pokračovali s přijímáním
nových žáků a také jsme v letošním roce
otevřeli několik kurzů. Především to jsou
„Taneční radovánky“ pro děti do 4 let,
„Základy gymnastiky“ pro děti všeho věku,
„Keramika a základy točení na kruhu“ pro
dospělé. Na podzimní prázdniny chystáme
tradiční
příměstský
tábor
Artcamp,
na který zveme všechny děti z Chabařovic
a okolí. Veškeré akce školy najdete na
www.zuschabarovice.cz nebo na facebooku
školy. Těšíme se, že přijdete mladé umělce
podpořit na nejméně jednu z nich.
Táňa Dědovská
ředitelka ZUŠ Chabařovice

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, 475 205 281, 608 375 303 – sekretariát
e-mail: zuschabarovice@volny.cz

Základní umělecká škola Chabařovice nově otevírá pro děti
gymnastiku, kde se budou učit základní prvky gymnastiky a akrobacie
Výuka bude probíhat každý týden v pondělí od 17:30 - 18:30
V tanečním sálu ZUŠ Chabařovice
Pod vedením Adriany Šrámkové

Kurzovné:
Říjen – prosinec 720,Leden – červen 1 440,-

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE VEDENÍ ZUŠ NA TELEFONNÍM ČÍSLE: 606 375 303

ANIMOVANÝ FILM
28. 10. 2021 a 29. 10. 2021

Neváhejte ani chvíli a přijďte se s námi
vžít do světa animovaných filmů.
Tradičně připravujeme příměstský
tábor v Chabařovicích
Máte možnost si vyzkoušet
být divadelní postavou,
společně si zatančíme,
vyrobíme výtvarné předměty
a domů si odnesete nejen
zážitky, ale i tričko na památku

MĚSTO CHABAŘOVICE ZVE OBČANY
NA SETKÁNÍ V KD ZÁTIŠÍ

Park Na Konečné
Květné louky
Aleje
středa 20. října 2021
v 17:00 hod.

Celý den je zajištěn
pitný režim a jídlo
Filmový svět za 600 Kč
PŘIHLÁŠKY NA ARTCAMP k vyzvednutí v 1. patře ZUŠ u kanceláře
606 375 303, zuschabarovice@volny.cz
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Úklid na jezeře Milada
V sobotu 25. září proběhl v rámci
celorepublikové akce Ukliďme Česko také
úklid kolem jezera Milada u Ústí nad Labem.
Sešlo se celkem asi 50 dobrovolníků, kteří
prošli dvě nejvíce vytížené pláže (Hlavní
a Trmickou) a jejich okolí. Posbírali celkem 30
pytlů různého odpadu odhozeného hlavně
do rákosí a křoví. Z vody potápěči vylovili
např. lahve, oblečení i obuv. Po skončení
úklidu přivezl zástupce obchodního domu
Globus pro účastníky svačiny a kolegové
z naší Závodní báňské záchranné stanice
v Odolově předvedli techniku, kterou
používají při své práci, např. dron pro
termická měření terénu, který se používá
při monitoringu odvalů po těžbě uhlí.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě
i realizaci této důležité akce, a těšíme se
opět na shledanou v příštím roce!
Hana Volfová
tiskové oddělení PKÚ
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Naše zahrada: královská zelenina
Než začneme mluvit o konkrétní zelenině,
řekneme si něco o pěstování zeleniny bez
“chemie”. Slovo chemie píšu v uvozovkách,
protože to tak úplně nejde, ale spíš bych měl
napsat bez pesticidů, herbicidů, fungicidů…,
zkrátka bez postřiků. Zelenina jaksi ztrácí své
zdravotní bonusy, pokud je plná chemických
látek. Při pěstování zeleniny a ovoce jsem
si vytkl tento cíl a snažím se zkoušet různé
postupy, abych jej dosáhl.
Podle mých zkušeností je nedůležitějším
faktorem dostatek humusu v půdě. Rostlina
roste silně a je odolná proti škůdcům.
Druhým faktorem je způsob pěstování. Třetím
vhodně vybraná odrůda. Čtvrtým pěstování
doplňkových rostlin, které odpuzují škůdce
(například bazalka ve skleníku odpudí mšice,
kopr mezi košťálovinami odradí běláska
zelného ap.), možností je celá řada. Důležité je
stále experimentovat.

Brokolice a květák
Často slýchám, že lidé nepěstují některou
zeleninu, protože jim prý “nejde”. Není to
pravda, u nás roste všechno, jen je potřeba
zvolit správný postup. Mám to vyzkoušené.
Takovou zeleninou je právě brokolice a
květák. Jsou to zeleniny velice oblíbené a
upotřebitelné v kuchyni. Pojďme si říci, jak si
vypěstovat bohatou úrodu.

Půda
Půdu na podzim zryjeme a vpravíme do ní
velké množství humusu ve formě kompostu,
ten můžeme přidat i na jaře a zapracovat jej
motykou. Pokud nemáme kompost, zaryjeme
na podzim do půdy listí a trávu, do jara se
rozloží. Při pěstování košťálovin nesmíme
používat hnůj, jinak nám napadne kořeny
květilka zelná.

Hnojení
Košťáloviny potřebují hodně živin. Jak jsme
již řekli, nesmíme hnojit hnojem ani roztokem
ze “slepičince”. Lidé si myslí, že se jedná o
přírodní hnojiva bez chemie. Není to pravda.
Rostliny potřebují ke svému životu vedle
oxidu uhličitého (CO2) a vody (H2O) i další
chemické prvky ve formě sloučenin: základní
dusík (N), fosfor (P) a draslík (K), doplňkové
vápník (Ca), hořčík (Mg), síru (S) a stopové bor
(B), mangan (Mn), železo (Fe), zinek (Zn), měď
(Cu) a molybden (Mo). Tak vidíte, bez chemie
to nejde. Vyjmenované prvky jsou obsaženy i
v hnoji a dalších “přírodních” hnojivech jen v
neznámém množství.
Pro pěstování brokolice a květáku požívám
rozpustné hnojivo Kristalon (2 až 3 odměrky
na 10 litrů vody). Obsahuje všechny potřebné
prvky a neobsahuje nežádoucí příměsi.
Rostliny nepředávkujeme, jen nastartujeme
jejich růst a jiným půdním živočichům
neublížíme.

Pěstování
Rostlinky košťálovin musíme předpěstovat.
Zásadně nesázím do sadbovačů a kelímků,
ale volně do truhlíků. Zde jsem si ověřil, že
pokud vyseji rostliny po jednom semínku
na vzdálenost 4 až 5 cm a stonky potom
dosypu zeminou, vyrostou mi silné sazenice,
které rovnou sázím do půdy. Výhodou je,
že rostliny nemusím pikýrovat a v půdě
vytvoří silné kořeny. Dobré je také brokolici
a květák vysazovat ve vlnách po 14 dnech,
abychom měli stále čerstvou zeleninu. Postup

předpěstování sadby košťálovin je přesně
popsán 75 čísle ChN.
Rostliny pak už jen kypříme, pravidelně
zaléváme a až povyrostou, tak je přihrneme
zeminu ke stonku, podobně jako u brambor.

Odrůdy
Brokolice je poněkud méně náročná než
květák, ale obojí se dají úspěšně pěstovat,
pokud vyberete vhodnou odrůdu.
Brokolice: velice se mi osvědčila brokolice
stell, vytváří pevné hlavice a po jejím sklizení
vytváří menší hlavičky až do listopadu.
Květák: zatím jsem úspěšný s jarním květákem
snow lady, jako pozdní nejraději pěstuji zelený
květák veronica. Je lahodný, méně náročný na
pěstování a růžice se nemusí přikrývat.

Tip
Když se vám začne u květáku vytvářet růžice
spojte listy nad ní gumičkou. Jak se bude
růžice zvětšovat, bude stále přikrytá a tím
pevná a sněhově bílá.

Použití v kuchyni
Brokolici používáme nejčastěji jako přílohu
k masu. Vaříme jen jednu minutu a do vody
přidáme trochu jedlé sody. Růžičky tak
zůstanou brčálově zelené. Dále ji můžeme
zapékat s těstovinami, nebo z ní vařit polévky.
Po spaření ji můžeme i zamrazit.
Květák jíme smažený nebo jako mozeček.
Můžeme z něj vařit polévky. Mražený už není
tak dobrý.
Tak se do toho pusťte a experimentujte,
odměnou vám bude čerstvá zelenina bez
“chemie”. Pěstování je zábava.
Josef Kusebauch
starosta města
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7. Vánoční jarmark
Dvoje Vánoce za sebou jsme bohužel nemohli
organizovat náš jarmark. Letos doufám, že se
zadaří. A naladíme se před prvním adventem.
Připravujeme pro Vás spoustu novinek, na
které se můžete těšit. Chtěla bych, abychom
se s prodejními stránky rozrostli i před
kulturní dům.

Když nám situace dovolí zůstat i ve vnitřních
prostorech, určitě se můžete těšit na vánoční
vystoupení dětí z chabařovické základní,
umělecké i mateřské školy. Určitě nám
zazpívají Marťa, Kačka a Anička i spousta
dalších....
V dílničce si nejen děti budou moci vyrobit

nějakou pěknou ozdůbku na stromeček,
vymyslím Vám s týmem něco krásného.
Nakoupíte si krásné dekorace, ozdoby,
mýdla, korálky, něco na sebe a také něco na
zub, třeba jako cukrovíčko, koláček a také
fantastický hamburger.
Přijměte mé pozvání na 20.listopadu v čase
mezi 10-16 hod do kulturního domu Zátiší.
Moc se na všechny těším.
Kamila Hlaváčková
a její organizační tým
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