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Moc bych chtěl poděkovat vám všem, kteří
jste vyplnili dotazník k rozvojovému plánu
města a dokázali tak, že vám vaše město
není lhostejné. Výsledky dotazníků jsme
zapracovali s pomocí odborníků z UJEP
Ústí nad Labem do nového rozvojového
plánu, z kterého budou navržena
opatření, která se budou realizovat
v různých projektech. Jedná se o základní
dokument, bez kterého se nedá žádat
o dotace. S rozvojovým plánem budete
seznámeni na veřejném projednání v KD
Zátiší, které proběhne v lednu nebo
v únoru a na které vás srdečně zvu.

A nyní vám chci, vážení občané Chabařovic
a Roudníků, popřát krásné Vánoce, hlavně
hodně zdraví, ale také štěstí a dobrou
náladu, ať z toho života něco máme.

Vánoční přání
Vážení občané Chabařovic a Roudníků,
ani jsme se nenadáli a už je opět
rok za námi. Byl to rok do jisté míry
nepříjemný kvůli pandemii, ale také rok,
kdy po dlouhé době napadl sníh, kdy
nebylo suché léto a užili jsme si letních
přeháněk, které jsou pro naši zeměpisnou
polohu obvyklé.
Žijeme v nelehké době, ale zase to není tak
strašné. Daří se i pozitivní věci. Konečně
se rekonstruuje mlýn, ve škole se zlepšily
podmínky pro výuku z několikamiliónové
dotace a rozjel se projekt energetických
úspor EPC. V Roudníkách přibude zase kus
normální komunikace, která naváže na již
hotovou kanalizaci. Další velká investice,
rekonstrukce náměstí, se připravuje
a začne, pokud se podaří získat dotaci ze
SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury).
Je však ještě celá řada věcí, o kterých
víme, a musíme je řešit.

V KD Zátiší se ještě uskuteční setkání
k chystané částečné rekonstrukci
náměstí a představíme i architektonickou
studii celého náměstí. V KC Roudníky
bude představena Architektonická vize
Roudníků.

Josef Kusebauch
starosta města

Nejen správa hřbitova má své povinnosti
Vážení nájemci a uživatelé hrobových
míst a kolumbárií na veřejném pohřebišti
v Chabařovicích,
v poslední době se často setkáváme
s případy, kdy přímo na hřbitově nebo
v souvislosti s úhradou nájmu zjistíme
nesrovnalosti v evidenci hrobových míst.
Konkrétně máme na mysli ukládání uren
na hřbitově a s tím související evidenci
zemřelých. Není neobvyklé, že je při kontrole
hřbitova zjištěno, že v kolumbáriu, kde je
nahlášeno uložení jedné urny, jsou uloženy
urny dvě či dokonce tři. Není to ale problém
jen kolumbárních okének, ale i urnových
pomníků, kam se dají umístit 4 a více uren,
ale jejichž uložení na hřbitov nikdo správě
hřbitova nenahlásí.

Dle zákona č. 256/2001 o pohřebnictví
a Řádu veřejného pohřebiště města
Chabařovice může nájemce manipulovat se
zpopelněnými lidskými ostatky a ukládat
je na pohřebiště pouze s vědomím správce.
Při ukládání urny na hřbitov je proto
potřeba k průkazné evidenci související
s provozováním pohřebiště doložit správě
hřbitova úmrtní list a doklad o zpopelnění
zemřelého.
Další z povinností nájemce hrobového
místa vyplývající ze hřbitovního řádu
jsou například: oznamovat provozovateli
pohřebiště veškeré změny údajů potřebných
pro vedení evidence, zajistit údržbu
hrobového místa a hrobového zařízení
na vlastní náklady tak, aby jejich stav
nebránil užívání hrobových míst ostatních

nájemců, neprodleně zajistit opravy
hrobového příslušenství, pokud je narušena
jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy
nebo majetek dalších osob, odstranit
včas znehodnocené květinové a jiné dary,
odpad z vyhořelých svíček a další předměty
narušující estetický vzhled pohřebiště,
zákaz vysazovat dřeviny bez předchozího
písemného souhlasu správce, atd.
Věříme, že i Vám záleží na tom, v jakém
prostředí odpočívají vaši bližní. Hřbitov
v Chabařovicích je starý přes 400 let a jeho
vzhled není jenom vizitkou města, ale i těch,
kteří mají na hřbitově své blízké.
Martina Luxa
správa hřbitova

Podzimní období na základní
umělecké škole
Tento článek píši v době, kdy nás
postihlo opětovné omezení kulturního
a společenského života. Pro žáky, učitele
a rodiče našich žáků to znamená tak
trochu zklamání. Protože celý podzim
jsme se všichni intenzivně připravovali
na vystoupení, která nás v prosinci měla
čekat. Skutečnost, že jsou omezeny veřejné
akce, nás vedla k zamyšlení, jak vystupovat
„bezpečně“.

Podzimní příměstský tábor Artcamp proběhl
v pořádku, děti si užily všechny umělecké
bloky a odnesly si domů své výrobky.

Třídní koncerty, které si chystají učitelé se
žáky každý zvlášť, se odehrávají beze změn.
Větší akce, které organizuje škola, jako
koncert filmové hudby a vánoční koncert
se musí streamovat a nahrávat na youtube
školy. Je to pro nás opět jiná práce. Ač nás
k tomu donutila situace, znamená to pro
děti tak trochu pohled do zákulisí přímých
přenosů, do jejich příprav. Jistě to jejich
obzory posune zase o kus dál. Pro takovou
akci je zapotřebí velká technická příprava,
aby byl v pořádku zvuk, světlo, obraz.
Také musíme zajistit kvalitní techniku,
abychom žáků výkony nepoškodili špatným
technickým zajištěním. Pevně věříme, že se
vše povede a koncerty si veřejnost bude
moci užít s námi z pohodlí domova.

Výtvarný obor dokončuje práce na výstavu
andělů, kterou doplní připravovaný vánoční
koncert v kostele Narození panny Marie.

Taneční obor se chystal na mistrovství
světa
do
libereckého
Babylonu,
i této akce se nakonec dívky nemohly
účastnit, ač na svých choreografiích
pracovaly intenzivně několik měsíců,
a to i o víkendech. Pro ně byla vybrána
alternativa v podobě menší soutěže, kde
jsou organizátoři schopni ohlídat
„bezinfekčnost“ a v podobě online
soutěží, kam zašleme natočená
taneční vystoupení.
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Orchestr Chabakus byl na podzimním
soustředění, kde žáci společně s učitelem
Jiřím Straňkem a učitelkou Petrou
Benešovou
zkoušeli
nové
skladby
do repertoáru orchestru, ale také si užili
společně strávené chvíle.

I přes všechno, co se kolem děje, se snažíme
s dětmi pracovat, podchytit jejich zájem,
motivovat je a vzdělávat. I když nás tato
doba omezuje, jsme ze všeho otrávení,
některým věcem nerozumíme, tak ale
věřím, že se to na zájmu dětí o hudbu, tanec
a jiné aktivity neprojevuje. Důkazem je

naplněnost všech oborů, které naše škola
nabízí. V tuto chvíli je kapacita školy úplně
naplněna. To nás velmi těší a je to pro nás
motivace do další práce.
Čtenářům Chabařovických novin bych chtěla
za základní uměleckou školu popřát krásné
vánoční svátky, mnoho krásných zážitků
a společných chvil s rodinou a blízkými.
Všem nám přeji, aby tento končící rok byl
poslední rok, kdy se ve větší míře objevuje
covid v našich životech. My se v základní
umělecké škole budeme těšit na setkání
s vámi na našich akcích nebo na akcích
pořádaných městem a jinými organizacemi,
na kterých naše děti vystupují. Sledujte
webové stránky www.zuschabarovice.cz,
facebook školy, aby vám neunikly žádné
důležité informace.
Táňa Dědovská
ředitelka ZUŠ Chabařovice
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Konec rubriky JUBILANTI
Řada čtenářů byla jistě zvyklá na rubriku,
kde jsme gratulovali jubilantům k jejich
výročí. Jenže k jakému vlastně?

našich obyvatel v časovém rozmezí mezi
jednotlivými vydáními bez jakéhokoliv
dalšího údaje.

A tak se k tomu všemu s ohledem
na legislativu stalo to, že údaj o věku začal
být coby osobní údaj chráněn zákonem,
všem známým pod zkratkou GDPR, a tak
jsme v jednotlivých číslech viděli seznam

A jelikož je to jubileum, na které vedení
města myslí, tak osobní gratulace pana
starosty s malou drobností zůstává i nadále,
a to při životním jubilu 70. let, a pak každých
5 let (75, 80, atd.).

Redakční rada Chabařovických novin tak
vyslyšela podnět ke zrušení této rubriky.
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší
a hlavně zdraví.
Jiří Hladík
předseda redakční rady ChN

Informace k odpadovému hospodářství
Vážení chabařovičtí a roudničtí občané,
jsme téměř na konci letošního roku,
roku 2021, který nebyl pro nikoho z nás
jednoduchý. To v jakýchkoliv rovinách, ať
už osobních, pracovních či přátelských.
S novým rokem 2022 přichází i spousta
očekávání a doufáme, že nám nový rok
přinese více smíchu a plného zdraví.
Na oblasti odpadového hospodářství
se setkáváme s aplikací nové legislativy
v praxi. V lednu 2022 vstoupí v platnost
nová obecně závazná vyhláška o místním
poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství pro Chabařovice a Roudníky.
Občané zůstávají ve stejném platebním
režimu i výši poplatku jako doposud. Je
třeba si ovšem uvědomit některé podstatné
skutečnosti.
Nejvýznamnější změnou je rozhodnutí
o ukončení přijímání stavební sutě, a to
s platností od 1. 1. 2022. Hlavním důvodem
je, že těžká suť se počítá do limitu 200 kg,
za kterou platíme nižší sazbu za uložení.
Poplatek za odpad přitom pokrývá pouze
1/5 celkových nákladů za odpadové
hospodářství.
Pro obec a její občany je více než nutné

přijmout a praktikovat pečlivé třídění
odpadů a všeobecně snižovat samotné
množství vyprodukovaného komunálního
odpadu, ať již kvalitnějším tříděním
nebo kompostováním či jinými možnými
způsoby. Pro tento rok již platí kvóta
200 kg směsného komunálního odpadu na 1
osobu za cenu 500,- Kč za tunu odpadu,
což je cena se slevou. Každý další kilogram
vyprodukovaného komunálního odpadu nad
200 kg/1 občana je obci účtován již za cenu
bez slevy, tj. 800,- Kč za tunu směsného
komunálního odpadu. Občanům obce to
tímto způsobem pak odčerpává spousty
finančních prostředků, které by mohly být
investovány do jiných aktivit. Je třeba také
zdůraznit, že poplatek občana v aktuální
roční výši, 480,- Kč, rozhodně nepokryje
náklady na jím skutečně vyprodukované
množství komunálního odpadu, které jsou
minimálně pětinásobně vyšší.

plastu a papíru na pondělí či úterý, dle ulic.
Připomínám tímto, že o veškerých novinkách
nebo změnách spojených s odpadem
v našich obcích, informujeme ihned
v aktualitách na našich webových stránkách
nebo formou odebíraných aktualit města,
či případně rozhlasem. Důležité informace
se k občanům dostávají i prostřednictvím
chabařovických novin.

V říjnu tohoto roku došlo také ke změně
svozových
dní
společnosti
Marius
Pedersen, který sváží převážnou většinu
všech odpadových nádob v Chabařovicích
a Roudníkách. Svoz tříděného odpadu
zajišťuje vozidlo, které sváží papír
i plast v jedné svozové jízdě. Svozové
dny se sjednotily do lichých týdnů. Pro
chabařovické občany se přesunuly svozy

Do nového roku 2022 vám se Střediskem
služeb města Chabařovice přejeme zdraví,
štěstí, lásku a hodně trpělivosti při poctivém
třídění vašich vyprodukovaných odpadů.
Středisko služeb města Chabařovice s úctou
a respektem.

Zároveň je důležité zmínit, že pokud
ke svozu nedojde ve svozový den, svozová
společnost svoz zajistí do následujících
24hodin, kdy je třeba nádoby nechat ještě
připravené na svých místech. Veškeré
nesrovnalosti, které vám vzniknou v případě
odpadů, můžete konzultovat přímo se mnou
telefonicky nebo i písemně. Ať již chybějící
či ztracené nádoby, rozbité nádoby nebo
chybějící pytle, či cokoliv jiného, co vás
trápí v oblasti odpadového hospodářství.

Alena Tomešová
MěÚ, vedoucí SSMCH

Kalendář svozu odpadu pro
Chabařovice a Roudníky pro rok 2022
Vážení občané, dovolujeme si vám předložit
Kalendář svozu odpadů pro následující rok
2022. Svozy budou probíhat pro Chabařovice
vždy v liché týdny. Pro Roudníky většinu
roku také v liché týdny, vyjma směsného
komunálního odpadu během zimního
období, kdy do svozů vstupují i týdny sudé.
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Chabařovickým bude svoz duo
nádob proveden dle ulic v pondělí
nebo v úterý v lichý týden. Svoz

duo nádob v lichý týden v pondělí platí
pro ulice: 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, Za Stadionem.
Pro úterní svoz duo nádob v lichý týden
budou připraveny nádoby ulic: Kovářská,
Křížová, Luční, Nádražní, Smetanova,
Teplická, Unčínská.

Prosím, podělte se o tuto informaci i se svými
sousedy, případně vysvětlete svozový den.
Jakékoliv změny ve svozech získáte aktuálně
na webových stránkách města Chabařovice,
v odebíraných novinkách či případně
rozhlasem. Pro jakékoliv dotazy jsme vám
k dispozici na dostupných kontaktech.
Středisko služeb města Chabařovice.
Alena Tomešová
MěÚ, SSMCH
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Rybáři k Chabařovicím patří
Chabařovice a rybáři, spojení, které k sobě
zajisté neodlučitelně již mnoho let patří.
To nejen v podobě rybářů u revírů, které
se na katastru města nachází, jako jsou
nádrže Petri a Glaser (do budoucna možná
i jezero Milada), ale především v souvislosti
s
rybochovným
zařízením
Českého
rybářského svazu, z. s., Severočeského
územního svazu, který sice sídlí v Ústí nad
Labem, ale pro jehož činnost je zásadní
existence rybochovného zařízení právě
v Chabařovicích. Zde nejen ryby v mnoha
nádržích chováme, ale je možné toto
zařízení považovat za jakousi základnu pro
distribuci ryb do více jak pěti tisíc hektarů
našich pstruhových a mimopstruhových
revírů v Ústeckém a Libereckém kraji.
Aktuálně sdružuje Severočeský územní
svaz přes 35000 členů (z toho cca 4500
dětí a mládeže, ale přibývá i stále více žen
rybářek, aktuálně cca 1400) v celkem 49
místních organizacích (MO). Většina rybářů
přímo v Chabařovicích je členy MO Ústí nad
Labem, jejímž jednatelem je ostatně právě
starosta města Chabařovice, který má
k rybolovu též velice vřelý vztah.
Samotné rybochovné zařízení se skládá
z areálu na kraji města v ulici Smetanova,
kde se nachází i sádky a celkem 15 chovných
nádrží, z nichž největší je Velký Luční
(koupaliště), který je rovněž majetkem
rybářského svazu. Největší chovnou nádrží
jsou pak Koleje (Násada), tedy nádrž mimo
hlavní areál u silnice ve směru na Roudníky.
V posledních letech došlo k významným
investicím
do
majetku
svazu
zde
v Chabařovicích, ať již se jedná
o rekonstrukce budov v hlavním areálu, tak
investice do rekonstrukcí nádrží, především
hrází, lovišť, sjezdů, například u již zmíněné
nádrže Koleje. Je rovněž modernizována
i naše technika (např. nákladní vozidlo DAF,
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vozidlo Amarok), kterou obyvatelé města
také zajisté potkávají.
Chov ryb je pro nás radostí, ovšem provázejí
nás i starosti, především v souvislosti
s
nevhodným
chováním
některých
nezvaných návštěvníků areálu našeho
rybochovného zařízení. I ve spolupráci
se složkami státní a městské policie
řešíme nejen pytláky, ale i pozůstatky
po „tábořících“ jedincích a skupinách, to
včetně injekčních jehel. Je nám všem asi
zřejmé, že se rozhodně nejedná o aktivní
fanoušky samovakcinace proti onemocnění
covid. Zároveň již v několika případech
došlo k manipulacím s vodohospodářskými
objekty, přičemž byl ohrožen samotný chov
ryb (ucpávání přítoků apod.).
Celý areál je v majetku rybářského svazu,
nachází se v něm i mnoho šachet sloužících
k vodohospodářským účelům, do kterých
hrozí pád (jako vlastník neseme případnou
odpovědnost). Zajisté nikoho z nás
nenapadne se pohybovat bez povolení
po areálech soukromých firem a dalších
subjektů, v případě našeho areálu si ovšem
někteří zvykli ignorovat zákazové cedule,
a dovolují si ničit i náš majetek (nejen
ploty). Z tohoto důvodu jsme bohužel
nuceni zvýšit zabezpečení areálu nejen
oplocením, ale také umístěním fotopastí
s přímým napojením na pult policie. Mrzí
nás omezení pro slušné obyvatele města,
kteří si přes náš areál občas zkrátí svou
cestu, ale nadále zde již není bohužel možné
z výše uvedených důvodů tolerovat žádný
pohyb nepovolaných osob.
Nyní se ovšem zaměřme i na jedno
optimistické téma, blíží se období Vánoc,
svátků, které si jistě mnozí z nás bez
ryb na štědrovečerním stole nedokáží
představit. Ať již se jedná o tradičního
kapra nebo stále oblíbenějšího amura. Pro

milovníky ryb bude probíhat stejně tak jako
v předchozích letech jejich prodej přímo
v areálu v ulici Smetanova. Dlouhodobě
se nám daří zachovávat nízké ceny, toho
se chceme držet i v letošním roce, oproti
minulému roku lze s ohledem na nárůst
nákladů očekávat růst cen pouze v řádu
korun, ne desítek korun, jak straší některá
média (výrazně vyšší ceny budou možná
v centrech velkých měst a u některých
nákupních center, u nás ne). Předprodej
bude probíhat dne 10.12. od 9:00 do 15:00.
Hlavní prodej pak ve dnech 20.-23.12.
od 8:00 do 15:00. Na zájemce o kvalitní ryby
se budeme těšit.
Veškeré aktuální informace ohledně
dění nejen na rybochovném zařízení
Severočeského
územního
svazu
v
Chabařovicích
(např.
výlovy
a podrobnosti k prodeji ryb) naleznou
zájemci na našich webových stránkách:
https://www.crsusti.cz a na sociální síti
Facebook: https://www.facebook.com/crs.
sus
Nyní již nezbývá než popřát všem příjemné
prožití svátků vánočních a také mnoho
zdaru v roce příštím. Jak říkáme my rybáři,
Petrův zdar!
Jan Skalský
Tiskový mluvčí, Český rybářský svaz, z. s.,
Severočeský územní svaz

Naše zahrada: Ovoce nebo zelenina?
Kolem naší dnešní plodiny se už dlouho
vedou spory, zda jde o zeleninu nebo
ovoce, dokonce to řešily i soudy. Vzhledem
k tomu, že ve své domovině roste jako keř,
považují ji botanici za ovoce. Jenže my rajče
považujeme za zeleninu, protože ji jako
zeleninu používáme.
A teď pojďme k pěstování. Rajčata jsou
velice populární a každý, kdo má možnost,
tak se snaží rajčata pěstovat. Viděl jsem
například okrasnou zahradu, kde pěstovali
jen jednu zeleninu: rajčata…
Ale jak jsou červené plody oblíbené, tak
je jejich pěstování problematické, hlavně
kvůli plísní bramborové, která nám pracně
vypěstované rostliny zlikviduje často těsně
před jejich dozráním. Pokud se chceme
dočkat sladkých plodů, můžeme jít dvěma
cestami: Ta první je jednoduchá, několikrát
za sezónu použijete postřik fungicidy
(chemické látky na likvidaci plísní). Druhý
způsob je pěstování bez chemie, který
preferuji.
Pěstování bez chemie je ale složitější a má
svá úskalí a zásady.

Půda
Rajčata jsou náročná na živiny, půda
musí obsahovat hodně humusu a živin.
Takže nešetřete hnojem nebo kompostem
a myslete na to, že rostliny musíte
přihnojovat. K hnojení používám krystalon,
ale můžete používat i jiná hnojiva, například
i zkvašený a zředěný slepičinec.

Sazenice
Sazenice si předpěstovávám sám, ale
pozor, musíte mít skleník nebo foliovník,
nebo třeba jen malý skleníček na sazenice.
Pokud pěstujete sazenice za oknem, příliš
se vytáhnou. Dokud je ještě zima, tak
sazenice nosím přes den do skleníku a přes
noc do místnosti. Později už je nechám
ve skleníku a nosím je přes den ven.
Sazenice začínám pěstovat ve dvou
termínech: raná rajčata na konci února

a pozdní v polovině března. Semínka
sázím do misky dva centimetry od sebe
a pak je pikýruji do větší misky pět cm
od sebe, zásadně nepoužívám kelímky
a sadbovače. Když rostlinky vyrostou,
přesadím je do přepravek 60x40x20 cm
a to jen 6 ks do zahradnického substrátu.
Mají tak dost místa a živin a mohou se bez
problémů vyvíjet, aniž by byly vysazeny
venku. Po přesazení mají velký kořenový
bal a rovnou pokračují v růstu. Sazenice
ven sázím rovně, šikmé sázení jsem již
opustil, rostliny tak plodí dříve a vyvíjejí se
normálně.

Foto: Ananas

Foto: Ananas

Foto: Ananas

Foto: Ananas

Foto: Ananas

Foto: Big Pink

Foto: Goldkrone

Foto: Striped stuffer

Postupy
Pěstování rajčat bez chemie není jen jeden
postup, je to kombinace několika přístupů.
Problémem je plíseň bramborová. Její
působení omezíme, když zabráníme vlhkosti
listů. Od toho se odvíjí postupy:
1. Pěstujeme tyčková rajčata a dbáme na to
aby se spodní listy nedotýkaly půdy.
2. Pěstujeme raná rajčata co nejdříve
a ponecháme na nich jen tři vijany
(květenství) aby rychle dozrály, než přijde
plíseň.
3. Rostliny zaléváme jen ke kořenům, aby
povrch rychle oschnul. Při sázení můžeme
ke kořenům přidat pet lahev s uříznutým
dnem a zalévat jen opravdu ke kořenům.
4. Sázíme i rezistentní odrůdy. Osivo je
dražší, ale rostliny dlouho plísni odolávají.
I tak ponechám jen čtyři vijany. Raději
zasadíme víc rostlin.
5. Vytvoříme rostlinám přístřešek proti
dešti. Jedná se asi o nejúčinnější opatření.
Rostliny nejsou mokré od deště a dlouho
vydrží vitální. Na fotografii je vidět, jak
letos dopadly rostliny pod přístřeškem
a mimo něj. Rajčata také velice dobře
rostou a prospívají v samozavlažovacích
květináčích pod přesahem střechy.
Variantou je i pěstování rajčat ve skleníku.
Nevýhodou
je
potřeba
speciálních
skleníkových odrůd a nemožnost pěstování
s ostatními rostlinami. Papriky a okurky
potřebují vlhké prostředí, kdežto rajčata
suché.
Všechny uvedené metody kombinuji
a zkouším různé odrůdy. Mám tak zásobu
rajčat po celou sezónu a bez chemie.
Od jara chci ještě vyzkoušet tzv. chytrou
houbu. Jedná se o přírodní produkt, houbu,
která napadá houbu plíseň bramborovou.
Zkušenosti vám potom opět přinesu
v novinách.

Raná: goldkrone - exkluzivní až ovocná
chuť, start a stupické - běžná raná rajčata,
crimson crush - rezistentní proti plísni.
Pozdější: ananas - naprosto exkluzivní
oranžové biftekové rajče, které nemá
konkurenci, býčí srdce - vynikající sladké
biftekové rajče, big pink - velké růžové
vynikající rajče, striped stuffer - speciální
rajče na plnění a zapékání, nerozpadá se.
Tak se přichystejte na novou sezónu
a experimentujte. Odměnou vám budou
vynikající rajčata bez chemie. Pěstování je
zábava.
Josef Kusebauch
starosta města

Odrůdy
Ještě se s vámi podělím o odrůdy, které
jsou mými favority. Semínka si objednávám
na eshopu dobrasemena.cz.

Foto: Plněná rajčata
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Hřbitov Chabařovice – unikát, který
Půjdete v dušičkové době na hřbitov?
Zastavte se a trošku pobuďte, stojí to za to.
Leží tam kus historie. Nabízím několik
zastavení.
Hřbitov Chabařovice je z hlediska kontinuity
toho starého s novým něco, co jinde
nenajdete. Na tom se shodují i historici.
Než vydal „císařpán“ ze své stolice
reglement, že se pohřebiště nesmí
nacházet v obytných částech, býval
hřbitov součástí katolického kostela. Od 17.
století, konkrétně od roku 1611, se nachází
na současném místě. Příliv obyvatel,
zejména za nově vznikajícími šachtami,
donutil radní pohřebiště několikrát rozšířit.
Očekávaly se osmitisícové Chabařovice, což
se nikdy nenaplnilo. Ale nenastal ani důvod
pohřebiště zmenšovat. Proto zde najdete
hrobová místa hodně stará.
Vybral jsem několik zajímavých zastavení,
které jsem situoval do orientačního plánku
pohřebiště s barevným rozlišením. Aby
toho nebylo moc, v tomto dušičkovém čase
se zaměřme na období od vzniku hřbitov,
do konce druhé světové války. Dušičky
příštího roku věnujeme poválečnému
období.
Jaké byly vlastně Chabařovice v době
předválečné? Struktura obyvatel byla
naprosto zřetelná. Většina obyvatel se
hlásila k národnosti německé. Žila zde
také silná, a do záboru Sudet fašistickým
Německem (1938), velmi úspěšná židovská
komunita. Ta ale využívala svá pohřebiště
v Teplicích a Sobědruhách. V Chabařovicích
nikoliv. Čechů málo, ti osidlovali spíš okolní
obce. V Chabařovicích po nich zbylo pár
náhrobků.
Z doby předválečné zde proto potkáte
hlavně hroby sudetských Němců.
Nyní se již soustřeďme na plánek hřbitova
s vyznačením a popisem zajímavých míst.
Vyberte si:

01. Pomník první světové války (1914–

1918). Do armády bylo povoláno 1163
chabařovických mužů a v průběhu války
jich padlo celkem 160. Pomník zhotovil
místní stavitel Ing. Richard Walter. Ten
vypracoval i podrobnou dokumentaci
pohřebiště. V těle pomníku se nachází
cínová nádoba s válečnými údaji.
O staviteli se zmíním ještě v souvislosti
s jeho dochovaným hrobem.

02. Pomník svobodníka rakouské armády,

občana Chabařovic Antona Güttlera.
Anton padl 30. 8. 1813 v boji
proti francouzské dělostřelecké
baterii u Českého Újezda.
Pomník, který původně stával
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na jiném místě, byl v roce 1931 obnoven,
přeložen a vysvěcen z iniciativy místního
aktivisty Josefa Stracheho. Po letech se
vrátila i tradice, připomínat si výročí
této události přímo u tohoto pomníku.

odkoupil Josef Popel, který jej úspěšně
dovedl až do poválečných let. Popelové
dožili v Německu. Mlýn je v současné
době, jako majetek města, v rozsáhlé
rekonstrukci.

03. JUDr. Wenzel Reissl, (1839-1903), notář

10. Rodina Leinweberů. Stavitel Ferdinand

původně z Ústí n.L., ředitel spořitelny.
Téměř 20 let také zastával funkci
starosty v době, kdy získaly Chabařovice
statut politického okresu a místní
nebyli schopni ze svého středu vybrat
starostu. To se několikrát opakovalo.
Dnes by se řeklo, že chabařovičtí
zanedbali kádrovou přípravu pro rozvoj
města. Anabáze politického okresu
v Chabařovicích však netrvala dlouho,
pouhých 6 let (1855-1861). Některé úřady
ale zůstaly až do roku 1949. Poměrně
zachovalá honosná hrobka v ohradní
zdi, odpovídá této významné persóně.

04. Místní faráři. Několik jich je také uloženo
v kryptě katolického kostela.

05. Hraběnka Maria von und zu Furtenburg

(1752-1825),
významná
mecenáška
Chabařovic, zakladatelka nadačního
fondu. Jedná se o nejstarší hrob nejen
místního pohřebiště, ale i celého okolí.
S bratrem, který byl farářem, k nám přišli
z Prahy. Ten je pochován ve Skoroticích
u kostela. I jeho náhrobek se dochoval
do dnešních dnů.

06. Karl

Kradisch (1816-1886), původní
majitel koželužny, kterou od něho koupil
Žid Josef Dub a udělal z ní prosperující
podnik. Krasdisch později jako starosta
založil nadaci pro nemocné a chudé.

07. Habelové, rodinná hrobka potomků

Barthela
Habela,
chabařovického
kronikáře, narozeného kolem roku 1650,
autora spisu Pozoruhodné události
městečka Chabařovice. Bohužel, dílo se
v originále nedochovalo.

08. Rodina Pischnerů. Postavili knoflíkárnu

v Tisé, a poté další pro svého syna
v Chabařovicích. Tu rovněž odkoupili
Židé a úspěšně vedli až do válečných
let. Po záboru Sudet byla knoflíkárna
arizována a stala se lágrem nuceně
nasazených
pracovníků,
zejména
vojenských zajatců Rudé armády.
Budova nacházející se asi 50 metrů
od kruhového objezdu směr Přestanov
je v současné době v rekonstrukci.

09. Rodina

Elsnerů – mlynáři, přišli
do Chabařovic z Prahy. Hlavou rodiny
byl Gustav Elsner (1849-1933). Zpočátku
se jim dařilo, byla po nich dokonce
pojmenovaná přilehlá ulice k mlýnu
v celé délce náměstí (Elsnermühle).
V roce 1934 však zkrachovali, mlýn

(1825-1905) byl součásti místních
úspěšných stavitelů. Mimo jiné zvýšil
věž místního kostela o výšku dalšího
patra.

11. Sofie Seibertová (1880-1946), v ústeckém
regionu známá porodní asistentka.

12. Ing. Richard Walter (1882-1953), stavitel.

Jeho dílo je v Chabařovicích dosud
patrné. Jeho specialitou byly rodinné
domy s věžičkou. Lze je na první pohled
rozlišit od ostatních. Jako jeden z mála
sudetských Němců získal, vzhledem
ke svým technickým znalostem města,
statut nepostradatelnosti a nebyl
proto odsunut. Zemřel roku 1953
v Chabařovicích. Jeho náhrobek je
dosud zachován v celkem dobrém stavu.
Stavební areál v ul. M. Kršňákové je nyní
v majetku firmy PILA UNION.

13. „POHŘEBIŠTĚ NÁRODŮ“. Chabařovice

byly v době válečné městem šachet
a uhlí, krev těžkého, zejména zbrojního
průmyslu. Vše bylo podřízeno cílům
„Velkoněmecké třetí říše“. I lágry
nucených prací, kterých se zde
nacházelo v letech 1942-1945 několik.
V nejprimitivnějších podmínkách, bez
základní zdravotní péče, zde pracovali
a také umírali, nuceně nasazení Češi,
Bulhaři, Slováci, Rumuni, Italové,
Francouzi, „neposlušní“ Němci a váleční
zajatci. Pro jejich tělesné ostatky
bylo vybráno místo u jihozápadní
hřbitovní zdi, kam byly, bez jakékoliv
úcty k lidskému životu, naházeny,
do
narychlo
vyhloubené
jámy
a přehrnuty zeminou. Utajované místo,
odhalené až 70 let po válce, ukrývá
minimálně 74 lidských ostatků, osob
několika národností. Toto místo není
zatím v terénu nijak označeno, i když by
mělo být podle zákona č. 122/2004 Sb.,
který řeší válečné hroby.

14. Místo, kde mají pietní náhrobky osoby,
které byly zavražděny v nacistických
lágrech mimo Chabařovice.

15. Ing. Josef Pless, architekt a Anton

Pless, stavitel, zemřeli 1917 a 1915.
Patří do skupiny místních stavitelů,
jejichž kvality byly nad úrovní stavitelů
okolních měst. Měli se to kde naučit,
vždyť Chabařovice byly po určitou
dobu nejrychleji se rozvíjející město
ústeckého regionu – Plessové vévodili.
Anton Pless byl v roce 1930 jmenován

nemá srovnání
i zástupcem starosty, také provedl
změnu původního číslování domů
ve městě. Do dnešní doby po nich
zůstal, mimo jiné, i stavební areál
s místním názvem „komunál“. Nebyl
však jediným. Na katastru Hrbovice
měli další stavební areál a při silnici
na rozhraní katastrů ChabařovicePřestanov rovněž. V poválečných
letech se mu říkalo „Plessárna“
a v roce 1945 sloužil jako seřadiště
sudetských Němců k „divokému“
odsunu. Eskortováni byli pěšmo pod
ozbrojeným doprovodem Unčínským
průsmykem, podél hradu Kyšperk (Supí
hrad), na hranici s Německem. Plessův
náhrobek se zachoval, ale popisné
destičky z barevných kovů vykradači
zřejmě zpeněžili.

16. Společný

hrob
rudoarmějců
byl
vytvořen roku 1947 s matoucím názvem.
Nikdo zde neleží. Při osvobození
Chabařovic rudoarmějci nedali ani
ránu. Německé vedení města předalo
Chabařovice důstojníkovi Rudé armády
bez jediného výstřelu.

17. Zavraždění

rudoarmějci. Když už
byla druhá světová válka rozhodnuta
a Němci tzv. na lopatě, stačili místní
Němci ještě umlátit ručním nářadím
naprosto zubožené, bezbranné, zajaté
rudoarmějce. 11 jich bylo zahrabáno
jako zvěř u jihovýchodní hřbitovní
zdi. Spouštěčem tohoto podlého činu
byl zřejmě apel říšského ministra
propagandy
Josepha
Goebbelse
k německému lidu, aby přijal myšlenku
totální války a totální mobilizace. Krátce
poté Goebbels otrávil svoji manželku
a jejich 6 dětí a spáchal sebevraždu.

18. Totenhalle, hala pro mrtvé, neboli

márnice. Sloužila k dočasnému uložení
tělesných ostatků osob, po dobu
nezbytně nutnou. I když k tomuto účelu
dávno neslouží, byla, jako součást
pohřebiště, zachována a nedávno
i rekonstruována.

19. Marie Kršňáková (1905-1943), popravená
12.4.1943 v Berlíně-Plötzensse, jako
odbojářka skupiny Herty Lindnerové
z Krupky. Jedná se o pietní hrob.

20. Dřevěný vrchlík, je zajímavostí našeho

hřbitova. Jako jediný tohoto druhu
na místním pohřebišti, je součástí
náhrobku Šíma-Linke.

21. Anna

Langer, jediný železný kříž
na hřbitově s Kristem – zajímavost.

22. Jaromír Drmelka, pilot anglické RAF,

pocházel z Vyklic. Byl sestřelen v roce
1942
hlídkujícím
Messerschmitem,
jako pilot bombardéru, při lovu
německých ponorek. Jedná se o pietní
hrob. Náhrobek s jeho jménem, si
nechala ke svému hrobu zhotovit jeho
sestra Jiřina. Tělesné ostatky Jaromíra
se nachází ve studených vodách
Biskajského zálivu. Pietní náhrobky
letce, dnes již plukovníka Jaromíra
Drmelky, se nachází mimo jiné ve Francii
i Anglii. Samozřejmě že i v Praze
na Olšanech.

23. Karl Fleissner, 1870-1935. Roku 1873 byla

v Chabařovicích založena spořitelna
ve dvou místnostech staré radnice.
Roku 1909 byla dokončena na prvním
náměstí č. p. 183 víceúčelová budova,
se sídlem nové spořitelny. To byla
v Chabařovicích, panečku, událost.
Ředitelem se stal Karl Fleissner.
Ale v roce 1928 mu připadlo i místo
starosty za náhle zemřelého Ferdinanda
Wenzela, který skonal měsíc po svém
zvolení. Na hřbitově je zachováno pouze
torzo náhrobku, ale budova slouží dál.
Dnes je v majetku České pošty a je zde
i Městský úřad.

24. Stanislav

Schořálek
(1892-1981).
Československý vlastenec, podnikatel
v autodopravě. Vlastnil autobus, kterým
pokrýval spoj Chabařovice-Ústí nad
Labem. Byl opakovaně zvolen do výboru
pro stavbu pomníku T. G. Masaryka. Jinak

také zástupce petrolejářské společnosti
Schell a provozovatel jejich předválečné
benzinové pumpy v Chabařovicích.

25. Deska původně pěkného a důstojného,
avšak zlikvidovaného pomníku pruskorakouské války r. 1866, kterou nechali
zhotovit roku 1874 kamarádi ve zbrani.
Bohužel, pomník byl zlikvidován
při výstavbě kolumbárií a pomníku
rudoarmějců. Později nalezená deska
pomníku byla umístěna na původní
místo s nově vytvořeným podstavcem
v roce 2015. Starší generace si možná
bude pamatovat popěvek „u kanónu
stál a pořád ládoval“. Tak ten patří
ke zmíněné bitvě.

26. Pomník Rudoarmějců, v úvodní části
hřbitova, je sice pěkný a důstojný, ale
rovněž s matoucím názvem. Jak již bylo
v úvodu napsáno, žádní Rudoarmějci
při osvobozování Chabařovic nepadli.
Pomník zhotovilo v roce 1975 Stavební
družstvo Praha. Jedná se o pietní
záležitost.

27. Hřbitovní kaple svatého Michala, byla

zprovozněna a vysvěcena roku 1611,
společně s novým hřbitovem. Kaple
je chráněnou památkou. V dobách
neprovozuschopnosti
katolického
kostela složila k modlitbám, jako jeho
náhrada. Ve věžičce býval i zvon, který
byl za války roztaven a přeměněn
v dělovou lafetu. Nikdy nebyl nahrazen.

28. Andílek v břečťanu. Nádherná, 150 cm

vysoká bílá soška u hrobu Hermanna
Wagnera (1863-1929) se po revoluci,
v době vykrádání hřbitovů, nechávala
úmyslně přerůst břečťanem, aby nebyla
vidět. Vydržela a nyní se skví, odhalena
v plné kráse, u východní ohradní zdi. Je
opět ozdobou hřbitova.

Ne všechny hroby významných osobností
Chabařovic se na místním pohřebišti
dochovaly. Například hrobové místo
zahradníka a všestranného aktivisty Josefa
Stracheho, mimo jiné zhotovitele prvního
muzea v Chabařovicích, bylo krátce po válce
odprodáno jinému zájemci. To samé se stalo
u rodinné hrobky Gustava Simona (18501930), historika, autora publikací Dějiny
města Chabařovic (1922) a Církevní dějiny
města Chabařovic (1926). Ten míval dokonce,
jako čestný občan Chabařovic, na náměstí
i pamětní desku, a ani ta se nedochovala.
Podrobná historie obou místních hřbitovů
je rozvedena v Chabařovických novinách
číslo 58 až 63.
Stanislav Sochocký
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Výuka v ZŠ má nové pomůcky: sada
Bádání o vodě
V pátek 8. října hostila ZŠ Chabařovice
návštěvu ze Severočeské vodárenské
společnosti (SVS). Spolupráce města
Chabařovice, které je akcionářem SVS,
tak není jen o plánování investičních akcí
a jejich koordinaci s ostatními investory
(rekonstrukce
vodovodu,
kanalizace,
investice a opravy dalších síťařů, navazující
obnova povrchů městem, např. připravovaná
rekonstrukce náměstí). Ředitelka ZŠ
a pan starosta měli zájem i o spolupráci
na bázi edukační, a SVS tak ZŠ Chabařovice
zařadila do své kampaně a přivezla sadu
laboratorních pomůcek pod názvem Bádání
o vodě.
„Dnes jsme navštívili Základní školu
v Chabařovicích. Byli jsme mile překvapeni,
s jakým zájmem se žáci a žákyně 8. B
zapojili jak do diskuse, tak do tipovacích
soutěží. Úspěšní výherci si tak odnášejí
„vodní deskovku“, což je takové naše
„vodohospodářské Člověče nezlob se…“,
díky němuž se vydají na cestu vody, ze které
se nejdříve musí stát voda pitná, abychom
ji v domácnosti mohli využít, a použitou
vodu jsme pustili do kanalizace a odvedli ji
k vyčištění a vrátili do přírody“, komentuje
po „covidové pauze“ setkání na škole
tiskový mluvčí SVS Mario Böhme.

Ke koloběhu vody probíhala diskuse, jak
se voda do domácností v Chabařovicích
dostane, kudy vede a co za objekty je
na trase potřeba. Žáci se dozvěděli
o rozsahu majetku, o který se zaměstnanci
ve skupině Severočeská voda na území
Ústeckého a Libereckého kraje starají.
Diskuse a hádanky byly nakonec završeny
předáním sady, která bude využita
v hodinách chemie.
Sada je koncipována tak, aby bylo její využití
co nejširší – je tak určena pro zvídavé žáky
prvního a zejména druhého stupně základní
školy. S její pomocí poznají krásy vody
a pomocí 25 pokusů si vyzkoušejí, jak se
voda v přírodě chová a jaké má vlastnosti.

Žáci se během výuky dozvědí, jak funguje
fotosyntéza, nebo třeba vodní sopka.
Pokusy mají různou obtížnost, některé lze
pak snadno opakovat i doma s využitím
pomůcek z běžného vybavení domácnosti
(soda, olej, potravinářské barvivo).
Vedení školy spolu s pedagogy v závěru
požádalo SVS o zajištění exkurze, která
obohatí výuku chemie a fyziky, a zároveň
rozšíří
program
environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty pro ZŠ
Chabařovice.
Jiří Hladík
zastupitel města

Jak na ZŠ v Chabařovicích prožili
první čtvrtletí
Máme za sebou první čtvrtinu roku
2021/2022 a i ta se bohužel nese v duchu
nervozity vyplývající z nemoci COVID 19.
Všichni se ve škole snažíme, aby dopady
na naše žáky byly co nejmenší, ale přesto
je velmi často cítit, že to bude ještě dlouhá
a nelehká cesta. Chtěla bych ještě jednou
nabídnout rodičům a jejich dětem možnost
popovídat si o tom, co je trápí s odborníky
v poradně Mojra, se kterou jsme začali
spolupracovat již v minulém roce. Její
činnost je popsána na našich webových
stránkách. Prostřednictvím této poradny se
můžete spojit rychle a online s psychologem,
který si popovídá s Vámi i s dítětem. Pokud
budete mít zájem o spolupráci, udejte, že
je dítě žákem naší školy a dostanete slevu
na službu.

k učení, jejich neochotu se zapojovat,
způsob řešení problémů, které vznikají
nejen při vzdělávání. To co se jim dělo a děje
stále - velká míra nejistoty, častá vymáhaná
omezení, strach a spousta dalších – má vliv
na jejich život nejen ve škole.

Proč si myslím, že popovídat si
s psychologem je dobrá věc?
Sleduji ve škole přístup žáků

Na začátku října jsme vyměnili kotle
v kotelně, vyměňujeme světla v celé
budově, čeká nás ještě rekonstrukce učebny
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I v téhle složité době chceme ve škole
pořád žít, jezdíme na plavání, žáci byli
na ekologicky zaměřeném projektovém
dni ve Šluknově, konala se exkurze
do planetária, i výlet jsme již zvládli, máme
za sebou matematickou soutěž, testování
SCIO v šestých a devátých ročnících a další
akce. Trochu zanedbáváme prezentaci naší
práce na veřejnosti, ale to pouze z důvodu
obavy se shromažďovat a potkávat se
s větším množstvím lidí.

VV. Do nového roku tak budeme vstupovat
s modernějším a čistším prostředím pro
naše žáky.
Na závěr bych chtěla vyjádřit dvakrát dík.
Nejprve vedení města, které nás podpořilo
v testování žáků na COVID 19 mimo
naplánované testování ze strany MŠMT,
čímž se nám snad podařilo odvrátit šíření
nákazy hned na jejím počátku. Druhé dík
patří rodičům žáků, kteří nám v našem boji
proti COVID 19 nekladou překážky a jsou
ochotni s námi spolupracovat. Vím, že to
mnohdy není jednoduché.
Všem přeji krásné a klidné Vánoce plné
rodinné pohody. Doufejme, že vstup do roku
2022 bude veselejší.
Dagmar Brožová
ředitelka ZŠ Chabařovice

Děkujeme za úpravu jízdního řádu
autobusové linky č. 458
Rádi bychom poděkovali za podporu
a spolupráci Radě města, která reflektovala
podanou žádost rodičů žáků dojíždějících
ranním spojem do školy.
Vedení města Chabařovice tak vypravilo
na Krajský úřad Ústeckého kraje dopis se
žádostí o úpravu grafikonu linky č. 458
do Krupky, která víceméně slouží jako
„školní bus“ a to s ohledem na počet
žáků (cca 20) dojíždějících na gymnázium
v Krupce (odjezd ze zastávky Chabařovice
kostel v 7:37), zda by nebylo možné tento
spoj posunout o 10-15 minut dříve, tj.
s odjezdem v 7:23-7:27 z uvedené zastávky,

jelikož dojezdový čas, s příchodem dětí
do šatny, převlečením, a čas příchodu
do třídy je často až se zvoněním na hodinu,
tj. bez potřebné přípravy, mnohdy dokonce
až po zvonění (v zimních měsících, s ohledem
na komplikace v dopravě, je to o to častěji).
Vedení školy sice pozdní příchody
chabařovických žáků dlouhodobě toleruje,
ale jak pro děti, tak i pro pedagogy je
přínosem, pokud by dítě dorazilo před
začátkem vyučování tak, aby se stihlo
převléknout a zároveň si připravit školní
pomůcky před vlastním vyučováním.
Dne 8. 11. 2021 přišla z Krajského úřadu

Ústeckého kraje (KÚÚK), odboru dopravy
a silničního hospodářství příznivá odpověď
s informací o úpravě jízdního řádu, protože
zpožďování předmětného autobusového
spoje bylo analýzou KÚÚK prokázáno.
S platností od 12. 12. 2021 tak spoj linky 458
z Ústí nad Labem do Krupky nově vyjíždí ze
zastávky Krajský soud v 7:04 a ze zastávky
Divadlo v 7:11, tedy o 12 minut dříve oproti
předchozímu stavu. Děkujeme za tento
vstřícný krok.
Miroslav Pavliš, Jaroslav Pavliš,
s dalšími rodiči dojíždějících žáků

Roudníky se hlásí…
Taneční kurzy plánované na podzim roku
2020 jsme po roce oživili, protože covidová
opatření předchozího roku nám umožnila
vyčerpat pouze 3 lekce. V letošním říjnu
a listopadu bylo umožněno absolvovat
10. tanečním párům 5 lekcí a opět odmlka,
tentokrát montážními pracemi.
Přes tyto problémy jsme rádi, že se městu
podařilo zajistit nové vytápění našeho
„kulturáku“. Bude zde nainstalováno
tepelné čerpadlo. Současně je opravována
střecha na budově a následně bude pro
naše nejmenší občany vybudován klub pro
děti a jejich maminky. Snad někdy pomine
neustálý strach a budeme moci komunitní
centrum využívat, jak ke kulturní činnosti,
tak ostatním aktivitám.
Rovněž o rok posunutý zájezd pořádaný
Spolkem občanů obce v Zámeckém vinařství
ve Velkých Žernosekách se uskutečnil
v sobotu 20. listopadu, kdy se „účastníci
zájezdu“ přesunuli do nám nejbližších
vinných sklepů. Dle točení vína ve sklenici,
jeho očichání, usrkávání a konečném
pokyvování hlavou, byli ochutnávači
spokojeni s kvalitou ochutnaných 6. druhů

vín, s nimiž nás pan sommelier ve sklepení
seznámil. Večeřeli jsme v zámeckém sále
a po večeři si většina účastníků zakoupila
víno s sebou domů.
Adventní čas jsme chtěli zahájit výtvarnou
dílnou a poté pustit na sál Mikuláše, ale vše
se obrátilo a po roce máme opět omezení,
které hatí všechny naše plány. Tak snad
někdy příště.
Ale přesto bych vám chtěla jménem
Osadního výboru, tj. Lenky, Petry, Silvy
a Vládi, popřát krásné Vánoce a vstup
do následujícího roku ve zdraví vás všech
čtenářů i vašich rodin.
Jaroslava Račáková
předsedkyně Osadního výboru Roudníky
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Párty, jak se patří…
…a povedla se. Kdo v neděli 24. října
od 16 hod. zavítal do KD Zátiší, dá
určitě za pravdu, že i v komorním počtu
návštěvníků to byla jízda. Tak nejdříve se
vyřádily děti, i se svými rodiči, pro které
připravili program členové SDH a navázala
akce Chabařovická párty, která byla
přesunuta z léta z důvodu špatného počasí.
Nejen počasí hodilo do pořádání akcí vidle,
však větším problémem je pro pořadatele
celé řady akcí řádění covidu a s ním spojená
protiepidemická opatření, proto se i řada
přesunutých, ale i tradičních a plánovaných
akcí musela zrušit.
Naštěstí to nepotkalo „Chaba párty“, a tak
se návštěvníci bavili jednak soutěžemi,
ale i tancem. K poslechu i zábavě hrála
kapela Fonotest, a jednotlivé hudební
a taneční série byly prokládány soutěžemi
o žetony na pivo a nealko (soutěžily i děti)
a o plechovky „plzničky“, které byly určeny
vždy pro vítězné družstvo. A ne ve všech

disciplínách byli dospěláci úspěšní, větší
přesnost, a šikovnost, tak prokázalo
družstvo dětí, které v těsném souboji
porazilo dospěláky při porážení kuželek
rozvinutím hadice.
Velkým lákadlem bylo vystoupení bubenické
brazilské show Tam Tam Batucada. Tak
vzhledem k tomu, že Chaba noviny ještě
nepřenášejí pohyb a zvuk, přikládám jen
pár fotografií.
Každopádně, co není, může být… třeba to
bude otázka pár let a Chaba noviny pojmou
podobu elektronického papíru, který
Vám ten zážitek zprostředkuje… :-) Nic se
však nevyrovná zažít to naživo. A tak jsme
se při jejich vystoupeních vlnili v rytmu
karnevalové samby, a když už ten covid
to cestování ztěžuje, tak jsme se alespoň
v představách přesunuli do Rio de Janeira
a nechali jsme na sebe působit ohromnou
energii rytmických vystoupení.

Tam Tam Batucada je na české hudební
scéně již od roku 1999, a jedná se o orchestr
složený z bubeníků a perkusistů, který určitě
nepřeslechnete ani nepřehlédnete. Svými
vystoupeními nabíjí energií pocházející
ze slunných oblastí Brazílie, ale také celé
jižní Ameriky, Kuby i Afriky, a to v rytmech
samba reggae, samba batucada, maracatú,
timbalada, rumba, afrosamba a dalších.
Vidět jsme je mohli např. u otevření Sazka
Areny, na mezinárodních marathonech,
ale i na charitativních akcích, nebo v TV
z Českých Lvů a Miss. Hráli také v Egyptě,
v Řecku, v Monaku. A svůj výčet vystoupení
nyní rozšířili o Chaba párty v KD Zátiší.
A i když slýchávám, že se v Chaba nic neděje,
není to pravda, děje, a bude dít i nadále, jak
jen to půjde.
Jiří Hladík
zastupitel města

Ptáci a kouzla
V rámci podzimního vyprávění o životě
některých volně žijících zvířat zavítal k nám
do školky pán, který se stará o některé
druhy ptáků a také je cvičí.
Protože počasí už bylo chladnější, letos se
přehlídka ptačích krasavců neuskutečnila
na školní zahrádce, ale v budově mateřské
školy.
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Po svačince měly děti možnost prohlédnout
si zblízka papouška araru, sovu, poštolku,
a dokonce i nádherného orla skalního.
Ze začátku panovala u některých dětí
obava z přímého kontaktu s dravci, ale
po předchozím poutavém vyprávění
o tom, kde ptáci žijí, čím se od sebe liší,
jak se v přírodě ozývají, kde je děti mohou
spatřit a jak si obstarávají potravu, si

ti nejodvážnější nechali posadit ptačí
kamarády na ruku či rameno, a nakonec se
všichni předháněli, kdo se s nimi na památku
vyfotografuje. A neodolaly ani paní učitelky
a že to i pro ně byla tíha. On takový orel
skalní už něco váží.
A ty nejmenší dětičky, které ještě neusnou
bez plyšáčků, se zase alespoň pomazlily
v bedýnce s malými roztomilými králíčky.
Tím ale zábava nekončila a zatímco se
na chodbě pestrý papoušek snažil podívat
na kloub dřevěné židličce, při představení
se začaly dít prapodivné věci!
Na kostkách se objevovaly přesně ty barvy
a čísla (puntíky), na které si děti myslely,
barevná kolečka mizela a zase se ukazovala
dětem tu za uchem, v rukávu, apod., v dlani
se jim po kouzelném zaklínání z jedné
molitanové kytičky objevila kytiček plná
hrst, prstýnek paní učitelky Evičky schovaný
v krabičce po zaklepání na ni zmizel a když
děti mohutně foukaly, aby se zase rychle

vrátil zpátky do krabičky, najednou se
zničehonic blýskal na rohu stolu okolo
kterého nikdo nestál. To byla ale záhada. Jak
se tam ocitl, to vědí jenom kouzelníci. A ti
nám to neprozradí. A tak nám nezbývá, než
věřit jejich šikovnosti a zazpívat ptáčkům
na rozloučenou: „Díváme se, co nového
v lese, na mechovém paloučku, v lesní trávě
našlapujte lehce mají mladé u broučků.
V dubu díra. Kdo tu asi bydlí? Kdo tu ve dne
vyspává? Strýček sýček v noci radši loví,
před sluncem se schovává“.
Kolektiv MŠ Chabařovice

Podzimní tematické dny v mateřské
škole
V rámci integrovaného bloku „Barevný rok“
realizuje naše mateřská škola v každém
měsíci tematické projektové dny, které
jsou v souladu se Školním vzdělávacím
programem školy a úzce souvisí a vztahují
se ke konkrétnímu ročnímu období.
Podzimní čas je pro plánování těchto
projektových dnů jako stvořený a přímo
vybízí k různorodým činnostem, hrám,
aktivitám a tvoření, do kterého se společně
zapojují všechny třídy ve spolupráci s rodiči.
Kreativitě, osobitým a nápaditým věcem se
zde meze nekladou a často se setkáváme
opravdu s netradičním pojetím daného
(konkrétního) tématu a ojedinělými výrobky
či náměty nejen ze strany pedagogů, ale
i rodičů.
V měsíci říjnu (dne 12.10.) se uskutečnil
„Bramborový den“, v rámci vzdělávací
nabídky si děti povídaly o bramborách,
vytvářely z nich figurky „Bramboráčky“,
poznávaly podle hmatu různé tvary
a velikosti brambor a porovnávaly jejich
váhu. Při činnostech tak využily všechny
své smysly a rozvíjely je zároveň i pomocí
netradičních her a soutěží. Procvičovaly
si jemnou a hrubou motoriku, pohybové
a lokomoční dovednosti. Z brambor si děti
společně vyrobily tiskátka a následně
je využily k výtvarným aktivitám a práci
s barvou. Veškeré další doplňkové činnosti

byly zaměřené na tuto tématiku, děti se učily
básně a písně, byly oblečeny do hnědé barvy
společně s p. učitelkami. Úsměvně, humorně
a vesele prožily tento den soutěžemi, hrály
hokej s bramborami, běhaly slalom mezi
nimi, sklízely je a převážely nákladními auty
a nosily je např. na lžíci, či žonglovaly jako
klauni s bramborou na hlavě. Rovněž byla
zmíněna důležitost brambor jako zdroje
obživy nejen pro člověka a také to, že se
z nich dají vařit různé pokrmy, které jsou
chutné. Den se vydařil a děti si z něj odnesly
zážitky plné radosti, společného tvoření,
objevování i pokusů, které probíhalo
formou prožitkového učení, smyslových her
a spontánních aktivit.
Dne 10.11. proběhl „Mráčkový den“, v rámci
týdenních témat v měsíci listopadu
zaměřených na počasí, charakteristické
znaky podzimního období a změny
v přírodě byl tento tematický den včleněn
do vzdělávací nabídky a celá mateřská škola
se zahalila do modré a šedé barvy. Obrazně
řečeno to bylo pouze v podobě oblečení
a výzdoby, která znázorňovala podzimní
počasí a dušičkovou atmosféru. Třídy se
vyzdobily mráčky, kapičkami, využily se
různé materiály, které znázorňovaly počasí,
mraky, vodu (záclony, bublinkové fólie...).
Děti si prohlížely encyklopedie, povídaly
si společně s p. učitelkami o koloběhu

vody v přírodě nad demonstračními
obrázky, její důležitosti a významu pro
člověka i ostatní faunu a flóru. V oblasti
pohybových aktivit si zahrály pohybové
hry za využití různých tělocvičných náčiní
a pomůcek, improvizovaly na relaxační
hudbu. Poslechly si hudební ukázky šumění
potoka, deště, větru a hádaly, co který zvuk
znázorňuje. V rámci průpravných cvičení
a jazykových dovedností si procvičily
gymnastiku mluvidel, dechová cvičení a hry
s mimikou (foukání větru, legrační obličeje).
Rovněž tento den se děti naučily báseň
a píseň k danému tématu, hláskovaly slova,
vytvářely rýmy a obohacovaly svou slovní
zásobu o nová slůvka. U těchto činností
jsme se hodně nasmáli a pobavili, společně
přicházeli na další a další rýmy. Děti využily
vodu v nádobě při hře „Co do vody nepatří“,
sledovaly kapalné skupenství, teplotu vody,
vyndávaly, co do ní nepatří.
Najednou se obloha zatáhla a během chvíle
nám počasí názorně předvedlo, jak se
dokáže změnit – začalo pršet, a přestože
nebylo zrovna příznivé, náladu nám to
nepokazilo a společně jsme se radovali
z příjemně prožitého dne.
Kolektiv MŠ Chabařovice
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Městu na zeleni a parcích záleží
O tom se mohli přesvědčit všichni,
které nalákala pozvánka, ať už na webu
města, nebo v minulém čísle ChN, kdy
jsme Vás všechny zvali na setkání do KD
Zátiší s prezentací profesionála v oboru,
Ing. Bartoše.
Veřejná prezentace proběhla ve středu
20. října a zaznělo během ní spousta
informací jednak k péči o stromy, ale také
o vhodnosti určitý druhů při vysazování
v intravilánu obce. Účastníci prezentace
tak mohli shlédnout místa, kde město
plánuje postupnou obnovu alejí. Zajímavým
tématem také bylo vysvětlení přínosu
květných luk, jejich formy a způsoby úprav,
péče, i podpory celého ekosystému, kdy
znatelně ubývá tolik potřebného hmyzu.

architektonického provedení, vč. aspektu
následné a průběžné údržby.
Všichni přítomní nakonec hlasovali pro
variantu č. 1. Můžeme se tak těšit na další
zvelební části města, kde bude pobytový
park sloužit všem, k odpočinku, relaxu,

piknikům, ale i bezpečnému pohybu
dětí. Park bude náležitě oplocen a bude
kontrolováno dodržování návštěvního řádu.
Jiří Hladík
radní města Chabařovice

Dalším důležitým bodem prezentace
a následné diskuse s občany bylo
představení
různých
variant
parku
Na Konečné. Ing. Bartoš postupně
představil
všechny
varianty,
popsal
jednotlivé
funkce,
volbu
materiálů,
jednotlivých ploch, mobiliáře, druhové
výsadby,
stavebního
a
zahradně-

Problematika kácení stromů
Vážení
přátelé,
vážení
a roudničtí občané,

chabařovičtí

ráda bych dnes navázala na problematiku
kácení stromů v našem katastrálním území.
Podzim a jaro je právě obdobím, kdy
se nejvíce staráme o stromy, kdy je
prořezáváme a odstraňujeme takové, které
z různých důvodů odstraněné být musí.
Ať se jedná o zdravotní stav stromu nebo
bezpečnostní riziko, vždy k tomu existuje
důvod.
V letošním vydání novin jsme vás informovali,
že většina stromů je odborně snesena
na základě dendrologického posudku. Při
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letošních říjnových poryvech větru jste sami
byli svědci škod napáchaných vyšší mocí,
kdy došlo nečekaně ke zlomení části stromu
nejen na chabařovickém hřbitově, ale také
v aleji Marie Kršňákové. Místa byla ihned
uzavřena a zajištěna. Naštěstí nedošlo
k újmě na zdraví, ale k újmě na majetku
ano. Toto nám potvrzuje jen to, že je třeba
reagovat na doporučení odborníků a zajistit
tak bezpečnost našich občanů.
Během letošního podzimu jste měli možnost
se zúčastnit také přednášky v kulturním
domě Zátiší s fundovaným odborníkem
Ing. Bartošem nejen o parkových úpravách,
ale i o obnovách stromových alejí.
Informujeme vás pravidelně o plánovaných

prořezech nebo kácení stromů formou
aktualit na webových stránkách.
Přeji vám všem tímto, i za celé naše
Středisko služeb města Chabařovice,
klidný zbytek letošního roku, který provází
nelehká rozhodnutí a nelehká opatření.
Zůstaňte s dobrou myšlenkou a zároveň plni
zdraví při vstupu do dalšího roku, roku 2022.
Alena Tomešová
MěÚ Chabařovice, vedoucí SSMCH

Výstavba kolumbárií na
chabařovickém hřbitově
Během letošního roku vyrostla hned
u vchodu na hřbitov v Chabařovicích nová
část stěny osazená 111 ks novými kolumbárii
ve třech patrech. Jedná se o pískovcové
buňky se zasklenými nerezovými dvířky.

V příštím roce plánuje město opravu levé
vstupní části, kde dochází k propadu
samostatně stojících stěn s kolumbárii.
Jiří Hanzlík
technický dozor stavby

Nová část uzavřela prostor hned u vstupu
na městský hřbitov a dobře zapadla
do koncepce rozvoje hřbitova a byla
napojena na stávající stěnu, která byla
realizována v roce 1994.
Před započetím stavby byla odstraněna
stávající ornice v místě stavby nové
zdi a vybourán nevyhovující betonový
chodníček. Byl vyfrézován poměrně velký
pařez od pokáceného jasanu, dále pak
následovaly zemní práce – vyhloubení
základové rýhy a odstranění části
stávajícího podloží pro vyštěrkování.
Základová konstrukce spočívala v betonáži
základového pasu pro montážní následné
práce na nové zdi. Následovala vlastní
montáž nové zdi s osazením 111 ks
kolumbárií a uzavřením této části hřbitova
na pravé straně vstupu do areálu.
V rámci dokončení stavby bylo nově vzniklé
náměstíčko zadlážděno zámkovou dlažbou,
na které by se v příštím roce měla objevit
lavičky a květinová výzdoba. Chabařovický
hřbitov tak dostal pietní místo pro uložení
uren občanů našeho města a důstojné
místo pro vzpomínky pozůstalých.

Hřbitov – vysvětlení k novému ceníku
město Chabařovice a místní část Roudníky
Vážení občané,

Informace byla prezentována takto:

v jednom z minulých čísel Chabařovických
novin
byly
prezentovány
novinky,
které budou realizovány na hřbitově
v Chabařovicích a v Roudníkách.

Rada města Chabařovice na svém jednání
dne 28. 4. 2021 rozhodla o změně cen
za pronájem hrobových míst a kolumbárních
okének v souvislosti s investicí provedenou
do kolumbárií a v souvislosti se vznikem
nového pracovního místa údržby hřbitovů.
V původním nájmu nebyla zahrnuta cena
za služby a původní ceník nebyl měněn
od roku 1999. Vzhledem k zakomponování
ceny za prováděné služby (údržba) a ceny
pronájmu byly stanoveny výsledné ceny
následovně:

Jedna ze změn, která zde byla prezentována,
byl nový ceník pronájmu hrobových míst
a kolumbárních okének od 1. 7. 2021

Typ úložního místa
Urnový pomník

cena Kč/rok
120,-

Jednohrob

200,-

Dvojhrob

300,-

Trojhrob

400,-

Okénko v kolumbáriu

200,-

Stávající
nájemní
smlouvy
zůstávají
v platnosti s původně sjednanými cenami.
Nové ceny budou platné zároveň s uzavřením
smlouvy nové od tohoto roku, tj. 2021.
V souvislosti s poslední větou výše
uvedeného příspěvku uvádíme, že v případě
ponechání původní smlouvy a uzavření
dodatku na prodloužení platnosti nájemní
smlouvy, budou uplatněny ceny za pronájem
dle nového ceníku.
Děkujeme Vám za pochopení.
Věra Krepindlová
tajemnice MěÚ Chabařovice
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Výběr z usnesení ZM a RM
říjen 2021 – listopad 2021
Zastupitelstvo města Chabařovice v tomto
období nezasedalo.

Usnesení RM:
Rada města Chabařovice po projednání:
Schválila Směrnici č. 2/2021 Správa
a
vymáhání
pohledávek
Města
Chabařovice s účinností od 01. 11. 2021.
Schválila odpisové plány pro rok 2021
všech příspěvkových organizací.
Neschválila žádost zájmového sdružení
NAŠE ODPADKY, z.s. se sídlem Uherčice
339, 691 62 Uherčice, na poskytnutí
finančního daru na provozní činnost
spolku.
Souhlasila s navrženými investičními
záměry u ZŠ Chabařovice, u MŠ
Chabařovice a u ZUŠ Chabařovice.
Bod programu: Podnět Radě města
Chabařovice – Petice za odvolání ředitelky
MŠ Chabařovice – uložila Mgr. Josefu
Kusebauchovi
provést
kontrolu
zřizovatele u p. o. MŠ Chabařovice
a uložila podat informaci o výsledku této
kontroly.
Bod programu: Podnět Radě města
Chabařovice – Žádost o instalaci radaru
na ul. Smetanova – uložila prověřit
možnosti snížení rychlosti v ulici
Smetanova, Chabařovice, uložila tyto
možnosti projednat s odpovědnými
orgány a uložila odpovědět autorovi
podnětu ke snížení rychlosti v ulici
Smetanova, Chabařovice.
Schválila
zpracování
projektové
dokumentace
Demolice
kiosku
a veřejných WC.

Souhlasila s napojením nového sjezdu
z parcely p. č. 929 v k. ú. Roudníky
na
přilehlou
místní
komunikaci
na parcele p. č. 825/3 v k. ú. Roudníky,
která je ve vlastnictví města Chabařovice,
za
podmínky
dodržení
závazného
stanoviska Policie ČR, čj.: KRPU-145190/
ČJ-2021-041006 ze dne 04.10.2021.
Souhlasila s napojením nového sjezdu
z parcely p. č. 451/1 v k. ú. Chabařovice
na
přilehlou
místní
komunikaci
na parcele p. č. 485 v k. ú. Chabařovice,
která je ve vlastnictví města Chabařovice.
Po obdržení závazného stanoviska PČR,
Dopravního inspektorátu, bude toto
stanovisko předloženo Odboru majetku
a rozvoje města MěÚ Chabařovice.
Souhlasila s napojením nového sjezdu
z parcely p. č. 1001 v k. ú. Chabařovice
na přilehlou místní komunikaci na parcele
p. č. 1061/1 v k. ú. Chabařovice, která
je ve vlastnictví města Chabařovice,
za
podmínky
dodržení
závazného
stanoviska Policie ČR, ČJ: KRPU-130928-1/
ČJ-2021-041006 ze dne 10.09.2021.
Souhlasila s bezplatným propůjčením
pivních setů, stanu, stolů a židlí
společnosti Už tam budeeem?!
Vzala na vědomí navýšení podílu
obalové složky u papíru sesbíraného
prostřednictvím nádobového a pytlového
sběru.
Schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění
zpětného
odběru
elektrozařízení
společnosti ASEKOL, a. s.
Schválila nový návrh Smlouvy o využití
obecního
systému
odpadového
hospodářství a zajištění zpětného
odběru elektrozařízení od společnosti
Electrowin, a. s.

Uložila uzavřít SoD s panem Jiřím
Pazourem na zpracování projektové
dokumentace „Rekonstrukce tělocvičny
základní
školy
Masarykova
559
Chabařovice“ v hodnotě 195 000,- Kč bez
DPH (není plátcem DPH).

Neschválila uzavření Smlouvy o zřízení
veřejného místa zpětného odběru se
společností REMA Systém, a. s.

Souhlasila s návrhy ESCO v předjednaném
rozsahu v rámci projektu EPC – příloha
usnesení.

Souhlasila
s
úpravou
navrženého
investičního záměru ZŠ Chabařovice
– Cvičná kuchyňka, a to navýšením
odhadované ceny ve výši 2,5 mil. Kč.

Souhlasila s realizací stavby „Chabařovice,
infrastruktura pro 4 RD na p. p. č. 664/1
– 4, 652/1 a 652/3“, na pozemcích města
p. č. 721/2, 650/7, 650/6, 650/8,
1665/28, 1665/31 a 650/1 v k. ú.
Chabařovice.
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Schválila
zvýšení
kapacity
ZUŠ
Chabařovice z nynějších 500 na 600 žáků.

Vzala na vědomí výsledek šetření
České školní inspekce a vyjádření
kontrolovaného subjektu ZŠ Chabařovice,
p. o., týkající se stížnosti na řešení
vztahových a kázeňských problémů
ve třídě, souhlasila s přijatými opatřeními

k nápravě při řešení sporů v ZŠ
Chabařovice, p. o. a uložila informovat
stěžovatelku a ČŠI o řešení problému
a přijatých opatřeních.
Vzala na vědomí navýšení cen energii
společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s.
a uložila zapracovat navýšení cen energií
od společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s.
do návrhu rozpočtu města Chabařovice
na rok 2022.
schválila podání žádosti CAS Chabařovice
2023 do výzvy „JSDH-V4-2022 - Pořízení
nové CAS z rámcové dohody“.
Vzala na vědomí žádost o ukončení
činnosti člena komise pro veřejné
zakázky malého rozsahu (nad 499 999,- Kč
bez DPH) pana Lukáše Krále, a tím jeho
rezignaci v této komisi a konstatovala,
že stávající složení komise pro veřejné
zakázky malého rozsahu je: čtyřčlenná
komise ve složení - Mgr. Josef Förster,
Ing. Alena Tomešová, Dana Dubská, Iveta
Vybíralová.
Schválila
zhotovitelem
VZMR
„Rekonstrukce MK 5-7 Roudníky“ firmu
INSKY spol. s r. o. Nový svět 100/52, Ústí
nad Labem.
Nesouhlasila s podnikatelským záměrem
v objektech na nádvoří u bytového
domu č. p. 178 v k. ú. Chabařovice a tím
jejich změnou užívání z jiné stavby
na provozovnu.
Souhlasila se vstupem na pozemek p. č.
1734 v k. ú. Chabařovice a s realizací stavby
týkající se opravy účelové komunikace
a budování nových mlatových cest
v území jezera Milada. Investorem stavby
je Palivový kombinát Ústí, státní podnik,
Hrbovická 2, Chlumec.
Nesouhlasila s nabídkou k odkoupení
objektů – chata z mobilní buňky se
zastřešenou terasou, plotové sloupky
40 ks, 3 x hrací domky a suché WC na p. č.
305/10 a 305/11 v k. ú. Přestanov, za cenu
95 000,- Kč.
Doporučila ZM Chabařovice SCHVÁLIT
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
města Chabařovice na rok 2023 až 2024.
Doporučila ZM Chabařovice SCHVÁLIT
neinvestiční příspěvek příspěvkovým
organizacím
z
rozpočtu
města
Chabařovice na rok 2022, a to následovně:
ZŠ Chabařovice ve výši 2.000.000,- Kč,
MŠ Chabařovice ve výši 450.000,- Kč,
ZUŠ Chabařovice ve výši 106.000,- Kč
a 10.000,- Kč na ARTCAMP.

Doporučila ZM Chabařovice SCHVÁLIT
poskytnutí dotace na rok 2022 spolkům,
které působí na území města Chabařovice
a místní části Roudníky.
Doporučila ZM Chabařovice SCHVÁLIT
předložený návrh schodkového rozpočtu
města Chabařovice na rok 2022.
Souhlasila s rozdělením vynaložených
prostředků na investiční a neinvestiční
v
rámci
projektu
„Zdokonalení
infrastruktury
školy
–
vytvoření
prostor umožňujících rozvoj klíčových
kompetencí pro přírodní, technické
a řemeslné obory“, registrační číslo
projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003
957 dle přílohy tohoto usnesení.
Schválila změnu účelu poskytnuté
investiční dotace poskytnuté Mateřské
škole Chabařovice, p.o. na rok 2021,
ve výši 100.000,- Kč, a to na pořízení
Vybavení kuchyně novými přístroji.
Bod programu: Podnět Radě města
Chabařovice – žádost o úpravu jízdního
řádu autobusové linky č. 458 – vzala
na vědomí vyjádření Krajského úřadu
Ústeckého kraje, odboru dopravy
a silničního hospodářství o změně
jízdního řádu autobusové linky č. 458

směr Krupka a uložila informovat o změně
jízdního řádu iniciátora tohoto podnětu.

do 15.12.2021 a navýšením ceny o 22.500,Kč bez DPH.

Schválila ukončení nájmu nebytových
prostor
dohodou
paní
Škrétové
Barbory na adrese Husovo náměstí
1 v Chabařovicích k 31. prosinci 2021
a schválila zveřejnění záměru pronájmu
nebytových prostor v objektu Husovo
náměstí 1, Chabařovice.

Souhlasila s napojením nového sjezdu
z parcely p. č. 1178 v k. ú. Chabařovice
na
přilehlou
místní
komunikaci
na parcele p. č. 1211 v k. ú. Chabařovice,
která je ve vlastnictví města Chabařovice,
za
podmínky
dodržení
závazného
stanoviska Policie ČR, ČJ: KRPU-163590-1/
ČJ-2021-041006 ze dne 25.10.2021.

Bod programu: Schválení Smlouvy
o reklamě a propagaci s ČEZ, a. s. –
schválila předložené znění Smlouvy
o reklamě a propagaci.
Bod programu: Schválení zadávací
dokumentace k akci „Stavební úpravy
spojené se změnou užívání na bydlení,
V Aleji č. p. 642, Chabařovice“ – schválila
znění Zadávací dokumentace včetně
návrhu SoD.
Schválila
zpracování
projektové
dokumentace na vybudování kopané
studny ve Sportovním areálu města
Chabařovice.
Schválila Dodatek č.1 ke smlouvě
o dílo na zakázku Řešení havarijního
stavu KD Roudníky – tepelné čerpadlo
16 kW s prodloužením termínu dodávky

Souhlasila s realizací stavby „RD
na parcele p. č. 451/1 v k. ú. Chabařovice“.
Schválila uzavření smlouvy se společností
Generali Česká pojišťovna – pojištění
vozidel.
Schválila uzavření smlouvy se společností
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. –
pojištění majetku a odpovědnosti.
Kompletní znění usnesení naleznete na našich
webových stránkách:
https://www.chabarovice.cz/mesto-asamosprava/usneseni-rm-zm/
Věra Krepindlová
tajemnice MěÚ Chabařovice

Moto areál Chabařovice
Vám přeje hodně štěstí a zdraví v novém
roce 2022, a rádi se s Vámi podělíme o své
zážitky.
Martin Fridrich
Motoclub F Chabařovice
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Na pár slov u autorky povídkových
knih a detektivních románů
Je až s podivem, kolik zajímavých lidí kolem
nás žije, aniž bychom věděli, že je jejich
jméno mnohdy známější za hranicemi
našeho města než doma. A tak jsem rád,
že jsme pro mnohé z vás objevili autorku
povídkových knih a detektivních románů,
paní Hanu Doubkovou, za kterou jsme se
coby redakční rada Chabařovických novin
vydali na pár slov do DPSky v Chabařovicích,
kde se ve svém malém bytečku věnuje své
vášni – psaní příběhů.

noviny Severočeských hnědouhelných dolů.
Za nějaký čas přestaly vycházet, a já jsem
přestala psát, a to z různých důvodů, ale
hlavní byl ten, že jsem na to neměla dost
času, a také ten psací stroj, nebylo to nic
komfortního, jako je to při psaní na počítači.
Předtím jsem si psala povídky do sešitu,
a pak to pracně vyťukávala na rozhašeném
psacím stroji, no a navíc jsem nevěděla, jestli
to nebude nakonec marná práce, a neskončí
to jen někde v šuplíku.“

Položili jsme paní Doubkové pár otázek
a rádi se o rozhovor s vámi podělíme:
„Jak jste na mne vlastně přišli?“, tázala se
zvědavě paní Doubková... a s bleskovou
odpovědí zareagoval pan Záhořík: „Doneslo
se to ke mně, že píšete povídky a vysílali
Vám je na Českém rozhlase, a chtěl jsem
se s Vámi setkat, spolu s redakční radou
Chabařovických novin, poznat Vás osobně,
a třeba něco s Vámi podniknout, napsat
do novin.“

A nakonec jsme při rozhovoru skočili v čase
a dozvěděli se, že se paní Doubková k psaní
opět vrátila: „No já jsem milovnice Agathy
Christie, a když jsem pár let před důchodem
objevila, že v Praze existuje Společnost Agathy
Christie, hned jsem se do této společnosti
přihlásila, oni mne přijali, a já se ke psaní
vrátila“, pokračovala ve vyprávění autorka
řady detektivních povídek. Podle ní byly ty
první povídky příšerné, prý moc školácké
a amatérské, nešetřila sebekritikou.
V psaní každopádně pokračovala, začala
spolupracovat s kolegyní advokátkou,
psaly spolu, a společně také knihu povídek
vydaly. Kolegyně však měla později osobní
problémy, a tak paní Doubková pokračovala
již sama, až z toho nakonec vzešlo šest
knih s detektivními povídkami. No
a nakladatelství se hlásí průběžně pořád.

„Co Vás k psaní přivedlo?“, pustila se
do vyzpovídání také paní Račáková, členka
redakční rady. A rozhovor začal plynout
jako po másle, s celou plejádou otázek
a odpovědí, kdy však nechceme prozradit
úplně všechno, a necháme si překvapení
do dalších čísel, ale ještě něco o paní
Doubkové prozradíme: „Já jsem zkusila
psát někdy v osmnácti letech. To jsem
to psala na psacím stroji. Některé moje
povídky mi vydali v Hlase havířů, to byly

„Jinak mi celkem pravidelně vycházejí
povídky v různých edicích, jako např. Jedním
dechem...Stalo se.... Krimi-Signál....Nejlepší

detektivní povídky roku. V uplynulých letech
jsem dvakrát vyhrála soutěž o nejlepší
povídku o cenu Havrana, a jednou jsem
za povídku Věřím ti dostala čestné uznání. Můj
první román měl slušný ohlas a v krátkosti
se vyprodal, na druhý se chystám, ale kdy
ho dokončím, je ve hvězdách“, zahledí se
a usmívá paní Doubková.
„Já se snažila nějakou Vaši knihu sehnat, ale
vše je vyprodané, v katalogu knih jsem Vás
našla, ale koupit se nikde nedáte“, popsala
svůj pokus dostat se k nějaké autorčině
knize paní Račáková.
Další zajímavosti z rozhovoru úmyslně
prozrazovat nebudeme, bylo to o vzpomínání,
o legendách, o tajemnu... čtenáři ChN se
tak mají na co těšit. Kromě toho bych rád
zorganizoval jak v chabařovické knihovně,
tak i v komunitním centru v Roudníkách,
setkání s paní Doubkovou, které bychom
pojali jako autorské čtení. Určitě je mezi
Vámi řada milovníků zajímavých povídek
a detektivních příběhů.
…na závěr přeci jen jednu ochutnávku,
domluvil jsem se s paní Doubkovou, že něco
krátkého k pousmání dodá už do tohoto
čísla…a tak Vždy s úsměvem.
Jiří Hladík
předseda redakční rady ChN

Vždy s úsměvem
Až donedávna jsem se o různá rčení,
pořekadla a přísloví příliš nezajímal, proč
taky – lidové moudrosti, tisíci a tisíci zájemci
prověřené a odzkoušené, tady prostě byla,
jsou a určitě i nadále budou, tak jakýpak
copak.
A pak mě jednoho dne zničehonic napadlo
– sakra, proč bych vlastně mezi ty tisíce
nemohl patřit i já? Čím víc jsem o tomto
nápadu přemýšlel, tím víc se mi líbil.
Samozřejmě že bych si musel vybral
něco optimistického, něco, co by alespoň
ždibíčkem učinilo svět lepším, co by
pohladilo na duši – rozjasnilo den – copak
by to nebylo hezké?
Dlouho hledat jsem nemusel, vlastně se to
přímo nabízelo.
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„Veselá
mysl
půl
zdraví“
upozorňovaly
mě
reklamní
plochy podél silnic… „Smích léčí“
ujišťovali mě v odborných i méně

odborných časopisech zubící se lékaři…
„Pět minut smíchu = prodloužení života
o půl hodiny“…a tak dále, a tak dále,
o podobné průpovídky jsem zakopával
málem na každém kroku, takže nebylo co
řešit.
Moudře jsem si vybral slogan, který podle
mého názoru všechny ty výhody smíchu
a s ním související zdravotní bonusy
shrnoval do stručného a jasného celku:
Vždy s úsměvem!
Druhý den ráno, hned po nezbytné hygieně,
jsem si na tvář přilepil široký úsměv, pevně
rozhodnut v žádném případě ho nesmazat,
ať se děje cokoliv.
Dělo se už při snídani. Manželka místo
obvyklého pyskování si mě napřed dlouho
prohlížela, načež poněkud nervózně
prohlásila, čemuže se šklebím jako svatej
z orloje a jestli v té čepici, kterou jsem si

kvůli únorovému chladu nasadil, chci vážně
jít do práce. Prej v ní – a to prosím vůbec
nepřeháním – vypadám jako kondom!
Jemně jsem ji pohladil po líčku
a s odpouštějícím úsměvem prohlásil, že
ona i přesto představuje hřejivé světlo
v šedi mého života a bez dalšího zdržování
vyšel do mrazivého rána, ponechávaje ji
truchlivým úvahám na téma, jakého idiota
si to vlastně vzala.
Když mi příšerně tlustá trafikantka na rohu
ulice – tradovalo se, že když si stoupne
na váhu, tak jí to ukazuje „pokračování
příště“ - lítostivě oznámila, že moje
oblíbené noviny už bohužel vyprodala –
moc ji to mrzí, ale zapomněla mi jedny
schovat – tak jsem napřed šibalsky zamrkal
a následně ji se širokým úsměvem ujistil, že
to neva, že mne by zase mrzelo, kdyby mi
zapomněla rozjasnit den svým perlivým
smíchem, načež ta dobrá duše od té doby
všude možně prohlašuje, že jsem byl už

po ránu vožralej jak čuně a že ona to říkala
už dávno, že mám většinou mozek v čistírně.
Na autobusové zastávce jsem se mezi
hloučkem mrznoucích spolutrpitelů vyjímal
jedním slovem velkolepě a oznámení
dispečera, že očekávaný spoj nepojede
a že na další si počkáme nejmíň půl
hodiny, ve mně dokonce vyvolalo hotovou
salvu smíchu. Hrstka cestujících přestala
nadávat a místo toho si mě začala vztekle
i podezřívavě měřit, jeden náctiletý
puberťák se mě dokonce zeptal, jestli jsem
už někdy v sedm ráno dostal přes hubu
a když zjistil, že se můj úsměv ještě více
rozšířil, znechuceně si odplivl a zeptal se
zamračeného nebe nad sebou, jestli jsou
u nás opravdu cvokárny tak přeplněné, že
si kdejaký magor může jen tak mýrnix týrnix
špacírovat a děsit spořádané občany.
Poněkud otřesen, ale i tak rozhodnut
neustoupit a měnit svět k lepšímu
úsměvem a dobrou náladou, jsem nastoupil
do toužebně očekávaného autobusu – spíš
jsem se tedy do něj narval – a snažil se
nevnímat žalovatelné výroky cestujících,
které že to hovězí jim šlape na kuří oka.
Ačkoliv se to zdálo být v přeplněném
autobusu nemožné, záhy se kolem mne

utvořil volný prostor, který se během jízdy
neustále zvětšoval – cestující vystupovali
daleko dříve, než měli v úmyslu – takže
jsem nakonec do cílové rovinky dojel úplně
sám, pohodlně rozvalen na třech sedadlech
najednou.
Takový přepych se pochopitelně příjemně
podepsal na mém duševním rozpoložení,
takže když si mě vedoucí zavolal
na kobereček, kuckaje se smíchy, jsem mu
víc než ochotně důvod svého pozdního
příchodu vysvětlil.
Civěl na mne jako Žižka na telefon a když
potom zareagoval jako stará trafikantka –
taky mě podezříval z chlastu – suverénně
jsem ho z tohoto omylu vyvedl několikerým
dýchnutím v jeho hladce oholený ciferník.
Z neznámých důvodu se rozzuřil, zrudl jako
přezrálé rajče a pak mi hlasem, ve kterém
cinkaly kousky ledu, oznámil, že dnešní
pozdní příchod nebyl prvním a určitě taky
ne posledním, že už má mých vylomenin
plné zuby, takže mi s okamžitou platností
snižuje plat o tisíc korun.
V neovladatelném záchvatu smíchu jsem
padl na židli, začal se plácat do kolen
a nebyl schopen přestat, i když už mě bolela
celá bránice.

Nadřízený znejistěl, potom zbledl jako
stěna, se snahou o nenápadnost couvl
o krůček – potom o dva – načež se rychlostí
blesku otočil a jako neřízená střela vletěl
do vedlejší kanceláře, odkud jsem ho
po chvilce uslyšel telefonovat chvějícím
se hlasem člověka, který právě unikl
smrtelnému nebezpečí.
Pokrčil jsem rameny nad jeho labilní
nervovou soustavou a chystal se ujmout
svých povinností, v kterémžto bohulibém
úmyslu mi bylo zabráněno dvěma urostlými
svalovci v bílých pláštích, kteří mě bez
vysvětlení vzali mezi sebe a odváželi
neznámo kam. Veškeré mé protesty nebrali
vůbec na vědomí a jako poškozený gramofon
pořád opakovali, že pokud se budu dobře
chovat a poslouchat pány doktory, mohu
být do půl roku zase doma.
Trpce si nyní ve svém polstrovaném
pokojíčku vyčítám, že jsem v té směsi
rčení, pořekadel a přísloví opomenul dvě
nejdůležitější a sice – Když je něčeho moc,
je toho příliš a S čím kdo zachází, tím také
schází.
Hana Doubková
spisovatelka

Halloweenská párty
Dříve než jsme si začali s dětmi povídat
na „dušičkové“ téma, připravili jsme pro
ně první listopadový den v každé třídě
zvlášť strašidláckou párty. Děti nám
pomáhaly vyzdobit chodby, herny i třídy
různými příšerkami a už od rána se to
hemžilo v budově kostýmy netopýrů, upírů,
duchů, čarodějů, dýní apod. Paní učitelka
Magda dětem ze zahradnického podniku
přivezla velké dýně, které si po jejich
vydlabání rozsvítily a některé děti si také
z domova přinesly a pomocí špendlíků,
korálků a chlupatých drátků ozdobily
malé okrasné dýničky jako „strašidláčky“.
Předškoláci si procvičili zručnost při
výrobě „čarodějnických hůlek“ vyrobených

z papírků od halloweenských bonbonů
a jestli fungují hned vyzkoušeli na ostatních
dětech při hře: „Na kouzelnou hůlku“.
Soutěžilo se v navíjení pavouků za sušenku
z pavučin, házení míčků do otevřeného
chřtánu ducha za chipsy ve tvaru duchů
a v hledání cesty netopýra k čarodějnému
lektvaru, přičemž nestačilo labyrint jenom
vyřešit, ale také cestu správně zakreslit.
Komu se to povedlo, netopýří chipsy byly
jeho. Hrálo se „na strašidla“, kde si děti
zazpívaly strašidláckou písničku a také
„na krvavé koleno“, kde děti potrápily
řadové číslovky. A kdo měl dobrou paměť

uhádl, která pohádková bytost je ukrytá
ve strašidelném hradě nebo nasbíral nejvíc
bonbónkových upířích zubů, očí, prstů
a různých jiných končetin ve „strašidláckém“
pexesu.
No ne každému se zadařilo, ale soutěžení tu
nebylo podstatné. Šlo spíše o to, aby se děti
v této nevyzpytatelné době pobavily a užily
si veselé dopoledne. A tak ještě dlouho
po naší párty znělo po školce „Jóóóžin
z bááážin,…“ a chodby zdobily „dýňové“
lucerničky z papíru.
Kolektiv MŠ Chabařovice
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Informace o činnosti MP Chabařovice
Vážení spoluobčané,
i v této nelehké době Vás chceme informovat
o dění v našem městě, a o činnosti strážníků
městské policie za období září 2021 až
listopad 2021.

Září 2021
Městská policie eviduje od 01.09.2021 do
30.09.2021 celkem 48 událostí různého druhu,
kdy za uvedený měsíc bylo strážníky řešeno
celkem 5 různých přestupků a 1 trestný čin.
Dne 01.09.2021 v čase 11:30 hod bylo
oznámeno, že v Přestanově za jedním z domů
vychází hustý tmavý kouř. Hlídka ihned
vyrazila na místo události, kde bylo zjištěno,
že za domem majitel pálí mokré dřevo a klestí.
Hlídka majitele vyzvala k uhašení ohniště
a poučila ho, že v otevřeném ohništi může
spalovat pouze suché rostlinné materiály.
Hlídka celou věc řešila na místě domluvou.

Dne 11.09.2021 v 09:15 hod přijal strážník
telefonické oznámení, že starší paní se udělalo
špatně a už nemá sílu dojít domů. Hlídkou v
zastávce MHD na místě zjištěna starší žena,
která hlídce sdělila, že se jí udělalo špatně
a nemůže vstát, ale již je jí lépe. Lékařské
ošetření na místě odmítla, strážník ženu z
místa převezl služebním vozidlem domů, kde
se jí ujal rodinný příslušník.
Dne 13.09.2021 v 12:30 hod. se dostavil na
služebnu majitel domu s tím, že vozidlo stojí
od dubna před vchodem do jeho prodejny.
Majitel hlídku požádal, zda-li nemůže zjistit,
jestli vozidlo není kradené a poprosil,
jestli by se našel majitel, aby vozidlo
přeparkoval. Zjištěno, že vozidlo není v
pátrání, provozovatel se nedopouští žádného
přestupku. Hlídkou byla zjištěna majitelka
bydlící v Chlumci. Majitelka kontaktována v
místě bydliště Chlumec, prostřednictvím PČR.
Majitelka přislíbila, že vozidlo přeparkuje
nejpozději do konce týdne.
Dne 13.09.2021 v 15:30 hod bylo telefonicky
oznámeno několika občany, že v ulici Marie
Kršňákové jezdí několik dětí na koloběžce a
skateboardech v zatáčce. Na místě zjištěny
4 nezletilí již na hřišti U Křížku. Bylo jim
vysvětleno nebezpečí v silničním provozu.
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Dne 15.09.2021 v 10:00 hod bylo
oznámeno na služební telefon, že
v ulici Přestanovská se nachází
na vozovce olejová skvrna a piliny

na chodníku a ve vozovce. Hlídka na místě
zjistila, že olejová skvrna je v rozsahu 50 cm
X 30 cm, a piliny z motorové pily se nacházejí
na chodníku a částečně na vozovce. Na
místě byl ztotožněn hlídkou pán, který se ke
všemu doznal. Na místo byla přivolána přes
OS HZS jednotka sboru dobrovolných hasičů
Chabařovice, která olejovou skvrnu zasypala
sorbentem a místo uklidila. Přestupci byl
udělen příkaz na místě za znečištění veřejného
prostranství. Jmenovaný byl poučen a s výši
příkazu na místě souhlasil.
Dne 15.09.2021 ve 12:50 hod bylo přijato
telefonické oznámení na služební telefon
městské policie, že na pozemní komunikaci
vedoucí od firmy VHS stojí v těsné
blízkosti zatáčky neoznačené vozidlo. Dále
oznamovatel uvedl, že vozidlu chybí levá
přední pneumatika a vozidlo není nikterak
označeno. Hlídkou MP bylo na místě zjištěno,
že oznámení se zakládá na pravdě, kdy
vozidlo značky Renault Scénic, stříbrné
barvy stojí cca 4 m v těsné blízkosti zatáčky
na pozemní komunikaci vedoucí směrem
k VHS. Dále bylo zjištěno, že na vozidle
chybí levá přední pneumatika a hliníkový
disk na vozidle je silně poškozený. Vozidlo
na místě nebylo ani označeno výstražným
trojúhelníkem jako překážka provozu na
pozemních komunikacích. Hlídka provedla
lustraci vozidla, kdy se na majitele podařilo
zjistit kontakt, který však byl vypnutý. Jelikož
majitel měl trvalé bydliště na Střekově,
byla vyrozuměna MP Střekov se žádostí o
kontaktování majitele daného vozidla, kdy
se na uvedené adrese majitel dle sdělení
strážníka MP Střekov nezdržoval a nezdržuje.
Hlídka městské policie Chabařovice z důvodu
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v
daném místě rozhodla o odstranění vozidla
jako překážky silničního provozu.

dopravní značky zákaz vjezdu všech vozidel
s dodatkovou tabulkou mimo dopravní
obsluhy. Hlídka přistoupila k vozidlu, kdy ve
vozidle se nacházel řidič a spolujezdkyně.
Na místě byla provedena lustrace řidiče a
vozidla. Dle lustrace přes PČR bylo zjištěno,
že muž má vysloven zákaz řízení a vozidlo je
vedené jako odcizené. Hlídka muže poučila
s tím, že setrvá do příjezdu PČR a je omezen
na osobní svobodě. Muž setrval na místě do
příjezdu PČR dobrovolně. Dále věc na místě
předána PČR Chlumec k dalšímu dořešení.

Dne 19.09.2021 ve 13:33 hod bylo oznámeno,
že u domu tak přibližně 20 metrů mají divoké
prase. Oznamovatel dále uvedl, že neví, zda
prase je mrtvé nebo žije. Hlídka při příjezdu
na dané místo zjistila, že se jedná o uhynulé
prase. Na místo byl přivolán myslivec, který
prase odklidil.
Dne 20.09.2021 v 07:15 hod oznámena sražená
zvěř na silnici vedoucí na Ústí n.L. Oznamovatel
dále uvedl, že zvěř leží uprostřed silnice a
vozidla se musí vyhýbat. Hlídka při příjezdu
na místo odstranila sraženou zvěř z pozemní
komunikace, místo označila a byl vyrozuměn
myslivec, který sraženou zvěř odklidil.
Dne 22.09.2021 v čase 21:35 hod bylo
oznámeno ochrankou palivového kombinátu,
že se na jezeře Milada pohybuje po vodě člun s
menší posádkou a chytají ryby. Po příjezdu na
místo bylo zjištěno, že se nejedná o člun, ale
o šlapadlo, ze kterého nikdo nechytá ryby, ale
pouze se byla parta 3 kluků včetně majitele
stánku projet a podívat se se světlem na
ryby. Nebylo zde zjištěno žádné přestupkové
jednání.

Dne 15.09.2021 v čase 20:52 hod přijal strážník
oznámení, že v areálu bývalého sběrného
dvora je podezřelý štěkot psů, a zda by hlídka
nemohla okolí zkontrolovat. Hlídkou byla
provedena kontrola sběrného dvora, okolí
Fridrichu, ploché dráhy a ulice Luční, a to bez
závad.
Dne 16.09.2021 v 10:42 hod při kontrolní
činnosti v okrajové části města směrem k
chatové oblasti zvané Týpí, bylo zjištěno
odstavené vozidlo, kdy řidič daného
vozidla byl podezřelý z přestupku porušení

Dne 23.09.2021 v 16:46hod bylo při hlídkové
činnosti ve městě přijato telefonické
oznámení na vozidlo značky VW Sharan
stříbrné barvy, které zajelo na slepou
komunikaci u Zalužan naproti fotovoltaické
elektrárně. Oznamovatel se domníval, že na
místě budou vyhazovat nepořádek. Hlídka
ihned vyrazila na místo určení, kdy na místě
zjištěna osoba, která ve vozidle odpočívala.
Hlídkou provedena kontrola okolí, zda nebyl
nepořádek vyhozen v jiné části, kdy kontrola
okolí byla negativní.

Dne 23.09.2021 v 19:59 hod přijata žádost od
MP Krupka o výjezd, kdy oznamovatel sdělil,
že u pomníčku v Přestanově je odstavené
vozidlo a do vozovky běhá pes. Hlídkou na
místě zjištěna osoba, která měla již psa na
vodítku.
Dne 29.09.2021 v 16:30 hod bylo požádáno
operačním střediskem PČR o prověření
oznámení z domu Marie Kršňákové čp.,
kde mělo dojít k rozepřím mezi nájemníky.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se
jednalo o problém mezi partnery, kteří byli
v podnapilém stavu a jeden z nich se chtěl
odstěhovat z Chabařovic do Ústí n.L. Osoby
byly na místě poučeny dle zákona. Hlídkou MP
vyrozuměna PČR o vyřešení oznámení.
Dne 30.09.2021 ve 14:24 hod bylo oznámeno
zraněné káně lesní na pozemní komunikaci
vedoucí směrem na Ústí n.L. Hlídka provedla
odchyt káněte a následně byla vyrozuměna
záchranná stanice Falco, která si káně
převzala k ošetření.

Říjen 2021

Dne 10.10. 2021 ve 13:05 hod. bylo přijaté
oznámení ohledně opětovného rabování
textilu z kontejneru vedle MÚ. Hlídka po
přijetí na místo zjistila, že se jedná o 2 občany
ukrajinské národnosti pracující na stavbě v
Chabařovicích. Hlídka muže poučila, vyzvala
je, aby nepořádek po sobě uklidili, a následně
oba hlídkou vykázáni z místa.

Dne 14.10.2021 v 16:32 hod byla přijata žádost
PČR Chlumec o sběr injekčních stříkaček na
parkovišti u Motorestu na Bojišti v Přestanově.
Injekční stříkačky sebrány a dány do boxu pro
infekční materiál.

Městská policie eviduje od 01.10.2021 do
31.10.2021 celkem 62 událostí různého druhu,
kdy za uvedený měsíc bylo strážníky řešeno
celkem 7 přestupků.

Dne 04.10.2021 ve 14:43 hod při kontrolní
činnosti se k hlídce přihlásil oznamovatel,
který nahlásil sraženou srnu na silnici v kopci
před obcí Roudníky. Po příjezdu na místo
hlídka kontaktovala myslivce. Místo hlídkou
bylo označeno a srna odtažena mimo pozemní
komunikaci.
Dne 10.10.2021 v 07:50 hod bylo přijato
oznámení, že na chodníku se nachází sražená
srna. Oznamovatel dále uvedl, že okolo chodí
děti a bylo by dobré, kdyby hlídka se sraženou
zvěří něco udělala. Oznamovatel byl ze strany
MP poučen o postupu. Hlídka srnu z chodníku
odklidila a vyrozuměla myslivce, který srnu
odvezl.

Dne 21.10.2021 ve 14:21 hod bylo oznámeno,
že v parku T.G.M. spadl strom. Hlídka na
místě zjistila, že se jedná o suchý smrk, který
byl hlídkou rozřezán a následnou likvidaci
provedli pracovníci SSMCH.
Dne 21.10.2021 v 15:10 hod bylo oznámeno na
pevnou linku, že na komunikaci vedoucí od
firmy VHS směr Roudníky, jsou dva spadlé
stromy, kdy větve zasahují do jízdního pruhu.
Hlídka na místě zjistila dva padlé stromy, kdy
větve odřezala pomocí motorové pily, a větve
odklidila mimo vozovku.
Dne 21.10.2021 v 16:23 hod oznámeno na
služební telefon, že nad silnicí vedoucí k
firmě VHS je spadlá větev na datové vedení.
Hlídka na místě zjistila, že se ulomila větev,
která se opřela ve výšce cca 4 m o datové
vedení a hrozilo, že větev spadne na pozemní
komunikaci. Na místo byla přivolána jednotka
sboru dobrovolných hasičů Chabařovice,
která větev pomocí techniky odstranila.

Dne 03.10.2021 v 19:30 hod bylo přijato
oznámení, že u večerky u kruhového objezdu
se nachází muž, který se chová nestandardně,
řve a je opilý. Na místě provedena kontrola
muže, který byl hlídkou poučen o protiprávním
jednání a z místa byl vykázán. Muž následně
odjel autobusem směr Ústí nad Labem.
Dne 04.10.2021 v 11:00 hod bylo přijato
oznámení od PČR – Chlumec, kdy v ulici
Haškova má v zavřeném domě ležet starší
žena, která upadla a nemůže vstát. Po příjezdu
na místo se k hlídce přihlásila oznamovatelka,
která ukázala na zmíněný dům. Na místo
dorazila i PČR – Chlumec a HZS. Hasiči se do
domu dostali postranním, otevřeným oknem
a poskytli zraněné pomoc. Žena lékařské
ošetření odmítla.

Dne 21.10.2021 ve 13:50 hod přijala hlídka MP
oznámení, že na komunikaci vedoucí směrem
k zahrádkářské kolonii zvané Týpí, spadl přes
komunikaci strom. Hlídka pomocí motorové
pily strom rozřezala a z komunikace odklidila.

Dne 14.10.2021 ve 23:30 hod byla přijata
žádost PČR Chlumec o vyslání strážníka
do restaurace, kde má být podnapilá žena,
která nechce opustit lokál. Po příjezdu se k
hlídce přihlásila servírka, která ukázala na
zmiňovanou ženu. Ta i přes výzvu strážníka
nechtěla opustit restaurační zařízení. Po
chvíli se na místo dostavila i hlídka PČRChlumec. Žena byla následně z restaurace
vykázána.
Dne 18.10. 2021 v 10:30 hod. při hlídkové
činnosti města byla zjištěna zlomená silnější
větev, která vysela cca v 7 m nad cyklostezkou
v aleji /mezi hřbitovem a Jezerem Milada/. Věc
byla na místě předána pracovníkům města
Chabařovice.
Dne 21.10.2021 ve 13:03 hod přijala hlídka MP
oznámení od občana z ulice Marie Kršňákové,
že v lipové aleji padají v důsledku silného
poryvu větru stromy. Hlídka na místě zjistila
spadlé stromy, které poškodily oplocený
pozemek, na kterém se v danou dobu
nacházel skot (kráva). Jelikož hrozil další pád
stromů byla lipová alej hlídkou dle zákona
oboustranně uzavřena páskou s nápisem
ZÁKAZ VSTUPU.

Dne 23.10.2021 ve 14:40 hod byla přijata žádost
o pomoc při otevření cykloboxu u jezera
Milada. Hlídka cyklobox otevřela rezervním
klíčem a kolo bylo vydáno majitelce.
Dne 23.10.2021 v 16:00 hod bylo přijato
oznámení z operačního střediska městské
policie, kdy operační důstojník hlídce sdělil,
že v ulici Marie Kršňákové má docházet k
rozepři mezi mužem a jeho přítelkyní. Hlídka
na místě situaci uklidnila, muž byl
hlídkou poučen, a žena již netrvala
na řešení situace ze strany hlídky
MP.
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Informace o činnosti MP Chabařovice
Dne 25.10.2021 v 04:39 hod při kontrolní
činnosti ve městě byl hlídkou zjištěn
vylomeny kužel na cyklostezce. Informace
byla nahlášena na městský úřad z důvodu
opravy.
Dne 31.10.2021 ve 12:48 hod při kontrole obvodu
si hlídka všimla trojice nepřizpůsobivých
mužů, kteří stáli u vrat a nahlíželi dovnitř. Po
zeptání se, co zde dělají, jeden muž odpověděl,
že čekají na pana, který jim slíbil součástky do
TV. Po chvilce přišel pán s tím, že to souhlasí,
ale že je to hrozný, jak zde otravují a muži si
od něj odnášeli 2 LED TV. Po zeptání se hlídky,
kde bydlí jeden odpověděl, že v kempu. Hlídka
muže poučila a vykázala z místa.

Hlídka dále vyčkala na místě do odjezdu
autobusu jednoho z účastníků.

zachována. Hlídka provedla ještě několik
kontrol. Bez závad.

Dne 07.11.2021 ve 21:15 hod bylo přijato
telefonické oznámení, kdy oznamovatel
uvedl, že má v restauraci osobu, která nechce
místo opustit. Hlídka na místě zjistila osobu,
která byla pod vlivem alkoholu a odmítala s
obsluhou restaurace komunikovat. Hlídka
dotyčnou osobu vyzvala, aby opustila
restauraci, kdy po výzvě strážníka osoba
uposlechla a restauraci opustila.

Dne 20.11.2021 ve 20:46 hod. přijala hlídka MP
Chabařovice anonymní telefonické oznámení
na pevnou linku, kdy oznamovatelka hlídce
sdělila, že v ulici Marie Kršňákové je nějaká
rvačka, lidi vyskakují z oken. Hlídka vyjela
na místo události, kde se k hlídce přihlásil
pán, který řekl, že zde mají oslavu narozenin
a táta se synem se pohádali, nic hrozného.
Hlídka šla proto k domu, aby zjistila, o co zde
jde, přičemž viděla že na chodbě v rodinném
domě, jak se dva muži mlátí. Hlídka se snažila
muže od sebe roztrhnout, ale bez- výsledně.
Na pomoc proto byla volána hlídka PČR
Chlumec. Současně poté byla volána i RZS
z důvodu poranění jednoho z mužů. Hlídky
PČR a MP vstoupily do domu, kde byl jeden
z mužů z důvodu agrese spoután hlídkou
PČR. Následně jeden z mužů byl převezen na
záchytnou stanici z důvodu intoxikace. Celou
věc si na místě převzala PČR Chlumec.

Dne 12.11.2021 ve 12:30 hod bylo přijato
oznámení, že na silnici č.13, na pravé straně z
Přestanova směrem k tank. stanici ONO leží v
jízdním pruhu mrtvá srna. Po příjezdu zjištěna
srna na vozovce. Srna hlídkou odtažena z
komunikace a místo bylo označeno šipkou.
Vyrozuměn myslivec, který srnu z místa
odklidil.
Dne 12.11.2021 v 16:50 hod bylo přijato
telefonické oznámení, kdy oznamovatel uvedl,
že na zastávce sedí muž bez svršku a zpívá si.
Po příjezdu se k hlídce přihlásil oznamovatel,
který na muže ukázal. Dále uvedl, že mu
věnoval svoji mikinu. Hlídka zjistila, že se
jedná o známého muže, který je bez domova
a pochází z Teplic. Jmenovaný muž byl hlídkou
poučen, kam se má obrátit, a byl mu předán
kontakt na charitu, následně muž byl z místa
vykázán.

Listopad 2021
Městská policie eviduje od 01.11.2021 do
30.11.2021 celkem 51 událostí různého druhu,
kdy za uvedený měsíc bylo strážníky řešeno
celkem 5 přestupků.
Dne 03.11.2021 v 19:05 hod bylo přijato
telefonické oznámení, kdy oznamovatel
požádal hlídku o kontrolu bagru, který
stojí na Miladě, a to z důvodu, že se kolem
bagru pohybovali nepřizpůsobiví občané a
oznamovateli přišel alarm. Oznamovatel dále
uvedl, že má obavu, aby mu někdo neodcizil
naftu z bagru. Hlídka provedla kontrolu
daného místa, bez závad i bez pohybu
osob. Hlídka následně kontaktovala zpět
oznamovatel s tím, že je vše v pořádku, a
nikdo se u bagru nepohybuje.
Dne 04.11.2021 ve 22:40 hod při kontrolní
činnosti v centru města bylo hlídkou
zjištěno rušení nočního klidu, kdy u zastávky
Chabařovice Kostel byla parta 4 lidí, kteří na
sebe pořvávali. Po dotazu, co zde dělají, jeden
odpověděl, že čekají na autobus a další 3 pak
jdou domů. Hlídka dotyčné osoby poučila
s tím, že se dopouští přestupku
rušení nočního klidu, a všechny
zúčastněné osoby hlídka řešila na
místě domluvou a vykázání z místa.
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Dne 14.11.2021 v 09:00 hod, bylo přijaté
oznámení z místní části Roudníky, kdy
oznamovatel uvedl, že na fotbalovém hřišti
se pohybuje srna, která má zraněnou zadní
nohu. Hlídka provedla šetření, pod jaký
myslivecký spolek daný úsek patří, kdy byl
hlídkou následně kontaktován hospodář
mysliveckého spolku Modlany, který poté
srnu uspal a odvezl.
Dne 17.11.2021 v 18:20 hod byla přijata žádost
o součinnost od PČR z důvodu pátrání po
mladistvé osobě, která by se měla pohybovat
po Chabařovicích. Hlídka provedla kontrolu
města s negativním výsledkem. Osoba byla
vypátrána po několika dnech v Ústí nad
Labem, kde se pohybovala.
Dne 19.11.2021 ve 23:10 hod bylo přijato
oznámení z operačního střediska MP Ústí n.L,
že před hospodou Zátiší dochází ke konfliktu
mezi třemi muži. Při příjezdu na místo se zde
již nacházela hlídka PČR, která celou situaci
začala řešit z důvodu podezření na trestný
čin výtržnictví. Hlídka byla na místě po dobu
řešení k dispozici PČR.
Dne 20.11.2021 ve 14:05 hod bylo přijato
oznámení že u Jiné zahrady má docházet
v důsledku velké návštěvnosti k narušení
bezpečnosti a plynulosti v provozu. Po
příjezdu zjištěno, že je zde průjezdnost

Dne 25.11.2021 v 15:43 hod. byla přijata žádost
o prověření oznámení z linky 158, kdy v
Přestanově má docházet k neshodám mezi
dvěma ženami. Na místě již klid. V domě
přítomny obě ženy, které shodně uvedly, že
spolu žijí jako partnerky a nyní mají osobní
problémy, kvůli kterým se hádají, a někdy
se spory vyhrotí. Ani jedna nechtěla dále
věc komentovat a řešit s hlídkou MP. Spory
mezi ženami potvrdil i přítomný svědek
a oznamovatelka, ženy prý na sebe řvou
rozbíjejí si věci atd. Na místě osoby poučeny
o možném oznámení o přestupku na návrh
dotčené osoby proti občanskému soužití.
Oznamovatelka na místě uvedla, že odmítá a
nesouhlasí s jakýmkoliv projednávání v dané
věci.
Dne 29.11.2021 ve 13:57 hod byla hlídkou MP při
kontrolní činnosti vypátrána zájmová osoba
pro PČR. Hlídka osobu na místě zadržela a
dle zákona byla převezena na služebnu PČR k
dalším úkonům.
Jestli jste svědky nějaké protiprávní
činnosti ve městě, tak Vás prosíme,
abyste ihned vyrozuměli hlídku městské
policie na nepřetržitém telefonním čísle
725 062 547 nebo využili linku 156. Pokud
byste měli jakýkoli dotaz či podnět nebo
stížnost, můžete se obrátit přímo na mě
v kterýkoli den, nebo prostřednictvím emailu
mestska.policie@chabarovice.cz.
Vážení občané, na závěr Vám městská
policie Chabařovice přeje příjemné prožití
vánočních svátků, hodně síly do nového roku
2022, hlavně hodně zdraví, a ať se Vám splní
všechna Vaše přání.
Josef Šittner
velitel Městské policie Chabařovice

Poděkování za obnovení náhrobku
válečného hrobu
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
za spolupráci panu Luboši Marešovi,
kameníkovi z Chabařovic, kterého jsme
požádali o vyhotovení nové desky se jmény
na kenotafu bratrů Adolfa a Hermanna
Herschmannů, kteří padli za 1. světové
války. Původní deska s nápisy se bohužel
povětrnostními vlivy rozpadla na několik
kusů. Pan Mareš celý pomník vyčistil
a zrenovoval na své náklady. Novou desku
se jmény, kterou v listopadu na náhrobek
připevnil, vyrobil bez nároku na honorář
a městu toto své krásné dílo věnoval. Velice
si tohoto činu vážíme. Ještě jednou veliké
díky, pane Mareši.
Martina Luxa
správa hřbitova

PKÚ informuje: Konec prací
na lokalitě Na Běhání
Ve dnech 26. a 27. srpna 2021 provedli
technici státního podniku PKÚ avizované
průzkumné vrtné práce pro zjištění
případných dutin v okolí propadu, který se
v lokalitě Na Běhání v Chabařovicích objevil
na začátku tohoto roku. V měsíci červnu již
byla provedena sanace samotného propadu.
Profesionálové z báňské záchranné stanice
v Kladně - Libušíně přijeli, aby pomocí
vrtací soupravy JANO HVS 142 zrealizovali
celkem 9 vrtů hlubokých 10 - 13 metrů.
Na povrch při tom „vytahali“ asi 4 tuny
jílovité zeminy. Protože další dutiny ani
jiné anomálie průzkumem nebyly objeveny,

vrty zaslepili a vše se uvede do původního
stavu tzn. na nasypanou ornici provedeme
osetí travním osivem, vznikne zde opět
travnatá plocha a pozemek bude během
listopadu předán jeho majiteli, tedy městu
Chabařovice.
Děkujeme městu Chabařovice za spolupráci,
veřejnosti za dodržování bezpečnostních
pokynů a přejeme zimu bez dalších propadů!
Marta Šašková
tiskové oddělení PKÚ
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První noční běh na jezeře
Milada
Spolek Už tam budeeem!? uspořádal
ve středu 27. října v jižní části jezera Milada
charitativní večerní běh nazvaný Noční stopa
2021. Výtěžek ze startovného bude věnován
spolku Felisicat, jež se stará o opuštěné
kočky. „Jedná se o charitativní běh, protože
z každého zaplaceného startovného jde
jedna polovina, u registrací zde na místě
dokonce dvě třetiny na podporu spolku
Felisicat, který se stará o opuštěné kočky.
„Noční běh jsme zvolili proto, že jsme hledali
něco zajímavého a pokud víme, tak takový
běh tady nikde v okolí není,“ řekl pro Ústecký
deník za pořádající spolek Dušan Oslej.
Běhat se začalo v 18 hodin, kdy odstartovala
pětice dětí na půlkilometrové trase. Za tmy
startovalo několik desítek dospělých
závodníků, kteří mohli běžet na tratích
dlouhých 4 a 8 kilometrů. Pořadatelé
očekávali mnohem menší účast, vzhledem
k tomu, že se jednalo o první ročník a byla
poměrně velká zima. Organizátoři by rádi
závod znovu uspořádali i v příštím roce, a to
v pozdějším termínu, je tedy možné, že se
závodníci setkají i se sněhem.
Marta Šašková
tiskové oddělení PKÚ

DDM Chabařovice
Nabízí ve
školním roce 2021/2022 pro
zájemce o aktivně prožitý volný čas řadu
zajímavých kroužků.

TERMÍN

LEKTOR
Místo konání

Zábavné odpoledne pro děti s rodičem.
Pohybové aktivity, rozvoj motoriky,
socializace dětí v kolektivu.

Čtvrtek
9:00 až 10:30

Šárka Šrámková
DDM Chaba

1000 Kč

Klubík
Hejbásek II

Zábavné odpoledne pro děti s rodičem.
Pohybové aktivity, rozvoj motoriky,
socializace dětí v kolektivu.

Úterý
9:00 až 10:30

Šárka Šrámková
DDM Chaba

1000 Kč

2–4

Klubík
Hejbásek
III

Zábavné odpoledne pro děti. Pohybové
aktivity, rozvoj motoriky, socializace dětí
v kolektivu.

Středa

Šárka Šrámková

9:00 až 10:00

DDM Chaba

6-11

ROZBAL TO
přípravka

Sportovní kroužek plný pohybu s prvky
gymnastiky v živých rytmech moderní
hudby.

Pondělí
14:30 až 15:30

Adriana a Šárka
Šrámkovy ZŠ
Chaba

vyberete kroužek a vyplníte přihlášku
online

8-15

Sportovní
hry

Mix sportů, od míčových her přes skate,
cyklo, in-liny po posilko. Podle chuti a
počasí, po vzájemné domluvě.

v případě problému s přihláškou volejte
775 222 062 (paní Šrámková)

7-15

Vaření
a pečení
pro děti

Děti si sami uvaří jednoduché jídlo,
upečou moučník, společně povečeříme a
po sobě si i uklidíme.

11-15

Rybářský
kroužek

4-6

Hravá
angličtina
pro děti
4-6 let

Během letních prázdnin jsme zajišťovali
příměstské tábory (PT): PT sportovní camp,
PT s Pepou, PT s Adri a Šári, PT rybářský
tábor a PT se Sylvou, které se těší velkou
oblibou a v naší nabídce budou určitě
i v příštím roce.
PŘIHLÁŠKY na www.ddmul.cz/krouzky

máte možnost 3 zkušebních lekcí, platbu
můžete uhradit až v případě, že kroužek
vyhovuje.
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VĚK

KROUŽEK

1–3
s rodiči

Klubík
Hejbásek

1–3
s rodiči

POPIS více na:

www.ddmul.cz/krouzky

Středa
17:00 až 18:00

CENA
(1 rok)

1000 Kč

1000 Kč

Veronika
Rohlíčková ZŠ

1000 Kč

Chaba

Pondělí
16:00 až 18:00

Daniela
Schönfelderová
DDM Chaba

Kroužek je určen všem, kteří chodí rádi na
ryby, nebo by s tím chtěli začít.

Čtvrtek

Roland Absolon

15:30 až 17:30

ZŠ Chaba

Na Vaše děti čeká zábavná forma výuky
anglického jazyka.

Středa

Mgr. Kosová

14:30 až 15:30

DDM Chaba

1600 Kč
1500 Kč

1200 Kč

Připravujeme pro Vás nově otevření kroužku
„Dílna pro kutily“ pro děti a mládež od 10
let. Máme pro Vás k dispozici nově plně
vybavenou dílnu v ZŠ, ulice Husovo náměstí.
Zde si kutilové vyzkouší práci s různými
druhy materiálů a nářadí. Vyrobené výrobky
si odnesou domů.
Sledujte
naše
webové
stránky
www.ddmul.cz, kde naleznete veškeré
kroužky, tábory a připravované akce.
Šárka Šrámková
DDM Ústí n. L., pracoviště v Chabařovicích
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Chabařovická vlastivěda (9)
Konec roku v Pamětní knize III města Chabařovice
Blíží se Vánoce a nový rok. Nemělo by to
být období spěchu a stresu, ale naopak
čas rozjímání, ohlížení se za uplynulým
rokem a doba úvah nad rokem příštím.
Rád bych s Vámi v této souvislosti
podnikl prostřednictvím Pamětní knihy
III (Gedenkbuch III) poslední letošní cestu
do minulosti. Toto nahlédnutí do života
našich předků nám může pomoci lépe
vnímat a chápat také naši současnost.
Přeji Vám všem hezké a pohodové prožití
svátků vánočních a do nového roku hlavně
hodně zdraví a štěstí! Kéž se nám v novém
roce konečně společně podaří zatočit
s pandemií, která tak drasticky zasahuje
do našich životů.

6. 12. 1868
Bylo rozhodnuto o založení hornické školy
pro severozápadní Čechy v Chabařovicích.
Škola s 16 žáky se nacházela v budově
okresního soudu naproti staré radnici.

31.12.1870
Podle sčítání lidu měly Chabařovice 323
domů a 3296 obyvatel. Do roku 1858
byly Chabařovice obcí čistě německou.
S počátkem těžby uhlí a stavbou Ústeckoteplické dráhy začal přísun cizích českých
i německých dělníků.

V daném roce také proběhla velká stávka
hornických dělníků v celých Čechách,
na Moravě a ve Slezsku. Požadovali
osmihodinovou pracovní dobu, zvýšení
mezd a zavedení minimální mzdy.

30. - 31. 12. 1904
Přišla silná vichřice, která prý poškodila
střechy snad všech domů ve městě. Vyvrátila
mnoho stromů, přerušila elektrické vedení.

11/1908
Byla
konstituována
samostatná
chabařovická farnost Evangelické církve
augsburské konfese. Od 14. 7. 1901 zde stál
v horní části města evangelický kostel.

31. 12. 1910
Chabařovice měly 6151 obyvatel (5488
Němců, 663 Čechů) v 502 domech. V roce
1910 byla v Chabařovicích založena
historicky první česká škola (jednotřídka).
Jejím ředitelem a učitelem byl Ferdinand
Knapek. Nacházela se v domě č. 419 v dnešní
ulici Marie Kršňákové (dříve Schützengasse
/ Střelecká ulice). Hermann Krauskopf
ve stejném roce založil v Nádražní ulici č. 51
fabriku na sportovní čepice.

IV. Q. 1914

Chabařovice měly 4030 obyvatel. Za 10 let
nárůst téměř o čtvrtinu.

Na podzim přišlo do Chabařovic velké
množství válečných uprchlíků z Haliče,
většinou polští Židé (ca. 300). Byli ubytováni
nejprve ve sportovní hale a v Zahradním
sále (dnes Zátiší). Do světové války bylo
postupně povoláno 1163 chabařovických
mužů. 160 se jich již nevrátilo. K tomu
se vrátilo mnoho zmrzačených. Nemoci
a podvýživa si za války vyžádaly mnoho
obětí hlavně mezi dětmi a starými lidmi.
Kvetl černý obchod a lichva.

11/1892

IV. Q. 1918

Bylo zprovozněno nové vodovodní potrubí
pro Chabařovice, které přivádělo vodu
z Přestanova a nahradilo nevyhovující
dřevěný vodovod z roku 1568. Tím došlo také
ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel.
Úvěr si na to vzala obec u chabařovické
spořitelny. Ve stejném roce byla dokončena
také sportovní hala v Alejní ulici (Turnhalle).

20. 12. 1918

12/1873
Starostou byl zvolen majitel parního mlýna,
pan Emanuel Kühnel. Ve stejném roce
byla založena také Chabařovická městská
spořitelna (Städtische Sparkasse).

31. 12. 1880

31. 12. 1900
Chabařovice měly podle sčítání lidu 5473
obyvatel. V tomto roce byla do Chabařovic
přivedena elektřina z elektrárny
v Sobědruhách. Bylo zavedeno
elektrické
pouliční
osvětlení.

26

Konec války a staleté habsburské říše,
státní převrat, drahota. V roce 1914 stál
kilogram chleba 60 haléřů a másla 1,80
koruny, v letech 1918-1920 stál chleba již 18
korun a kilogram másla 68 korun.

V 10 hodin se na městském úřadě objevil
vojenský velitel politického okresu Ústí
major Kmoch a zakladatel zdejší české
školy Ferdinand Knapek s dalšími zástupci
místního českého výboru: Antonínem
Herzinou, Josefem Kalašem a Josefem
Burianem ke státnímu začlenění města
Chabařovice do Československé republiky.

Přítomni byli zastupitelé města. Major
Kmoch je informoval, že okres Ústí je pod
jeho vojenskou kontrolou a má pověření
vyjednávat s městskou radou o začlenění
města do Československé republiky.
Starosta
Adalbert
Klimt
(starostou
v letech 1915-1928) přednesl protest proti
obsazení města československou armádou.
Major Kmoch odvětil, že v případě, že
v Chabařovicích bude vládnout klid
a pořádek, žádná vojenská posádka sem
přesunuta nebude. Následně se bavili
a dohodli na požadavku vyššího zastoupení
Čechů v městském zastupitelstvu (nově 12
Čechů, 46 Němců).

12/1921
V roce 1921 měli Chabařovice podle sčítání
lidu 5974 obyvatel, o 177 méně než před
válkou. Z toho 4645 Němců, 1323 Čechů,
6 obyvatel jiných národností. Podle
náboženství 5011 katolíků, 335 evangelíků, 49
lidí hlásících se k židovskému náboženství,
541 lidí bez náboženství.

11. 11. 1929
V 10.20 hodin přijela do Chabařovic první
elektrická tramvaj.

29. 11. 1930
Chabařovický německý pěvecký
slavil 60 let od svého založení.

spolek

12/1930
Epidemie spály a záškrtu, která vedla
k uzavření několika školních tříd, si vyžádala
také několik mrtvých. To stejné v zimě roku
1934.

11/1931
Starosta Karl Fleißner (také ředitel
Sparkasse, jeho povalený hrob na začátku
hřbitova vpravo) vyzval obyvatele ke sbírce
na nezaměstnané, neboť státní podpora
v nezaměstnanosti byla nedostatečná.
Ve městě bylo 525 obyvatel nezaměstnaných,
jejich počet celá 30. letá rostl.

12/1933
Zrušení prastaré tradice předčítání zpráv
s vybubnováním.

11/1935
Přibližně čtvrtina obyvatel (1402) Chabařovic
měla z důvodu nezaměstnanosti měsíční
příjem menší než 100 korun. Jen na základní
jídlo bylo přitom potřeba přibližně 61 korun

týdně. Státní potravinová pomoc se ukazuje
jako nedostatečná. Obec není schopna se
sama s masovou nezaměstnaností a nouzí
obyvatel vyrovnat. Sbírky pořádané obcí
řeší problém vždy jen na chvíli. Roste
počet žebrajících. Jedna politická strana
(Sudetoněmecká
vlastenecká
fronta)
odstartovala zimní akci s cílem pomoci
nezaměstnaným. Dávají jim trochu uhlí
a brambory. K Vánocům obec daruje dětem
nezaměstnaných boty. Německá i česká
okresní péče o mládež a také obec se snaží
držet nouzi dále od těch nevinných dětí. Vše
však ztroskotává na prázdných pokladnách.
Ještě 21. listopadu byly pozorovány děti,
které chodí do školy bez bot. Mnoho
nezaměstnaných se snaží přivydělat
si nelegální těžbou a prodejem uhlí.
Na opuštěných místech šachty Petri hrabou
s rizikem vlastního života až do hloubky
20 metrů. Kronika píše také o mrtvých
po závalech.

28. 11. 1935
Marie Babinská se kvůli nevyléčitelné
chorobě a dlouhotrvající nezaměstnanosti
svého muže (zedník) utopila v rybníce.
Kronika popisuje více takových případů
sebevražd kvůli nezaměstnanosti.

12/1936
V prosinci přišla silná vlna chřipky, jen
v Chabařovicích bylo 2000 nemocných.
V dívčí škole byla při opravě podlahy
nalezena 15,5 metru hluboká studna. Pro
jistotu byla zasypána.

27.10.1936
Chabařovické
městské
zastupitelstvo
udělilo v předvečer státního svátku
prezidentu Masarykovi jednohlasně čestné
občanství města. Prezident Masaryk se
těšil jakožto velký Evropan úctě mezi

Čechy i Němci. To se ukázalo mimo jiné
při masové účasti obou národností
na odhalení prezidentova pomníku 28.
června 1936. Autorem pomníku byl profesor
Mach z Brna. V předvečer odhalení se
konal průvod městem se 700 pochodněmi.
Celé město bylo slavnostně vyzdobené.
Úvodní píseň při odhalení pomníku v 11
hodin zazpíval český pěvecký spolek. Hned
po něm zazpívalo 150 členů německého
pěveckého spolku. Slavnostního průvodu
městem k pomníku se účastnilo přibližně
7000 lidí, většina v různých spolkových
uniformách. Úvodní řeč měl JUDr. Ludwig
Czech, československý ministr za Německou
sociálně demokratickou stranu dělnickou,
který byl židovského původu. V březnu 1942
byl nacisty deportován do Terezína, kde 22.
8. 1942 zemřel. V roce 1992 mu prezident
Havel udělil in memoriam Řád Tomáše
Garrigua Masaryka IV. třídy.

28.10.1937
V Chabařovicích je stále více jak 1000 osob
s měsíčním příjmem pod 100 Kč za měsíc.
Jak tito lidé přežívají, zůstane věčnou
záhadou. Rozdíl oproti roku 1916 je ten, že
tehdy byla válka a ve frontách na jídlo stály
ženy, děti a starci. Nyní žebrají o jídlo mladí
silní muži, kteří by rádi pracovali. Oslavy
založení republiky se zúčastnilo 3000
dospělých osob (tj. ca. 1.400 Čechů a 1.600
Němců). Sudetoněmecká strana se oslav
nezúčastnila, zatímco němečtí komunisté
se účastnili ve velkém počtu. Zazpívali
československou státní hymnu v němčině.
Karel Prošek
Zdroj:
Gedenkbuch III der Stadt Karbitz

Foto: Poslední veřejné vybubnování zpráv v Chabařovicích,
předchůdce rozhlasu a vývěsek.

Foto: Takto se stálo na potravinovou
pomoc za války v roce 1916
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7. Vánoční jarmark v Chabařovicích
Náš jarmark se uskutečnil za pět minut
dvanáct, jak se říká. Velké přípravy se
vyplatily!
Z celého SRDCE děkuji všem, kteří se
na přípravě a organizaci podíleli. Velice si
vážím vaší pomoci.
Děkuji ze všeho nejvíce mé rodině
za veškerou pomoc, jsem ráda, že jste se
mnou vydrželi při přípravách.
Díky patří i všem návštěvníkům.
Ve tvořivé dílně se pracovalo o sto šest,
o děti se tu starala Klárka H., Klárka M.
a Alice P. Holky, super výkon, děkuju.
První prodejní stánky venku klaply, budu
velice ráda, když se postupně rozšíříme dál
a dál.
Prodejní místa na sále obsazena, měla jsem
obrovskou radost, že i přes situaci, která
vládne celou zemí, jsme se sešli v Zátiší
u stromečku, kde nám na pódiu zpívaly
Marťa, Kačenka a Anička, obrovské díky!
Zúčastnily se jako jediné. Ostatní účinkující
postupně odříkali kvůli nachlazení, hlavně
ať jste v pořádku. Přislíbili mi však účast
na další naší akci, která proběhne 9. dubna,
a to Velikonoční jarmark. Budeme se moc
těšit.
Přeji krásné Vánoce, do nového roku hlavně
zdraví, to je to, co teď potřebujeme nejvíce,
vše ostatní si koupíme.
Kamila Hlaváčková
organizátorka jarmarků
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