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Služby, o kterých ani nevíme
Chabařovice jsou malé město, přesto je zde
hodně služeb, o kterých ani nevíme.
Nedávno
jsem
hledal
servis
pro
osobní automobil. Většinou jsem jezdil
do Libouchce nebo do Ústí n. L., což vyžaduje
hodně zbytečného času.
Sousedka mi poradila, že dává své auto
do zdejšího autoservisu, kde má dokonce
i možnost uskladnění pneumatik při výměně.
Zároveň ji servis zajištuje technickou
prohlídku vozidla včetně emisí. Je to co by
kamenem dohodil, naproti zastávce MHD
v ulici Smetanova.
Nechci tímto dělat reklamu pro jednoho
podnikatele. V minulosti jsem oslovil
některé, aby o svých službách dali vědět.
Bylo mi slíbeno, že o svém podnikání napíší,
ale nic.
V souvislosti s opravou mého vozu,
a na doporučení, jsem navštívil pana Urce.

Nyní jsem již podruhé potřeboval provést
výměnu oleje, výměnu kol a diagnostiku,
a s cenou i službou jsem byl spokojen.
Požádal jsem pana Urce o svolení zveřejnit
své zkušenosti.

Ve městě je hodně podnikatelů se službami,
které často hledáme jinde.
Jiří Záhořík
zastupitel města

Činnost chabařovických hasičů
Naše jednotka od posledního vydání
zpravodaje řešila 11 mimořádných událostí.
Z toho bylo devět požárů a dvě technické
pomoci. Jeden z posledních výjezdů byl
vyhlášen 25. dubna, hodinu po půlnoci,
v Chabařovicích v Luční ulici.
Na
místech
mimořádných
událostí
zasahovala naše zastaralá výjezdová
technika CAS 25K Liaz 101 objem 2 500 litrů
vody, CAS 32 T-148 s objemem 6 000 litrů
vody a VW T5 technický automobil. Stáří
obou cisteren je cca 40let. Životnost je dle
předpisů u dobrovolných hasičů 15 let.
Od začátku března někteří členové JSDH
vykonávali denní i noční směny v délce
12hodin na KAPCU, Krajském asistenčním
centru pomoci Ukrajině. Členové se starali
o koordinaci centra, pomáhali s přepravou
cestovních zavazadel a darů pro uprchlíky.
Prováděli celou řadu dalších činností
na KAPCU.
Zajištovali jsme také požární asistence
na
plesových
zábavách
a
během
velikonočního jarmarku v KD Zátiší.
Uspořádali jsme zároveň náš tradiční
dětský karneval. Také jsme zajištovali
požární asistenci na koupališti při pálení
čarodějnic, které pořádala základní škola
ve spolupráci s městem Chabařovice.
Od začátku měsíce března 2022 je naše
výjezdová jednotka a Městská policie
Chabařovice napojená na FIREPORT. Jedná
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se o informační a svolávací systém pro
hasiče. Jen krátce na vysvětlenou, k čemu
systém FIREPORT slouží:
V okamžiku, kdy operační důstojník HZS
vyhlašuje poplach naší jednotce, dochází
ke spuštění automatických akcí. Okamžitě
dochází k rozeslání SMS o vyhlášeném
poplachu
(SMS
obsahuje
informace
o události) a zároveň dochází k volání
FIREPORTU na cílová čísla hasičů a služební
telefon městské policie.
Všichni jsou informováni v jeden okamžik
najednou (týká se volání i SMS). Jakmile
je vyhlášen poplach, dochází na stanici
ke spuštění FIREPORTU, na monitoru se
zobrazí informace o události, technika,
který
byla
operačním
důstojníkem
k události vyslaná, a ostatní jednotky
jedoucí k dané mimořádné události, dále
mapa s vyznačenou trasou ze stanice
na místo události, časový odpočet, kolik
minut zbývá do výjezdu jednotky JPO 3 do 10
minut. Následuje zpětná vazba hasičů, tj.
potvrzení, zda na stanici jedou, či nikoliv
(v danou chvíli tak vím, na koho čekat).
Systém má mnoho dalších funkcí.
Na závěr bych Vás chtěl pozvat na Dětský
den, který pořádají DOBROVOLNÍ HASIČI
CHABAŘOVICE. Konat se bude 04.06.2022
od 13 hodin na koupališti v Chabařovicích.
Děkuji Všem za skvělou spolupráci.
Rudolf Beneda st.
velitel JSDH Chabařovice

Konečně se naše děti dočkaly!
Po dvouleté nedobrovolné pauze se ve
čtvrtek 5. května konalo v KD Zátiší Vítání
občánků města Chabařovice. Tentokrát se
slavnostního obřadu zúčastnilo 16 dětí z 20
přihlášených.
Už to ale nebyly jen malé uzlíčky, které se
vejdou do náruče, ale byli to malí neposední
človíčci plní života, kteří už svět okolo sebe
hodně vnímají a rádi ho poznávají. A není
se čemu divit. Původně mělo toto setkání
s dětmi proběhnout už v listopadu 2020,
ale ani o rok později se nám to z důvodu
protiepidemických nařízení nepodařilo
zrealizovat.
Mezitím už z miminek vyrostli malí
neposedové, kteří zanedlouho půjdou na
zápis do mateřské školy. I tak doufáme, že si
tento den děti, rodiče i další příbuzní užili a

že se s některými opět setkáme na podzim
toho roku při dalším vítání našich nových
občánků města.
Formuláře
k
přihlášení
dítěte
do
slavnostního obřadu, které jsou k dispozici
na webu města nebo na matrice, mohou
zájemci již nyní osobně či elektronicky
odevzdat na podatelně Městského úřadu
Chabařovice.
A abychom nezapomněli - velké poděkování
patří dětem a paním učitelkám z MŠ
Chabařovice za krásné a milé přestavení,
které si pro tento slavnostní den připravily,
a paní Daniele z místního květinářství za
přípravu kytiček pro maminky.
Martina Luxa
matrika, MěÚ Chabařovice
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Naše úspěchy a blížící se zápis na nový
školní rok
V březnu a dubnu se v oblasti uměleckého
vzdělávání hodně soutěžilo. Přes okresní
kola jsme postoupili jak v hudebních
oborech (dechové nástroje, bicí nástroje),
tak v tanečním oboru. Úspěšní žáci,
kteří postoupili do krajských kol, získali
mnohá ocenění a někteří postoupili až
do celostátního kola.
První místo s postupem do celostátního
kola patří Klárce Benešové za hru na příčnou
flétnu stejně jako Elišce Smržové. Ve hře
na zobcovou flétnu nás bude v celostátním
kole reprezentovat Štěpánka Kuklíková.
První místa bez postupu si „vyhráli“: Filip
Starý (saxofon), Eliška Berková (zobcová
flétna), Šimon Klezla (zobcová flétna),
Lucie Benešová (příčná flétna s návrhem
na postup), Matěj Kislinger (bicí), Lukáš
Černý (bicí), Antonín Gabriel (bicí), druhá
místa získali: Barbora Horáková (zobcová
flétna), Mikuláš Krása (bicí), Jaroslav Kafka
(zobcová flétna) a Ondřej Adam získal 3.
místo za hru na příčnou flétnu. Všem žákům
gratulujeme.

4

Další ze soutěží na dechové nástroje
bylo Litvínovské Dřevohraní, kde největší
úspěch zaznamenalo dívčí trio Three stars
ve složení Tea Prokešová, Lucka Benešová
a Klárka Benešová, které si přivezlo 1. cenu.
Na teplických Flautohrách, které probíhaly
na Konzervatoři Teplice 23. a 24. dubna,
se úspěšně umístili: Šimon Klezla, Eliška
Berková 1. místa, Evelína Vrzalová, Štěpánka
Kuklíková, a Barbora Horáková 2. místo,
Jaroslav Kafka 3. místo.
Taneční obor se účastnil krajského kola
tanečních oborů ZUŠ v Mostě, kde obě
předvedené choreografie získaly 3. místo.
Taneční obor slavil také úspěchy na soutěži
Elitery Louny 2022. Děvčata si odvezla zlaté
medaile v choreografii In this moment,
v disko sólech obdržely 1. místo Markétka
Jiroušková, Anna Karešová a Vendula
Hrnčířová, 2. místo získala Aneta Niklová.
Na soutěži Dance cup Česká Kamenice
vybojovala menší děvčata s tancem Valčík
2. místo a s tancem Disney svět 3. místo.
Plno ocenění taneční obor posbíral také

na soutěži The Best World Dance Groupe,
která tentokrát probíhala v tělocvičně ZŠ
Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem.
Do konce školního roku čekají taneční obor
ještě čtyři soutěže, kde se vystřídají skoro
všechny ročníky tak, aby se všechny děti
podívaly, jak to na soutěžích probíhá, a aby
také shlédly i jiné taneční skupiny a styly
tance.
S ústupem covidu se opět rozjely plesová
sezóna a různé kulturní akce a nás těší,
že můžeme být hosty těchto akcí, jako
jsou například Ples města Chlumec, Ples
Divadelního spolku Tisá, MDŽ klubu seniorů
v Chlumci, a mnoha dalších kulturních akcí,
jak v Chabařovicích tak i jinde.
Akci, kterou bych ráda vyzdvihla, byl
Velikonoční jarmark v Chlumci, kde jsme
zajistili
kompletní
kulturní
program
ve spolupráci s dětským Chlumeckým
pěveckým sborem, který měl hodinový
program v kostele svatého Havla. Program,
který začal ve 13:00 a končil v 18:00, byl
poznamenán velmi špatným počasím, to

ovšem nezabránilo velké návštěvnosti. Jako
první se představila kapela Chabagang,
ve spolupráci s tanečním oborem předvedli
společný projekt Rockdance. V další
části vystupovali především zpěváci, ale
i kytaristé a flétnisté. Celý program zakončil
školní orchestr Chabakus. Bereme jako
velký úspěch, že se naši žáci chovají velmi
profesionálně, jejich výkony byly opravdu
na vysoké úrovni, poprali se s deštěm,
větrem a zimou. I touto cestou bychom
jim rádi poděkovali. Je to pro nás radostná
spolupráce. Doufáme, že podobnou akci
budeme moci nabídnout v Chabařovicích.
Školní orchestr čekají ještě Městské
slavnosti Velké Březno, ZUŠ Open

s Magdalenou Koženou, která navštíví
základní umělecké školy Ústeckém kraji.
Koncertů a různých akcí máme do konce
školního roku opravdu mnoho, všechny
můžete najít na webových stránkách školy.
V červnu bude v ZUŠ probíhat zápis
nových žáků. Zájemci se mohou dostavit
v odpoledních hodinách od pondělí
do pátku v čase od 14:00 do 17:00.
Čtrnáct dní před zápisem zveřejním na
www.zuschabarovice.cz a na facebooku
informace, v jakých dnech bude možné
přijít na zápis na konkrétní nástroj tak,
aby byl na zápisu přítomen přímo vyučující
Vámi vybraného nástroje. Zápis je spojen
i s prohlídkou školy, nemusíte být úplně

rozhodnuti, co přesně chcete studovat,
můžete se jen přijít podívat, rádi Vás
přivítáme.
Poprvé se také bude zápis týkat i obyvatel
Řehlovic a přilehlých obcí, protože
od školního roku 2022/2023 otevíráme
nové odloučené pracoviště v budově ZŠ
Řehlovice. Věříme, že to bude přínosem
pro místní obyvatele, protože odpolední
aktivity budou děti schopny zvládnout
bez větší asistence rodičů. Jistě se rodičům
uleví, protože není nás málo, kdo odpoledne
často taxikaří.
Táňa Karešová
ředitelka ZUŠ Chabařovice

5

První jarní měsíce v MŠ
Se zimou jsme se rozloučili poslední
den v únoru masopustním karnevalem
a
pak,
po
částečném
uvolnění
protiepidemiologických opatření, už nic
nebránilo tomu, aby předškoláci navštívili
první třídu ZŠ a zanesli babičkám do Charity
srdíčkové přívěsky k MDŽ.
Také do budovy MŠ už mohla být objednána
první představení pro děti – divadélka,
interaktivní programy aj.. Děti se i fotily
samostatně, se sourozenci, byly vyhotoveny
i třídní fotografie a v neposlední řadě
i fotky na tablo předškoláků. Kdo z rodičů
chtěl, mohl si pak sám v e-shopu objednat
fotoobraz, plakát, hrníček nebo kalendář
s fotkou svého dítěte.
I nadále ve druhém pololetí školního roku
pokračovala naše spolupráce s organizací
„Mezi námi“ podporující mezigenerační
setkání. Byli jsme vyhodnoceni jako nejlepší
v mezigenerační spolupráci v rámci tohoto
projektu, což nám udělalo velkou radost,
obdrželi jsme i odměny pro děti a poukázku
na společnou akci se seniory, kterou
využijeme.
V březnu naši předškoláci recitovali, zpívali,
hráli na dětské hudební nástroje a tančili,
zatím vzhledem k přetrvávajícím opatřením
ve zdravotnických zařízeních pouze na dvoře
Charity v Chabařovicích. V dubnu si pak děti
a senioři předali navzájem sladkosti, drobné
velikonoční dárky a jarní výtvarné práce.
Paní učitelky připravily pro děti opět další
dva Barevné dny, a to Travičkový den, při
kterém děti přišly do školky v zeleném
oblečení a poznávaly během něj hravou
formou např. první jarní květiny, zazpívaly
si písničku Travička zelená, vyráběly si
květinové náramky, koruny, nebo hrály
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hudebně pohybovou hru Na
a Duhový den (viz. další článek).

vodníčka

Na sobotním Velikonočním jarmarku, který
se konal na začátku dubna v KD Zátiší
v Chabařovicích vystoupily děti ze třídy
Berušek s tanečky na hudbu z animované
pohádky Byla jednou koťata a na hudbu
a text známé písně J. Suchého a J. Šlitra:
Na okně seděla kočka.
Po velikonočních svátcích si všechny
děti procvičily své rozumové, jazykové
a matematické znalosti týkající se
velikonočních zvyků a tradic cestou k jezeru
Milada při plnění Králíčkových úkolů, které
pomáhaly připravit naše šikovné paní
asistentky. Ve školce pak na děti za jejich
velké snažení čekal Králíčkův poklad plný
sladkostí a drobných dárků.
Na podporu polytechnického vzdělávání
a gramotnosti, pod záštitou ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, zajistila
pro MŠ p. ředitelka ve spolupráci s Krajským
úřadem Ústeckého kraje motivační výjezd
do Technického klubu v Žatci. Exkurze
se zúčastnilo 42 dětí a byla financována
Evropskými strukturálními a investičními
fondy Evropské unie z operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Děti zde
navštívily např. planetárium a hravou
formou získávaly spoustu nových poznatků
o životě na planetě Zemi i mimo ni, tzn.
o vesmíru a planetách hvězdné soustavy.
Z výletu si přivezly naučné omalovánky,
na kterých si mohly pak ve školce vyzkoušet,
co si zapamatovaly. Personál Technického
klubu byl ochotný a vstřícný a nabídl nám
další návštěvu. Byla pro nás podnětná
exkurze a budeme se těšit na další
podobné této. Děkujeme také za pomoc při
zprostředkování této akce i jedné z maminek

dětí z MŠ, která na KÚ pracuje.
Ke konci dubna přijela ještě do MŠ firma
Prima Vizus vyšetřit zrak u objednaných
dětí, Bublinář se svojí bublinovou show
a dojde i na pálení čarodějnic. O tom ale
zase příště.
Do května, nekrásnějšího měsíce v roce,
přejeme všem plno příjemně strávených dní
plných sluníčka usměvavého jako jsou naše
děti.
Kolektiv
MŠ Chabařovice

Duhový den v mateřské škole
Za velmi atraktivní a příznačný, co se barev
a období týče, jsme v měsíci dubnu (6. 4.)
zařadili do jarních témat Duhový den.
Mateřská
škola
byla
zahalena
do pestrobarevných obleků, výzdoby
a netradičních aktivit. Počasí přímo
vybízelo ke zkoumání, bádání, podpoře
zvídavosti a uplatnění fantazie dětí při
hrách, kooperativních činnostech a dalším
spektru různorodých aktivit. Již rána nás
jsme se věnovali činnostem zaměřeným
na kreativitu, vzájemnou spolupráci
a tvoření v podobě didaktických her, práce
s modelovací hmotou, barevnými víčky,
kamínky a další netradiční techniky.
Děti dle předem připravené předlohy
zdobily duhu barevnými papírky v podobě
geometrických tvarů, všímaly si pestrosti
barev, poznávaly je a rozvíjely si početní
představy.

Děti si rovněž osvojily manipulační
dovednosti, rozvíjely si jemnou motoriku
ruky a zároveň se učily týmové spolupráci
a vzájemné domluvě při nacházení
společných řešení. Při tanci s duhovými
šátky a taneční improvizací na hudbu,
ve které se rozezněly libé zvuky přírody
děti ztvárnily počasí, vítr, šumění potoka
a následný svit slunce. Poslech hudby jim
přinesl příjemné pocity, naučil je vnímat
krásu hudby, relaxovat a radovat se
z pohybu.
V encyklopediích si děti prohlížely obrázky
o počasí, paní učitelky jim vysvětlily
přírodní jevy, přečetly příběh o tom,
jak vzniká duha a zahrály si společně
na badatele. Za pomoci pipet a kapátek
zapouštěly do skleniček s vodou různé
barvy, sledovaly jejich zbarvení, vytvářely
mícháním různá spektra barev. Rovněž při
pokusu s bonbony v barvě duhy za použití

teplé vody děti vytvářely krásné barvy,
které se vzájemně prolínaly, a v dětech
tyto prožitkové činnosti vzbudily obrovský
zájem a radost. Využilo se různorodých
pomůcek, které ve školce máme k dispozici
a při pozorování bublin v barevné olejové
kapalině si děti rovněž užívaly klidnou
a příjemnou relaxační atmosféru.
S barevným padákem a duhovými deštníky
si děti zahrály několik her, poslechly si
a zazpívaly píseň Duhová víla. Mezi tím se
počasí venku umoudřilo a vyjasnilo se, duhu
jsme sice na obloze neviděli, zato jsme se
všichni společně radovali z probouzející
se jarní přírody a krásného počasí, které
nám jarní období přináší. Tento den jsme
si moc užily a těšíme se na další z krásných
tematických dnů, které na nás čekají.
Kolektiv
MŠ Chabařovice
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Indiáni ve sportovní hale
V dubnu naše děti ze školky navštívil indián
z nedaleké indiánské vesničky Rosehill.
Vzhledem k velkému množství pomůcek
a předmětů náročných na prostor, které
měly být použity, rozhodla paní ředitelka,
že se tento interaktivní program uskuteční
ve Sportovní hale Chabařovice, kam jinak
děti z naší MŠ chodí pravidelně cvičit.
Děti si na tento den vzaly na sebe indiánské
čelenky, které si samy vyráběly ve školce.
Indián nejprve dětem povídal zajímavosti
o životě severoamerických indiánů a jejich
způsobu života. Děti zhlédly tee-pee, repliky
původních indiánských oděvů, hraček,
zbraní, hudebních nástrojů aj.. Vše dětem
názorně ukázal. Předvedl jim, jak ve starých
dobách rozdělávali oheň, z čeho vyráběli
věci denní potřeby a k čemu je používali, jak
hráli na hudební nástroje (flétnu a buben)
a jak lovili zvěř.

Skupinky dětí se na stanovištích vzájemně
prostřídaly.
Tyto aktivity děti bavily a užívaly si je. Byl to
pro ně ohromný a nezapomenutelný zážitek.
Děti se seznamovaly s tímto netradičním
způsobem života praktickými ukázkami,
prohlížením předmětů a samy si mohly
vyzkoušet, jak dříve indiáni žili.
Program pro děti byl zajímavý, bohatý a pro
děti obohacující. Téma je hodně zajímalo,
a ještě dlouho vzpomínaly a povídaly si
o neobyčejném životě těchto indiánů.
Kolektiv
MŠ Chabařovice

Společně s dětmi jsme si zazpívali
indiánskou píseň a zatančili indiánský hadí
a vraní tanec.
Aby si děti mohly vyzkoušet indiánský
způsob života, rozdělily jsme je do čtyř
skupin. V jedné skupince děti střílely z luku
na terč, ve druhé vyráběly náramek z kůže,
v další skupince chytaly ryby a v poslední
čtvrté namotávaly úlovek na provázek.

A co nového v knihovně?
Epidemie covidu se v předchozích letech
částečně podepsala i na dění v knihovně.
Nyní vše začíná, nevíme na jak dlouho,
vstávat z popela.
Drobným důkazem je i současné dění
v knihovně. Ti, kdo se ho účastnili, mi určitě
dají zapravdu.
Březen je již tradičně měsícem čtenářů.
I naše knihovna nabídla čtenářům několik
drobných akcí. Ve středu 23. března si
mohli zájemci zahrát zajímavé deskové hry,
jako Ubongo, Carcassonne nebo Výbušná
koťátka.
Další středu si pak mohli čtenáři vyzkoušet
výrobu knižních desek a výrobu knihy,
fotoalba či zápisníku tzv. japonskou vazbou.
Po třech hodinách si každý odnesl originální
vlastnoruční výrobek. Práce to
byla docela namáhavá, ale děti,
jak je vidět na fotografiích, byly se
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svými výrobky zjevně spokojeny a šťastny.
Celý měsíc pak měli čtenáři na to, aby se
popasovali s otázkami a úkoly, týkajícími
se historie a současnosti svého městečka
Chabařovic. Za správně vypracovaný úkol
pak každý obdržel malou sladkou odměnu.
Evženie Arnoštová
Městská knihovna Chabařovice

Chabařovičtí myslivci
Jednou z nejstarších organizovaných
občanských spolků v ČR jsou myslivecké
společnosti. V minulosti byla myslivost
založena na držbě půdy a v pohraničí
severních Čech i na německém obyvatelstvu.
Z dnešního pohledu byl v Chabařovicích
moderní myslivecký spolek založen v roce
1994.
Současný Myslivecký spolek Chabařovice
sídlí v dolní části obce u vjezdu do Chabařovic
od Ústí nad Labem u husitského památníku
a kapličky.
Spolek má k dnešnímu dni 15 stálých členů
a jednoho čekatele. Spolek vlastní klubovnu
a několik menších mysliveckých pozemků
v
honitbě
Honebního
společenstva
Chabařovice.
V držení myslivců je i několik lovecky
upotřebitelných psů – český fousek,
výmarský ohař, křepelák, borderteriér,
jezevčík.
Ze zákona o myslivosti mají myslivci řadu
povinností. Mezi ně patří mimo jiné péče
o zvěř, její ochrana i lov. V současné době
nás nejvíce trápí srážky zvěře s motorovými
vozidly. Jeden z nejnebezpečnějších úseků je
silnice č. 13 mezi Chlumcem a Přestanovem.
Jako na jednom z mála míst v celém

revíru je zde obhospodařovaná část polí
s atraktivními plodinami v těsné blízkosti
silnice. Na druhé straně silnice směrem
ke Krušným horám se nachází Strádovský
rybníček s větrolamem, tedy místa vhodná
k odpočinku zvěře.
Snažíme se zvěř v této lokalitě intenzivněji
lovit i plašit, ale i tak zde dochází k řadě
kolizí. Myslivci ve spolupráci s Městskou
policií Chabařovice i Policií ČR v Chlumci
zajištují péči o poraněnou zvěř i odvoz
kadáverů. Mnozí lidé netuší, že tuto
náročnou službu zajištují myslivci zdarma
a ve svém volném čase. Ke střetům se zvěří
dochází takřka každý týden, jen v roce 2021
se jednalo o 39 kusů. Proto nás opravdu
mrzí kritika některých jedinců, že myslivci
nereagují okamžitě a ve většině případů
musí žijící zvěř usmrtit.
Ve spolupráci s Okresním mysliveckým
spolkem
Českomoravské
myslivecké
jednoty v Ústí nad Labem se v našem revíru
konají některé akce, například Jarní svod
psů, zkoušky vloh, atd.
Myslivci se účastní i společenského života
a snaží se pravidelně pořádat i hojně
navštěvovaný myslivecký ples. Starší
členové, např. nedávno zemřelý p. Mošnička,
pravidelně pořádali besedy o myslivosti
s mládeží v Chlumci.

V našem revíru se hojně vyskytuje z lovných
druhů – jelen evropský, srnec obecný,
prase divoké. Vzácně jsou pozorováni
daňci, mufloni a jelen sika. Z dříve hojné
drobné zvěře zbyla jen malá populace zajíce
polního a malá populace divokých bažantů.
Kdysi hojná koroptev polní zmizela okolo
roku 2000.
Naopak se v naší oblasti nově objevují
i nepůvodní, invazivní druhy - např. mýval,
psík mývalovitý a nejnověji i norek americký.
Z invazivních ptačích druhů zde zahnízdila
i husice nilská.
V revíru se vyskytuje více než 100 druhů
ptactva, které myslivci dlouhodobě sledují
a ve spolupráci se zoology tato pozorování
i publikují. V některém z dalších čísel
Chabařovických novin Vás seznámíme
s druhovým spektrem savců i ptáků této
oblasti.
Každoročně jsou pořádány 2 až 3 společné
lovy pro místí myslivce a jejich hosty. Např.
v roce 2021 bylo při nich uloveno 11 divočáků
a 3 lišky.
František Zůza, Václav Šutera
Myslivecký spolek Chabařovice
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Chabařovická vlastivěda (11)
Církevní dějiny Chabařovic - 670 let (I. / III.)
Chabařovice letos slaví výročí 670 let od
doby, kdy byla obec poprvé písemně zmíněna
v listině z roku 1352. Podle pojednání́ Antona
Frinda v jeho Kirchengeschichte Böhmens
/ Církevní dějiny Čech (svazek I., str. 88)
je velmi pravděpodobné, že první kostel
a katolická fara byly v Chabařovicích zřízeny
již v jedenáctém století. Žádná listina se
nám k tomu bohužel nedochovala, a tak to
můžeme jen logicky odvozovat z následující
skutečnosti. Nejstarší dochovaný zápis
o chabařovické farnosti je až z roku 1352.
Listina se týká církevního desátku placeného
jednotlivými obcemi. V roce 1352 farnost
Chabařovice zaplatila desátek ve výši 36
pražských grošů. To byla stejná částka
jako svatý Vojtěch (St. Adalbert) v Ústí nad
Labem a farnost v Krupce. Z toho logicky
vyplývá, že chabařovická farnost musí být
mnohem starší, neboť by jinak v daném roce
asi nemohla platit částku srovnatelnou
s okolními „staršími a bohatšími“ obcemi.
První chabařovický farář (plebán), jehož
jméno je nám známé, se jmenoval Heinrich.
Svého úřadu se vzdal pravděpodobně
koncem roku 1361. Poté navrhl církevní
patron
Slavko
z
Rýzmburka
(hrad
Riesenburg u města a kláštera Osek),
k jehož panství tehdy vesnice Chabařovice
patřila, německého duchovního z míšeňské
diecéze jménem Dietrich (Theodricus)
z Rotsteinu. Ten obdržel dne 14. února 1362
pastýřské potvrzení a byl uveden do úřadu
trmickým farářem Niklasem. Následovali
Johann Pocz z Ústí (potvrzen 30. října 1363),
Konrad z Priessnitz (potvrzen 4. ledna 1367),
Kaspar a Bartoloměj (potvrzen do úřadu
30. října 1385). Posledně jmenovaný byl
navržen Zikmundem z Kolditz, což byl jeden
z majitelů panství Krupka, ke kterému tehdy
Chabařovice nově patřily.
Po Martinovi z Prahy se stal farářem
Heinrich z Zwickau z naumburské diecéze.
Byl potvrzený 7. srpna 1396. Byl navržen
novým pánem Chabařovic Michaelem, který
měl vesnici od šlechtického rodu Koldiců
(Kolditz) za mnohé služby udělenou v léno.
Michael byl purkrabím na hradě v Krupce.
Heinrich zemřel ani ne po čtyřleté činnosti
v Chabařovicích. Jeho nástupce Johann
z Zwickau, také z naumburské diecéze,
obdržel pastýřské potvrzení dne 25. ledna
1401. U příležitosti vykonání
tohoto návrhu se pán Chabařovic
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v listině nazýval „Michael von Cagerwitz“.
Cagerwitz je tedy jedna z nejstarších nám
známých forem označení Chabařovic.
Dalšími známými duchovními byl Jan
z Čečelic (Johann von Czeczelicz), který
v Chabařovicích působil od 13. ledna 1407
do své smrti v roce 1415. Na jeho místo
nastoupil Mikuláš z Lipan (Nikolaus aus
Lippan). V době husitských válek byl
na návrh Johanna z Kolditz, majitele panství,
jmenován farářem Jakub z Rakovníka (Jakob
aus Rakonitz). Byl v úřadě potvrzen 30. ledna
1423. Dne 16. června 1426 se u Chabařovic
uskutečnila mezi míšeňským vojskem
a husity strašlivá bitva. Saské vojsko přišlo
na pomoc obléhanému Ústí, bylo však
poraženo. Z bitevního pole prchali přeživší
směrem na Krupku. Část z nich vtrhla
do Chabařovic. U kostela a na hřbitově,
který ho obklopoval, si vytvořili obranný val
a snažili se neúspěšně klást odpor. Nakonec
se také oni dali na ústup, avšak Chabařovice
sdílely osud ostatních obcí bitevního pole
a ocitly se v plamenech. V roce 1427 si farář

Jakub vyměnil místo s Andreasem z Českého
Chvojna. Andreas byl potvrzen farářem
v Chabařovicích dne 17. listopadu 1427. Jak
dlouho v Chabařovicích působil, nevíme.
Zprávy z období po husitských válkách
chybí.
V šedesátých letech 15. století měly
Chabařovice mimořádně činného a zbožného
faráře, jehož jméno však neznáme. Ten
vymohl s pomocí arcibiskupské správy
u papeže v Římě roku 1465 pro zdejší církev
odpustek. Avšak nic bližšího o tom není
uvedeno. Na tom odpustkovém dopise,
který byl uchováván vedle kostelního dubu,
viselo pět pečetí. Tento dopis však podle
kronikáře Habela „pošetilí lidé zneuctili
a pečeti utrhli“. V roce 1490 byl chabařovický
farář Georg (Jiří) současně arciděkanem
bílinského arcidiakonátu. Dne 21. února 1492
mu Dorota, vdova po ústeckém občanovi
Smržovi (Smrz), darovala svůj dům v Malé
uličce (Kleine Gasse).
A jak v té době vypadal chabařovický kostel?

Foto: V letech 1872 a 1873 došlo k přestavění a renovaci kostelní věže podle plánů stavitele
Ferdinanda Leinwebera mladšího z Chabařovic. Zdi se ukázaly i přes své stáří (postaveny
1612-1614) a dva požáry (1697 a 1813) ještě dobře nosné a byly zvýšeny o 8 metrů. Věž dostala
novou břidlicovou střechu a zcela novou fasádu. Patron kostela, hrabě Friedrich von
Westphalen-Fürstenberg, věnoval kostelní hodiny.

Víme to opět díky kronikáři Habelovi.
Jeho střecha byla v horní části špičatá.
Nedaleko od kostela, pravděpodobně
směrem na sever, stála dřevěná zvonice.
V ní visely dva zvony. Větší zvon byl odlitý
v roce 1499 a vážil přes 12 centů. Zvon měl
prý český nápis. Menší zvon, který vážil jen
9 centů, měl na jedné straně podobiznu
apoštola Pavla s mečem. O nápisu kronikář
nic neříká. Na samotném kostele prý visely
ještě dva menší zvony. V té době byl kostel
pravděpodobně v gotickém stylu.
Koncem 15. století se stal nedaleký kostel
svatého Vavřince chabařovickým filiálním
kostelem a sloužil obcím Předlice, Hrbovice,
Český Újezd a Střížovice. Kostel byl takříkajíc
„přifařen“ k tomu chabařovickému.
Dne 15. června roku 1529 bylo městečko
Chabařovice včetně kostela, fary a školy
zničeno obrovským požárem. Jelikož zvonice
stojící kousek od kostela byla zachráněna,
nedostal nově postavený kostel, stejně jako
tomu bylo u starého, opět žádnou věž.
Další jméno chabařovického faráře je
nám známé až z roku 1563. Jmenoval se
Bartholomäus Jerschel (Jerselius). Byl
zároveň děkanem ústeckého děkanátu.
Budova fary, která byla dřevěná, v roce

1572 shořela. V letech 1573 a 1574 byla
fara obnovena. Měla dvě patra a byla
vybudována již z pevného zdiva. Jerschel,
přísně katolický farář, odešel v roce 1573
do Mostu, kde byl jmenován děkanem.
Po jeho odchodu se obyvatelstvo městečka
postupně obrátilo na evangelickou víru.
V roce 1575 se stal se svolením vrchnosti
a církevního patrona Kaspara Schönbergera
ze Schönburgu v Chabařovicích prvním
evangelickým farářem dosavadní farář ze
Skorotic, Matthias Fritsch. Jeho evangeličtí
nástupci byli Samuel Jauch z Lipska a Simon
Brochlitz, který pocházel z obce Siebenlehn
u Freiberga v Sasku. Ten byl v letech 1590 až
1593 v Chabařovicích také učitelem. Zemřel
zde 28. října 1595.
Velmi důležitým chabařovickým farářem
byl Heinrich Roth narozený v saském
Altenbergu. V Chabařovicích působil
od roku 1596 do roku 1624. Během trvání
jeho úřadu byly pořízeny v roce 1609
pro chabařovický kostel nové varhany
a byl zaměstnán varhaník. Hřbitov, který
dosud obklopoval kostel, byl zrušen a byl
založen nový hřbitov mimo městečko. Jeho
vysvěcení stejně jako vysvěcení hřbitovní
kaple svatého archanděla Michaela se
konalo v pondělí po Trojici (Slavnost

Nejsvětější Trojice) roku 1611. Do této doby
spadá také výstavba kostelní věže, která
stojí dodnes. Stavba byla započata v roce
1612 a dokončena v roce 1614. Farář Heinrich
Roth musel na začátku protireformace
v červnu 1624 faru opustit a utéct ze země.
Usadil se v Geisingu v Sasku. Chabařovice
byly evangelické rovných 50 let (1574 - 1624).
Na jeho místo nastoupil katolický farář
jménem
Simon
Schemelius,
rozený
ve Wittichenau severozápadně od Budyšína
(Bautzen). Schemelius byl litoměřickým
proboštem slavnostně uveden do úřadu roku
1624 na den jména Maria. Novému faráři byly
z důvodu nedostatku kněží přisouzeny také
církevní obce Chlumec, Habartice a svatý
Vavřinec. Schemelius se všemožně snažil
opět získat své „církevní děti“ pro katolické
náboženství. Měl ale jen málo úspěchu.
Zarputilé byly především chabařovické ženy.
Vrchnost dokonce mužům umožnila, aby
se takových žen vzdali. Na cestu jim však
museli dát pět kop v hotovosti a jeden fenik
na jídlo. Až roku 1628 vynutila chlumecká
vrchnost u obyvatel Chabařovic opětovné
přijetí katolické víry. Když v roce 1631 vpadli
do Čech Sasové, utekl farář Schemelius
do Horní Krupky, kde byl však i se svou
hospodyní zavražděn. Tělo vrazi vhodili
do šachty, kde ho našel nějaký horník.
Farář byl pochován v krupském klášteře.
Vrazi byli dosti krutě popraveni. Martinu
Hüeppelovi a Jakobu Philipovi byl vyříznut
jazyk, každému useknuta ruka, následně
byli položeni na kolo. Hüeppelově ženě byla
useknuta hlava a nastrčena na kůl.
Se saským vojskem se domů vrátilo také
mnoho protestantů, kteří se předtím
z Chabařovic vystěhovali do Saska. Dne
13. ledna 1632 se opět vrátil z Altenberga
do Chabařovic evangelický farář Heinrich
Roth. Nastěhoval se do opuštěné fary
a úřadoval jako dříve. Po vítěžství
rakouských císařských vojsk a stažení Sasů
byl nucen začátkem června Chabařovice
opustit. Tentokrát už to bylo natrvalo.
Karel Prošek
Zdroj:

Foto: Kostel sv. Vavřince vzniklý v osadě rytířského řádu johanitů zvané Koleč. Původní kostel vznikl
kolem roku 1170. První písemná zmínka také z roku 1352. Stavba z let 1616 – 1618 ve stylu saské
renesance. Poslední opravy provedeny roku 1932. Zbytečně zbourán roku 1967.

Gustav Simon, Karbitzer Kirchenwesen, otištěno
v Heimatkunde des Aussig-Karbitzer
Bezirkes, ročník 1926; Kronika města
Chabařovice 1880 (Gustav Mattauch).

11

Bez mapy a jízdního řádu se mnohé cíle
ztratí z dohledu
… a proto má město Chabařovice přijatý
koncepční dokument „Program rozvoje
města Chabařovice 2017 – 2022“, který byl
schválen na jednání ZM dne 20. 2. 2017.
Jedná se o základní plánovací dokument,
kde město shrnuje to, kdo jsme, kde jsme,
a i vytváří představu o tom, kam by vývoj
našeho města měl směřovat v následujících
letech.
Zajištění řízení a naplňování tohoto
koncepčního dokumentu je agendou rady
města a zastupitelstva města, na jeho
úspěšné realizaci se však svou měrou podílí
všichni občané, jejich spolky a sdružení,
stejně tak i podnikatelské subjekty
ve městě.
Naplňování stanovené vize a cílů je
průběžně sledováno a vyhodnocováno,
a to s periodicitou jednou ročně. Aktuálně
proběhlo vyhodnocení č. 5, ze kterého
vypichuji pro přehled ty oblasti a činnosti,
u kterých došlo k posunu, aktualizaci, či
naplnění v rámci sledovaných cílů a jejich
opatření:

1. Město a jeho fungování

realizace EPC

ad cíl 1:
Chabařovice jako klidné, bezpečné
a přátelské město pro své občany
a návštěvníky
zkvalitnění služeb státní
samosprávy a školství

správy,

jednání s Českou poštou o odkupu
budovy
otevřen připravný ročník ZŠ
ad cíl 2:
Majetek města a jeho řádná správa

rekonstrukce
PORS
a
starého
zdravotního střediska na byty
vyhledávání
realizaci

dotace

na

rekonstrukce mlýna na víceúčelový
areál pro podnikatele, kulturu a oddych
rekonstrukce před dokončením
rekonstrukce sportovních areálů
příprava PD na studnu v areálu FK
Slovan Chabařovice
ad cíl 3:

rekonstrukce a opravy školních budov
a hřišť

Kulturní
a
společenské
s regionálním přesahem

příprava PD sanace budovy Husovo
nám. 17

podpora
sousedských
vedených aktivit

částečná rekonstrukce střechy školy
Husovo nám. 17
dokončený projekt
tělocvičny ZŠ

rekonstrukce

možnou

centrum
komunitně

podpora činnosti Osadního výboru
Roudníky
podpora činnosti spolků na území
města
investice do zázemí pro spolkovou
a kulturní činnosti, vč. knihoven
rekonstrukce sociálního zařízení v KC
Roudníky
podání o dotaci na MAS Labské skály
poskytnutí financí z rozpočtu města
na výměnný knihovní fond a zápůjčky
knih
pro
městskou
knihovnu
Chabařovice a KC Roudníky

2. Životní prostředí a kvalita
života
ad cíl 2:
Péče o prostředí obce a veřejnou zeleň
rekonstrukce parků, alejí a zelených
ploch
příprava PD Kostelní náměstí
příprava
PD
Na Konečné

pobytový

park

zohlednění parků a zeleně v novém ÚP
odstranění stromů v havarijním stavu
a příprava revitalizace alejí
rekonstrukce školních zahrad a dvorů
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dokončena
školy

rekonstrukce

zahrady

ad cíl 3:

inženýrských sítí

Životní prostředí a ekologie
důsledné třídění odpadů (papír, plast,
sklo, bio, komunál) a snížení produkce
komunálního odpadu
oddělení odpadového hospodářství
podnikatelských subjektů od systému
přesměrování
na odborné firmy

likvidace

suti

provoz sběrného dvora
příprava PD nového kontejnerového
dvora
příprava přesunu
dvora v Roudníkách

kontejnerového

udržování toků ve správě města
koordinace se Státním pozemkovým
úřadem – potok v Roudníkách

3. Dostupnost infrastruktury
a veřejných i soukromých
služeb
ad cíl 1:
Dopravní infrastruktura vč. veřejného
osvětlení a veřejná doprava ve městě
rekonstrukce a opravy komunikací
v
návaznosti
na
rekonstrukce

změna JŘ na podnět občanů

koordinace rekonstrukce náměstí se
SVS, SUS, městem
podána žádost o dotaci na SFDI
rekonstrukce a opravy komunikací
rekonstrukce komunikace
v Roudníkách
zahájena
IPČ
Masarykova

MK

rekonstrukce

5-7
ul.

koordinace oprav a rekonstrukcí II.
a III. třídy procházejících městem se
správcem komunikací
při rekonstrukci náměstí
k rekonstrukci silnice II. třídy

dojde

příprava výměny povrchu ul. Teplická
realizace opatření na základě dopravně
bezpečnostní studie
dokončena
PD
ve Smetanově ul.

parkování

před zahájením rekonstrukce náměstí
rekonstrukce veřejného osvětlení
před zahájením rekonstrukce náměstí
– osvětlení
probíhá EPC
koordinace
veřejné
dopravy
s poskytovatelem (Krajský úřad)

ad cíl 2:
Obchody a služby ve městě, vč. veřejných
služeb (zdravotnictví a další)
využití informačních kanálů města pro
podnikatele
zřízena služba odběr aktualit na e-mail
Jelikož se jedná o poslední rok platnosti
tohoto dokumentu, zahájili jsme již v průběhu
minulého roku práce na novém rozvojovém
plánu, dotazníkové šetření proběhlo v létě
minulého roku, a v podzimním čísle ChN
jsme Vás o tvorbě nového rozvojového
plánu informovali. Na tomto dokumentu
jsme spolupracovali s Katedrou geografie
Přírodovědecké fakulty UJEP.
Občané měli možnost se s výstupy
nového dokumentu seznámit na veřejném
projednání, které proběhlo v KD Zátiší
v pondělí 4. 4. 2022. Byly prezentovány
výsledky dotazníkového šetření, spolu
s představením vize města na další období
vč. návrhu rozvojových opatření. Materiál
se nyní finalizuje, spolu s plánem prioritních
projektů, a bude předložen na nejbližším
jednání ZM ke schválení.
Jiří Hladík
zastupitel města

13

V nouzi poznáš přítele – poděkování
Závěrem měsíce dubna nás postihla
nepříjemná událost. Z dosud nezjištěných
příčin vznikl požár v těsné blízkosti jižního
křídla našeho domu, který byl rovněž
zasažen. A to v nočním čase.
Se ženou se nám podařilo požár lokalizovat
ještě před příjezdem hasičů z Chabařovic
i Ústí nad Labem. Zdůrazňuji, že hasiči
přijeli okamžitě na zavolání.
Hluk od hasičských sirén, našeho
domovního hlásiče požáru a ohnivá záře

na půl Chabařovic, nedaly určitě sousedům
spát.
A k tomu nepříjemné zjištění, že jediný
pan ŠIMEK z vedlejší Luční ulice přeskákal
oplocení a poskytl nám účinnou pomoc.
I touto cestou mu chceme poděkovat.
V NOUZI POZNÁŠ PŘÍTELE, VÍC TAKOVÝCH
SOUSEDŮ.
Stanislav Sochocký s manželkou

Ve škole to zase žije!
Po dlouhé době se opět vracíme
k normálnímu životu.Ještě za drobných
omezeními jsme připravili Den otevřených
dveří pro přípravnou třídu. Představili
jsme činnosti dětí, které se v přípravné
třídě připravují na vstup do první třídy.
Po několikaleté odmlce jsme rádi, že
se nám podařilo tradici přípravné třídy
v Chabařovicích obnovit.
Zapojili jsme se do recitační soutěže
a naši žáci též reprezentovali Chabařovice
i v okresním kole olympiády v anglickém
jazyce.
Prvního dubna jsme u zápisu přivítali
budoucí prvňáčky opět osobně. Mohli se
podívat do školy, poznali učitelky, které
pracují převážně na prvním stupni. Máme
radost, že budeme moci přivítat mnoho
nových žáčků.
Od dubna k nám do školy chodí také žáci
z Ukrajiny, zatím je jich jedenáct. Je velmi
hezké sledovat naše žáky, jak je přijali mezi
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sebe a mají snahu překonávat jazykovou
bariéru.
Na Den Země jsme si objednali pěkné počasí
a vrátili jsme se k tradiční oslavě prací
a činnostmi v přírodě.
Počasí nám zůstalo nakloněné i 29.
dubna, abychom mohli s dětmi uskutečnit
na koupališti slet čarodějnic, jak to bývalo
zvykem v letech před karanténními
omezeními. Žáci druhého stupně se ctí
zhostili organizace, za což jim patří velký
dík. Potěšila nás velká účast a doufáme,
že se naše malé čarodějky a čarodějové
pobavili.
Do konce školního roku si to chceme ještě
pořádně užít, a tak chystáme ještě Den
otevřených dveří, akademii, Věneček pro
žáky devátých tříd, kteří se v rámci výuky
učí společenskému tanci, Evropské dny,
Sportovní olympiádu a Pohádkový les.
Na konci roku nebudou chybět ani školní
výlety.

O všech událostech ve škole si můžete nově
přečíst na dotykovém panelu ve vestibulu
školy, který by měl fungovat jako dostupné
informační místo pro všechny, kteří mají
zájem o život ve škole.
Na závěr bych chtěla popřát všem žákům
devátých tříd, kteří úspěšně složili přijímací
zkoušky, dobrý start do nové životní etapy,
a rodičům veřejně poděkovat za dobrou
spolupráci během celých devíti let.
Dagmar Brožová
ředitelka ZŠ Chabařovice

O pohár SDH Chabařovice
Po nucené dvouleté pauze se v sobotu
23. 4. 2022 sešel na fotbalovém hřišti
v Chabařovicích hasičský potěr z ústeckého
a děčínského okresu, kdy děti mezi sebou
porovnávaly své síly v požárním útoku.
Během pauzy došlo mimo jiné i k úpravě
některých pravidel týkajících se útoků
žáků přípravky, kteří nově mají postavenou
základnu z malého rozdělovače a malých
hadic, z čehož vyplývá, že do hadice
zapojují jen proudničku a útok byl prováděn
na sklopné terče.
Závodu se zúčastnila tři družstva a po celou
dobu měli žáci po svém boku vedoucí, kteří
dohlíželi na to, jak jim to jde. Požárního
útoku se zúčastnila také družstva mladších
a starších žáků, kdy k nám do Chabařovic
dorazilo 13 družstev mladších a 7 družstev
starších žáků. Tyto dvě skupiny účastníků
již musí umět udržet proud, a proto útok
provádí na nástřikové terče, které se plní
10 l vody.

na 200 děti a proběhlo padesát útoků.
Po celou dobu akce byl všem zúčastněným
zajišťován pitný režim a něco dobrého
na zub v podobě vynikajícího guláše. Poháry,
medaile a další ceny přišel na fotbalové
hřiště předat starosta Chabařovic Mgr. Josef
Kusebauch.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem
členům SDH, bez kterých by organizace celé
akce byla velmi náročná, městu Chabařovice
za finanční podporu a všem ostatním
sponzorům.
Jana Vernerová
SDH Chabařovice

V letošním roce bylo mladším družstvům
dovoleno mít po svém boku dohled
vedoucích, přeci jen po dvouleté pauze je
na i dětech znát lehká nejistota. Všichni
včetně vedoucích uvítali tato volnější
pravidla.
Soutěže se zúčastnila také dvě družstva
dorostu. Na závěr celé akce proběhl tradiční
souboj v útocích mezi vedoucími a rodiči.
V tomto roce se na start postavilo
nečekaných devět družstev. Celkem přijelo
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Jaké bylo jaro v Roudníkách
Skoro na den, po dvouleté přestávce, se
v sobotu 5. března se uskutečnila oslava
MDŽ s tancem. Místní muži tradičně
v buřinkách s růží v ruce postupně vyzvali
všechny přítomné ženy k tanci a za tento
tanec věnovali tanečnici růži a všichni
společně to rozjeli na plné pecky.
Čtyři týdny poté, 2. dubna 2022, jsme
připravili Velikonoční výtvarnou dílnu pro
všechny věkové kategorie. Byla malována
vajíčka, vytvářeny velikonoční zápichy
do květináčů a zorganizována Škola pletení
pomlázek.
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V sobotu 9. dubna se uskutečnila Staročeská
velikonoční tancovačka v kostýmech
za hudebního a moderátorského doprovodu
DJ Venci Kouska. Večer byl zahájen
staročeskou
seznamovací
mazurkou
kostýmovaných
žen,
byla
sehrána
společenská hra Kočár a
vyhodnocení
účastníků v kostýmech. Zpěv a tanec všude
nebral konce.

postavena hranice s čarodějnicí, přivezeny
stoly, lavice, vše pro zdárný průběh tohoto
krásného a slunného dne. Soutěžily
jak čarodějnice, tak i děti, výkony byly
úctyhodné – dospělé vítězky vypily jedno
pivo dvěma brčky za 10:33 sekund. Výhry
byly zasloužené, 142 návštěvníků prožilo
hezký podvečer, pekly se buřty, povídalo se
a popíjelo až do hluboké noci.

V sobotní dopoledne 23. 4. se na Čerpačce
sešla parta 20 lidí, kteří okolí rybníka
vygruntovali – posekali, pořezali a shrabali
tak, aby byla připravena na pálení
čarodějnic. V sobotu 30. dubna dopoledne
byla ozdobena a postavena májka,

Příště se sejdeme 18. června na Srazu
rodáků a přátel Roudníků.
Jaroslava Račáková
předsedkyně Osadního výboru Roudníky

Valná hromada TJ Slovan Chabařovice
Po roce a půl se ve čtvrtek 21. dubna 2022
konala v areálu TJ (pro chladné počasí
v trochu stísněném prostředí klubovny)
další Valná hromada TJ Slovan Chabařovice,
tentokrát nevolební.
Předseda TJ V. Pabián zhodnotil nejdříve
činnost v roce 2021 po stránce soutěžní
i ekonomické. Po nedokončené soutěži
v ročníku 2021/2020 a prakticky zrušené
soutěži ročníku 2020/2021 kvůli covidu-19.
Muži po mnoha letech pouze krajský přebor
(1. místo po ukončení soutěže v březnu 2022)
Družstvo B startovalo v neregistrované
antukové soutěži. Ženy A v celostátní 2. lize
skupiny B opět vítězství v soutěži, to vše
v samostatném článku.
Ženy B a smíšené družstvo neregistrovaných
nehrají žádnou soutěž, ale jejich zájem
i počet neustává. Stále se nedaří obnovit
mládežnické družstvo.
Nohejbal muži „A“ 3. místo v krajském
přeboru. Muži „B“ na 3. místě sdruženého
okresu DC+CL+UL, žáci suverénně zvítězili
v KP mládeže Ústeckého kraje, navíc se
zúčastnili i Mistrovství ČR dvojic a trojic
v Českém Brodu a singlů v Modřicích u Brna.
Stolní tenis skončil na 9. místě OP 1.třídy
mužů. Taneční klub po obnovení činnosti
od r. 2022 v režimu sportovní aktivity bez
zapojení do pravidelné soutěže.
V nové sezóně se plánuje založení nového
družstva – ženy B s přihlášením tohoto

družstva do Krajského přeboru 2. třídy
s hracími sobotami na antukových kurtech.

probíhá pod vedením hráčky druholigového
družstva Regíny Pánkové.

V dalším programu VH bylo projednání
rozpočtu a plán činnosti TJ na rok
2022. Po stránce ekonomické je provoz
sportovního areálu a soutěžní činnost všech
družstev zabezpečena. Především dotace
města je pro činnost tělovýchovné jednoty
naprosto rozhodující, jen kvůli vzrůstajícím
nákladům, především u energií, bude nutné
projednat s městem určité navýšení dotace
v příštím roce.

Hodně nám zasáhlo do této přípravy
nesolidní jednání Autokempu Chabařovice,
když nám přes předběžnou objednávku
vypověděli ubytování pro účastnice MČR
z komerčních důvodů (někdo později
objednal více a za větší peníze). Situaci
musíme řešit ubytovacími kapacitami v Ústí
n. L., nabídkou ubytování ve vlastních
stanech v areálu TJ nebo částečně využitím
Sportovní haly.

Kromě této významné ekonomické podpory
se podařilo pro rok 2022 obdržet další
dotace – od Národní sportovní agentury
na činnost mládeže 27 tis. Kč, od Krajského
úřadu v programu SPORT 2022 30 000 Kč
(provoz a činnost TJ) a dle avíza ještě
30 000 Kč na pořádání Mistrovství ČR
volejbalových seniorek.

Také zahájení rekonstrukce osvětlení
a elektroinstalace bylo domluveno až
po této akci a lze jen doufat, že investice
bude včas dokončena.

Volejbalové družstvo žen je po úspěšném
Mistrovství ČR v roce 2014 opět hlavním
pořadatelem blížící se významné akce
na antukových kurtech areálu Stadionu TJ
Slovan Chabařovice. Zde se bude pořádat
ve dnech 11. - 12. června Mistrovství České
republiky žen seniorek nad 45 let.
Tento volejbalový svátek bude další
významnou akcí ve sportovním areálu, který
právě takové vrcholné podniky přitahuje
svými podmínkami, perfektní údržbou
a zázemím. Příprava této akce právě

V dalším jednání Valné hromady byly
stanoveny
cíle
přípravy
sportovišť
na novou sezónu a nutných oprav zařízení
a pomocných prostor. Jde především
o obnovu antukových a beachvolejbalových
kurtů, úpravy okolí kurtů, základní úklid
vnitřních prostor a dokončení instalace
ochranných sítí směrem do ulice.
V diskuzi byly projednány otázky provozu
Sportovní haly, časové plány tréninků
a soutěží všech družstev a informace
o stavu žádosti o povolení stavby kopané
studny.
Vlastimil Pabián
předseda TJ Slovan Chabařovice

Foto: Krajský přebor nohejbalu mládeže 2021

Foto: Mistrovství ČR dvojic a trojic v nohejbalu v Českém Brodu

Foto: Mistrovství ČR seniorek volejbalu v roce
2014 v Chabařovicích

Vítězství volejbalového družstva žen
v 2. lize
Chabařovické ženy se vrátily po 3 letech zpět
na pomyslný trůn 2. celostátní ligy. Asi by
mohl historik spočítat, kolik těch titulů toto
družstvo už má, snad více než 10, není to ale
zas tak důležité. Spíše je třeba vyzdvihnout
trenérskou činnost (dříve i hráčskou)
Marcely Bromové, která vede družstvo už
mnoho let a po několikaleté přestávce se
k družstvu znovu vrátila.
Družstvo prošlo celou soutěží ve skupině
B 2. celostátní ligy bez velkých výkyvů
a zajistilo si titul už před závěrem soutěže.
Nakonec to bylo o 8 bodů před sdružením
Děčín-Rumburk a 10 bodů na třetí Praha
Střešovice B. V soutěži startovalo celkem
8 družstev, kromě již zmíněných ještě
Pardubice, Mnichovo Hradiště, Turnov
a další pražská družstva Žižkov a Suchdol.
Zcela mimořádně a narychlo proběhlo
předávání medailí za vítězství v 2. lize během
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utkání play-off extraligy mužů SKV Ústí
n. L. – Ostrava. Medaile předával za Český
volejbalový svaz jeho místopředseda
a manažer ústeckého klubu Miroslav Přikryl.
Hráčka a mediální manažerka Denisa
Beerová: „Předávání bylo skvělé. SKV
muži hráli převelice důležité utkání proti
Ostravě o postup do play off a potřebovali
pomoc fanoušků. Marek Beer zorganizoval
za krátkou dobu tento program mezi
sety a když nám nápad sdělil, hrozně
nás to potěšilo a souhlasily jsme. Takže
atmosféra byla prostě elektrizující, velmi
slušně zaplněná ústecká hala hnala kluky
k nekompromisnímu výkonu a po prvním
setu přišel náš okamžik, kdy jsme všechny
nastoupily na palubovku a manažer klubu
Miroslav Přikryl s doktorem Madarem
předali malou kytičku a medaili (kterou nám
zařídili kluci, protože svaz nám neposlal nic).
Moc jsme si to všechny užily a potlesk tolika

Foto: Předávání medailí za vítězství v 2. lize volejbalu žen.

diváků nám byl víc než dostačující odměnou
za rok dřiny. Jsme rády, že jsme po covidové
pauze neztratily elán do hry a opět se
ukázala naše bojovnost a chuť předvádět
krásný volejbal. Bez trenérky Bromové
bychom ligu určitě nevyhrály, klíčové zápasy
byla na lavičce a dokázaly jsme zvítězit jen
díky bezchybnému couchingu. Těšíme se
na další sezónu a snad úspěch zopakujeme“.
Ještě je třeba doplnit, že hráčky nastoupily
v narychlo vyrobených tričkách a moc jim
to v live-internetovém přenosu slušelo. Tak
jako na palubovce naší Sportovní haly, kde
svoji činnost pod TJ Slovan Chabařovice
provozují už hodně let.
Za celé chabařovické sportovní prostředí
družstvu upřímně BLAHOPŘEJEME!!!
Vlastimil Pabián
předseda TJ Slovan Chabařovice

Sraz příznivců motocyklů a muziky

14.ročník

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
CHABAŘOVICE

Pohádky
pod lampou

4.ČERVNA 2022
Začátek 11:00

Kapely od 15:00

Spanilá jízda 14:00

CUMBAL - Most stanování v areálu
LAST REBEL-Teplice

Každou středu na Vás a Vaše děti čeká čtení pohádky pod
širým nebem! Přineste si deku, polštář či cokoliv
pohodlného, na co se budte moci pohodlně posadit a
bezstarostně se nechat unést do světa víl, princezen, draků
a udatných rytířů!

25.5. | 1.6. | 8.6. | 15.6. | 22.6.
VŽDY OD 18:00
KDE: ZAHRADA MĚSTSKÉ KNIHOVNY

ZZ TOP Litovel - Czech Tribute band

ČTENÍ SE KONÁ POUZE ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ

vstupné:50.-

Případné dotazy rádi zodpovíme na knihovna@chabarovice.cz.

Motoareál Chabařovice

Rozvojový plán města

Chabařovice

Zpracoval: Katedra geografie PřF UJEP
(data ČSÚ, Město Chabařovice a vlastní průzkum)

pro období 2022–2028

1.30

Index změny počtu obyvatel

1.20
současná
věková
skladba
obyvatel

1.10
1.00
0.90
2001

Od roku 1991 setrvale klesá
nezaměstnanost, jen v době
opatření proti covid‐19 mírně
stoupla. Kolem 500 obyvatel za
prací vyjíždí a stejný počet
dojíždí. Ve srovnání s jinými
podobnými obcemi máme
dobrou nabídku služeb, i když
některé nám zde chybí. Bylo by
dobré obsadit volné prodejní
plochy na náměstí, a využít tak
jeho potenciál. Značné možnosti
nabízí také jezero Milada
a okolní rekreační plochy...

65+ let

18 %

80 %

15–64 let

66 %

40 %

0–14 let

16 %

2011

zemědělství, lesnictví, rybolov
stavebnictví
obchod
doprava a skladování
ubytování, stravování a pohostinství
5

10

15

malé středisko
pro rekreaci,
kam jezdí
turisté

kultura
a rekreace

20%

místo
s dostatečnou
nabídkou všech
služeb
a přílivem
dalších
obyvatel

0%
Podíl respondentů, kteří souhlasí s výrokem

2021

...to zní dobře, ale peníze prý
hýbou světem. Jak jsme na tom
ekonomicky?
Podíl vybraných aktivních
ekonomických subjektů

1991

Milada
a koupání

Chabařovice si představuji jako...
klidné místo
k bydlení
v zázemí
větších měst

Počkejte ještě, to není vše! Také
jsme hovořili s místními, ptali se
zastupitelů a vše zpracovali do
souhrnného hodnocení. Z toho
se pak odvíjí vize Chabařovic jako

organizovaný
sport

krimi

...mohli se k situaci
vyjádřit také místní lidé?

...a jak na tom tedy
v Chabařovicích jsme?

děti

Jsme dobře situovaní mezi většími centry,
která nabízejí mnoho služeb. Oproti
podobně malým městům nám přibývá
obyvatel. Demografická prognóza do roku
2040 ukazuje, že tento nárůst může
pokračovat. Naše obyvatelstvo je také
„mladší“, než je průměr Ústeckého kraje.

Plán nejprve popíše stav území, pak je
souhrnně zhodnotí a stanoví priority
rozvoje v nadcházejícím období.
A nejlepší je, když se připraví s pomocí
názorů obyvatel. Tak jako u nás.

ostatní

Provedli jsme rozbor v článcích
regionálních novin a zjistili, že o nás píši
především v souvislosti se sportem,
kulturou a také rekreací a jezerem Milada.
Občas se však objevují i zprávy
o dopravních nehodách a kriminalitě.

dospělí

K čemu takový plán
slouží?

...dobře, ale jak nás vidí
lidé v regionu?

Celkem
644 článků
z regionálních
deníků

Ano, ptali jsme se dospělých i dětí.
Většina z dotázaných zde žije ráda,
i když jim (zvláště dětem) zde
některé věci chybí. Nejvíce lidem
chybí některé obchody či lékárna
a nelíbí se jim nepořádek na
některých místech a stav veřejných
ploch (především hřišť) a cest.
V Roudníkách vadí především
vrakoviště. Lidé také hlasovali
o tom, jaká je jejich představa obce.
Dospělí mají rádi klid, děti by rády
i trochu rušnější rekreační místo.

...a jaká je tedy naše vize
a priority dalšího rozvoje?

...klidného a kvalitního místa k bydlení, které využívá zázemí služeb v okolí, poskytuje
možnosti pro rekreaci a volný čas obyvatel na základě citlivého využití okolní krajiny,
podporuje soudržnost komunit a zkvalitňuje vzhled a využití veřejných prostranství.

Na základě všech informací pak byly stanoveny priority rozvoje, které podporují:
správu města a jeho infrastrukturu (doprava, služby, bytový a domovní fond, sportoviště, aj.)
životní prostředí (zeleň a vodní toky, nakládání s odpady, kvalita prostředí, aj.)
kvalitu života (bezpečnost, vzdělávání a sociální služby, sport a rekreace, aj.)
podnikání ve městě (prezentace podnikatelů, alternativní možnosti nákupu, aj.)
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Výběr z usnesení ZM a RM
březen 2022 – duben 2022
Zastupitelstvo města
Chabařovice po projednání:
Schválilo poskytnutí pomoci Ukrajině
ve výši celkem 100.000 Kč, a to
prostřednictvím
navýšení
položky
v rozpočtu města Chabařovice na Ostatní
osobní výdaje.
Schválilo aktualizaci Plánu rozvoje města
Chabařovice 2017-2022 v podobě rozšíření
opatření k dosažení cíle 3 PRM.
Schválilo podání žádosti o podporu
projektu
„Rekonstrukce
sociálního
zařízení v Kulturním domě v Roudníkách“
do výzvy „MAS Labské skály, z. s. č. 7/PRV
k předkládání Žádosti o podporu v rámci
operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova
na období 2014 – 2023.“

Neschválilo záměr prodeje části pozemku
p. č. 1517/39 v k. ú. Chabařovice (dle
zákresu).
Neschválilo záměr prodeje části pozemku
p. č. 305/7 (dle zákresu, o výměře cca 166
m2) v k. ú. Přestanov.
Neschválilo záměr prodeje části pozemku
p. č. 911/5 (o výměře cca 9 m2) v k. ú.
Roudníky.
Neschválilo záměr prodeje části pozemku
p. č. 911/5 (o výměře cca 7 m2) v k. ú.
Roudníky.
neschválilo záměr prodeje pozemku p. č.
8/6 v k. ú. Roudníky.

Rada města Chabařovice
po projednání:

ukrajinské děti - uprchlíky z doplňkové
činnosti Základní školy Chabařovice
a uložila vytvořit informaci na webové
stránky města Chabařovice, kde bude
uvedena možnost podpory stravování
ukrajinských dětí - uprchlíků v Základní
škole
Chabařovice
prostřednictvím
sponzorského daru.
Schválila konání kulturní akce s názvem
Velikonoční tancovačka dne 09. 04. 2022
v Kulturním domě v Roudníkách.
Neschválila realizovat investici pro
rozšíření veřejného osvětlení v ulici
Třída Svobody XXXXXXXXX, Chabařovice
v aktuálním roce a uložila naplánovat
tuto investici pro další rozpočtový rok, tj.
rok 2023 a informovat o tomto pana XXXX.
Schválila pro rok 2022 zajištění údržby
zeleně a sekání trávy ve Sportovním
areálu města Chabařovice, části užívané
na základě nájemní smlouvy s FK Slovan
následovně:

Schválilo vyhodnocení č. 5, průběžného
naplňování vize a cílů Programu
rozvoje města Chabařovice 2017 – 2022,
v předloženém znění.

Neschválila žádost spolku Hospic sv.
Štěpána, z.s., se sídlem v Litoměřicích,
Rybářské náměstí 662/4, na poskytnutí
finančního příspěvku na provozní činnost
v roce 2022.

Schválilo vyhodnocení č. 1, průběžného
naplňování
strategických
cílů,
konkrétních opatření a návazných aktivit,
strategického dokumentu Koncepce
sportu města Chabařovice na období
2020 až 2030, v předloženém znění.

Schválila žádost spolku TJ Slovan
Chabařovice,
z.s.
na
poskytnutí
mimořádného
finančního
příspěvku
ve výši 10.000,- Kč na pořadatelství
Mistrovství ČR seniorek žen ve volejbale
ve dnech 11. a 12.6.2022 v Chabařovicích.

Schválilo znění Směrnice č. 2/2022
Pravidla nakládání s dřevem z pozemků
města Chabařovice.

Odsoudila vojenskou agresi Ruské
federace
vůči
Ukrajině,
vyjádřila
solidaritu Ukrajině a jejímu lidu, což
projevuje vyvěšením státní vlajky
Ukrajiny na budově Městského úřadu
Chabařovice a doporučila Zastupitelstvu
města Chabařovice SCHVÁLIT poskytnutí
peněžního daru na pomoc Ukrajině
ve výši celkem 50.000 Kč, a to zasláním
na účet Velvyslanectví Ukrajiny v ČR.
Velvyslanectví Ukrajiny v ČR disponuje
bankovním účtem, na který lze zaslat
finanční obnos určený pro následný nákup
obranného materiálu. Za shromážděné
peníze
vybírají
obranný
materiál,
který nejvíce potřebují ozbrojené
síly a domobrana Ukrajiny a uložila
připravit materiál na nejbližší zasedání
Zastupitelstva města Chabařovice.

Schválila zadání výzvy na zjišťovací řízení
„Elektronická úřední deska pro Město
Chabařovice“.

Schválila zadání výzvy na opravu
havarijního stavu ploché střechy nad
dílnami a sklady Teplická.

Souhlasil s realizací stavby „Parkoviště
Roudníky“ a se vstupem na pozemek
p. č. 860/4 v k. ú. Roudníky, který je touto
stavbou dotčen. Investorem stavby je
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod
PKÚ, Hrbovická 2, Chlumec.

Schválilo návrh 1. rozpočtového opatření
města Chabařovice v roce 2022.
Schválilo koupi objektu Husovo nám. č.
p. 183 v k. ú. Chabařovice od České pošty,
s. p. za cenu dle znaleckého posudku
8 540 000,- Kč, včetně naplnění podmínek
prodeje, a to provozování pošty Partner
v městě Chabařovice.
Schválilo demolici objektu kovárny
na p. č. 414/4 k. ú. Chabařovice na základě
projektu bouracích prací.
Schválilo změnu využití pozemků v novém
územním plánu města Chabařovice –
pozemek p. č. 1518/19 v k. ú. Chabařovice
jako plochy produkční.
Neschválilo změnu využití pozemků
v novém územním plánu města
Chabařovice – pozemek p. č. 1555/45
v k. ú. Chabařovice jako plochy smíšené
výrobní a pozemek p. č. 1555/46 v k. ú.
Chabařovice jako plochy pro bydlení
v rodinných domech.
Neschválilo záměr prodeje části pozemku
p. č. 1517/2 (dle zákresu, o výměře cca 271
m2) v k. ú. Chabařovice
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Neschválilo záměr prodeje
pozemku p. č. 1692/2 (o výměře
14955 m2) v k. ú. Chabařovice

Uložila
zjistit
možnost
napojení
na inženýrské sítě dotčeného pozemku –
Tábořiště Přestanov.
Uložila prověřit podmínky pronájmu
nebytových prostor u nebytových prostor
Husovo náměstí 150 – Metropol
Schválila
zapojení
Základní
školy
Chabařovice, příspěvkové organizace,
do projektu ÚK – obědy do škol III.
Souhlasila s financováním obědů pro

1. fotbalové hřiště - bude zajišťovat FK
Slovan Chabařovice
2. okolní zelené plochy - bude zajišťovat
SSMCH.
a uložila připravit dodatek ke stávající
nájemní smlouvě ve smyslu tohoto
přijatého usnesení.

Schválila zadání výzvy na výměnu části
střechy školní budovy Chabařovice,
Husovo
Schválila uzavření Smlouvy o spolupráci
s Ústeckým krajem – Digitální technická
mapa
Schválila uzavřít Smlouvu o úhradě
nákladů na zpracování změny územního
plánu č. 10 se společností Jiná Zahrada
s.r.o., IČ 287 44 594.
Schválila uzavřít Smlouvu o úhradě
nákladů na zpracování změny územního
plánu č. 10 se společností CPI – Land
Development, a.s., IČ 272 32 166.

Schválila uzavření Smlouvy o dílo –
autorský dozor pro veřejnou zakázku
„Rekonstrukce
MK
5-7
Roudníky“
s Ing. Jiřím Koudelkou.
Souhlasila s realizací stavby „I/30
Chlumec, křižovatka I/30 x III/25357“
(křižovatka U Šmelce). Investorem
stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR,

Na Pankráci 546/56, Praha.
Veřejnoprávní
smlouva
města
Chabařovice s obcí Přestanov výkon Městské policie Chabařovice –
uložila připravit materiál do zasedání
Zastupitelstva města Chabařovice.
Schválila uzavřít předloženou Smlouvu
o pronájmu při konání Chabařovické
pouti 2022
Schválila uzavření Smlouvy o poskytování
servisních služeb systému FIREPORT pro
Schválila návrh smlouvy o poskytnutí
finančního daru od společnosti Marius
Pedersen, a. s. v uvedené výši 30.000,- Kč
na podporu sportovních aktivity kolem
Jezera Milada.
Neschválila žádost zájmového sdružení
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob
v ČR, z. s., Krajská organizace Ústeckého
kraje, p.s., na poskytnutí finančního daru
na provozní činnost spolku.

Neschválila žádost obecně prospěšná
společnost
Zdravotní
klaun,
o.
p. s. na poskytnutí finančního daru
na provozní činnost společnosti.

na opravu havarijního stavu části střechy
na Školní budově Chabařovice, Husovo
náměstí 17 s firmou Jan Varga, Žežická
668/25, 400 07 Ústí nad Labem.

Schválila uzavření smlouvy o dílo
na opravu havarijního stavu ploché
střechy nad dílnami a sklady Teplická
s firmou Jan Varga, Žežická 668/25, 400 07
Ústí nad Labem.

Schválila rozdělení finančních příspěvků
na pořádání sportovních aktivit kolem
Jezera Milada, a to následovně:

Souhlasila s realizací stavby „Bezobslužná
čerpací stanice PHM Úžín D8, Exit 74“.
Investorem stavby je AS 24 Česká
republika s.r.o., Rohanského nábřeží
678/29, Praha.
Schválila cenovou nabídku na vícepráce
„Rekonstrukce
MK
5-7
Roudníky“
od zhotovitele ze dne 12. 04. 2022.
Schválila zřízení přípravné třídy Základní
školy Chabařovice pro školní rok
2022/2023.

Milada Run: 10.000,- Kč a Cyklozávod
Milada: 10. 000,- Kč (organizátorům
sportovního seriálu Milada Tour),
Miladatlon 2021 - terénní triatlon
a kvadriatlon: 10.000,- Kč (společnosti
XTerra Squadra s.r.o.).
Schválila partnerství s MILADA TOUR
na ročníku 2022 dle navržených bodů.
Plné znění přijatých usnesení naleznete
na
těchto
webových
stránkách:
ht t ps ://w w w.chabarovice .c z/me s to - asamosprava/usneseni-rm-zm/

dílo

Věra Krepindlová
tajemnice MěÚ Chabařovice

s infocentrem v prostoru městské tržnice.
Ostatně - návrh výstavby infocentra si
vysloužil pochvalné komentáře.

Na dotazy občanů, kde na to město vezme,
bylo odpovězeno, že celé náměstí je
rozděleno do jedenácti logických celků
a tyto celky se budou realizovat postupně,
především z dotací Státního fondu dopravní
infrastruktury.

Schválila

uzavření

smlouvy

o

Rekonstrukce náměstí
Chabařovice mají unikátní vřetenovité
náměstí, které si svůj tvar zachovalo
v podstatě od středověku. Náměstí nemá
jednoznačný začátek ani konec, a je
současně i hlavní komunikací obce.
Jen ten, kdo je projektově připraven, může
žádat o dotace. A dotace město vzhledem
k omezenému rozpočtu potřebuje čím dál
tím více. Dopravní řešení rekonstrukce
náměstí je již hotovo, takže zbývá jen těch
pár drobností, aby se z dopravního řešení
stal projekt místa, kde budou žít a potkávat
se lidé. Ateliér Tečka představil v sále KD
Zátiší vizi možného řešení, kde byl prostor
náměstí prezentován jako místo, které by
mělo propojit město i občany.

Málokdo si ještě pamatuje na kapli sv.
Floriana, která stála v prostoru náměstí
9. května nedaleko DPS. A právě jako
vzpomínku na tuto kapli navrhli architekti
realizovat vzpomínkové odpočinkové místo
v prostoru bývalé kaple.

Zbyněk Tichý
zastupitel města

Současné parkování na náměstí by mělo
získat jasný formát přesně definovaných
míst na parkování, která budou vhodně
dělena zelení. Současně je kladen důraz
na prostor pro cyklisty, protože z průzkumu
oblíbenosti sportů v Chabařovicích byla
cyklistika jednoznačně na prvním místě.
Návrhem architektů bylo propojení celé
délky náměstí, aby šlo bezpečně projít
pěšky od kruhového objezdu až k DPS.
Zásadní důraz kladli architekti na zelené
řešení s vsakovací dlažbou s odvodem
vody. Současné veřejné WC navrhují
architekti zbourat a vystavět nové společně

21

Roudníky – urbanistická vize
Města a vesnice se ve světě mohou rozrůstat
živelně bez větší regulace, nebo se mohou
řídit pravidly, která zaručí smysluplný
rozvoj. V České republice platí pravidla,
kterým se říká územní plánování.
Územní plán by se měl snažit naplnit
potřeby současné generace tak, aby umožnil
udržet stálou, nebo vyšší životní úroveň
generacím budoucím. Jedním z prostředků,
jak tyto potřeby sladit, je urbanistická
vize. Představte si ji jako odborný návrh
architektů, který vznikl na základě
stavebních
možností
a
komunikace
s občany.
Komunikaci s občany považuje město
dlouhodobě za zásadní prostředek pro další
rozvoj, protože právě občané jsou ti, kteří
budou navržená řešení používat.
První veřejné setkání s občany Roudníků
realizoval zpracovatel vize, ateliér Tečka,
již minulý rok. Na tomto setkání sesbíral
vzpomínky a podněty občanů, které
v březnu tohoto roku přetavil do prezentace

s názvem Roudníky – urbanistická vize.
V úvodu prezentace se pan architekt
společně s řadou občanů opět ponořil
do historie, kde představil zajímavé
skutečnosti. Například v době krize bylo
fotbalové hřiště oseto kukuřicí. Následně
byla představena vlastní vize, která měla
dvě zásadní (hraniční) osy. První osa je
dána hranou údolí, je v podstatě vedena
silnicí na Modlany. Druhá osa je dána
hranicí těžby. Tyto osy byly označeny jako
nepřekročitelné v dalším rozvoji. Dále byly
představeny další osy, které určují centrum
obce. Jedná se o osu, která spojuje kostel
s hřištěm a druhá osa je učena plánovanou
cyklostezkou, která povede podél potoka.

z rozpočtu a současně se s touto potřebou
zamyslet nad poselstvím architektů.
O těchto dvou protichůdných zájmech - více
lidí /malá obec - by opět měli rozhodnout
občané. Zvítězí možnost navýšit rozpočet
nebo zvítězí vize komunitní obce?
Zbyněk Tichý
zastupitel města

Hlavním
poselstvím
architektů
byla
myšlenka, že by se z Roudníků neměl stát
satelit, kde lidé budou jen přespávat. Proto
by se další rozšiřování a výstavba měla
omezit jen na nezbytně nutné.
Město bude muset vyřešit potřebu navýšení
počtu občanů, kvůli většímu příjmu

Fotbalový Slovan: od soustředění dětí
přes ples po hodování
Ne že by život ve Fotbalovém klubu Slovan
Chabařovice před pandemií neexistoval, ale
až po uvolnění vládních restrikcí se rozběhl
zase naplno. Symbolem znovuzrození stal už
šestý Ples fotbalu, který byl v Chabařovicích
poslední před covidem a první po něm.
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Plný sál Kulturního domu Zátiší začátkem
března tleskal tanečnímu vystoupení
Základní umělecké školy Chabařovice,
publikum uhranula i barmanská a ohnivá
show, pobavila tombola plná lákavých
odměn. A při půlnočním překvapení se
lidé popadali za břicha, když viděli Labutí
jezero v podání fotbalistů. Choreografie
Jany Müllerové jako vždy prvotřídní, výkony
baleťáků humorné.

Předzvěstí návratů starých časů bylo už
chvíli předtím zimní soustředění mládeže,
tentokrát ve Špindlerově Mlýně. Útočištěm
se stal penzion Labská vyhlídka, odkud děti
vyrážely na zasněžené svahy. Taky stavěly
iglú, hrály stolní fotbálek nebo si užívaly
aquapark. Připraveno už je letní soustředění
v Holanech.

Na mládež myslí Slovan zejména, což se
projevilo i o Velikonocích. Ve spolupráci
s
fotbalovou
maminkou
Martinou
Hanauerovou si děti s rodiči na Zelený
čtvrtek
užily
příjemné
velikonoční
odpoledne pod pergolou na chabařovickém
hřišti. Pletly se pomlázky, barvila vajíčka,
soutěžilo se, opékaly buřty a jedly další
dobroty. O Velikonočním pondělí zase
děti pod vedením trenérů Josefa Hnyka
a Františka Kubálka společně hodovaly
po Chabařovicích. Na předem domluvených
stanovištích dotyčné dámy vyšupaly
a vysloužily si odměnu. Končilo se opékáním
buřtů na fotbalovém stadionu.

diskotéku, opékání buřtů, které se neomrzí,
a samozřejmě se spálila i čarodějnice.
Petr Bílek
FK Slovan Chabařovice

A pestrý program FK Slovan přichystal
i na čarodějnice – spoustu soutěží,

Den otevřených dveří na Základní
škole Chabařovice
Dne 5. 5. 2022 se na Základní škole
Chabařovice uskutečnil Den otevřených
dveří. Naším cílem bylo zavzpomínat
na minulost a přivítat budoucnost.
Přišli rodiče, kteří nahlédli do tříd, a chtěli
vidět místa, kterými procházeli jako
školáci, jiní zase obdivovali nově vybavené
učebny, jako je učebna jazyků nebo učebna
přírodních věd. Pro všechny bez rozdílu
jsme měli připraven program, ať už to byla
práce s mikroskopem, fyzikální a chemické

pokusy či výtvarná činnost. Po vyčerpávající
pouti školou bylo pro všechny připraveno
pohoštění.
Děkujeme všem rodičům, kteří přišli
a strávili s námi příjemnou hodinu
vzpomínání a rozhovorů, děkujeme za slova
ocenění naší práce.
Jiří Morávek
zástupce ředitele ZŠ Chabařovice pro II. stupeň
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Informace o činnosti MP Chabařovice
Vážení spoluobčané,

Při příjezdu na místo byl již na místě klid, po
vysvětlení všech zúčastněných konstatováno,
že se nejedná o protiprávní jednání, jelikož
nedošlo ani k verbálnímu napadání.

informujeme Vás o dění v našem městě
a o činnosti strážníků městské policie za
období březen 2022 a duben 2022.

Březen 2022
Městská policie eviduje od 1. 3. 2022 do
31. 3. 2022 celkem 54 událostí různého druhu,
kdy za uvedený měsíc bylo strážníky řešeno
celkem 5 různých přestupků a 1 trestný čin,
který byl na místě předán PČR.
Dne 3. 3. 2022 v 8:45 hod. bylo přijato oznámení
o muži, který sedí nehybně ve vozidle a má
zavřené oči. Oznamovatel se obává, zda muž
ve vozidle neměl zdravotní indispozici. Po
příjezdu na místo byl muž hlídkou probuzen
a zkontrolován, kdy muž hlídce sdělil, že
měl jen zavřené oči, odpočíval a čekal zde
na kamaráda. Hlídkou provedena lustrace
s výsledkem negativní.
Dne 10. 3. 2022 ve 13:05 hod. přijala hlídka
Městské policie Chabařovice oznámení, že
nějaký neznámý muž nahlíží přes vrata do
zahrady a vrata se pokouší násilím otevřít.
Oznamovatel podal hlídce i popis muže, kdy
se jednalo o muže střední výšky, tmavých
krátkých vlasů, oblečen do džínové bundy,
kalhot, v ruce drží francouzskou hůl a kulhá
na pravou nohu. Hlídka ihned po oznámení
vyjela do místní části Roudníky, kdy hlídka
následně muže spatřila, jak podezřelý
muž, který odpovídal popisu, sedí u KD na
schodech a přehrabává se v odpadkovém
koši. Hlídka k muži přistoupila a vyzvala
k prokázání totožnosti a podání vysvětlení.
Muž na toto reagoval tak, že prudce vstal,
sundal si bundu a ohnal se po hlídce MP nejprve
pěstmi a následně se ohnal francouzskou
berlí, kterou měl při sobě. Hlídka okamžitě
proti muži použila donucovací prostředky
a muž byl sveden na zem a byla mu přiložena
služební pouta směrem za záda. Následnou
kontrolou u agresivního muže bylo zjištěno,
že má u sebe injekční stříkačky a cihlu, kterou
chtěl proti hlídce také použít. Po orientačním
testu na přítomnost omamných látek byla
u muže zjištěna přítomnost návykových látek
amfetamin/metamfetamin. Na místo byla
přivolána PČR Chlumec z důvodu následné
lustrace muže, který u sebe neměl žádný
doklad totožnosti. Muž po zdravotní prohlídce
RZS byl následně převezen ve spolupráci
Městské policie Chabařovice na detox do
Nemocnice Teplice.
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Dne 12. 3. 2022 v 17:18 hod. při kontrolní
činnosti zjištěna dopravní nehoda, kdy
vozidlo sjelo ze silnice a skončilo otočené na
boku opřené o strom. Na místo přivolána RZS,
PČR – nehody, PČR – Chlumec. Nehoda bez
zranění. Při nehodě odpadlo víko od el. jističů
veř. osvětlení, předáno na SSMCH.

Dne 17. 3. 2022 v 15:32 hod. bylo přijeto
oznámení, že v opuštěném objektu
v Zalužanech je dvojice mužů, kteří zde střílejí
ze zbraně. Hlídka po přijetí na místo zjistila, že
střílejí ze vzduchové pistole do terče směrem,
kde nikoho neohrožují. Na místě byla pořízena
fotodokumentace, oba muže hlídka poučila
a z místa vykázala.

Dne 19. 3. 2022 v 01:26 hod. bylo oznámeno, že
vedle restaurace Zátiší dochází ke strkanici
mezi mužem a ženou, a oznamovatel má
obavu, aby nedošlo k fyzickému napadení.
O oznámení byla informována také hlídka
PČR, která se dostavila na místo. Po šetření
na místě byla oznamovatelka kontaktována
hlídkou v ulici Masarykova u pomníku T. G.
Masaryka společně s poškozenou ženou,
která hlídce sdělila, že se jednalo o jejího
přítele. Poškozená žena hlídce dále sdělila, že
je vše v pořádku, nic jí není, žádné ošetření
nepotřebuje a nechce nic řešit. Hlídka
provedla poučení obou osob.
Dne 22. 3. 2022 v 11:15 hod bylo oznámeno, že
v květinářství jsou zamčeny osoby ze strachu
z muže, který parkuje u květinářství, a který
má osobám vyhrožovat. Oznamovatel dále
hlídce uvedl, že mu muž již dříve vyhrožoval.

Dne 22. 3. 2022 v čase 12:14 hod. byla přijata
žádost dispečinku ZZS o aktivaci AED na
náměstí v Chabařovicích. Hlídka po oznámení
na místě v čase 3 minut. Použití AED
a následná resuscitace proběhla úspěšné,
pacient převezen do nemocnice Ústí nad
Labem.
Dne 22. 3. 2022 v čase 15:56 hod. byla přijata
žádost dispečinku ZZS o výjezd k ležícímu
muži na zemi v ulici Teplická. Hlídka na
místě v čase 2 minut od oznámení. Hlídkou
MP provedena kontrola životních funkcí,
poskytnutí první pomoci, stabilizace muže.
Následně muž předán posádce a lékaři RZS.
Muž převezen do Masarykovy nemocnice Ústí
nad Labem k vyšetření.

Dne 24. 3. 2022 v 19:30 hod. přijala hlídka MP
žádost od PČR o pomoc při dopravní nehodě
se zraněním. Hlídkou městské policie byl
usměrňován provoz na kruhovém objezdu,
a provoz hlídkou odkloněn přes Chabařovice.
Dne 25. 3. 2022 v 22:50 hod. přijata žádost
záchranné služby o asistenci u domu v ul.
V Aleji Chabařovice, kde je hlášená zraněná
osoba a dle dispečera jsou na místě osoby
v opilosti. Na místo přivolána k asistenci
i hlídka PČR. V domě probíhala oslava
narozenin. Na místě zraněná žena s tržnou
ránou na hlavě, hlídkou poskytnuta první
pomoc. Žena k věci uvedla, že jí její švagr
chytil za krk a praštil sní o zem. Dechovou
zkouškou u ženy zjištěn alkohol vdechu 1,99 %.
Po vyšetření RZS byla žena odvezena na
emergenci Masarykovy nemocnice Ústí nad
Labem sanitou RZS č. 135.
Dne 27. 3. 2022 v 17:40 hod bylo přes OSMP
ÚL oznámeno vozidlo, které má jezdit na
jezeře Milada ve směru na Chabařovice
a ohrožuje účastníky. Dle oznamovatele se
má jednat o černý VW BORA TUNING, SPZ si
oznamovatel nepamatuje, na místě již není.
Hlídka ihned zkontrolovala daný úsek, vozidlo
nebylo nalezené. Zpětně kontaktována OSMP
ÚL s informací, že na jezeře nikdo takový
s vozidlem není. Hlídkou předána informován
i PKÚ.

Dne 28. 3. 2022 ve 12:46 hod. oznámeno
operačním střediskem MP ÚL, že bylo
oznámeno vozidlo, které jezdí po cyklostezce
u fotovoltaické elektrárny. Vozidlo by mělo být
značky KIA černé barvy. Hlídka po oznámení
zkontrolovala cyklostezku a přilehlé okolí,
kdy nebylo zjištěno žádné vozidlo jezdící po
cyklostezce.

Duben 2022
Městská policie eviduje od 1. 4. 2022 do
30. 4. 2022 celkem 54 událostí různého druhu,
kdy za uvedený měsíc bylo strážníky řešeno
celkem 5 různých přestupků.
Dne 3. 4. 2022 v 01:35 hod. bylo přijato
anonymní oznámení ohledně hluku v domě
v ulici V Aleji. Hlídka po příjezdu do ulici
V Aleji vyzvala nájemníky domu k ukončení
reprodukované hudby, kdy následně byla
hudba vypnuta. Hlídkou nájemník poučen
a vše řešeno domluvou.
Dne 5. 4. 2022 v 17:40 hod. bylo oznámeno,
že v ulici V Aleji je slyšet strašný hluk jako by
tam byl koncert. Hlídkou na místě zjištěno,
že reprodukovaná hudba vychází z domu,
kdy intenzita zvuku byla slyšet až na náměstí
9. května. Hlídka kontaktovala nájemce domu,
který provozoval reprodukovanou hudbu
v domě. Po upozornění hlídky MP a poučení,
nájemník hudbu vypnul a omluvil se za vzniklé
potíže.
Dne 8. 4. 2022 v 11:00 hod. bylo oznámeno
ochrankou PK, že v ulici Ústecká (naproti
vjezdu na parkoviště 5. květen u Jezera
Milada) je suchý strom, který by mohl při
silnějším větru spadnout a ohrozit provoz.
Hlídka pořídila fotodokumentaci a následně
po zjištění, že daný úsek spadá katastrálně
městu Chlumec, byl telefonicky kontaktován
pracovník MÚ Chlumec, který má tuto
problematiku na starosti.

Dne 12. 4. 2022 v 19:25 hod bylo anonymně
přijaté telefonické oznámení, kdy oznamovatel
hlídce sdělil, že v zastávce Chabařovice Kostel
ve směru na ÚL sedí omladina a má popíjet
alkohol. Po příjezdu na místo byly v zastávce
3 dospělé osoby s dětmi. Seděly na lavičce
v zastávce, bez alkoholických nápojů. Jedna
z dospělých osob měla nealkoholický Birell,
druhá dětské pitíčko. Z místa byly osoby
vykázány, a to z důvodu, že nečekaly na spoj
MHD, osoby byly následně hlídkou poučeny.
Dne 13. 4. 2022 ve 22:30 hod. při kontrolní
činnosti spatřeny osoby na koupališti
v altánku. Po kontaktu s hlídkou byly osoby
z místa altánku vykázány. Na místě zjištěno
hlídkou dále zjištěno, že zde popíjely alkohol,
který již neměly u sebe a poslouchaly
hlasitě hudbu, okolo altánku byl nepořádek,
který následně uklidily. Hlídkou byly osoby
poučeny a řešeny domluvou. Při průběžných
kontrolách již na místě nikdo nebyl.
Dne 14. 4. 2022 v 16:15 hod. bylo oznámeno, že
na silnici II/253 v ulici Teplická na komunikaci
leží v jízdním pruhu neznámý velký předmět.
Hlídkou na místě zjištěno, že se jedná
o gumový podstavec k jeřábu o rozměrech cca
50 na 50 cm. Hlídkou byl gumový podstavec
odklizen z pozemní komunikace.
Dne 14. 4. 2022 ve 21:55 hod. prováděla
hlídka Městské policie Chabařovice kontrolní
činnost ve spodní části města, v ulici V Aleji,
kde uviděla na silnici před domem ležet
osobu. Hlídka ihned po zastavení přiběhla
k muži, kdy zjistila, že se jedná o muže z domova
pro seniory. Muž hlídce sdělil, že upadl, jelikož
je trochu opilý a sám nevstane. Na dotaz
hlídky, zda ho něco nebolí odpověděl, že ne
a že odmítá na místo přivolat záchranou
službu. Hlídka muže ošetřila v obličejové
části, kdy měl na čele ranku. Muž byl následně
odveden hlídkou MP a pracovnicí Charity
domů, do bytu, následně poděkoval za
pomoc.
Dne 15. 4. 2022 v 16:35 hod. telefonicky
požádala hlídka OO PČR Chlumec o výjezd do
ul. M. Kršňákové, kde mělo dojít k dopravní
nehodě černého vozidla značky Renault, kdy
řidič měl být nezletilý. Na místě před domem
byly viditelné stopy pneumatik na vozovce
a poškození fasády domu, vozidlo se již na
místě nenacházelo. Hlídkou na místě pořízena
fotodokumentace, informace předány PČR.
Dne 16. 4. 2022 v 14:47 hod. přijata žádost
dispečinku ZZS o výjezd k zastávce MHD
u kruhového objezdu v ul. Husovo náměstí,
kde leží bezvládně muž na zemi. Na místě
zjištěno, že se jedná o známou osobu. Muž byl
hlídkou MP probrán a následně ošetřen RZS.
Kontrolou alkoholu v dechu zjištěn výsledek
3,19 %. Po dohodě si jej převzala přítelkyně
a odvedla je domu, kde oba bydlí v podnájmu.

Dne 20. 4. 2022 v 18:40 hod. bylo oznámeno,
že v ulici Na Konečné v přízemí domu má
docházet k silné hádce mezi mužem a ženou,
kdy v některých případech jsou slyšet výkřiky,
a v bytě se má nacházet i chlapec. Hlídka ihned
po oznámení vyrazila na místo, kdy šetřením
v bytě nebylo zjištěno žádné ublížení na
zdraví či devastování majetku, jak popisoval
oznamovatel. Ze strany MP neřešeno, jelikož
k žádnému protiprávnímu jednání nedošlo.
Dne 20. 4. 2022 ve 22:40 hod. bylo přijaté
oznámení, kdy oznamovatelka nahlásila hluk
vycházející z domu v ulici V Aleji. Po příjezdu
hlídky k domu v ulici V Aleji, byla slyšet
muzika, z důvodu otevřeného okna. Hlídka
kontaktovala uživatele bytu a vyzvala jej
k ukončení reprodukované hudby, kdy tak bylo
nájemníkem učiněno. Dále hlídka uživatele
bytu poučila o protiprávním jednání a vše
bylo řešeno dle zákona.
Dne 24. 4. 2022 přijala hlídka ve 13:46
telefonické oznámení na služební mobil od
paní, která nahlásila domácí násilí, jelikož za ní
do práce přišla její známá, která je rozrušená
a už neví co má dělat se svým přítelem, který
jí doma napadl, udeřil pěstí do obličeje,
kdy jí vyrazil zub, následně jí udeřil do zad
a vytáhl na ní nůž. Hlídka po tomto oznámení
informovala hlídku PČR. Následně si celou věc
na místě převzala PČR. Jako součinná hlídka
jela MP s PČR k poškozené ženě do bytu,
kde se nacházel její přítel, který byl vyzván
hlídkou PČR, aby si sbalil nezbytně nutné věci
a na 10 dní opustil bydliště na této adrese,
a to z důvodu násilí, kterého se dopustil.

Měření rychlosti vozidel
Vážení občané, dále bychom Vás chtěli
informovat, že byla podána žádost ze strany
městské policie o určení míst k měření
rychlosti vozidel ve městě Chabařovice. Tato
žádost byla kladně vyřízena na dopravním
inspektorátu policie ČR, a městská policie tak
bude opět ve městě Chabařovice namátkově
měřit rychlost projíždějících vozidel.
Měření rychlosti strážníky bude probíhat
v místech, která určila Policie ČR, ale
především měření rychlosti bude probíhat
tam, kde chodí děti do školy (Husovo náměstí
a ul. Teplická).
Jste-li svědky nějaké protiprávní činnosti ve
městě, prosíme Vás, abyste ihned vyrozuměli
hlídku městské policie na telefonním čísle
725 062 547 nebo využili linku 156. Pokud
byste měli jakýkoli dotaz či podnět nebo
stížnost, můžete se obrátit přímo na mě
v kterýkoli den, nebo prostřednictvím emailu
mestska.policie@chabarovice.cz.
Josef Šittner
velitel Městské policie Chabařovice
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3. ročník připomenutí si událostí
bitvy Na Běhání – bohoslužbou,
slovem a zpěvem
V roce 2020, kdy si Církev československá
husitská připomínala 100 let svého vzniku,
přišel nápad od členky náboženské obce
CČSH v Ústí nad Labem Štěpánky Šolcové,
aby se k tomuto výročí uspořádala akce
u památníku Na Běhání. Spolu s farářkou
Henrietou Neprašovou (tehdy Tresťanskou)
oslovily
pana
starostu
Chabařovic
Mgr. Josefa Kusebaucha s návrhem
uspořádat slavnostní bohoslužbu k události
husitské bitvy, kterou památník připomíná.
V červnu 2020 tak proběhl 1. ročník slavnosti
u památníku Bitvy Na Běhání, kterou
pořádalo město Chabařovice spolu s Církví
československou husitskou. U památníku se
sešlo několik členů náboženské obce Církve
československé husitské v Ústí nad Labem
a občanů města Chabařovic. Slavnost uvedl
krátkým slovem pan starosta Kusebauch
a pak proběhla bohoslužba pod vedením
pražského biskupa Církve československé
husitské Davida Tonzara a farářky Henriety
Neprašové. Po bohoslužbě předvedli
hudební a pěvecké vystoupení žáci ZUŠ
Chabařovice pod taktovkou ředitelky ZUŠ
Táni Karešové a pedagogů ZUŠ Chabařovice.
Žel do zahájení této akce zasáhly události
související s covidem-19. Toto setkání
proběhlo v úzkém společenství a dle
aktuálních nařízení. I přesto to bylo vydařené

setkání a navázaly se nové vztahy a také se
zahájila tradice scházení se a připomínání si
bitvy související s husitstvím.
Druhý ročník se také udál pod tíhou
covidových opatření a znovu toto setkání
proběhlo v komorním duchu, ale o něco
radostněji, protože mohli být na tomto pro
husitství významném místě pokřtěni čtyři
noví křesťané.
Tento rok se sejdeme již po třetí, v neděli
12. 6. 2022 od 9:00 hod. u památníku.
Tradičně setkání zahájí pan starosta Josef
Kusebauch, který tuto akci zastřešuje a také
spolu s občany Chabařovic organizačně
zajišťuje. Po jeho slovech bude zahájena
slavnostní bohoslužba, kterou budou
sloužit pražský biskup David Tonzar,
ústecký vikář Vladimír Volráb a farářka
Náboženské obce CČSH v Ústí nad Labem
Henrieta Neprašová. Novinkou tohoto
ročníku bude účast lidí v dobovém oblečení
a po pěveckém a hudebním vystoupení
žáků ZUŠ Chabařovice budou tančeny
izraelské kolové tance. Slavnost bude
ukončena společným posezením u malého
občerstvení. Jste všichni srdečně zváni.
Henrieta Neprašová
farářka Náboženské obce CČSH

Na pravou míru se starostou města
Rada nebo nerada
Nedávno se mi donesla myšlenka, že si
nechávám vše alibisticky schvalovat radou
města a bojím se sám rozhodnout. A jak je
to doopravdy?
Rozhoduje rada a zastupitelstvo města,
starosta tu pravomoc nemá! Zastupuje
město navenek, při jednáních s různými
subjekty, připravuje spolu s úředníky
jednání rady a zastupitelstva. Může svými
myšlenkami a postoji udávat směr, ale
rozhoduje pouze rada a zastupitelstvo.
Starosta
pak
podepíše
dokumenty
a smlouvy. A je to tak správně, protože
rozhodování nezáleží na jednom člověku.
Víc hlav víc ví, a k některým bodům probíhá
diskuse, někdy dost bouřlivá, kde
se hojně argumentuje, než padne
rozhodnutí. Často se rada vydá
přímo na místo, kde se něco řeší
přímo s aktéry.
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A není rada zbytečná, co mít jen menší
zastupitelstvo bez rady? Jednání rady je sice
neveřejné (projednávají se citlivé údaje),
ale výstupem je usnesení a zápis, který
se hned druhý den po jednání zveřejňuje
a rada je pod kontrolou zastupitelstva.
Navíc se koná každých čtrnáct dní
a projednává stále kolem dvaceti pěti až
třiceti bodů. Vydává například souhlasná
stanoviska k výstavbě rodinných domů,
různých přípojek sítí, rozhoduje o věcných
břemenech, pronájmech ap. Dále prověřuje
a předjednává řadu bodů a doporučuje
zastupitelstvu. Je operativní, může jednat
ze dne na den a když je to potřeba tak
i online. Může tak vyřešit řadu věcí bez
otálení. Zastupitelstvo naopak musí mít
týden předem stanovený program.
Často se argumentuje i tím, že by se ušetřily
náklady na radní a zastupitele. V našem
městě pobírají zastupitelé minimální

částku, která jim zdaleka nepokryje čas,
dopravu a telefonní poplatky spojené
s výkonem funkce. Dá se vše tedy zvládnout
bez rady? Ve městě se třemi školami,
městskou policií, bytovým a nebytovým
fondem a dalšími agendami určitě ne.
Pravomoci rady by musel převzít starosta,
ale jeho rozhodování by už bylo bez usnesení
a zápisu. Šlo by rozhodnutí jednoho člověka,
a ten se nemusí rozhodnout správně.

Kolik stojí mlýn
O naši velkou investici se v průběhu příprav
i výstavby zajímá řada médií. Článek si
pak redaktoři poskládají sami, a často
dojde k nepřesnostem, nebo jako zde
k zavádějícím informacím, které se pak
s velkou senzací šíří. Rekonstrukce mlýna už
údajně bude stát 50 miliónů.
Rekonstrukce mlýna má dvě etapy a zatím

se realizuje první. Na ní byla získána dotace
bezmála 20 miliónů korun. Rozpočet byl
39 miliónů, stavba se vysoutěžila za 36
miliónů. Během stavby došlo k různým
změnám, vyvolaným bouráním nebo
objevením věcí, s kterými se při projektování
nepočítalo: muselo se staticky zajišťovat,
likvidovat staré základy po předešlých
stavbách, nebo doplňovat položky, které
nebyly v rozpočtu. Zvláště s rekonstrukcí
starých objektů to není jednoduché. Vše
je zdokumentováno ve změnových listech
a zaneseno v dodatcích ke smlouvě. Konečná
cena by neměla přesáhnout původní

rozpočet i v současné cenové nejistotě.
A kde se vzalo 50 miliónů. Někdo spojil obě
etapy dohromady…

Patří tráva do
kompostéru?
Patří. Kvůli tomu jsme je občanům
poskytovali, aby se snížilo množství
biologického odpadu. Jenže různé zdroje
nebo zaručené zprávy na internetu tvrdí, že
jemně posekaná tráva tam nepatří. Že hnije.

Je pravda, že tráva obsahuje hodně dusíku,
a hlavně je jemná a nedrží mezi sebou
vzduch, který je k úspěšnému rozkládání
potřebný. Do kompostu je proto dobré
přidávat materiály, které obsahují uhlík
a vytvářejí prostor pro vzduch, a to je suché
listí, tráva nebo větvičky i z ostříhaných tújí,
nebo drť z drtiče větví. V materiálu se tak
zachytí vzduch a proces rozkladu na humus
může probíhat.
Josef Kusebauch
starosta města

Naše zahrada:
Univerzální lahoda
A zase se objevuje stará známá otázka
- vyplatí se pěstovat zeleninu? Letos je
dražší i benzín, kterým musíme dojet
do supermarketu, zelenina je dražší, a tak
koupíme par kousků. Stačí vám to? Mně ne.
A ještě ta chemie. Odpovězte si sami.

z výsevů do misky již koncem ledna, a potom
pór zimní, který vysazujeme v červnu až
červenci z výsevů do řádku na okraji záhonu
(v březnu). Pór vysazujeme, když je silný
jako tužka, ale může být i slabší. Důležité je
zastřihnout kořeny i nať o 1/3.

Prvního května jsem sklidil poslední moji
oblíbenou zimní zeleninu. Vydrží celou zimu
venku a na jaře je lahodná. Dnes budeme
hovořit o póru, nebo také pórku a řekneme
si, jak jej můžeme pěstovat celý rok.

A jaké odrůdy zasadit? Všechny odrůdy póru
jsou dobré, já mam oblíbené tyto: jarní
golem a gigante suizo, mají dlouhé světlé
stonky a zimní: odrín, stonek je kratší, ale
spolehlivě vydrží celou zimu venku.

Přesto, že je pór cibulovina, pěstuje se jinak
než suchomilná cibule nebo česnek. Jeho
pěstování je nenáročné, jen musíme dodržet
několik zásad: vysazujeme jej do brázd,
abychom jej mohli zeminou dorovnat
a nakonec, když už je velký, jej přihrnout,
aby nám vznikla co nejdelší vybělená část.
Pórek potřebuje hodně živin a vláhy, jinak
už jen sluníčko a teplo. Sklízet začínáme,
když jej potřebujeme, i když je ještě slabý.
Pro tento případ sázíme póru dostatečné
množství.

Pěstitele pórku trápí vrtalka pórová,
vyvrtává ve stonku chodbičky. Existují
různé metody, jak se před ní chránit, ať jsou
to chemické postřiky, které zavrhuji, tak
různé fólie. Já ji neřeším. V letním pórku se
nedostane hluboko a s listy je odstraním.
Zimní pórek začne na jaře růst a nové listy
vytlačí napadené na okraj. Důležité je, že
mám zeleninu bez chemie.

Abychom pokryli co nejdelší období,
pěstujeme pór jarní (není odolný mrazu)

Foto: Přezimující pór

Pórek v kuchyni upotřebíme univerzálně
do polévek a masových i zeleninových
směsí. Anebo jen tak nasolený a nakrájený
na kolečka na chleba s máslem. Ze zimního
pórku je na jaře vynikající salát, stačí jen

Foto: Sazenice

Foto: Zimní pór

jemně nakrájet, osolit, a pokapat citrónem.
Mým oblíbeným jídlem je zapečený pórek.
Špalíčky rozříznu podélně, vložím okraj
anglické slaniny a obě půlky zamotám. Už
není potřeba ani solit. Přidáme olivový
olej, máslo a trochu balzamikového octa
a pečeme přikrytý 45 minut. Lahoda a skoro
bez práce.
Tak dobrou chuť. Pěstování je zábava.
Josef Kusebauch
starosta města

Foto: Zapékání
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7. Velikonoční jarmark
Po dvou letech se mohl uskutečnit
náš tradiční jarmark. Stánky se krásně
rozrůstají, a já jsem moc ráda.
Kdo se přišel podívat, určitě si vybral
z krásných výrobků a dekorací, ale
i z vynikajících dobrot.
Děti si v dílně mohly vytvořit krásná vajíčka
technikou mramorování a velikonoční
přáníčka. Tímto bych moc chtěla poděkovat
Klárce H. a Klárce M. za školení dětí.
Vystoupily nám děti z mateřské školky,
základní umělecké školy, a jako každý rok
holky zpěvačky Anička, Kačenka a Martinka,
všem moc děkuji.
Počasí nám ale moc nepřálo. To je jedna
z věcí, kterou bohužel neumím zařídit. Ve 13
hodin se přihnala vichřice, která s sebou
vzala spoustu stánků, a ještě více zboží,
které jsme sbírali až na kruhovém objezdu.
Jeden ze stánků uhodil prodejce do hlavy
a nevypadalo to vůbec dobře. Proto jsem

byla nucena venku vše rozpustit. Pak
se zákazníci asi báli dorazit, a tak jsem
předčasně ukončila jarmark i uvnitř sálu.
Tímto se omlouvám všem, co přicházeli,
a už jsme balili.
S týmem jsme měli velkou poradu, kdy
jsme rozhodli udělat velké změny na další
vánoční jarmark, který se uskuteční 19.
listopadu. V sále uděláme menší úpravy
a rozrosteme se o další prodejní stoly.
Už teď víme, že v dílničce se můžete těšit
na vyrábění vánočních ozdob.
Děkuji všem, co mi pomáhají tuto akci
připravovat, bez vás by to nešlo!
Kdyby měl někdo zájem o prodejní místo,
jak uvnitř nebo venku, nebojte se mě
kontaktovat na email kamice@seznam.cz,
budeme moc rádi, že obohatíme naší akci
o něco nového.
Kamila Hlaváčková
organizátorka akce
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