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Sezóna svateb se blíží

Křesťanské Velikonoce

Naše zahrada

Cyklozávod Milada nově v Chabařovicích
Po úspěšném zimním běhu pokračuje
sportovní seriál Milada Tour cyklistickým
závodem.
Velkou novinkou tradičního Cyklozávodu
Milada je změna zázemí. Z Roudníků
se přesouvá nově do většího prostoru
Motoareálu v Chabařovicích.
Se změnou zázemí souvisí i úprava
jednotlivých tras. Kratší trasa je určena pro
sportovce, kteří si chtějí užít pohodovou
vyjížďku v okolí jezera Milada a přitom
zažít atmosféru závodu. To delší trasa bude
o poznání náročnější a prověří odolnost
všech bikerů i mezi kopci Českého středohoří.
Součástí 13. ročníku Cyklozávodu Milada jsou
také oblíbené rodinné a dětské závody. Nejen
pro děti bude připraven zajímavý doprovodný
program. Nebude chybět kvalitní občerstvení
i hudební doprovod. Stejně jako u zimního
běhu dostane prvních 100 přihlášených dětí
krásné funkční tričko zdarma.

dodal ředitel Tour Michal Neustupa.
Registrovat do Cyklozávodu Milada se můžete
na webu www.miladatour.cz až do konce
dubna.
Michal Neustupa
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,,Rád bych tímto pozval všechny občany města
Chabařovice a věřím, že si v motoareálu užijí
společně s námi příjemné odpoledne, ať už
jako aktivní cyklisté nebo jako fanoušci,“
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Výzva nejen k Chabařovickým
K následujícím slovům mne vedou smutné
jevy nejen kolem nedávných vánočních
svátků a oslav nového roku.
Trápí mne to, jakým způsobem a jak bez
ohledu na přírodu, na naši krajinu a zvěř
žijící v ní si děláme, co chceme. Slavíme!
Oslavujeme po celý rok svá životní jubilea.
Hlavně hlučně. Hlavně venku. Hlavně okázale,
a aby nás viděli a slyšeli ti ostatní. Ti, kteří
o to většinou ani nestojí. Ale aby snad věděli,
že na to zkrátka máme!
Nedbáme vůbec na to, že na následky petard,
světelných efektů apod. hyne tak vzácný život
kolem nás. Podílíme se na tom pochopitelně
mnozí z nás už tím, že jakmile se objeví
například kus volného pozemku, musíme
na něm nutně postavit dům. Namísto toho, aby
na takovémto volném pozemku byl rozšířen
parčík, vysázeny stromy atd. S každým novým
domem (stavbou) mizí stromy, křoviska
a jiné porosty, takto přirozená obydlí ptáků
a tak potřebného hmyzu. Ještě nikdy nebylo
na území Chabařovic zastavěno tolik plochy
na úkor původních přirozených cest a luk jako
je dnes.
Pocit velikého smutku na mne padl při zprávě
o úhynu 30 kusů zvířat (goril, šimpanzů
a různých ptáků) v ZOO, v západní části
Německa. Tuto hodně krutou událost podle
TV zpravodajů způsobily tzv. „lampiony
novoročních přání”, kterých bylo na místě
požáru nalezeno hned několik. Tolik krutosti!

I v našem městě bychom se už konečně mohli
zbavit podobných bezduchých akcí jako
je vypouštění balónků s přáními, které již
v několika případech byly nalezeny ve velké
výšce a v útrobách uhynulých ptáků. Ti už
možnost stěžovat si na tento náš nešvar
nemají. Bohužel!

provázený příjemným hlasem vypravěčů
a promítaný na budovu muzea.

Je to prý akce pro děti. Možná. Ale i děti dnes
už chápou, že zvířata na Zemi byla mnohem
dříve než člověk. A jakým právem jim tedy
ubližujeme? Právem silnějšího? Jestliže si
někdo myslí, že ano, pak je to tedy odporné!

Proto vyzývám vás, občany Chabařovic,
ale i vás z okolí! Máte-li pozitivní vztah
k přírodě, bojíte-li se nejen o ni, ale i o zvěř,
o ptáky, hmyz, žijící v ní, připojme se
k úmyslu bojovat o toto všechno krásné,
a nám zdarma dané! Nic nás to nebude stát!
Stačí si představit, jak je příroda krásná,
a jak jí, obzvláště dnes ve světě, většinou
nás lidí, pomalu ubývá. Slavme. Oslavujme.
Ale důstojně! Neubližujme při tom!

Skoro každé dítě má dnes doma nějaké
zvířátko. Už toto mne přesvědčuje o tom,
že se v těchto dětech pomalu pěstuje
cit pro ostražitost před všude číhajícím
nebezpečím na tato zvířátka. Je to všechno
hlavně na nás, na dospělých, jak se budeme
k přírodě a ke zvěři, v ní žijící chovat.
Pozitivně zapůsobila zpráva o tom, že
v národních parcích jsou takovéto hlučné
oslavy nového roku zakázány. Kéž bychom
to dodržovali!

Lidé stáli před muzeem a prožívali přelom
roku určitě duchaplněji, než ti, kteří si myslí,
že alkohol a velký hluk k takovým oslavám
patří.

Velké díky za to, vaše spoluobčanka
Evženie Arnoštová

Starostové několika obcí, kde byly „klasické”
hlučné oslavy plánovány, se rozhodli
takovýto způsob oslav zrušit. Tyto obce
prokázaly, že oslavy mohou proběhnout
důstojně, a přitom v tichosti s ohledem
právě k přírodě. Kéž by to tak mohlo být
po celý rok! Tentokrát byl zrušen novoroční
ohňostroj dokonce i v Praze. Namísto toho
proběhl krásný příběh Praha-Pražané,

Kniha 600 let Šejnova / Bohosudova
Nová kniha Karla Proška byla vydaná na podzim
roku 2019. Z důvodu historických spojitostí
zajímavá případně i pro čtenáře z Chabařovic.
Od konce 14. století přibližně do roku 1577 byly
Chabařovice součástí panství Krupka. Prvním
historicky známým správcem Chabařovic byl
purkrabí krupského hradu Michael, kterému
dne 24. dubna 1393, majitelé panství Koldicové,
dali Chabařovice za jeho věrné služby dědičně
do správy.

Co v knize najdete?
Kniha 600 let Šejnova / Bohosudova obsahuje
staré
texty
o
Bohosudovu
od jezuitského učitele Josefa Knella
a známého severočeského politika
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a historika Hermanna Hallwicha. K tomu texty
týkající se Krupky a krupských památek od dalších
autorů. Kniha v luxusním provedení s šitou
vazbou má více jak 400 stran, je dvojjazyčná
a v příloze obsahuje staré pohlednice města.
Její provedení je v červeném plátně se stříbrnou
ražbou baziliky.

Kde lze knihu zakoupit?
V krámku s dárkovými předměty vedle České
spořitelny na Mariánském náměstí č. 641
v Bohosudově (v budově „rohlíku“). Díky podpoře
Česko-německého fondu budoucnosti kniha stojí
jen 300Kč.
Karel Prošek

Milada Tour odstartoval zimním během
Vyprodaný a rekordní. Zimní Milada Winter
Run nadchl. Kdo čekal o první únorové sobotě
mínusové teploty a desítky centimetrů
sněhu, musel být mírně zklamán. Okolí
jezera Milada přivítalo běžce příjemnými 12
stupni a polojasnou oblohou. Zkrátka ideální
běžecké podmínky. Pořadatelé představili
nové zázemí v Chabařovicích, kde byl pro
závodníky připraven veškerý potřebný
servis. Inovací, oproti loňskému roku, prošly
i jednotlivé trasy. Tradičně pohodovou
a uvolněnou atmosféru dokreslovala dvojice
moderátorů David Cihlář a Marek Vobr, kteří
dokázali vtáhnout do závodu i přihlížející
diváky.

Do závodu se přihlásilo rekordních 564
závodníků!
Delší 12 km trasu zvládl favorizovaný Aleš
Filingr před Janem Žaloudkem a Josefem
Procházkou. Všichni tři se dostali s časem pod
46 minut. Ženský závod vyhrála s náskokem
2 minut Adéla Civínová, druhé místo brala
Simona Nekolová a třetí Jarmila Sobecká.
Na trase 5 km se z vítězství radoval Filip
Drážďanský. Druhé místo patřilo Roy Brunsovi
a třetí Erichu Panitzovi. V kategorii žen vyhrála
Lujza Sláviková před Ivanou Vávrů a Zuzanou
Kotěšovcovou.
Každý ze závodníků se také automaticky
zařadil do seriálového hodnocení jednotlivců.
Opět zajímavá bude i týmová soutěž.
Další závod seriálu Milada Tour se koná
9. května, kdy je na programu Cyklozávod
Milada. I ten mění své zázemí. Po dlouhých
letech v Roudníkách se závod nově představí
v chabařovickém Motoareálu.
Posledním závodem Tour pak bude 6. června
největší akce seriálu, běžecký Milada Run.
Michal Neustupa
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Pověsti z Chabařovic a okolí (6)
Milí Chabařovičáci, mílí čtenáři Chabařovických
novin, dnes zakončíme pověsti z Chabařovic
a okolí. Od příštího vydání se budeme věnovat
Chabařovické vlastivědě. Začneme pivovarem.
Nyní ale ještě k pověstem.

Vytáhla z ní sice velké bohatství, zapomněla
v ní však své dítě. Podařilo se jí k němu dostat
až další rok opět na Květnou neděli.

Ne nadarmo je trpaslík jedním ze symbolů Ústí
nad Labem. Více se dozvíme v následujících
dvou pověstech. Od 80. let 19. století vyráběl
Johann Maresch ve své ústecké továrně
na keramiku skřítky všeho druhu. Dodnes
jsou výrobky jeho fabriky velmi cenným
sběratelským artiklem.

Starý pan Pollak z Přestanova (tehdy Priesten)
výprávěl, jak byl dva dny před bitvou
u Chlumce v noci v 11 hodin zavolán k místnímu
rychtáři. Tam čekali dva francouzští důstojnici.
Chtěli, aby jim někdo ukázal dobrou cestu
přes hranice. Rychtář řekl Pollakovi, že jelikož
se kromě nich v obci již nenachází žádný jiný
dospělý muž, musí vojákům ukázat cestu on.

Jízda skřítků u Ústí
V Mariánské hoře, v té masivní a strmé skále
u Ústí, bydleli odpradávna skřítci. Blízkost
Ústí a hlasité zvonění kostelního zvonu je
však vyhnalo. Museli se stáhnout výše do hor.
Kousek pod Ústím se tedy chtěli dostat přes
řeku Labe. Tři mužíčci přišli k převozníkovi,
který zajišťoval jízdu na druhý břeh, a poprosili
ho, aby je a jejich lid převezl na druhou stranu.
I když převozník viděl jen ty tři mužíčky, loďka
se pohybovala proti proudu jen velmi těžko.
Když už byli blízko břehu, zeptal se ho jeden
z těch mužíčků, co za svou námahu požaduje,
jestli čepici plnou zlaťáků, zlatý kříž nebo by
chtěl raději „bílé rybičky“ (malé stříbrné mince).
Ten chudý skromný muž, který by asi nevěděl,
co si se zlatem počít, si přál „bílé rybičky“. V tu
chvíli začali skřítci ale naříkat a brečet s tím,
že by mu raději dali zlato nebo obzvláště
ten jimi nenáviděný kříž, než aby mu dávali
stříbro, které s velkou námahou sami získávali
v tajných šachtách. Když převozník dostal svou
odměnu a opět se odrazil od břehu, uviděl
údolí plné hemžících se skřítků, kteří si nesli
těžký náklad a pospíchali nahoru do kopců.
Nyní si také uvědomil, proč loďka byla tak
těžká a ponořená.

Jeskyně skřítků v Mariánské skále
Jiní vyprávějí, že skřítci neodešli, nýbrž že se
jeskyně skřítků s jejich poklady v Mariánské
hoře stále ještě nachází. Jeskyně prý začíná
u břehu Labe, sahá skrze celou horu až
do Důlcovského údolí a končí u vesnice
Stříbrníky, která svůj název právě odvozuje
od toho, že hora byla dříve bohatá na stříbro.
Avšak jen jednou ročně, na Květnou neděli,
za ranního svítání je jeskyně otevřená. Jedna
chudá žena, která v ten den nesla
své dítě na ruce, šla kolem Mariánské
hory a uviděla jeskyni otevřenou.
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Pověst z Přestanova roku 1813

Pollak, který sám čtyři roky sloužil v armádě,
si pomyslel: „Až budu na Telnici, skočím ve tmě
do houští a na koních mě tam nechytí.“ Ta věc
se však udála jinak, než si myslel. Když s nimi
došel na silnici, musel se postavit mezi jejich
koně a držet každého z koní za oprať. Každý
z důstojníků současně natáhl kohoutek své
sedlové pistole. Potom mu jasně řekli, že pokud
pustí oprať kteréhokoliv z koní, okamžitě
po něm vystřelí. Nezbylo mu tedy nic jiného,
než oba odvést přes Nakléřov na hranice,
načež byl bez jakékoliv úhony propuštěn.
Zdroj: Heimatkunde des Bezirkes Aussig, Die
Sagen, Rudolf Hübner, 1929

O vzniku Bohosudova
(podle zemských
Šejnov)

desek

správně

Stalo se 16. června roku 1426, v neděli
po svatém Vítu. Husité porazili míšeňské
vojsko, které přišlo na pomoc obléhanému
Ústí. Poražení se tlačili od Ústí směrem
ke krupskému průsmyku. Před valy pevností
Starý dvůr (Althof) a Šejnov (Scheune), dvou
opevněných dvorců pod Krupkou, zůstalo v ten
večer ležet asi 300 katolických německých
rytířů. Byli zde obklíčeni a v nejstrašnější
bojové vřavě padli. Také dvůr Šejnov byl zničen.
O několik let později (1429) byla také Krupka
husity proměněna v trosky. Šest dlouhých let
nebyla o těchto obcích ani zmínka. Obnova
probíhala jen velmi pomalu. Současně
s obnovou dvorce Šejnov (název dle zemských
desek) vznikla v sousedství na území panství
Kyšperk (Geiersberg / Supí hora) kaplička
na počest Bolestné Matky Boží, kam se vdovy
a sirotci chodili modlit za své padlé manžely
a otce. V této kapličce byla malá, zázraky
činící soška Matky Boží s tělem Ježíše na klíně.
Pramen, který tam vyvěral a který se v den

bitvy zabarvil krví, byl modlícími se lidmi velmi
uctíván.
Podle jiné pověsti sošku Panny Marie s Kristem
v lípě schovala jeptiška z kláštera ve Světci,
který byl přepaden, vyloupen a zničen
husity. Několik přeživších jeptišek uteklo
do míst dnešního Šejnova (Bohosudova).
Poslední z nich, která v drsných podmínkách
přežila, schovala zázračnou sošku do lípy.
Tam ji později našla děvečka z Krupky, která
k prameni u lípy přišla sekat trávu. Z trávy
na ní zaútočil had, který rychle zmizel, když se
děvečka podívala směrem na sošku v lípě, ze
které náhle vystoupila záře. Sošku se třikrát
pokusili přenést do kostela v Krupce, vždy se
ale dalšího dne objevila zpět v lípě. Kolem lípy
byla proto nejprve postavena kaplička, později
kostel a dnešní bazilika. Tolik pověst.
Celé místo bylo postaveno jako duchovní
pevnost. Symbolickým číslem celého místa je
sedmička odkazující na sedm bolestí Matky
Boží. V bazilice je sedm oltářů, obléhá jí zeď se
sedmi kaplemi.
Zdroj: 500 Jahre Mariaschein, Josef Knell, 1925

Karel Prošek

Jubilanti
prosinec 2019 - leden 2020
Hnátková Hana
Vrtal Jaroslav
Pokorný Jaroslav
Sigmundová Jitka
Pekařová Zdeňka
Kuchaříková Eva
Pečivová Zdeňka
Danělková Božena
Plíšek Tomáš
Herzinová Irena
Mudrochová Anna
Pohlová Helena
Svoboda Jiří
Staňková Oldřiška

Blahopřejeme
Gratulujeme k životnímu jubileu a přejeme
hodně zdraví.
Martina Průšová

Informace z knihovny
Ráda bych vás seznámila s novinkami a dalšími
informacemi z knihovny v Chabařovicích a její
pobočky v Roudníkách.

někdy si ještě s kamarádem u stolku prohlíží,
co je nového. V další výpůjční den přichází
vrátit vše přečtené, a tak to jde dokola.

Prostředí místnosti skladu, kde se nachází
toaleta, ale zároveň i prostor ke kratšímu
posezení, např. na snězení svačiny, již bylo
v chabařovické knihovně hygienicky ve zcela
nevyhovujícím stavu. Vděk tak patří přístupu
města, které prostřednictvím pracovníků VPP
stavebně zajistilo oddělení prostor toalety
od prostor ostatních. Drobný nábytek,
skládající se z křesílka a stolečku, též zvýraznil
kulturu knihovnického prostředí.

Až bude sucho, plánujeme s některými dětmi,
po dohodě s jejich rodiči, výlet do přírody
na tzv. „čtení v přírodě“. Už se na to těšíme.

Okresní metodické oddělní Státní vědecké
knihovny v Ústí nad Labem, paní Alžbeta
Tománková, se nadále stará o to, aby
chabařovická knihovna nadále každou
poslední středu v měsíci dostávala nové
knihy. V knihovně nadále probíhají setkání
Sdružení chabařovických občanů, zabývající
se historií města a jeho okolím, a to již
od roku 2015. V roce 2019 se sdružení sešlo
celkem patnáctkrát.
Zmínit se chci přeci jen také trochu o dění
uvnitř knihovny. Za tuto zmínku stojí pohled
do knihovny, kde se pohybují ty nejmladší,
děti. Je zajímavé, jak i v dnešní hektické
době plné mobilů, počítačových her atd.,
můžeme spatřit tato mladičká stvoření, dalo
by se říci, s duchaplnými zájmy jako je četba.
Jedním takovým čtenářem je „čtvrťák“ Martin
Hruška. Je bezvadný sledovat tohoto hocha,
jak „hltá“ v regálech to, co ještě nečetl. Knihy
si odnáší domů, pak spěchá na „hasičák“,

A tady pár statistických čísel:

Knihovna Chabařovice – přehled
za rok 2019:
registrovaných uživatelů:
128 (88 dospělých, 40 dětí)
počet návštěv:		
810
počet výpůjček celkem:
1 855
dospělý
naučná
45
beletrie
1 278

děti
37
493

Pobočka Roudníky – přehled za rok
2019:
registrovaných uživatelů:
55 (47 dospělých, 8 dětí)
počet výpůjček celkem: 		
658
dospělý
naučná
51
beletrie
501

děti
16
90

celkem návštěvnost:
1437
z toho:
329 návštěva půjčovny
162 uživatelé internetu
539 návštěva kulturních akcí
210 vzdělávací akce
197 vzdělávací akce mimo knihovnu
dále v knihovně proběhlo:
5 kulturních akci pro veřejnost
3 vzdělávací akce pro veřejnost
2 akce s pořadatelem mimo knihovnu

Výpůjční doby v knihovně
Chabařovice:
pondělí
středa

14 – 16
15 – 19

Roudníky:		
středa
17 – 19
Evženie Arnoštová
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Obnovení provozu na Kozí dráze
Společnost KPT rail s.r.o. byla založena
spolkem s názvem Klub přátel Transverzálky,
který si dal za cíl záchranu tratí, na kterých je
osobní doprava zastavena nebo není silná.
Sekundárním cílem je ukázat, že osobní
doprava na železnici se dá provozovat levně
a efektivně. Spolek je zároveň jediným
majitelem společnosti.
V loňském roce naše společnost obnovila
rekreační osobní dopravu na dvou tratích
v jižních Čechách, konkrétně tratě Dívčíce
– Netolice a Číčenice – Týn nad Vltavou.
Na těchto tratích byla osobní doprava
zastavena cca 7 let.
V oblasti nákladní železniční dopravy jsme
obnovili nakládku zemědělských komodit
na vlečce ZZN Čekanice u Tábora, kde jsme
po 6 letech naložili během 4 dnů 60 vozů
řepky. Díky nám i v následujících letech
zemědělský podnik počítá s přepravou
komodit po železnici. Dále se naše společnost
věnuje v nákladní dopravě přepravě
kalamitního dříví.
Našim záměrem je provozovat drážní dopravu
i na tzv. Kozí dráze, tedy na trati Děčín –
Oldřichov u Duchcova. Vlaky budou vedeny
vždy ve čtyřech párech o sobotách, nedělích
a státních svátcích od 1. května do 31. srpna
2020. Naše vlaky budou vedeny v trase Děčín
– Krupka.
Vzhledem k tomu, že trať je dlouhodobě
správcem infrastruktury, tedy Správou
železnic, vyloučena, v současné době
probíhají jednání o přidělení kapacity
našich vlaků na trať. Naše společnost
obdržela stanovisko Drážního úřadu České
republiky, že správce infrastruktury, tedy
Správa železnic, je povinna v případě zájmu
některého z dopravců na trati umožnit
provozování drážní dopravy.
Vedle provozu vlaků na Kozí dráze
připravujeme i provoz turistické autobusové
linky, která naváže na naše vlaky a propojí
dále Krupku, Přítkov, Proboštov, Novosedlice
a Teplice. Autobus umožní i přepravu dětských
kočárků či jízdních kol.
Jak již bylo zmíněno, bude se jednat
o víkendech vždy o čtyři páry vlaků
a navazujících autobusů. Ve stanici Děčín
hlavní nádraží jsou vlaky přípojné na vlaky
ostatních dopravců, bude tedy umožněn
pohodlný přestup do ostatních směrů, např.
Praha, Bad Schandau, Česká Lípa. V opačném
případě budou naše vlaky odjíždět
z Děčína po příjezdu ostatních vlaků,
bude zajištěno i čekání na přípojné
vlaky v případě menších zpoždění.
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Foto: Kozí dráha nedaleko Děčína Autor: Phoenix CZE – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65025077
První vlakový spoj bude odjíždět před
devátou hodinou ranní z Děčína, stejně tak
první autobus z Teplic. Poslední pár odjíždí
před čtvrtou hodinou odpolední z Děčína.
Naše vlakové spoje budou vhodné i pro
přepravu jízdních kol.
Vzhledem k tomu, že naše společnost
přišla se záměrem provozu na Kozí dráze
až v průběhu letošního roku, nebudou
naše vlakové a autobusové spoje zahrnuty
do systému Dopravy Ústeckého kraje.
Odbavení cestujících jízdními doklady bude
probíhat ve vlacích u průvodčího, nebo
v autobuse u řidiče. V našich spojích tedy
nebudou prozatím uznávány jízdenky DÚK,
ani jiných dopravců. Budou ovšem uznávány
státem nařízené slevy pro žáky, studenty,
seniory a držitele ZTP, ZTP/P. Děti do 6 let
budou přepravovány bezplatně.

do Telnice činí 50 Kč, jízdenka se slevou 75 %
pro děti, studenty a seniory vychází na 12 Kč.
Cena za přepravu jízdního kola činí 25 Kč,
dětské kočárky jsou přepravovány bezplatně.
Konečný jízdní řád vlakových i autobusových
spojů bude zveřejněn s dostatečným časovým
předstihem, v současné době čekáme
na zpracování jízdních řádu ze strany Správy
železnic.
Vedle provozování vlaků na Kozí dráze během
letní sezóny máme záměr i s provozem
zimních turistických vlaků mezi Děčínem
a Telnicí, a zvláštních vlaků v případě konání
významnějších akcí v okolí tratě.
Věříme, že se provoz vlaků na Kozí dráze setká
s kladným ohlasem veřejnosti a budeme se
na vás těšit na palubě našich vlaků.
Jan Kugler

Pro příklad, obyčejná jízdenka z Děčína

Restaurace HOLL
STEAK&PIZZA
Otevírací doba restaurace:
pátek 17 - 22 hod
sobota 11 - 22 hod
neděle 11 - 22 hod
Rozvozy jídla každý den od 10:30 do 21:30 hod.
Cena rozvozu po Chabařovicích je 20,-Kč nebo
osobní odběr zdarma.

oslavy, svatby, apod. Kde je možnost uzavřené
společnosti a vlastní výzdoby. Kapacita
restaurace je 45 míst.

přijímáme

Jídelní lístek a další informace naleznete
na webových stránkách www.hollrestaurace.cz.

Přijímáme také rezervace na narozeninové

Miroslav Srb

Rezervace a rozvoz jídla
na telefonním čísle 606 078 130.

Orkán Sabine v Chabařovicích
Orkán Sabine udeřil plnou silou dne 10. 2. 2020
v dopoledních hodinách také v Chabařovicích.
Naši hasiči byli na orkán připraveni na své
základně, aby mohli včas a rychle zasáhnout.
Jednotka zasahovala na budově Městského
úřadu v Přestanově, kde ulétla část střechy,
a naším rychlým zásahem nevznikla větší
škoda na majetku.
Dále se zasahovalo ve Strádově, kde spadl
strom přes komunikaci. Spadlý strom byl
rozřezán a vozovka uklizena. Další výjezd
jednotky se odehrál na Náměstí 9. května,
kde spadla část tašek ze střechy. Místo bylo
zajištěno a povolán majitel objektu, který
se okamžitě dostavil na místo události. Ze
střechy se sundala část tašek, u kterých hrozil
pád na chodník, který by mohl někoho zranit či
usmrtit. Místo bylo zajištěno a majitel poučen,
co v dané chvíli má dělat. Po ukončení akce
na Náměstí 9. května se na budově Starého
mlýna uvolnil plech díky silnému větru, tak
jsme znovu postavili nastavovací žebřík
a plech ze střechy byl sundán, aby nespadl
a někoho nezranil, nebo nezpůsobil škodu
na majetku. Poslední výjezd byl u betonárky
VHS směr na Roudníky, spadlý strom přes
komunikaci, strom byl rozřezán a vozovka
uklizena. Vše se obešlo bez zranění a větších
škod na majetku.
Všem děkuji za spolupráci, rovněž naší
Městské policii, která také byla součástí
našich výjezdů.
Rudolf Beneda

Přehoupl se rok na číslo
2020, čím byla dvacítka
v dějinách naší vesnice?
Kolem roku 1120 – na úsvitu dějin – byly
Roudníky (tehdy Rudnyk) vlastnictvím
kolejního kostela sv. Apolináře v Praze. Byl zde
významný dvůr, který hospodařil na rozloze
600 měřic (1měřice = 1 918 m²) zemědělské
půdy.
Roku 1420 zastavil císař Zikmund Roudníky
(tehdy Rudnik) Petrovi Skálovi ze Sulevic.
Roku 1920 tvořilo obecní zastupitelstvo 2/3
Čechů a 1/3 Němců.
Roku 1920 byl čedičový lom nad obcí
ve vlastnictví obce a existovaly zde tyto
živnosti: 3 potravinářské prodejny, 1 český
konzum, 1 řezník, 4 hostince, 2 taneční sály, 1
krejčí, 1 holič, 2 prodejny tabáku.

Roku 1920 byl v Roudníkách starostou Jan
Pospíšil.
Roku 1920 bylo v Roudníkách 912 obyvatel,
z toho 663 Čechů.
Prvním řídícím učitelem v české škole
po roce 1919 (tedy i v roce 1920) byl František
Hovorka, kronikář a vlastenec. V Roudníkách
působil až do záboru pohraničních oblastí
v roce 1938. Zemřel v Nelahozevsi u Kralup
nad Vltavou. Podle pamětníků na škole v této
době působili učitelé Ocásek a Traxler.
… a tak šly dějiny ve dvacítkových letech
u nás…
Jaroslava Račáková
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JSDH Chabařovice v uplynulém roce
Výjezdová jednotka má v současnosti 23
aktivních členů. Členové výjezdu se v roce
2019 absolvovali odborný kurz Nositel
dýchací techniky. Kurzu se zúčastnili čtyři
členové výjezdu, školení a kurz proběhly
na požární stanici v Litoměřicích. Tento
kurz slouží k tomu, aby členové výjezdu
mohli používat dýchací techniku při zásahu,
kde hrozí nadýchání se zplodin z hoření.
Členové úspěšně absolvovali kurz a obdrželi
oprávnění Nositel dýchací techniky.

11. 2. Dopravní
Všebořice

nehoda,

směr

Úžín

-

22. 2. Technická pomoc, únik motorové
nafty v ulici V Aleji i Firmy JAPIS
9. 3. Technická pomoc, spadlý strom ulice
Haškova
9. 3. Technická
u Firmy VHS

pomoc,

spadlý

strom

12. 3. Technická pomoc, spadlé stromy
na Koupališti Chabařovice
16. 3. Technická pomoc, únik motorové
nafty směr Přestanov

(akce PKÚ)
1. 11. Požár, kouř, Roudníky
4. 11. Požár
Teplická

automobilu

Chabařovice,

12.11. Dopravní nehoda, Husovo náměstí
21.11. Technická pomoc, Roudníky
25.11. Požár automobilu, Chabařovice
3.12. Požár skládky, Čížkovice č.p.48 Litoměřice
29.12. Požár kůlny, obec Přestanov

15. 4. Požár balíků slámy, Zalužany
18. 4. Požár lesa v obci Přítkov, směr Dubí
25. 4. Požár lesa Krupka, směr Dubí
6. 5. Rybník, uhynulé zvíře
9. 6. Požární asistence na ploché dráze
17. 6. Únik motorového oleje v ulici Marie
Kršňákové 123
25. 6. Požár, lesní porost směr Přestanov
u hlavní silnice E442
1. 7. Technická pomoc, zalévání stromků,
Chabařovice
5. 7. Technická pomoc, zalévání stromků,
Chabařovice
22. 7. Požár, travní porost Teplická 722,
směr Přestanov
24. 8. Technická pomoc, vysypaný asfalt
od ulice Nádražní směr Husovo náměstí
Chabařovice
3. 9. Technická
obtížného hmyzu
4. 9. Dopravní
Kršňákové 123
V roce 2019 se naše jednotka zúčastnila 32
mimořádných událostí:
4. 2. Požár na Benzinové pumpě ONO
v Chlumci (rozvodna)
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7. 2. Dopravní nehoda, Ústecká
ulice směr Předlice

pomoc,
nehoda,

odstranění
ulice

Marie

9. 9. Dopravní nehoda, Náměstí 9. května
Chabařovice
19. 9. Požár, Náměstí 9. května Chabařovice
9.10. Dopravní nehoda, směr HRBOVICE
(taktické cvičení IZS)
19.10. Požární asistence na jezeru Milada

Dále proběhlo taktické cvičení, dopravní
nehoda linkového autobusu a dodávky.
Naše jednotka se cvičení zúčastnila. Cvičení
proběhlo ve večerních hodinách v obci
Hrbovice.
Pomáháme našemu městu při různých akcích:
zajištujeme požární asistence při plesových
zábavách, pálení čarodějnic, při tradiční
Chabařovické pouti, vánočním jarmarku,
a rozsvícení vánočního stromku, v parném
počasí zaléváme stromy v našem městě.
Jsme k dispozici i našim malým hasičům, kde
sloužíme jako technická četa.
V
květnu
navštívil
naší
hasičskou
zbrojnici kontrolní orgán z HZS Ústeckého
kraje. Velitel jednotky musel předložit
dokumenty, které obsahovaly: jmenovací
dekret, seznam členů výjezdu, prokázání
odborné způsobilosti členů výjezdu, zprávy
o zásahu, preventivní prohlídky členů
výjezdu, technickou připravenost, technické
prohlídky automobilů v IZS, výbavu a zásobu
pohonných hmot, evidenci údržby a zkoušky
výjezdových automobilů, evidenci chemické
a technické služby, revize dýchací techniky,
uložení dýchací techniky, revizi technické
služby. Vše bez závad. Jedna jediná závada
byla oprávněná, a sice uložení proudnic
a vybavení k zásahu nebylo upevněno. Závada
byla odstraněna.

Oprava a údržba výjezdové techniky: techniku
jsme si svépomocí opravili sami. Výměna
olejových náplní, akumulátory na výjezdovém
autě Liaz, výměna pneumatik, oprava řízení
na automobilu Avie. Provádíme běžnou,
pravidelnou údržbu vozidel.
V měsíci září nás navštívilo teplické
gymnázium, 1. ročník. Žáci byli z návštěvy
naší zbrojnice velice nadšeni, vyzkoušeli si
výzbroj a výstroj, a nás jejich návštěva moc
potěšila. Odcházeli velice nadšeni, příští rok
se budeme těšit na další jejich návštěvu.

Jsem potěšen a hrdý, že jsem velitel této
jednotky v našem městě. Jsme nedílnou
součástí našeho města, a vždy rádi pomůžeme
všem občanům Chabařovic a Roudníků,
nejen při mimořádných událostech. Na závěr
bych chtěl poděkovat za skvělou spolupráci
s Městskou policií Chabařovice a s úředníky
našeho města.
Rudolf Beneda

Jinak jsme zbourali stávající nevyhovující
železný plot, a postavili jsme si svépomocí
nový, betonový. Materiál nám hradilo město
Chabařovice. Došlo i na výměnu jedněch
garážových vrat, které byly rezavé, a jejich
oprava by byla nákladná a neekonomická,
proto jsme nechali namontovat průmyslová
roletová vrata. Vrata zaplatilo město
Chabařovice.

Středisko služeb města Chabařovice
v roce 2019
Ve středisku služeb pracovalo na začátku
roku 2019 celkem 8 pracovníků. 4 pracovníci
s trvalým pracovním poměrem na dobu
neurčitou, z nichž jeden je obsluhou
na sběrném dvoře v Chabařovicích, dva
pracovníci na dobu určitou a dvě pracovnice
od Úřadu práce, které svou činnost ukončily
31. 1. 2019.
Od 1. 2. 2019 nastoupila jedna pracovnice
na dobu určitou jednoho roku a celkový počet
se ustálil na 7 lidech. V tomto počtu vykonávali
zaměstnanci městského úřadu veškeré práce,
kterých bylo třeba do 1. 8. 2019, kdy nastoupil
jeden pracovník opět na dobu určitou
jednoho roku a počet se ustálil až do konce r.
2019 na celkových 8 zaměstnancích Střediska
služeb města Chabařovice.
Zaměstnanci střediska služeb zajišťovali tyto
úkoly:
vyvážení odpadkových košů v Chabařovicích
i v Roudníkách
sekání trávy na určených lokalitách včetně
odvozu trávy, dále pracovníci zajišťují sekání
trávy v areálu sportovních oddílů volejbalu
a ve sportovním areálu ZŠ

sekání trávy na hřišti mateřské školy,
v areálu základní školy včetně zahrady, sekání
trávy na hřišti u hřbitova
práce spojené s konáním Chabařovické
poutě
práce spojené s otvíráním a zavíráním
sezóny na jezeře Milada
práce spojené s běžeckými a cyklistickými
závody na jezeře Milada
průběžný úklid
svářečské a údržbářské práce
zednická údržba
obsluha kontejnerových dvorů
výkopové práce pro veřejné osvětlení

každoroční zdobení a rozsvěcení vánočních
stromů v Chabařovicích.
Pracovníci střediska prováděli během roku
mnoho jiných drobných prací, které bylo
nutné provést. Na kontejnerovém dvoře
v Roudníkách je zajišťován chod dvora
pracovníkem na DOPP a v Chabařovicích je
chod dvora zajištěn pracovníkem Střediska
služeb.
Všichni zaměstnanci Střediska služeb jsou
proškoleni v BOZP a PO, jsou vybaveni
předepsanými
osobními
ochrannými
a pracovními prostředky. Pracovníkům jsou
poskytovány nápoje a prostředky na osobní
hygienu. Proškoleni v BOZP a PO jsou taktéž
pracovníci na DOPP. Každý den se vede výkaz
docházky. V hodnoceném období nedošlo
k žádnému pracovnímu úrazu.
Luboš Mráz

rozřezávání padlých stromů po větrných
kalamitách
úklid KD Zátiší a městského úřadu
úklid města a hřbitovů v Chabařovicích
a Roudníkách
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Roudníky v zimě
potom ho dobře prodat, ochočit medvěda
tak, aby tancoval, zaplatit medvědáře, neopít
harmonikáře, připravit svařák pro hosty.
Všechny pobavil DJ Venca. Místní recesisté
trénovali, aby vše vyšlo, jak mělo. V den
D starosta povolil průvod vesnicí, všichni
splnili, co slíbili, legrace jsme si užili i dlouho
po večerce.

do pevnosti Königstein k našim severním
sousedům. Plný autobus Roudničáků
absolvoval prohlídku pevnosti, divadlo pod
širým nebem, vánoční trhy se svařákem
a klobásou. Při návratu si všichni naplnili
tašky štolami, marcipánem a dalšími
pochoutkami v Realu v Pirně.

Pohyb je život
Od ledna se schází sportovní nadšenci
v komunitním centru při sportovních
hrátkách ve středu od 17:00 do 19:00 a v neděli
od 18:00 do 20:00 hodin. Hrají stolní tenis,
badminton a dámy se „mučí“ na rotopedech,
spinningových a podobných strojích, které
svezly ze svých domácností, neboť ve skupině
se „to lépe táhne“.

V současné době připravujeme:
Havárie

Mikuláš
Sobota 7. prosince byla poznamenána v naší
vesnici již tradičně, a to příchodem Mikuláše
s družinou. Tentokrát byl zimní podvečer
obohacen vystoupením žáků tanečního
a hudebního oddělení Základní umělecké
školy v Chabařovicích, vystoupením děvčat
z tanečního klubu Gebert a již stálého DJ
Vencou. Děti si odpoledne užily, stejně jako
jejich rodiče večer, dle svých představ.

Výlet před Vánoci
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Následující sobotu jsme uskutečnili
předvánoční výlet za hory, a to

V několika dnech jsme se museli vrátit
do reálných problémů naší vesnice –
nefungovalo topení v kulturním domě. Díky
operativnímu zásahu pracovníků města
bylo opraveno během 3 dnů. SLÁVA, vánoční
večírek „Roudniček“ se mohl uskutečnit tak,
jak byl naplánován.

Silvestr
Byl již tradičně slaven v hospodě „Na Můstku“,
kde sousedské posezení končilo, jak se říká
za ranního kuropění a s východem slunce.

Masopust
Leden byl již pátým rokem poznamenán
přípravami na masopust. Tentokrát byl
plánován na sobotu 25. ledna, vše vyšlo dle
našich představ. Museli jsme zkrotit koně,

v sobotu 4. dubna bude předvelikonoční
výtvarná dílna (pletení pomlázek a malování
vajíček)

ve čtvrtek 30. dubna budeme na Čerpačce
pálit čarodějnice
v sobotu 30. května se uskuteční sportovní
den na hřišti – memoriál Míly Moce a Dětský
den, ve spolupráci s chabařovickými hasiči
20. červen je vyhrazen pro Letní slavnost
spojenou se setkáním přátel a rodáků naší
vesnice
Všechny čtenáře Chabařovickým novin zveme
na všechny naše budoucí akce.
Jaroslava Račáková

Objednejte se na dentální hygienu
v Chabařovicích
Co je vlastně dentální hygiena a proč
je dnes tak důležitá?
Pryč jsou doby, kdy překročení 40. roku
věku znamenalo nejen blížící se odchod
do důchodu, ale i postupnou ztrátu zubů.
Dnes již víme, že za ztrátu zubů, kazivost, ani
zánět dásní nemůže genetika, ale pouze naše
péče o své zuby.
Ve skutečnosti jediné, co po rodičích dědíme
a stejně tak předáváme svým dětem, je vztah
právě k zubnímu kartáčku a pravidelnosti
čištění. Každý z nás se totiž rodí s přibližně
stejným počtem zubů, které jsou připraveny
při správných podmínkách vydržet a sloužit
v našich ústech i jedno století.
Na základě tohoto zjištění se vyvinul nový
a stále více žádaný obor dentální hygieny,
který si klade za cíl nejen naučit nejmladší
generace zodpovědnému přístupu k zubní
hygieně, ale i starším ročníkům ukázat, že
stojí za to bojovat o každý zbývající zub.
Protože ani sebelepší náhrada není schopná
na 100 % naplnit funkci zdravého zubu.
Pojďme si nyní společně zodpovědět pár
otázek, které se před první návštěvou
dentální hygieny mohou objevit.

Co vás čeká během návštěvy dentální
hygienistky?
První návštěva dentální hygienistky je
obvykle čistě preventivní výkon, jenž si klade
za cíl odstranění zubního kamene, povlaku
na zubech a jiných nečistot, které nemají
v dutině ústní být. Poprvé se to však ne vždy
stihne během jediné návštěvy.
Díky dentální hygieně dochází k redukci
bakterií, tedy i ke snížení rizika infekce,
parodontitidy a také k prevenci před zubními
kazy, protože i ty má bakteriální původ.
Během dalších pravidelných návštěv probíhá
v podstatě totéž, jen v menším rozsahu.

Pravidelnost
k úspěchu

návštěv

je

klíčem

Na prevenci se dochází jednou za šest měsíců,
tedy dvakrát ročně. A to z toho důvodu, že
efektivita čištění především zadních zubů
ani s používáním mezizubních kartáčků a nití
většinou není tak vysoká. Pro pacienty totiž
není snadné se k zadním zubům dostat, a co
člověk nevidí, to ho až tak netíží. Navíc zánět
dásní či kaz v počátečním stadiu nebolí a nijak

se neprojevuje. Zpravidla jednou za půl roku
je tedy třeba mezizubní nánosy odstranit.
U dětí má pak zubní hygiena i význam
psychologický, je třeba neustále motivovat
k čištění a udržování správných návyků
do věku, kdy se čištění stane každodenní
samozřejmostí.

parodontózu).
Samozřejmostí
těchto
nepříznivých podmínek v dutině ústní je
zvýšená bolestivost a krvácivost dásní, otoky,
viklavost zubů a nepříjemný zápach z úst.

Pravidelnost je důležitá. Efekt je pak i v tom,
že díky pravidelným návštěvám je čištění
rychlejší, pacientovi příjemnější a je více
času na instruktáž i podporu. Když k nám
lidé chodí pravidelně, nánosů na zubech mají
méně. U pacientů, kteří chodí nepravidelně
nebo po delších časových úsecích, většinu
času určeného pro zubní hygienu zabere
čištění. Přitom čím déle nános v ústech
je, tím odolnější je vůči odstranění; pak to
může být citlivé až bolestivé, méně příjemné
a zdlouhavé.

Tím je jen a pouze kartáček. Ač na nás ze
všech stran skáčou reklamy na zázračné
pasty a ústní vody, nenechte se zmást.
Bakterie jsou odolné, ústní voda je pro ně
pouze jako parfém a rozhodně žádnou z nich
nezabije ani nezničí. A už vůbec ne ve stádiu
lepivého povlaku a kamene. Pouze pravidelné
mechanické rozrušení na všech ploškách
zubu může předejít všem výše vyjmenovaným
nepříjemnostem.

Proč je potřeba plak a zubní kámen
z úst odstraňovat?
Zubní plak je povlak, jenž vzniká částečně
ze slin a částečně ze zbytků jídla. Tento
produkt pak dále zpracovávají bakterie.
Plak se na zubech tvoří neustále a téměř
ihned po vyčištění zubů. Pokud tedy není
hygiena důsledná, povlak na zubech zůstává
a způsobuje vznik zubního kamene. Věděli
jste, že zubní kámen je asi 3 týdny nevyčištěný
plak? Plak po nějaké době začne vlivem sliny
mineralizovat, tedy tvrdnout a už se běžně
dostupnými prostředky dentální hygieny
stává neodstranitelný. Platí zde přímá
úměra, čím je plak starší, tím je tvrdší a hůře
odstranitelný.
Plak i kámen nadále slouží jako podklad
pro další množení bakterií, nejen těch
způsobujících zubní kaz, ale i těch
způsobujících záněty dásní a kosti (tzv.

Vzniku plaku zabrání jeden účinný
prostředek

Návštěvy dentální hygienistky se není
třeba obávat, při zvýšené bolestivosti může
ošetřující podat umrtvující sprej na dásně
případně pak domluvit další návštěvu
s klasickou injekční anestezií, po které už
opravdu nic neucítíte.

Objednejte se na dentální hygienu
v Chabařovicích
A dobrá zpráva na závěr? Na dentální hygienu
v našem zdravotním středisku se může
objednat kdokoliv. Není třeba být naším
pacientem, rády v naší ordinaci přivítáme
jakéhokoliv zájemce o lepší čištění a zdravý
životní styl.
Více informací o naší ordinaci, včetně
objednání naleznete na webových stránkách
ordinace www.roseadent.cz, či na telefonním
čísle 604 605 556.
Markéta Benešová
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Křesťanské Sezóna svateb se blíží
Velikonoce
Víte, že vrcholem církevního roku je Slavnost
vzkříšení Páně? Církev v roce 1956 upravila
obřady a vrátila jim starokřesťanský ráz.
Velikonoce připadají na neděli po prvním
jarním úplňku. Tak se oddělují od židovského
kalendáře.
Popeleční středa, která je pro křesťany
přísným půstem, připadá tento rok na 26.
února. Po ní pak pro křesťany začíná
čtyřicetidenní postní období. Toto období má
člověka vést k pokání, očistě a k pokoře. Den
před Popeleční středou končí masopustní
veselice a jiné zábavy.
Téměř v celém křesťanském světě se tato
tradice dodržuje. Všichni máme možnost
zhlédnout v televizi záběry například z Ria
de Janeira, kde v týdnu před začátkem
čtyřicetidenní postní doby tyto oslavy vrcholí.
Ačkoli jsme křesťanskou zemí, připadá mi,
jako kdyby právě v tuto postní dobu byly
každoročně u nás, v Chabařovicích, a okolí
plakátovací plochy polepené pozvánkami
k plesům a jiným zábavám. Nejenom to. I okna
domů se plní všemožnými ozdobami, vajíčky,
zajíčky. A opět se předháníme, kdo toho bude
mít víc a kdo dřív. Pro děti je to pochopitelně
objekt zvědavosti, objekt ke koukání.
Jak ale chceme vést mladou generaci
k dodržování tradic! Předkládáme jí to úplně
jinak, než by mohla znát. Je to veliká škoda.
Na 5. dubna tohoto roku vychází tzv. Květná
neděle. V kostelích se v tento den světí zelené
ratolesti, například kočičky a začíná svatý,
jinak také pašijový týden: Zelený čtvrtek,
Velký pátek – den přísného půstu, kdy si
připomínáme památku utrpení Krista. Bílá
sobota – tzv. vigilie (noční bdění). Tehdy
se světí křestní voda a obnovují se křestní
sliby. Křtí se také dospělí, kteří se na křest
připravovali. Končí také postní doba. Letos
křesťané slaví Zmrtvýchvstání Páně v neděli
12. dubna. Tehdy teprve začíná velikonoční
doba. Ta trvá až do 31. května, kdy začíná
nejdůležitější křesťanský svátek – Seslání
Ducha svatého. Lidově nazývaný letnice.
Mějme na paměti alespoň některé tradice
krásných křesťanských svátků celého
církevního roku. Toto, a také
požehnané svátky Vzkříšení!
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Evženie Arnoštová

Venku se počasí stále nemůže rozhodnout,
zda už začne jaro nebo se paní Zima ještě
pokusí o sněhový zázrak, ale jedno je jisté na naplánování dokonalé svatby je nejvyšší
čas. Kromě seznamů hostů, vybrání těch
nejkrásnějších šatů či vhodné restaurace
ke svatební hostině je především důležité
místo, kde si snoubenci řeknou své ANO a dají
si své první novomanželské políbení.
I město Chabařovice se může kromě klasické
obřadní síně pochlubit výjimečným místem
k pořádání svatebních obřadů, které vykouzlí
tu pravou romantickou atmosféru - lesopark
Friedrich. V loňském roce bylo na Friedrichu
uskutečněno 5 svatebních obřadů. Každý
z nich byl originální, ať už svojí výzdobou
nebo hudbou, která snoubence doprovázela
před obřadní bránu. Jedno ale měli společné krásný zážitek, na který budou novomanželé
a jejich hosté dlouho vzpomínat.
Svatební obřady na Friedrichu se provádí
od dubna do září. Více informací na webu
města, osobně na matrice MěÚ Chabařovice či
telefonicky na čísle 475 225 005. Budu se těšit
na spolupráci a co nejvíce vám zpříjemnit váš
„velký den“.
Martina Průšová

ŽILI MEZI NÁMI: Fügnerové
Fügnerové, víme, o koho se jedná? Nevíme?
Neva, napovím. Franz Josef Fügner. Stále nic?
Přidám, Fügnerové Roudníky. A stále nic přidám víc: Fügnerové Roudníky a Zalužany.
Tak ještě jednou a naposled: Fügnerové
Roudníky, Zalužany a Teplice.
Pokud ani tak nic, asi byste sáhli po Dějinách
města Chabařovic. Vydání rok 1998. Spočítal
jsem to, ve jmenném rejstříku se nachází
celkem 760 jmen. Ale chyba lávky. Jsou
tam jména jako např. Krause Hans, běžný
měšťan, Löwe, obecní sluha, ale o Fügnery
tam nezavadíte! Dle mého názoru je to další
nedostatek uvedené publikace. Tu sepsali
přední regionální historici, kteří si předtím
také nevšimli, že zde žila početná židovská
komunita, která ovlivňovala život města
po všech stránkách. A nakonec skončila
v plynových komorách nejobávanějších
evropských lágrů. Holt si nevšimli, stane se.
Posuďte sami. V roce 1908 byla u příležitosti
šedesátiletého panování jeho majestátu
císaře Franze Josefa I., Čechy posměšně
nazýván jako Franta Špacír, nebo Franta
Procházka, vydána slavnostní publikace
VELKÝ PRŮMYSL RAKOUSKA. Proč Franta
Procházka? To když byl na jedné fotografii
v novinách zvěčněn, kterak prochází mostem
nad řekou s podtitulkem „Procházka
na mostě“. Do této publikace, která má víc než
400 stran, se z Teplic dostaly pouze 3 veličiny:
Reginald Czermack, největší hasič Rakouska
- Uherska, knížecí claryovský pivovar
v Trnovanech a „náš“ Franz Josef Fügner. To
jistě stojí za pozornost. Jeho otec Franz Anton
Fügner, je zakladatel dynastie rodu Fügnerů,
kteří se prezentovali v několika oborech
od Roudníků přes Zalužany, Chabařovice,
Modlany a skončili v Teplicích. Tam mají
na místním hřbitově i hrobku, foto přiloženo.

letech na návsi statek s čp. 1. Již není, spatřit
jej můžete jen na přiložené fotografii.
Původně patřil rodině Reichlové. V roce
1794 si vzal Rosinu Reichlovou Franz Anton
Fügner, původem z Unčína a společně
začali na zmíněném statku hospodařit.
Když se začalo zužitkovávat místní uhlí,
F. A. Fügner obnažil v jižní části Roudníků
výchoz uhelné sloje, koňskými povozy
převážel uhlí do Ústí na přístaviště k Labi
a prodával jej do Německa. Jeho syn, Anton
Fügner, je považován za pionýra severočeské
hnědouhelné těžby. Zavedl, jako jeden
z prvních, šachty se strojním vybavením.
Firma Fügner-Schacht se stala první montánní
(hornickou) společností severozápadního
hnědouhelného revíru. Těžební činnost
Fügnerové rozšířili zejména po zprovoznění
„uhelné železnice“ v roce 1858 z Ústí do Teplic,
která byla postupně prodlužována do centra
severočeské hnědouhelné pánve. Po rodové
linii se Franz Fügner stal v roce 1872 starostou
Roudníků. Fügnerové přesídlili i do Zalužan,
kde v okolí vyhloubili několik dolů jmen
Maria Theresia-Schacht I, II a III a Segen
Gottes. Dále pak Wenzel-Schacht a GiselaSchacht. Již v Roudníkách a Zalužanech
rozšířili podnikatelské aktivity o stavební
činnost. Mezi obcemi Roudníky a Modlany,
si nechali postavit od stavitele Ing. Rudiho
Waltera z Chabařovic cihelnu s obytnými
domy, místně nazývanou jako Fügnerka.
Stavební činnost Fügnerů pro obec Modlany

je zaznamenána například i v předválečné
kronice Modlan. Budovy zmíněné cihelny
byly obývány ještě krátce po válce, dnes již
jsou na místě jen nepřehlédnutelné ruiny.
Posledním nájemníkem bývalé cihelny
byl Evald Wavra. Při rozšiřování dalších
podnikatelských aktivit rod nakonec přesídlil
do Teplic. Potřebovali prostor. Tam Fügnerové
již vlastnili i fabriky. Jenom jako vlastníci dolů
od Roudníků po Bílinu zaměstnávali kolem
tisícovky horníků! Mimo jiné obchodovali
i s realitami. V roce 1915 prodali své hlavní
důlní podstaty sklářské židovské rodině
Fischmannů z Teplic a ponechali si jen důl
jména Fügner-Schacht v Bílině. O tom se
podrobněji zmiňuji v publikaci s názvem
Smutný příběh Židů nejen v Chabařovicích.
Zbývající část rodiny byla po 2. světové válce
zařazena do odsunu a žije v Německu. Jejich
hrobku na hřbitově v Teplicích, hned pod
správní budovou, do dnešních dnů obstarává
pán z Trnovan.
Zhodnoceno, podtrženo. Když se v Dějinách
města Chabařovic našlo místo pro obecního
sluhu Löweho, jistě by tam patřili i Fügnerové,
kteří tam, bohužel, nejsou. To mi asi dáte
za pravdu.
Stanislav Sochocký

Ale od počátku a jenom letem světem.
V Roudníkách, které jsou dnes součástí
Chabařovic, existoval ještě v poválečných
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Kultura je naše parketa
Žáci chabařovické základní umělecké školy
se v zimních měsících představili při mnoha
kulturních akcích. Letošní plesová sezóna
byla pro školu nejvýraznější za poslední léta.

Orchestr
„Chabakus“
pod
vedením
Bc. Jiřího Straňka zahrál na Školním plese
v Chabařovicích a také se postaral o úvodní
hudební hodinu na Plese města Chabařovice.
Návštěvníkům školního plesu žáci tanečního
oboru zatančili „Piráty z Chabařovic“, když
s touto choreografií vyhráli nedávnou soutěž
Dance on live ve Cvikově. Zatančili také disco
dance sóla a duet moderního tance. O kulturní
program na plese města jsme se postarali
již podruhé v řadě, dívky z II. a III. ročníku
zatančily choreografii „Duha“ a duet Friends
Forever. Byli jsme také hosty na Tanečním
plese v Chabařovicích a na několika plesech
v Chlumci a Libouchci, kde má škola svá
odloučená pracoviště. A v Tisé jsme tančili
choreografii “Námořnice“.

Mimo plesy jsme hosty dalších kulturních
akcí v okolí. Úspěch slaví pěvecké oddělení.
V soutěži Česko zpívá 2020, postoupili čtyři
žáci do výběrového kola. Z přihlášených 405
zpěváků postupovalo 212. Další kola je čekají,
takže jim moc držíme palce.
Ani
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výtvarníci
nezůstávají
pozadu.
Od podzimu navštěvuje část žáků
Domov pro seniory v Chabařovicích
i v Chlumci, kde společně s klienty
tvoří, spolupracují a poznávají se

navzájem. Děti jsou nadšené a seniory tato
spolupráce nabíjí energií, která jim prohlubuje
chuť do života. Další část dětí spolupracovala
s grafikem při práci na iPadech, z této
spolupráce vzešlo mnoho krásných prací.
Ty budou k vidění v prostorách ZUŠ v jarních
měsících. Spolupráce s takovým odborníkem
je pro naše žáky ojedinělá a velmi přínosná.
Taneční obor kromě mnoha veřejných
vystoupení a soutěží připravil v únoru
dva vlastní celovečerní koncerty, kde se
představily děti všech věkových kategorií.
Část žáků pak byla na projektovém dni
v Národním divadle v Praze, kde pro ně první
sólista Ondřej Vinklát a demi-sólista Marek
Svobodník připravili workshop moderního
tance. Žákyně se učily kromě techniky
i segmenty z představení, které v nynější době
oba lektoři hrají. Dále budou naši tanečníci mít
možnost rozvoje při workshopu pod vedením
Petry Parvoničové, která je v současné době
jedna z nejlepších muzikálových choreografů
v České republice. Pro její nabitý program
bylo velmi složité najít termín workshopu, ale
nakonec se povedlo a do Chabařovic přijede.

Žáci hudebního oboru se kromě hraní
ve školním orchestru prezentují na interních
koncertech školy a na třídních přehrávkách.
Tyto akce jsou sice komornějšího charakteru,
ale neubírají nic z uměleckého zážitku
a kvality. Jsou přístupné široké veřejnosti,
takže pokud si zájemci chtějí zpříjemnit
některý podvečer, termíny všech koncertů
jsou zveřejněny na webových stránkách školy.
Protože se věnujeme nejen klasické hudbě,
připravili jsme v lednu koncert filmové hudby,
proběhl v KD Zátiší. Zazněly známé melodie
z filmů Star Wars, Piráti z Karibiku, Kmotr, Noc
na Karlštejně a jiné.
V únoru a březnu probíhaly v naší škole
soutěže vypsané MŠMT. Hostili jsme okresní
kolo hry na kytaru a hry na smyčcové nástroje.
Výsledky v době uzávěrky Chabařovických

novin ještě neznáme, ale věříme v úspěchy
našich žáků i v hladký průběh soutěže.
Na jaře nás čeká celá řada veřejných
vystoupení a soutěží. Pro nejmenší diváky
chystáme muzikálek, Ať žijí duchové. Toto
představení budeme hrát jak pro školky,
tak odpoledne pro veřejnost. Vstupné bude
opět dobrovolné, stejně jako u muzikálu
Včelí medvídci, který jsme hráli v roce
2019. V muzikálu se představí mnoho žáků,
výtvarný obor chystá kulisy, zpěváci své
pěvecké party, taneční obor pohybovou
složku a literárně-dramatický obor některé
hlavní role s mluveným slovem.
Ve spolupráci s ostatními základními
uměleckými školami v Ústeckém kraji
chystáme 15. května v Teplicích v rámci akce
ZUŠ OPEN festival. Tento festival potrvá
celý den. Bereme ho jako oslavu umění,
oslavu tradičního a jedinečného kulturněvzdělávacího bohatství, kterým Česká
republika disponuje a na kterém se podílí
systém základního uměleckého vzdělávání.
Tento systém přináší dětem široké možnosti
seberealizace a volnočasových aktivit
na vysoké úrovni. Děti vzdělává nejen
v oblasti hudební, ale prohlubuje jejich
sociální, inteligenční rozvoj a podporuje
týmového ducha.
Mnoho akcí chystáme jak pro žáky, tak pro
veřejnost. Snažíme se, aby každý žák školy,
kromě studia zvoleného oboru, dostal i něco
navíc. Ať je to osobní setkání s těmi nejlepšími
profesionály v oboru, vlastní vystoupení
před publikem, cesta do míst, kde ještě
nikdy nebyl nebo spolupráce na muzikálu
a mnoho dalšího. Chceme vychovávat dobré
absolventy a snažíme se, aby jejich stávající
zájmy zůstaly jejich zájmy po celý život a aby
na studia u nás měly krásné vzpomínky.
Pro aktuální informace sledujte naše stránky
www.zuschabarovice.cz, facebook školy
a nástěnky.
Táňa Dědovská
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Klub Mladých Motorkářů Chabařovice
&

MX Kids Academy Dobřany

Závody v Motocrossu
Motoareál Chabařovice

25.1. - Hudební večer
8.2. - Hudební večer
21.2. - Bluegrass session no.1
22.2. - Hudební večer
7.3. - Hudební večer
14.3. - Hudební večer
4.4. - Hudební večer
18.4. - Autocross
23.4. - SC mini cup
RALLYE AUTOCROSS
1.5. - SC mini cup
2.5. - MX mini cross Tomanon cup 2020
9.5. - Milada tour - cyklozávod
16.5. - Autocross
23.5. - Memoriál J. Hurycha na ploché dráze
30.5. - Flatt Track - americká plochá dráha
6.6. - Motochaba 2020 - 14. motosraz
13.6. - Dětský den
20.6. - Autocross
24.6. - KMM - závod v motocrossu
5.7. -1. liga ČR závody na ploché dráze
22.8. - Autocross
12.9. - Chaba Music Night - festival
17.9. - SC mini cup
19.9. - Autocross
26.9. - Jawa - ČZ sraz - 6. motosraz
3.10. - MX mini cross Tomanon cup 2020
17.10. - Autocross + vyhlášení
24.10. - Hudební večer
7.11. - Autocross - o kapra
14.11. - Hudební večer
19.12. - Bluegrass jam session

2.5.
6.6.

24.6.

26.9.
3.10.

Motoareál Chabařovice Nádražní 711, Chabařovice

INTERCARS CUP 2020

seriál automobilových závodů:

18.4.
16.5.
20.6.

22.8.
19.9.
17.10.

7.11

+ vyhlášení závodů

... o vánočního kapra
Od:11:00 hod.

vstupné: 30.- kč
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S blížícím se jarem očekáváme další
aplikaci digestátu…
V prosincovém čísle jsem vás informoval
o tom, že odvolací řízení skončilo, v době
uzávěrky jsme ale neměli veškeré podklady
k dispozici. Nyní je máme, a rozhodnutí MŽP
nám radost neudělalo. Digestát je hnojivo,
je považován za výrobek, a na pole se bude
moci aplikovat i nadále. Snaha Krajského
úřadu Ústeckého kraje byla ta, aby se digestát
posuzoval z pohledu zákona o odpadech,
bohužel MŽP rozhodlo, že výklad právní
definice Kraje je nesprávný a rozhodnutí Kraje
bylo zrušeno.
Téma zápachu z digestátu bylo zmíněno
rovněž na setkání s ministrem Brabcem v Ústí
nad Labem dne 30. 1. 2020, kde vystoupil
pan starosta Kusebauch a upozorňoval
na obtěžování zápachem vč. výsledku
odvolacího řízení, se kterým samosprávy
nesouhlasí, a avizoval panu ministrovi podání
rozkladu.
V uplynulých dvou měsících jsme tak
podrobně nastudovali související dokumenty,
proběhla řada konzultací, telefonátů, setkání.
Na společném postupu se shodla města
a obce: Chabařovice, Krupka, Chlumec, Trmice,
Modlany, Telnice, Přestanov. S rozhodnutím
MŽP jsme se neztotožnili, proběhla konzultace
s Krajem, a dále konzultace s právníkem.
Není možné podat Rozklad, jelikož nejsme
účastníci správního řízení. Máme však
možnost postupovat v souladu s § 95
Správního řádu, připravili jsme tak s pomocí
odborníků podání „podnětu k přezkoumání
rozhodnutí“.
Celá pracovní skupina je totiž toho názoru,
že nebyla vypořádána argumentace k povaze
digestátu jako výrobku. Dále nevypořádalo
MŽP zjištění KÚÚK, že při provozu BPS dochází
ve fermentačním substrátu a následně
i digestátu k nadměrnému hromadění
zapáchajících látek (těkavé kyseliny), aniž
by byla přijata odpovídající opatření.
Uvedené skutečnosti nejsou vypořádány
a to i přesto, že KÚÚK ve svém Rozhodnutí
zmiňuje výsledky provozního monitoringu
zařízení, s informací o nadměrné akumulaci
těkavých organických kyselin, provozní
monitoring opakovaně překračoval horní
mez optimálního koncentračního rozmezí
(až čtyřnásobně). V Rozhodnutí Kraje je
jednoznačně uvedeno, že provozovatel
bioplynové stanice prokazatelně
nepřijímá
účinná
opatření
ke snížení obsahu zapáchajících
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látek v digestátu, a obtěžující zápach je
předmětem opakovaných stížností obyvatel
přilehlých obcí. Další nevypořádané porušení
právních předpisů spatřujeme v porušování
práv
na
ochranu
před
obtěžování
zápachem, budeme se domáhat aplikace
§ 1013 Občanského zákoníku, a požadovat
vypořádání zápachu v míře nepřiměřeném
místním
poměrům.
Budeme
trvat
na přezkumu definice „vedlejšího produktu“
a označení digestátu za vedlejší produkt,
o který se ve svém odvolání bioplynová
stanice opírá. Následné rozhodnutí MŽP vůbec
nevypořádává tu skutečnost, že bioplynová
stanice je posuzována v rámci zákona
o odpadech podle ustanovení § 3 odst. 6, tzn.
pro vyvedení digestátu z právního režimu
odpadu je nutné ověřit mimo jiné existenci
trhu či poptávky.
Technologii
bioplynové
stanice
jsme
konzultovali s odborníky na VŠCHT, kde nám
jednoznačně potvrdili, že z výčtu vstupních
surovin nevyplývá žádná, která by měla při
fermentaci dělat problémy, pokud je správně
navržená a hlavně dobře provozovaná
technologie. To, že výsledný produkt
nesnesitelně zapáchá, je indikací toho, že
může obsahovat silně páchnoucí nižší mastné
kyseliny (octová, propionová, máselná,
valerová, kapronová), které jsou meziprodukty
anaerobní fermentace, a správně mají být
rozloženy až na CH4 a CO2, a tudíž se zápach
dodržením technologie eliminuje. Zápach
dále může být způsoben nižšími organickými
sulfidy a nižšími organickými aminy. Problémy
v technologii tak můžou být způsobeny:
přetížením nádrží, nedokonalým mícháním,
tvorbou krusty, frekvencí přísunu substrátů,
účinností homogenizace ve vstupních
jímkách, a ve vyrovnanosti složení substrátů.
Přehled chemických látek a sloučenin tak nyní
předáme Zdravotnímu ústavu.

Blýská se na lepší časy?
Máme pro Vás první pozitivní zprávu. Jedním
z kroků, které byly v mezičase provedeny,
byla výzva právníka na adresu jednoho
ze zemědělců, aby s používáním hnojiva
„digestátu“ přestal. Máme tak v ruce
písemné vyjádření, ve kterém je uvedeno, že
si je daná společnost vědoma negativních
reakcí občanů, a užívání uvedeného hnojiva
v budoucnu neplánuje.
Považujeme to
za jasný signál nejen vůči obyvatelům, ale
také vůči výrobci digestátu, že pokud se
parametry (zápach) digestátu nezmění, bude
problém s jeho „uplatněním“, tj. s aplikací
na pozemky.
Další pozitivní zpráva je ta, že k 31. 12. 2020
končí provozovateli BPS platnost vydaného
souhlasu k provozu. Díky dosavadním
konzultacím a koordinačním schůzkám
s Krajem tak je připravený postup, kdy bude
provozovateli zapracován do provozního řádu
závazný limit pro obsah mastných kyselin
v substrátu i digestátu a pravidla pro jeho
kontrolu. Zároveň máme informaci o tom, že
provozovatel BPS vyměnil biotechnologický
dozor, což by se mělo projevit po první várce
digestátu pod tímto novým dozorem.
Jsme tak s dalšími kroky „ve startovacích
blocích“, a postupujeme věcně, odborně,
na základě faktů. V době distribuce tohoto
čísla ChN je připravena schůzka, kde se
dohodnou detaily spolupráce s certifikovanou
společností (sběr vzorků, jejich analýza,
odborný posudek) a se Zdravotním ústavem.
O dalším vývoji vás budeme informovat.

Jiří Hladík

Hrou, zpěvem a smíchem, šli jsme
celým rokem
aneb ohlédnutí za loňským rokem v MŠ
Rok 2019 nezačal pro naši mateřskou školu
zrovna nejlépe. V únoru bylo zjištěno,
že je nutné v přízemí budovy vyměnit
podlahy ve třech místnostech. Než došlo
k rekonstrukci, museli jsme už koncem tohoto
měsíce vystěhovat třídu a hernu nejmenších
dětí ze třídy „Kytiček“ a lehárnu dětí ze třídy
„Sluníček“ do náhradních prostor v 1. patře
- učebny keramiky ZUŠ. Pro paní učitelky ze
všech tříd MŠ to znamenalo přizpůsobit režim
dne ve své třídě dané nouzové situaci, která
trvala až do konce října.
I když byla výchovně vzdělávací činnost pro
paní učitelky a jejich asistentky organizačně
náročnější a paní uklízečky se s úklidem
po řemeslnících téměř nezastavily, nebyly
děti o nic ochuzené. Všichni jsme se snažili,
aby vše probíhalo tak, jak jsme byli zvyklí.
Kulturní akce a výlety probíhaly dle aktuálních
nabídek a podléhaly právě probíhajícímu
ročnímu období, zvykům a tradicím naší země
a místní lokalitě.
I nadále jsme se v rámci projektu „Mezi námi“
setkávali se seniory z Domova pokojného
stáří Sv. Ludmily a DPS v Chabařovicích
a vystupovali i dětmi k různým příležitostem
v KD Zátiší (vánoční a velikonoční jarmarky).
Spolupracovali jsme s městským úřadem
(vystoupení dětí na vítání občánků
a rozsvěcení vánočního stromu), ZŠ, ZUŠ, UJEP,
PPP, SPC Demosthenes, Sokolem, OSPOD.
Děti navštěvovaly divadla v ÚL, knihovnu,
dětské oddělení Masarykovy nemocnice
v ÚL, keramiku v DDM, sférické kino, přes
agenturu kroužek angličtiny, sportovní
i taneční. Probíhaly exkurze, děti chodily
cvičit do sportovní haly, účastnily se např.
florbalového zápasu v Trmicích apod. Rodiče
se spolu se svými dětmi po celý rok podíleli
na pořádaných akcích, a když bylo třeba, vždy
různými způsoby pomáhali MŠ.
Během roku byla MŠ stále nějakým způsobem
vylepšována. Bylo zlepšeno odvětrávání
budovy. Chodby byly na několika místech
přepaženy prosklenými dveřmi tak, aby se
zamezilo nadměrnému hluku a na schodištích
vyzděné
výklenky,
aby
nedocházelo
ke
zbytečnému
úniku
tepla.
Došlo
i na instalaci nového nábytku, telefonních
přístrojů a interaktivní tabule ve třídě
předškoláků.

Ani o letních prázdninách se v MŠ
neodpočívalo. Po výměně podlah v přízemí
bylo nutné nechat položit nové lino nejen
ve zmiňovaných třech místnostech, ale
i v chodbě a vymalovat. Vše muselo být
hotové do začátku nového školního roku, aby
děti měly volný přístup do jídelen. A pak už se
jen čekalo na schválení od hygienické stanice.
Všichni si přáli, aby třída „Kytiček“ mohla být
co nejdříve otevřena.
Zatím za pomoci pracovníků městského úřadu
probíhaly změny i na školní zahradě. Ať už
v úpravě zeleně (sekání trávy, úprava terénu,
sázení stromů apod.), tak v přidělávání
nových herních prvků pro děti – houpaček,
balanční dráhy apod. Děti teď v zimě už chodí
netrpělivě okolo a nemohou se dočkat, až si
letos na jaře vše poprvé vyzkouší.
Tím ale budování v naší školce zdaleka
nekončí. Už ke konci ledna začali pracovníci
úřadu opravovat omítky a malovat chodbu
u sklepních prostor, šatnu učitelek a část
velké jídelny. Větší oprava podlah v obou
jídelnách a elektroinstalace v kuchyni nás
čeká o letních prázdninách. Opět to bude
organizačně náročné, velký nápor pro
provozní zaměstnance MŠ a hlavně pro rodiče
dětí, kteří si už teď musí zajistit dopředu,
kam své děti v létě umístit na delší dobu než
původně plánovali. Paní ředitelka nabídla
rodičům dětí pomoc při zajištění hlídání
v době oprav, zatím se všichni snaží sehnat
si hlídání sami a my jim za tuto pomoc velmi
děkujeme a doufáme, že se ke konci srpna
shledáme v zase o něco hezčí školce. Tak nám
držte palce, aby vše proběhlo tak, jak jsme si
přáli.
Kolektiv zaměstnankyň MŠ
Chabařovice
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Informace Městské policie Chabařovice
Vážení spoluobčané, chceme vás informovat
o dění v našem městě a o činnosti strážníků
městské policie v období prosinec 2019 až
únor 2020.

Prosinec 2019
zcela klid, jen odpoledne přišla paní odevzdat
nalezenou peněženku s doklady. Večer, druhý
den poté, byl kolemjdoucími občany oznámen
člověk spící v mrazivém počasí venku
na lavičce, třicetiletý muž z Chabařovic byl
hlídkou probuzen a doprovozen domů ke své
matce. Další den, krátce po půlnoci občané
oznamovali jak naší MP, tak na linku 158, křik
provázející násilí v jednom z domů ulice Marie
Kršňákové. Zde skončil pro podezření ze
spáchaného trestného činu a pro skutečnost,
že ve svém jednání pokračoval, v poutech
muž (25 let). Na místě byla následně
potřeba i přítomnost Záchranné služby. Až
do silvestrovské noci byl ve městě a okolí
až na pár výjezdů klid. Nový rok 2020 byl
zahájen dvojicí požárů, z nichž u jednoho se
jednalo jen o oznámení, po jeho prověření
bylo zjištěno místo bez závad, a také dvěma
odchyty uprchlých psů.
Z celé statistiky počtu 845 událostí
evidovaných v roce 2019 MP Chabařovice, zde
uvádíme jen pro informovanost a zajímavost
účast MP při řešení trestných činů (TČ):
TČ spáchané pod vlivem návykové látky:
1
TČ proti majetku:
6
TČ maření výkonu úředního rozhodnutí:
2
TČ proti svobodě a důstojnosti (vydírání):
1
TČ proti životu a zdraví (rvačka):		
2
Dále, ať už oznámeními občanů, nebo naší
kontrolní činností, byly zjištěné přestupky
v počtu 176, z toho necelá polovina
spáchaných v dopravě, ostatní týkající se
například přestupků proti občanskému
soužití (různá ublížení na zdraví, hrubá
jednání
a
schválnosti),
veřejnému
pořádku (nejčastěji rušením nočního klidu
a znečištěním prostranství), majetku, ochrany
zvířat proti týrání, proti Obecně
závazným
vyhláškám
města,
dále proti zákonům o pozemních
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komunikacích a o odpadech.
Na území obcí, kde působíme, bylo za loňský
rok odchyceno a převezeno 59 ztracených
nebo volně pobíhajících zvířat (psi, kočky).
Dále 11 x zajištěna likvidace zvěře již uhynulé
a 14 x asistence u zvěře sražené (dopravní
nehody).
A od poslední třetiny minulého roku, kdy
naší městské policii poskytla společnost
MetallPlast
finanční
dar
na
nákup
záchranného motorového člunu s přívěsem,
kdy tento člun bude využíván k vyproštění
různě uvízlých labutí. Tyto zásahy byly
uskutečněny již předtím, člunem zapůjčeným
od Palivového kombinátu.
Dále byly zaevidovány nálezy věcí v počtu
21, vyzvednuté od občanů buď na místě
oznámení, anebo doručených na služebnu
osobně či zanecháním ve schránce důvěry.
Celkem 12 krát byl proveden hlídkou MP sběr
různě pohozených a nebezpečných použitých
injekčních jehel.

předána naší MP žádost o pomoc paní,
kterou současně s jejím psem napadl venku
nezajištěný bulteriér – a tohoto zadržuje
pokousaná oznamovatelka nási-lím u sebe.
Z důvodu, že bylo oznámeno jak zranění osoby,
tak i dále dva psi v místě, byl proveden výjezd
oběma vozidly MP, z nichž jedno je vybaveno
kromě jiného zdravotnickým materiálem
a druhé vozidlo pro odchyty a převoz zvířat.
V prostoru garážového dvora byl potom
hlídkou současně odveden a zajištěn
do bezpečí napadený pes a útočící pes,
zřejmě anglický bulteriér odchycen a umístěn
do služebního odchytového vozidla. Dále
byl zjištěn majitel bulteriéra, který bude pro
podezření ze spáchaného přestupku (Zákona
na ochranu zvířat proti týrání) oznámen
pří-slušnému úřadu. Paní i přes její zranění
nakonec ošetření nepožadovala.

Ostatní události tvoří výjezdy s AED na žádost
Záchranky
Ústeckého
kraje,
výjezdy
k poskytnutí první pomoci nebo usměrňování
provozu u dopravních nehod, k požárům
a mimořádné události jako zapojení MP
do pátrání po pohřešovaných osobách
a přítomnost při likvidacích následků silného
větru, haváriích vody apod.

Vyjádření k řešení událostí napadení psem
v ulici Smetanova: Jelikož docházelo ze strany
občanů k dotazům, co s tím městská policie
bude dělat a zda se již něco řeší, bylo ze
strany MP napsáno „vyjádření“.

Závěrem poslední údaj ze sestavy statistiky
za lokality: nejčastěji (50krát v roce 2019)
bylo vyjížděno k událostem do ulice Marie
Kršňákové.

Dobrý den všem, jelikož se množí telefonické
dotazy na MP Chabařovice ohledně útočícího
psa v ulici Smetanova, chceme vás informovat
o postupu MP v daných případech.

Leden 2020

Veškerá oznámení na útočícího psa v ul.
Smetanova, byla ze strany MP řádně
oznámena ke správnímu orgánu k dalšímu
řešení (Magistrát města Ústí n. L. a MěÚ
Chabařovice).

Neznámý vandal řádil v ulici Smetanova, kde
byl již po několikáté zničen koš. Žádáme proto
i veřejnost, pokud jste někoho viděli, prosím
dejte nám vědět.

První útok se odehrál v roce 2017 – předáno
správnímu orgánu k dořešení, druhý útok se
odehrál v roce 2019 – předá-no ke správnímu
orgánu k dořešení s tím, že MP podala podnět
na patřičný úřad.

Únor 2020

PS: Pokud byl ještě někdo v uplynulých
měsících napaden uvedeným psem v ulici
Smetanova, a nenahlásil to na MP nebo policii
ČR, prosíme tyto občany, aby tak dodatečně
učinili.

Útok psa: Dne 4. 2. 2020 v 13.45 hodin byla
z tísňové linky 156 ústecké městské policie

Sabine (Ciara): je cyklóna, která od 9. února
2020 zasáhla západní a střední Evropu

a rozvinula se do ničivé bouře, s větry
dosahujícími v nárazech síly orkánu. Bouře
si v Evropě vyžádala 10 mrtvých. I na našem
spravovaném území Sabine způsobila
škody a vyvolala nutné zásahy a výjezdy MP
ve spolupráci s JSDH Chabařovice (zásahy
v Přestanově, v Chabařovicích na Náměstí 9.
května, a na silnici vedoucí k VHS).
Poskytnutí první pomoci: Před desátou
hodinou dopolední byl dne 21. února 2020
oznámen (mimo jiné i z linky 158), muž
pohybující se nekontrolovaně a nejistě
po ústecké silnici. Hlídka MP na místě
zmíněného muže našla již ležícího ve škarpě,
bez zranění, avšak s 3,18 promile alkoholu

v krvi. Ještě před příjezdem sanitky mu byly
odebrány nože, které měl u sebe schované.
Potom byl opilec převezen na protialkoholní
záchytnou stanici.

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 mne v kterýkoli den, nebo pro-střednictvím
emailu: mestska.policie@chabarovice.cz
A závěrem za Městskou policii Chabařovice
vyřizuji přání pohodového roku 2020 všem
občanům a návštěvníkům Chabařovic,
Roudníků i Přestanova.

Jestli vidíte nebo jste svědky nějaké
protiprávní činnosti ve městě, tak vás

Josef Šittner

Sezonní hospůdka U Johnů
Začátek nové sezóny se blíží a s ní
i znovuotevření hospůdky na koupališti,
tentokrát s novými provozovateli a pod
novým jménem. Těšit se můžete na hospůdku
U Johnů.
Provoz začíná tradičně 30. 4. 2020 a to
“PÁLENÍM ČARODĚJNIC”. Během sezóny
nebude chybět tradiční hudební
festival nebo jiné hudební večery. V hospůdce
se můžete těšit na točeného březňáka
a kofolu. Denně bude v nabídce teplá

i studená kuchyně a na osvěžení zmrzlina.
Můžete si zahrát stolní fotbálek nebo si pustit
oblíbené písničky v jukeboxu. Možnost
pořádání rodinných oslav, večírků ať už
pracovních či soukromých nebo školení pro
malé i střední firmy je samozřejmostí.
Do hospůdky jsou zváni všichni od nejmladších
po nejstarší, přijďte si dát něco dobrého
k jídlu a k pití, Johnovi se na vás budou
těšit. Pokud by vás bavilo v této hospůdce
pracovat, sháníme brigádníky. Práce je
vhodná i pro studenty, kteří přemýšlejí, jak
stráví letní prázdniny. Zkušenosti a praxi
v oboru uvítáme, ale není to podmínkou, vše
se dá naučit. Hlavní je, aby vás práce bavila
a chtěli jste se učit něco nového. V případě
zájmu kontaktujte pana Johna na tel. čísle
737 753 627.
Otevírací doba (od 30. 4. 2020): v týdnu 15:00 –
22:00 hod., v sobotu a neděli 11:00 – 22:00 hod.
Pokud bude teplé jaro, je možné, že se bude
otevírat i dříve.
Martin John
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Pohled na
Teplickou…
Nedalo mi to, vyfotil jsem pohled na Teplickou,
protože je to podle mne hned znát, a přispívá
to k pozitivnímu vnímání, když se tudy
projíždí. A tak se na ten nový plot hezky kouká.
Je to třeba pro mnohé drobnost, ale z hezkých
drobností se skládá celá velká mozaika. A já
jsem optimista. Těším se na další hezké
pohledy, které nás ve městě postupně čekají,
ať už to bude budova rekonstruovaného
Mlýna, nebo nové „Kostelní náměstí“.
Jiří Hladík

Kulturní komise města přináší aktuální
přehled akcí
4. 4.2020 - Velikonoční jarmark
pořadatel: Město Chabařovice
14. 4.2020 - Velikonoční posezení		
pořadatel: SPCCH Chabařovice

26. 4.2020 - Mezinárodní den tance		
pořadatel: Nejlepsitanecni.cz + ZUŠ
Chabařovice

16. - 17. 5. 2020 - 27. Chabařovická pouť
pořadatel: Město Chabařovice

30. 4.2020 - Pálení čarodějnic
pořadatel: Město Chabařovice

Jitka Chládková

Titul Škola udržitelného rozvoje
Ústeckého kraje pro naši školu
Pátek 28. 2.2020 byl pro naši školu
velice významným dnem, neboť nám byl
na Krajském úřadě Ústeckého kraje předán
titul Škola udržitelného rozvoje Ústeckého
kraje 1. stupně (nejvyšší stupeň).
Tento titul nám byl propůjčen na léta 2020 –
2022 a udělil nám ho Klub ekologické výchovy
ve spolupráci s Odborem životního prostředí
Ústeckého kraje. Klub ekologické výchovy
pracuje při organizaci UNESCO a zabývá se
rozvojem ekologického vzdělávání a výchovy
v zájmu udržitelného rozvoje.
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Tento titul je propůjčován školám
vždy na tři roky. Škola o jeho

opětovné získání na další léta musí usilovat
v soutěži s dalšími školami.

i spolupráce s ostatními školami a institucemi
v okolí dané školy.

Aby škola mohla titul získat, musí splnit určitá
kritéria v oblasti environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty (EVVO), směřujícími
k udržitelnému rozvoji.

Milena Tourková

Mezi
tato
kritéria
patří:
vytvoření
Dlouhodobého a Ročního plánu EVVO,
ustanovení a aktivní činnost koordinátora
EVVO, zapojení žáků i veřejnosti do ochrany
a životního prostředí, účast dalších
pedagogických pracovníků na akcích školy,
které směřují k udržitelnému rozvoji ve všech
oblastech života. V neposlední řadě je to

Letošní rok je zásadní pro rozvoj
jezera Milada
Rok 2020 začal pro jezero Milada a jeho
návštěvníky pozitivně. Stavební práce
na projektech zasahujících prakticky polovinu
zájmového území jezera Milada se rozběhly
na „více frontách“.

Dlouho
připravované
a
veřejností
velmi očekávané jsou zejména projekty
odkanalizování východních břehů jezera
a přípojek elektrického vedení a vody, které
významně zvýší od sezóny 2021 komfort
uživatelů hlavní a Trmické pláže jezera Milada
a umožní další rozvoj rekreačního potenciálu
celé východní části území.

Práce na přeložce Modlanského potoka jsou
v plném proudu, budou hotovy do konce
listopadu tohoto roku.
Komunikace pro Integrovaný záchranný
systém se postupně prodlužuje na plánovaný
okruh. Už letos v létě bude veřejnosti
přístupných více než 8 km.
Marta Šašková

Ve finální fázi přípravy se nacházejí
projekty vybudování 10 veřejných mol a 18
ekomol, rozjednáno je umístění stanice
Vodní záchranné služby v zálivu budoucího
přístaviště.

DDM v Chabařovicích s novým vedením
Od ledna 2020 předala paní Alena Pilnajová
své pracovní povinnosti spojené s DDM
do rukou pana Rolanda Absolona. Paní Šárka
Šrámková je v DDM Chabařovice aktivní
již od minulého roku a společně s panem
Absolonem budou náplň a činnost této
organizace nadále rozvíjet.
Oba participují na všech volnočasových
aktivitách, hledají nové možnosti, přijímají
nové výzvy na vytvoření dalších podmínek
pro rozvoj všech těch, kteří mají zájem
na sebevzdělání, pohybu, tvoření a činnosti
v zájmových kroužcích.

V současnosti máme v plánu rozšířit nabídku
kroužků o Volejbalový kroužek a rozšířit také
stávající Rybářský kroužek.

příměstský Cyklotábor s Pavlem

Taneční kroužek „Rozbal to!“, který navštěvují
žákyně Základní školy Chabařovice, měl
v letošním roce možnost vystoupit na školním
plese. Byla to pro nás premiéra a vystoupení
se moc povedlo.

příměstský Sportovní camp

Na pořadu dne jsou blížící se letní prázdniny
a s nimi spojené příměstské tábory. Nabídka
je:

příměstský Turistický tábor

příměstský Tábor s Adri a Šári
příměstský Rybářský tábor
Příměstské tábory nejsou v Chabařovicích
žádnou novinkou a v minulosti se staly velmi
oblíbenými. Proto jsme se rozhodli nabídku
táborů rozšířit o již výše zmíněný tábor s Adri
a Šári a Rybářský tábor.
Příměstský Cyklotábor s Pavlem, Turistický
tábor a Sportovní camp tak jako v minulých
letech organizuje pan Josef Hnyk ve spolupráci
s Pavlem Nechutou a Sylvou Přikrylovou.
Je potřeba vytvořit spolupráci i s rodiči
na vytvoření zpětné vazby, co konkrétně
vás a vaše děti oslovuje, baví nebo naopak
co vám vadí, připomínky, stížnosti. Pojďme
společně rozvíjet zájmy, intelekt, manuální
zručnost a schopnosti našich dětí. Je to naše
budoucnost.
Roland Absolon
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Zkuste si nakoupit z pohodlí domova
Dlužíme vám jeden tip k nakupování, který
jsme slibovali po vyhodnocení dotazníků
pro sestavení rozvojového plánu města.
Jedna z priorit obyvatel města byla podpora
obchodů a služeb ve městě. Víte, že je to často
i předvolební téma, slibují se hory doly, bez
ohledu na fakta. Přitom životaschopnost
takové podpory musí být právě těmi fakty
podložena.
Začít musíme sami u sebe. Vzhledem
ke koupěschopnosti obyvatel tohoto
města, a našich návyků nakupování
v supermarketech, tu už není a nebude
lékárna, ani masna, a pokud nebudeme
nakupovat u místních obchodníků, neuživí
se ani oni. A to tu máme přitom široko daleko
nejnižší ceny nájmů.
Rovněž probíhaly diskuse, koho z řetězců
oslovit a jaký prostor jim nabídnout. Zaznívaly
i takové názory, aby vznikl obchod na tom
plácku u kruháče. Já s tím nesouhlasím,
jednak je aktuálně v řešení vytvořit z tohoto
prostoru důstojné místo po zbořeném
kostelu, a za druhé je třeba chodit nakupovat
k obchodníkům, kteří ve městě své obchody
často na hranici rentability provozují.
Každopádně určitě nastanou situace, ať
už zdravotní či časové komplikace, kdy si
nemůžete zajít na nákup, auto nemáte, zrovna
není nikdo po ruce, koho byste poprosili,
a nemáte sílu odtáhnout prášek na praní,
nebo větší těžší nákup, a proto zkuste
podumat nad tím, nechat si nákup dovézt až
domů.
Řada lidí toho už určitě využívá, ale ti z vás,
kdo to ještě nezkusili, nebo o tom nevíte, je
třeba k tomu mít internet, počítač, a zřízený
email. Pohodlně se to dělá i na notebooku,
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tabletu, nebo na „smartfounu“.
Vy, dříve narození, nelekejte se, buď vám
někdo z mlaďochů v rodině poradí, ukáže,
nebo to zvládnete sami. A jestli máte zájem,
napište email na podatelna@chabarovice.
cz, zanechte kontakt na vás, nebo se stavte
osobně svůj zájem nahlásit na úřadě. Pokud
bude dostatek zájemců, svoláme vás,
a připravíme pro vás krátkou ukázku toho, jak
je to snadné. Kdo nebude mít email, zřídíme
společnými silami i mailovou adresu.
Zajíždí sem internetový obchod Košík. Pokud
nakoupíte nad 1.200,- Kč, je doprava zdarma.
Umím si představit, že se dvě sousedky
domluví a svůj nákup si spojí, aby tu částku
překročily, a nechají si těžký nákup, ale

i nákup zcela běžných potravin dovézt, právě
když nemůžete, nemáte čas, jste nemocní
apod.
Jukněte na www.kosik.cz, mají přehlednou
nabídku, můžete vybírat i ze zboží v akci,
nebo si jednoduše napíšete, co hledáte,
pak kliknete na počet kusů, a je to. Nákup
dovezou jak do Chabařovic, tak i do Roudníků.
Po „nakoupení“ si vyberete termín a čas
doručení, vč. možnosti zaplacení, ať už kartou
online, nebo kartou u řidiče, nebo hotovostí
při převzetí nákupu. Zkuste to! Třeba vás to
bude i bavit!
Jiří Hladík

Dětská
skupina
Zvídálek
Vážení spoluobčané, ráda bych vám touto
cestou oznámila, že bude v první polovině
letošního roku v Chabařovicích otevřena
dětská skupina Zvídálek pro děti primárně
od 1 do 3 let, s možností do 6 let věku.
Dnešní doba často vyžaduje, aby se maminky
zapojily zpět do pracovního procesu co
nejdříve, nebo měly možnost své dítě občas
někam umístit. Proto jsem se rozhodla tuto
službu a možnost obyvatelům Chabařovic
nabídnout.
Mým záměrem je, vytvořit společně
s kvalifikovaným personálem láskyplné
a příjemné prostředí s pestrou a vyváženou
programovou nabídkou.
V dnešní době jsou mozky našich dětí
zahlceny podněty. Nedáváme jim moc
na výběr. Na pozadí nám hraje rádio či
televize, při nákupu je do očí bijí tisíce
barevných produktů, všude na ně blikají
obrazovky. Jsou to věci, které my dospělí
umíme většinou filtrovat a kolikrát je ani
nevnímáme. Děti to mají jinak. Těch vjemů je
tolik, že to v nich vyvolává nejistotu a strach,
což vede k neurobiochemickým procesům,
které zpomalují učení. Mým cílem je, vytvořit
dětem připravené prostředí, prostor pro
soustředění a poskytnout jim smysluplné
pomůcky.Věřím, že tato služba chabařovické
občany osloví a těším se na jejich malé
zvídálky.
Martina Štolfová

Kostelní náměstí…
Pokud na internetu otevřete mapy.cz a dáte
do vyhledávání „Kostelní náměstí“, tak
nejbližší naleznete v Ústí nad Labem. To by už
zanedlouho nemělo platit. Jak na představení
projektu v Zátiší s názvem „Kostel? Mlýn a co
dál?“ představili architekti z Ateliéru tečka,
mělo by v prostoru bývalého evangelického
kostela vzniknout místo, které by bylo jak
vzpomínkou na kostel, tak by mělo mít i ryze
funkční účel. Současně je toto místo prozatím
pracovně pojmenováno „Kostelní náměstí“
jako vzpomínka na zbořený kostel.
A o co konkrétně půjde? Z interiéru kostela
se toho moc nezachovalo, dokonce se
nezachovalo ani moc fotografií interiéru. Což
je velká škoda, protože naši předci do kostela
chodili, dotýkali se jednotlivých částí, něčeho,
co bylo jejich nedílnou součástí duchovního
života, a co bohužel nezůstalo zachováno.
Dle předvedených grafických návrhů by
„Kostelní náměstí“ mělo obsahovat funkční
umělecké artefakty připomínající interiér
kostela, jako je například křtitelnice, lavice,
dveře atd., které by současně měly i další
funkce (pítko, časová schránka atd.). Lidé by
se mohli těchto artefaktů dotýkat a tímto
dotekem se tak propojit s našimi předky
a vzpomenout tím na pohnutou historii
Chabařovic. Další zajímavostí je materiál
těchto artefaktů, dle předvedených návrhů
by se mělo jednat o směs uhlí a pryskyřice
jako symbolika materiálů, které jsou pro
okolí Chabařovic zásadní. Prostor by měl
být rozčleněn i výškově, čímž by byl opticky
i hlukově částečně oddělen od kruhového
objezdu. Součástí prostoru by měla být
i nová výsadba, jejíž formát by respektoval
krajinu v okolí Chabařovic, čímž by došlo
k pomyslnému propojení okolní přírody se
středem města.
V Zátiší byl současně představen i projekt
rekonstrukce
bývalého
mlýna,
jehož
projektovou přípravu má na starost Ing. arch.
Luboš Kotiš. Nejdříve byla prezentována
historie mlýna. Asi málo kdo věděl, že mlýn
byl původně stavěn v pěti různých časových
etapách a byl tak postupně upravován až
do současné podoby. Záměrem architekta je
i využití historických prvků jako jsou ozdobné
litinové sloupy, jejichž upravené repliky by
měly být součástí venkovního pavilonu.
Rekonstruovaný objekt by měl být částečně
bezbariérový a měl by sloužit pro služby
jako je například kadeřnictví nebo kavárna
a v horních patrech pak kanceláře nebo
obchodní prostory.
Chabařovice
mají šanci

realizací těchto projektů
na zatím nevýznamnější

architektonickou
změnu
od stavební uzávěry.

tváře

města

Součástí prezentace obou architektonických
kanceláří byla i živá diskuse s občany, která
je pro realizaci těchto projektů naprosto
zásadní. Protože jedinou možností, jak se
architekti dozvědí, co chceme a potřebujeme,
je říct jim vlastní názor a diskutovat
o možných variantách a úpravách.
Zbyněk Tichý
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Pokračují práce na povinném dokumentu
Práce na dokumentu „Plán rozvoje sportu
ve městě Chabařovice na období 2020 2030” se konečně blíží ke svému závěru.
Připravovaný koncepční dokument je nejen
povinný ze zákona, je také nutný pro podávání
žádostí o dotace v oblasti sportu. V tuto chvíli
jsou k dispozici údaje z dotazníků dospělých,
před pár měsíci (v říjnovém čísle) jsem vás
informoval o zajímavých číslech z dotazníků
dětí. Nyní se tedy pojďme podívat, jaké údaje
jsou dostupné z dotazníku dospělých.
131 odevzdaných a vyplněných dotazníků pro
dospělé, distribuováno do schránek 1300,
návratnost činí 10,07 %:
65 žen
62 mužů
4 respondenti pohlaví neuvedli
Na otázku „Sportujete?“ odpovědělo:
49 respondentů sportuje nepravidelně
22 nejméně 1x týdně		
30 nejméně 2x týdně		
20 nejméně 3x týdně
9 respondentů nesportuje vůbec
1 respondent neuvedl nic

Jaký způsob sportování preferujete?
86 respondentů: sportovat neorganizovaně
(z nich 10 i organizovaně v klubu či kurzu)
30 respondentů: sportovat organizovaně
ve sportovním klubu, či kurzu, nebo kroužku

Přehled sportovních subjektů (seřazeno dle
počtu respondentů):
TJ Slovan Chabařovice
bodystyling (M. Zámečníková)
zumba (M. Kašpárková)
jednotlivě: FK Slovan Chabařovice, SDH
Chabařovice, zápasnický klub Teplice,
BK Sluneta Ústí n. L., Roudníci, fitness
Regen klub Ústí n. L., sportovní rybolov
Chabařovice, SKP Ústí n. L., TS Freedom, FK
Baník Modlany, taneční kroužek v Ústí n. L.
(blíže neuvedeno), cvičení pro seniory (blíže
neuvedeno), Rančeři (kulečník), cvičení
SM systém MUDr. Smíšek v Ústí n. L., dále
pak jóga, pilátes, fotbal, kruhový trénink,
sportovní kynologie
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Považujete POČET sportovišť za dostatečný?
odpovědělo 122 respondentů:
58 ANO
26 NE
38 nevím
Považujete KVALITU sportovišť
za dostatečnou?
odpovědělo 122 respondentů:
43 ANO
35 NE
44 nevím
Jak vnímáte kvalitu nabízených sportovních
aktivit? (známkováno)
37 respondentů nevyplnilo, 94 známkovalo:
2,8 („horší dvojka/skoro trojka“)
„1“ (9) / „2“ (37) / „3“ (26) / „4“ (11) / „5“ (11)
Využíváte sportoviště v Chabařovicích?
(seřazeno podle největší návštěvnosti):
28 Sportovní areál TJ Slovan
28 dětská hřiště ve městě
25 sportovní hala
4 workoutové hřiště Na Křížku
22 motoareál
21 tělocvična ZŠ
21 sportovní plocha Na Křížku
15 hřiště s umělým povrchem (umělka)
15 Fotbalové hřiště (FK Slovan) 		
13 Víceúčelové hřiště Roudníky 		
10 Travnatá plocha (u hřbitova)
Věkové složení:
9 respondentů ve věku 15 - 20 let		
7 respondentů ve věku 21 - 29 let		
16 respondentů ve věku 30 - 39 let		
46 respondentů ve věku 40 - 49 let		
23 respondentů ve věku 50 - 59 let		
18 respondentů ve věku 60 - 69 let		
12 respondentů nad 70 let
Ke způsobu sportování se vyjádřilo:
76 sportuje pouze neorganizovaně
94 sportuje neorganizovaně i organizovaně
28 sportuje pouze organizovaně		
27 navštěvuje jeden sportovní subjekt
9 navštěvuje dva sportovní subjekty
3 navštěvují tři sportovní subjekty

Počet navštěvovaných sportovních subjektů:
25 různých subjektů využívaných
dospělými ke sportovní činnosti
19 respondentů využívá nabídky subjektů
ve městě					
12 respondentů využívá nabídky cizích
subjektů mimo město
Otázka „Jaký sport provozujete?“ (seřazeno
dle četnosti):
75 cyklistika
53 plavání			
46 nordic walking, turistika, chůze		
40 lyžování				
26 běh					
25 bruslení				
24 tanec				
22 fitness				
20 inline brusle			
18 volejbal, 17 badminton, 14 stolní tenis,
9 atletika, 9 tenis, 8 fotbal		
dále pak již jen v jednotlivých případech:
gymnastika, florbal, hokej, squash, baseball,
basketbal, hasičský sport, házená, bojový
sport, skateboarding,
kromě sportů v dotazníku doplnili
respondenti ještě: jóga, motosport, nohejbal,
kulečník, karty, bodystyling, pilates, zumba,
běh na lyžích, zápas řecko-římský, kruhový
trénink, sportovní kynologie, golf, jízda
na koni, tai-chi, kajak divoká voda, šipky,
spining, chůze s rehabilitačními pomůckami
Jak jste spokojen(a) se stavem následujících
sportovišť?
odpovědělo 127 respondentů (seřazeno
od nejhůře hodnoceného sportoviště,
známkováno):
3,61 travnatá plocha u hřbitova
3,36 víceúčelové hřiště Roudníky
3,03 sportovní plocha Na Křížku
2,98 KD Roudníky 			
2,69 tělocvična ZŠ 		
2,66 hřiště s umělým povrchem
2,61 sportovní hala 		
2,55 dětská hřiště ve městě		
2,55 jezero Milada s okolím 		
2,41 workoutové hřiště Na Křížku
2,36 fotbalové hřiště FK Slovan
2,29 sportovní areál TJ Slovan
2,09 motoareál 			
1,94 taneční sál ZUŠ		
1,59 taneční sál KD Zátiší
nejlépe hodnoceným „sportovištěm“
je taneční sál KD Zátiší, taneční sál ZUŠ
a Motoareál				
nejhůře hodnoceným „sportovištěm“
je travnatá plocha u hřbitova, víceúčelové
hřiště Roudníky a sportovní plocha
„Na Křížku“

ke koncepci sportu
Jak vnímáte příležitosti ke sportování
v Chabařovicích?
pro děti: 2,26
29 uvedlo “0” nebo “5”
(nevím) / zcela dostatečné (16) / dostatečné
(52) / nedostatečné (26) / zcela nedostatečné
(8)
pro dospělé: 2,28
33 uvedlo “0”
nebo “5” (nevím) / zcela dostatečné (15) /
dostatečné (52) / nedostatečné (20) / zcela
nedostatečné (11)
pro seniory: 2,89
56 uvedlo “0”
nebo “5” (nevím) / zcela dostatečné (8) /
dostatečné (17) / nedostatečné (25) / zcela
nedostatečné (25)
Jak hodnotíte PROPAGACI sportu ze strany
města?
oznámkováno: 3,26 			
3 respondenti uvedli “0” / velmi dobrá (4) /
dobrá (36) / nevím (34) / špatná (40) / velmi
špatná (14)
Jaký informační kanál k propagaci
upřednostňujete?
64 zpravodaj ChN
63 web města
43 facebook města
16 ostatní (plakátovací plochy, letáky,
rozhlas, ZŠ, MŠ)
Jak hodnotíte PROPAGACI sportu ze strany
sport. subjektů?
oznámkováno: 3,03
4 respondenti uvedli “0” / velmi dobrá (4) /
dobrá (50) / nevím (29) / špatná (27) / velmi
špatná (17)

hokejbal, florbal			
plavání				
všeobecné „pohybovky“		
volejbal				
gymnastika			
cyklistika			
bruslení + zajistit plochu pro bruslení
v jednotlivých případech: nohejbal,
basketbal, turistika, lední hokej, badminton,
střelnice, lepší koupaliště			
pro dospělé:				
fitness, fitness centrum, posilovna
tenis, badminton			
kolečkové brusle, inline dráha
dodělat sportoviště v Roudníkách
jóga				
venkovní posilovací stroje		
cvičení pro ženy 		
v jednotlivých případech: propojení
cyklostezek, pilátes, kulečník, sauna, bazén,
agility, kynologie, střelnice, koupaliště, lední
hokej, bruslení, rekonstrukce fotbalového
hřiště, aerobic				
pro seniory:				
cvičení pro seniory, zdravotní
cvičení						
venkovní posilovací stroje, hřiště
pro seniory				
v jednotlivých případech: vytvořit
turistický oddíl, turistika, osadit procházkové
trasy lavičkami, osadit lavičky na pěší zóně
(od zahradnictví), plavecký areál, bazén,
jóga, badminton, tenis, vycházkový park
s lavičkami, petang, střelnice, asfaltová cesta
kolem Milady, spining, kolečkové brusle
Jakou prioritu by měla mít podpora sportu ze
strany města? Pořadí priorit dle respondentů:

možnost sportu, neopomíjet R., pokračovat
v budování oválu				
lepší údržba současných sportovišť
větší propagace, více informací
o možnostech, cenách (propagaci na web,
do ChN)		
volání po spravedlivé podpoře sportu
ve městě (obecně)
více financí do podpory sportu, klubům,
organizacím			
pracovat na zlepšení zázemí jezera
Milada, úprava okolí, nabídka možností,
dbát na režim pohybu (nepovolit vjezd aut)
s ohledem na sportovní aktivity, určit a dbát
na dodržování pravidel pohybu na Miladě:
pěší, cyklisté, bruslaři, volně pobíhající psi
řešit cyklostezky, propojení, rozšíření,
upravit cyklostezky		
zajistit více nabídek a možností s “vodou”,
vylepšit koupaliště, úroveň koupání a jeho
zázemí			
chybí nabídka pro seniory, zdravotní
cvičení, sportoviště			
sjednocení řízení sportu (sjednocení
tělovýchovných jednot)			
nabídka sportovního vyžití je vyhovující
nespravedlnost a přílišná podpora fotbalu
více akcí pro děti (sportovní i jiné, soutěže,
tvůrčí, dětské dny, apod.)		
další nová hřiště (dopravní hřiště,
skatepark)				
zajistit větší nabídku sportovních aktivit
budovat naučné a turistické stezky
je opomíjena dospívající mládež
častější sekání dětských hřišť		
zajistit vodní plochu pro bruslení
více podpory pro nekomerční kluby
zázemí pro běžce			
zpřístupnění hřiště před ZŠ pro širokou
veřejnost				
více podpory pro motosport
vylepšit sportovní halu (investice
do podlahy, osvětlení)			
nepřehledný web města, nepřehledné
vyhledávání				
investovat více do zeleně		
ponechat větší část jezera Milada přírodě,
bez podnikatelských aktivit, ty koncentrovat
mimo oblast Chabařovic
více spolupráce města s DDM		
vybudování trasy pro in-liny		
zajistit fitness				
vytvořit podporu u konkrétních talentů
dětí

více peněz pro děti			
136 				
Jaký informační kanál k propagaci
více financí volnočasovému sportu 		
upřednostňujete?
175				
zajistit větší nabídku aktivit		
58 zpravodaj ChN
193				
46 web organizace
navýšit finance do zázemí/objektů		
41 facebook organizace
217				
24 ostatní (plakát/leták, rozhlas, web
větší váhu kvalitě, úrovni, výsledkům
města, whatsapp)				
242				
7
není potřeba, rozkřikne se samo
stanovit si max. částku v rozpočtu		
253				
Jak hodnotíte podporu sportovních klubů ze
upřednostnit sporty (jsou si rovny)		
strany města?
276				
větší váhu na počet zapojených		
3,05 spravedlnost		
279				 Vedení města bude s výsledky dotazníků
1 uvedlo “0” / 1(17)/ 2(15)/ 3(17)/ 4(9)/ 5 (22)
řízení sportu pod jeden subjekt		
pracovat. Spolu s dalšími povinnými
2,77 dostatečnost		
293
kapitolami (demografie, statistická data,
57 uvedlo “0” / 1(17)/ 2(15)/ 3(21)/ 4(10)/ 5 (11)
přehled sportovišť, aktuální stav, sportovní
Vaše očekávání od města v oblasti sportu:
subjekty, členská základna, sportující
Jakou nabídku sportů v CH postrádáte?
veřejnost, náklady města na investice, provoz,
73 respondentů nevyplnilo nic
dotace na činnost, swot analýza, stanovení
pro děti:
cílů, priorit, rolí, možností financování aj.)
58 respondentů uvedla očekávání
bojové sporty
vznikne dokument, který bude předložen
a požadavky: 			
zastupitelstvu města ke schválení.
kolektivní sport jen pro dívky
(seřazeno podle četnosti)			
dodělat hřiště v R., zabezpečit proti úrazu,
atletika				
Jiří Hladík
tenis				 nalajnovat, rozšířit herní prvky, rozšířit
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Výroční zpráva mladých hasičů za rok
V současné době má SDH Chabařovice
ve svém kolektivu 53 dětí ve věku od 3 do 18
let. Mladší a starší hasiči se scházejí každý
týden v pondělí, přípravka a dorostenci každý
čtvrtek. Scházíme se vždy v hasičské zbrojnici
v Chabařovicích, ovšem v zimním období
využíváme tělocvičnu ZŠ Chabařovice.
V loňském roce jsme se zúčastnili několika
soutěží pořádaných OSH Ústeckého kraje
a několika závodů v teplickém okrese.

Soutěže pořádané v Ústeckém kraji jsou
zaměřeny na dovednostní štafetu, ZPV,
branný závod, zimní sraz a závěr soutěže
Plamen. V teplickém okrese se zúčastňujeme
soutěží v požárních útocích.
Již po šesté proběhla v areálu TJ Slovan
Chabařovice soutěž O pohár starosty SDH
Chabařovice. Tohoto závodu se zúčastnilo
celkem 25 družstev, z toho 7 družstev přípravky,
11 družstev mladších žáků, 4 družstva starších

žáků a 3 družstva dorostenců. Na závěr si také
zasoutěžilo 5 družstev složených z vedoucích
a rodičů všech našich svěřenců.
V předchozím roce naši mladí hasiči dosáhli
několika úspěchů např.: v požárních útocích
se přípravka umístila na 3. místě, mladší na 1.
a 2. místě, dorostenci získali 2. místo a starší
žáci se umístili na místě 4. V požárních
útocích, které pořádá OSH se na 1. místě
umístili mladší žáci a starší žáci byli na 4.
místě. Závěrem lze říci, že se jednalo o velice
přínosný víkend, neboť jsme si přivezli celkem
7 pohárů a 1 putovní. Z útoků, které se konaly
v teplickém okrese, se nám taktéž podařilo
získat nějaký ten pohár.
Nadále spolupracujeme s kolegy s THW
Pirna. V červenci jsme byli pozváni na velký
technický tábor, který se konal v německém
městě Rudolstadt. Naši mladí hasiči navštívili
např.: zábavní park, krápníkovou jeskyni
Feengrotten, koupaliště, zámek, štolu
a prohlídku města Rudolstadt. Další výhodou
tohoto tábora bylo procvičení německého
a anglického jazyka.
Jako každý rok, tak i letos v září se
v
chabařovickém
chatovém
campu
odehrál hasičský tábor, kterého se spolu
s chabařovickými hasiči zúčastnili také
hasiči z THW Pirna. Letos se k nám přijelo
podívat 25 přátel z německých řad. Spolu
jsme podnikli výlet do hlavního města Čech,
Prahy. Byli jsme rozděleni do dvou skupin,
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2019
na německou a českou. Každá skupina měla
svou průvodkyni, od které jsme se dozvěděli
mnoho pro nás nových a zajímavých
informací. Proběhla návštěva Pražského
hradu, Karlova mostu a Václavského náměstí.
Naši svěřenci byli opět součástí kulturního
dění v Chabařovicích. Připravili si předtančení
pro Hasičský ples, pomáhali s přípravami
Maškarního plesu, dětského dnu, letní zábavy
a mikulášské nadílky. Jako odměnu za jejich
činnost jsme si jako vedoucí pro ně připravili
něco odpočinkového, vyřádili jsme se v Jump
aréně a v nově zrekonstruovaném bazénu
v Teplicích. V letošním roce bychom chtěli
navštívit IQ Land v Liberci. Snad nám to vyjde.
Ještě bych se chtěla zmínit o dotacích, které
jsme v loňském roce získali. Jednak jsme
dostali finanční dotaci od Severočeské
vodárenské společnosti, za tento dar jsme
absolvovali výlet do Prahy. Druhým rokem
nás finančně podporuje spol. TETA, s.r.o.,
za tuto podporu jsme pořídili sací koš.
Spolchemie, a.s. nám dala finanční obnos,
za který jsme uspořádali soutěž v požárním
útoku. Zažádali jsme také o dotaci od MŠMT,
kterou jsme získali a následně pořídili našim
svěřencům nové dresy, druhý terč na CTIF
a lavičku na CTIF. Dotace od MŠMT nám vyšla
i pro tento rok a díky tomu se chystáme
koupit další vybavení potřebné pro soutěže.
Rádi bychom pořídili např.: stojany na CTIF,
které stojí okolo 20 000 Kč. Tím chci nastínit,
z jakého důvodu jsou pro nás finanční
dotace důležité. Velkou podporu máme také
od města Chabařovice. Jednak nám pomáhá
se spoluúčastí na dotacích a jednak zaštiťuje
soutěže pořádané v našem městě. Všechny
finance jsou používány pro naši mládež
a chod celého kroužku.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem
za jakoukoliv pomoc. Děkuji všem vedoucím

a pomocným instruktorům, kteří se
na pomoci podílí bez nároku na honorář.
Dále bych chtěla poděkovat ZŠ Chabařovice
za půjčování tělocvičny a TJ Slovanu
Chabařovice za půjčení areálu pro soutěž
v požárním útoku. Taktéž děkuji všem našim

mladým hasičům, že je požární sport stále
baví.
Letošní soutěž v požárním sportu se uskuteční
dne 25. 4. 2020 v Roudníkách.
				
Jana Vernerová

Termín
Poděkování
zápisu do MŠ Městské
Chabařovice policii
Chabařovice
Zápis do Mateřské školy Chabařovice na školní
rok 2020/2021 se uskuteční ve dnech 5. 5. 2020
od 12:30 do 16:30 hodin a 6. 5. 2020 od 8:30
do 11:30 hodin v budově MŠ Chabařovice,
Husovo nám. 17.
Dagmar Vadkertiová

Ráda bych poděkovala za pomoc při řešení
obtížných situací, které vznikají ve škole,
příslušníkům Městské policie Chabařovice.
Přistupují ke škole a školní problematice
velice vstřícně. Jejich jednání je vždy rychlé
a profesionální. Jmenovitě děkuji Josefu
Šittnerovi za jeho laskavý přístup k žákům při
řešení problémů.
Dagmar Brožová
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Kompostéry pro občany Chabařovic
a Roudníků – 2. vlna
V roce 2018 vydalo město Chabařovice svým
občanům 300 ks kompostérů. Tento projekt
byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti v rámci Operačního programu
Životní prostředí.

Žádosti mohou podávat pouze občané, kteří
kompostér nezískali v 1. vlně. Konečný termín
pro přijímání žádostí o kompostér je stanoven

do 30. 04. 2020.
Petra Drbalová

Jelikož se po ukončení akce na městský úřad
obrátili další občané, kteří by o něj měli
zájem, zvažuje město opětovně požádat
o poskytnutí dotačních prostředků, tentokrát
z Fondu Ústeckého kraje.
Z výše uvedeného důvodu tímto vyzýváme
všechny další zájemce s místem bydliště
v Chabařovicích či Roudníkách a zahrádkáře,
kteří si v 1. vlně o bezplatné poskytnutí
kompostéru nepožádali, aby kontaktovali
MěÚ Chabařovice na tel. číslech: 475 225 695,
475 225 396 nebo 720 980 371, nebo e-mailem
drbalova@chabarovice.cz. V případě většího
počtů zájemců využije město Chabařovice
podpory Ústeckého kraje k získání finančních
prostředků.

Den tance
v Chabařovicích
Zveme Vás srdečně na 2. ročník Mezinárodního
dne tance. Opět budeme pořádat workshopy
v budově ZUŠ a současně v KD Zátiší. Taneční
lekce jsou vhodné jak pro dospělé, tak i pro
děti. Každý si zatančí a užije plno zábavy.
V KD Zátiší budou probíhat lekce swingu
a v budově ZUŠ lekce základů moderního
tance a Flashmob pro rok 2020, který se bude
tančit v celé republice na různých veřejných
místech. Hlásit se můžete na telefonních
číslech: 606375303, 608375303 nebo na emailu
zuschabarovice@volny.cz.
Táňa Dědovská

2. ročník oslav mezinárodního dne tance pořádá
ZUŠ Chabařovice ve spolupráci s městem Chabařovice

Mezinárodní den tance
26. 4. 2020 – 14:00
Zúčastněte se workshopů, které budou probíhat na dvou
místech zároveň. V KD Zátiší se můžete učit TWIST
a v tanečním sále ZUŠ si vyzkoušíte techniky moderních tanců a
naučíte se „Flashmob 2020“ což je tanec,
který se na den tance bude tančit po celém světě.
Poté se večer sejdeme v KD Zátiší, kde na Vás čeká vystoupení
různých tanečních skupin a třeba si zatančíte i vy.

Pitný režim a drobné občerstvení
pro děti po celou dobu akce
Dospělí: 150 Kč, Dospělí v páru: 200 Kč,
Děti: 50 Kč a Žáci ZUŠ: zdarma
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Přijďte
na Miladu…
kalendář
akcí se ladí
Pevně stanoveny jsou tyto termíny a akce:
16. 5. 2020 Zahájení sezóny na jezeře Milada
20. 9. 2020 Ukončení sezóny s vílou Miladou
Další akce upřesňujeme, během letních
prázdnin
opět
proběhne
Studentský
workshop. Dále chce Dobrovolný svazek
obcí jezero Milada obnovit stávající mobiliář
– proběhne výměna rozcestníků u tří altánů
podél jezera, přibydou nové informační
tabule, a též bude vypsáno poptávkové řízení
na pořízení nových cykloboxů.

Přihlásit se můžete na
608 375 303, 606 375 303 nebo

zuschabarovice@volny.cz

Kateřina Kulhánková

Architektonická soutěž na Miladě
V březnu bude vrcholit příprava zadání
architektonické soutěže na jezeře Milada,
kterou nastartoval Palivový kombinát.
Scházíme se jednou za týden se zástupci obcí,
PKÚ, Kraje a dalšími odborníky na historii,
přírodu ap. Dvakrát také proběhla konzultace
s veřejností v Hraničáři v Ústí nad Labem.
Za město Chabařovice se pracovní skupiny
zúčastňují Josef Kusebauch - starosta, Josef
Förster - zastupitel pověřený územním
plánováním, a Monika Stará - historička UJEP.
Naším úkolem je zohlednit v budoucím

architektonickém ztvárnění okolí jezera
zájmy Chabařovic a Roudníků. Prosazujeme
hlavně tři hlavní záměry na katastru
Chabařovic: zachování rozsáhlé přírodní části,
vytvoření spíše nekomerční možnosti vodní
rekreace na západním břehu mezi Roudníky
a Ocelárnou a hlavně vybudování Nových
Vyklic s centrem v Ocelárně (brownfield,
městská zástavba, domy) a rodinnými domy
na přilehlém poli. Jsou to dlouhodobé vize,
které by v budoucny měly přinést vyšší příjmy
do rozpočtu města.

Proč se zabýváme věcmi, jejichž realizaci
vidíme až v budoucnu? - Milada, Vyklice,
náměstí… Když se dívám na staré fotky,
vžívám se do myslí zvěčněných lidí. Měli své
radosti, starosti, přemýšleli o minulosti, ale
i o budoucnosti. Co si asi představovali. Život
je pomíjivý. Nemůžeme myslet jen na sebe,
že tady teď žijeme. Je potřeba myslet na další
generace, které přijdou po nás, a připravovat
jim podmínky, aby naše město žilo a lidé se tu
cítili dobře.
Josef Kusebauch

Jak dál na Miladě…
Palivový kombinát Ústí nad Labem, s.
p. organizuje prostřednictvím společnosti
ON plán pro architektonickou soutěž Jezero
Milada včele s odborníky na řešení zájmového
území jezera Milada. V rámci přípravy
zadávacích podmínek soutěže proběhla
30. ledna první diskuse, jak s odbornou, tak
s laickou veřejností. Do Hraničáře v Ústí
nad Labem přišlo, ten den, společně s námi,
sdělit své nápady a připomínky skoro 40
diskutujících. U čtyř debatních stolů zazněly
velmi zajímavé návrhy na rozvoj území
jezera Milada. Tohoto debatního večera jsme
se, coby občané Chabařovic a Roudníků,
zúčastnili.
Na jezero Milada se díváme jak z pohledu
Roudníků, tak z pohledu Chabařovic. Vítáme
konečně zvýšený zájem o budoucnost Milady,
dříve tomu tak nebývalo.
Naše návrhy byly ryze osobní. Rádi bychom
zařadili do okolí jezera obnovu Vyklic

Třídění

V předchozím článku (dopis Sdružení místních
samospráv) jste se dočetli, že s odpady to
nebude do budoucna jednoduché. Pokud
nebudeme dělat vše pro to, abychom vytřídili
co nejvíce odpadu, bude to mít na všechny
nepříjemný dopad.
Buď nárůst cen zaplatíme z rozpočtu (nyní
platíme přes 3 milióny korun), a pak už
nebudeme mít žádné prostředky na investice,
nebo se budou muset zvednout poplatky
občanů za odpadové hospodářství. Přitom
cesta je tak snadná…, i když ne úplně
pohodlná.

Foto: Ivan Němec
a vzhledem ke skutečnosti, že pozemky
na západní straně jezera jsou ve vlastnictví
města Chabařovice, by stálo za úvahu,
vybudování jakýchkoliv sportovišť, kempů
a rekreačních chat. Pláž přilehlá k Roudníkům
by zasloužila její rozšíření směrem k Ocelárně
a její celý areál by mohl určitě sloužit
návštěvníkům jezera v jakémkoliv směru,

kulturním, sportovním, či ozdravném.

Je potřeba opravdu vytřídit co se dá. Zvláště
plasty. Měli bychom separovat opravdu
každou lahev, obal od potravin, sáčky
od pečiva i kelímky od jogurtu. Tady často
slyším připomínku: “Přeci nebudu každá
kelímek vymývat, spotřebuji tak zbytečnou
vodu.” Kelímky není potřeba vymývat, stačí
je důkladně vybrat. Já ale používám jiný
trik: obaly od mléčných výrobků nechávám
ve dřezu, a když něco odmývám, nebo si
oplachuji ruce, nebo ovoce, přebytečná voda
nateče do kelímku, a ten za chvíli vypláchnu.
Nepoužiji tak vodu zbytečně.

vytřídit: plast a papír doma v duonádobě.
Biologický odpad doma v kompostéru nebo
v kontejnerovém dvoře. Sklo v kontejnerech
na různých místech. Oblečení a boty
v kontejnerech u MěÚ, školy a charity. Kovové
obaly u MěÚ. Drobný elektroodpad u MěÚ.
Velký elektroodpad u pana Jíry v Alejní ulici.
Kuchyňské oleje v kontejnerovém dvoře.
Nebezpečný odpad dvakrát ročně při svozu,
stejně tak nadměrný odpad.

Co

všechno

můžeme

v

Chabařovicích

Nápadů bylo mnoho, architektonická soutěž
bude pokračovat, zamyslete se, třeba vás
napadne něco originálního, o co by bylo
škoda v okolí Milady přijít.
Jiří Záhořík, Jaroslava Račáková

Třídění je nutnost, ale dá se, hlavně
s dětmi, pojmout jako hra.
Josef Kusebauch
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JUDr. Stanislav P o l č á k

předseda, poslanec Evropského parlamentu

Ing. Veronika V r e c i o n o v á

předsedkyně, poslankyně Evropského parlamentu

podle evropské úpravy, limity jsou pro běžné obce jen velmi obtížně splnitelné i při
značném úsilí a také třídící slevu obce mohou využít pouze do r. 2029, dál se s ní již vůbec
nepočítá. Není tak zřejmé, jakým systémovým opatřením mají být obce motivovány
k vysokému stupni třídění od roku 2030 nejméně do roku 2035, ke kterému jsou v rámci
EU stanoveny cíle recyklace. Reálně dnes obce, jež se snaží zodpovědně plnit svou roli
v odpadovém hospodářství, vytřídí cca 38% komunálního odpadu. Ovšem již pro rok 2022
třídící sleva vyžaduje už 60% vytřídění, což je v tak krátkém časovém úseku pro mnohé
obce zcela nedosažitelná meta. Stejně tak je vysoce rizikové, pokud obec byť jen o pár
desetin daných cílů vytřídění nedosáhne, neboť to znamená absolutní ztrátu nároku na
slevu a ztrátu provedených investic k jejímu dosažení, protože návrh nebonifikuje obce,
které se cíli blíží, ale jen ty, co jej dosáhnou.

OTEVŘENÝ DOPIS
Věc: D o p a d y

„o d p a d o v ý ch z á k o n ů“ n a

obce

V Praze dne 21. února 2020
Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,

Souhlasíme s tezí, že priorita je co nejvíce využitelných materiálových složek komunálního
odpadu vracet do oběhu a také že musí dojít k odklonu současné skládkovací praxe
právě k recyklaci komunálního odpadu. Ovšem na podporu těchto cílů zákony neobsahují
prakticky žádná podpůrná opatření (jako jsou cílené daňové zvýhodnění či opačně sankce u
využívání primárních surovin, opatření v zákoně o zadávání veřejných zakázek, příp.
dotační programy státu). To je zásadní problém. Také je důležité podtrhnout objektivní
fakt, že i evropské předpisy umožňují skládkování komunálního odpadu i po roce 2035 (ve
výši 10%). Návrh českého zákona takovou možnost však zcela zapovídá už od r. 2030.

dovolte nám se na Vás obrátit tímto společným dopisem za Sdružení místních samospráv
ČR, z.s. (SMS ČR) a Spolek pro obnovu venkova ČR, z.s. (SPOV ČR), organizace
zastupující aktuálně přes 2700 obcí (1920 obcí sdružuje SMS ČR a přes 700 obcí SPOV
ČR), ve věci návrhu nové odpadové legislativy a jejich dopadů na obce a města.
Jakkoli vítáme, že Vláda ČR (MŽP ČR) předložila návrh tří zásadních nových zákonů
odpadového hospodářství a tzv. změnového zákona, jejich stávající znění bude mít na
obce významný dopad, v některých oblastech dokonce zásadní. Dovolte nám Vás
požádat, abyste jejich projednávání věnovali potřebnou pozornost. Budeme vděční za
podporu našich stanovisek, jež u této legislativy SMS ČR a SPOV ČR společně předloží.

Naší snahou je najít shodu se Svazem měst a obcí ČR a též pokud možno Asociací krajů
ČR a předložit návrhy změn současných předloh, aby úprava byla v souladu s předpisy
EU a dopady na obce byly více vyvážené a také poplatkové povinnosti byly vůči obcím
adekvátní a nedocházelo ke zbytečnému navyšování zákonných sazeb nad míru nezbytnou
pro splnění cílů. Náklady totiž nesou právě obce a města. Tyto návrhy zveřejníme v měsíci
březnu po jejich odborném projednání. Přivítáme připomínky či vyjádření podpory a také
Vaši aktivitu na jejich podporu v jednáních s poslanci Vašich krajů, protože nastavená
pravidla odpadové legislativy mají ambici platit na poměrně dlouhé období. Je proto
nezbytné současný legislativní proces ze strany samospráv nepodcenit.

Analýza dopadů předložené odpadové legislativy vychází z analýz vládních úřadů,
profesních asociací a také našich vlastních, které jsme provedli. Obecně vítáme, že je
ambicí provést přijaté evropské směrnice do českého právního řádu. Návrhy vychází z
výrazného zdražení současného skládkovacího poplatku, což je opatření očekávané. Je
však otázkou, zda takto výrazné zdražení ze současných 500 Kč/t až na 1.850,- Kč/t je
úměrné sledovanému cíli, jímž je odklonění komunálního odpadu ze skládek. Samotné
vládní analýzy ukazují, že tento cíl by byl splnitelný i při nižších poplatcích. Jak jistě
víte, obce vedle poplatku za uložení na skládku musí hradit také samotnou cenu skládky a
rekultivační poplatek, tedy k poplatku dalších cca 500 – 700 Kč/t (dle návrhu tedy celkem
cca 2400 Kč za tunu bez dopravy). Obce hradí celý systém nakládání s odpadem na svém
území, aktuálně to dohromady činí v průměru cca 950 Kč na občana ročně. Po odklonu
odpadů ze skládek budou obce hradit náklady na ostatní technologie, které jsou však
logicky dražší. Tyto dopady bohužel v návrzích vyhodnoceny nejsou.
Za problematické pokládáme právě kombinaci různých opatření nové legislativy, jež
v souhrnu budou přinášet rozpočtové důsledky pro samosprávy po nabytí účinnosti nové
legislativy. Zde především uvádíme tzv. třídící slevu, podle níž obce, splňující stanovené
limity vytřídění komunálního odpadu, budou ukládat zbytkový komunální odpad
s výraznou slevou. Tato je nastavena v návrhu zákona tak, že podle našich propočtů na ni
obce nemají šanci (až na výjimky) dosáhnout. Přesné propočty aplikace této třídící slevy
komplikuje fakt, že spolu s návrhem zákonu nebyly v rozporu s legislativními pravidly
předloženy prováděcí vyhlášky, ale jen jejich teze. Nemůžeme však souhlasit se
současnou konstrukcí této třídící slevy, neboť pro obce nastavuje přísnější limity, než

S úctou

Stanislav P o l č á k, v.r.
předseda SMS ČR

Veronika V r e c i o n o v á, v.r.
předsedkyně SPOV ČR

Citace vybraných poplatkových sazeb a míry vytřídění ze současné vládní předlohy
Sazba poplatku za ukládání využitelných odpadů na skládku (v Kč/t)
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 a dále
800
900
1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 1850
Míra povinného vytřídění směsného komunálního odpadu pro dosažení na tzv. třídící slevu
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
35% 45% 55% 60% 65% 70% 70% 70% 75%
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Další problém?
Město je tu mimo jiné od toho, aby zastupovalo
občany v jejich zájmech a pokoušelo se
řešit problémy, tak aby jejich řešení vedlo
ke zkvalitnění života v Chabařovicích.
Chabařovice jsou obklopeny přírodou bez
větších průmyslových areálů, které by
znečišťovaly životní prostředí. Nicméně
když se podíváme dále za tuto přírodu, tak
už na nás vystrkují své komíny vzdálené či
vzdálenější průmyslové objekty, které sice
nejsou na katastru města, ale které na kvalitu
života mají nebo mohou mít určitý vliv.
Možná si někteří z vás vzpomenete, že vedle
objektu Palivového kombinátu, což je coby
kamenem dohodil, měla vyrůst spalovna, která
se maskovala za objekt na zpracování odpadu.
Jen připomenu, že se tak dělo na katastru
města Chlumec, jehož výběžek do těchto
míst překvapivě zasahuje. Chabařovice tak
neměly možnost rozhodovat o bytí či nebytí
této spalovny. Přesto se po usilovné snaze
několika chabařovických občanů
podařilo vychytralého podnikatele
od záměru odradit a místo spalovny
stojí sice „krabice“, která alespoň
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neotravuje vzduch.
Kdo ale vzduch otravuje, jsou zmíněné
komíny průmyslových objektů v sousedství
Chabařovic, konkrétně Knauf Insulation,
spol. s.r.o. směrem na Teplice. Pokud někdo
neví, tak je to ten výrazný kouř nad výrobnou
izolace. Jak uvádí organizace „Zdraví pro
Krupku z. s.“: V roce 2006 spustil výrobu. Dopad
jejich výrobní činnosti na životní prostředí ovzduší byl v prvních 3 letech katastrofální zápach, spousta škodlivých látek v ovzduší
(formaldehyd, fenol, čpavek, tuhé znečišťující
látky atd.). Až občanské sdružení Zdraví
pro Krupku, založené v květnu 2007 a dnes
vedené jako
zapsaný spolek, nejdříve
usilovalo o prodloužení zkušebního provozu.
Závod ho obdržel až po dvou letech. Ani pak
se nevzdalo. Dosáhlo toho, aby kraj zadal
celoroční měření imisí. Teprve po tomto ročním
měření a následném vyhodnocení zdravotních
rizik, přešel Knauf Insulation od ledna 2010
na novou ekologičtější technologii.
K záměru rozšířit výrobu (o foukané izolace)
se mohla vyjádřit veřejnost, dotčená

veřejnost a dotčené samosprávní celky, čímž
nastala obdobná situace jako u spalovny,
kdy Chabařovice byly „vynechány“, protože
údajně nejsou dotčeným samosprávným
celkem.
Jak už bylo v úvodu řečeno, město je tu
od toho, aby se staralo a přestože se dle
oznámení Krajského úřadu Ústí n. L. nemohlo
vyjádřit, protože není údajně dotčeným
samosprávným celkem, tak Rada města
Chabařovic v této nelogičnosti přistoupila
k řešení problému v zájmu občanů, označila
se za dotčenou samosprávu a požadovala,
aby se dokumentace vlivů záměru na životní
prostředí zaměřila na podrobnější posouzení
možného negativního dopadu na ovzduší
ve správním obvodu města Chabařovice.
V této chvíli je míček na straně Krajského
úřadu Ústí n. L., nicméně město bude i nadále
postupovat v zájmu zkvalitňování života
občanů.

Zbyněk Tichý

Rozpočet města na rok 2020
Každý rok vám přináším plánovaný přehled
příjmů a výdajů příslušného roku, nejinak
tomu je i v tomto čísle, a tak se pojďme podívat
na tu pomyslnou městskou truhlu, naplněnou
zlaťáky z různých příjmů, vesměs daní (ať už
daně z hlíny, nebo daně z trakaře…), ale rychle
zpět z pohádky do reality. Potřeb, požadavků,
a přání je vždy víc, než lze ufinancovat.
Věnujeme se tak postupně prioritám, které
jsou v rozvojovém plánu města, ten vznikl
na základě vašich priorit. Město pro letošek
v tuto chvíli plánuje výdaje ve výši 47,7 mil. Kč.
Na příjmové straně očekáváme daňové příjmy
ve výši 43,8 mil. Kč (daň z příjmu fyzických osob,
právnických osob, DPH, daň z nemovitosti,
místní poplatky, správní poplatky). Dalším
zdrojem jsou nedaňové příjmy, ve výši 1,6 mil.
Kč (patří mezi ně příjmy z pronájmu majetku,
pachtu pozemků, z tříděného odpadu, aj.).
Plánuje se také drobná částka ve výši 110
tis. Kč kapitálových příjmů (očekáváme jen
malé nahodilé prodeje). Příjmem jsou rovněž
„dotace“ (v tomto případě ne ve smyslu
různých dotačních titulů), jedná se o příspěvek
na fungování státní správy ve výši 1,6 mil. Kč.
V součtu se tak jedná o 47,1 mil. Kč. Vzhledem
k saldu příjmů a výdajů jsou zapojeny
formou „financování“ prostředky ve výši cca
600 tis. Kč. Pro rok 2020 tedy město počítá
na příjmové straně s částkou 47,7 mil. Kč.
A co všechno nás čeká na té výdajové stránce?
Některé kapitoly si zaslouží podrobnější
výčet, co vše za výdaje v sobě obsahují.
Největší položka je za místní správu ve výši
13,2 mil. Kč. V této částce jsou zahrnuty
téměř 3 mil. Kč určené na správu bytového
a domovního fondu města (dříve Sedab),
dále tam jsou položky na provoz MěÚ, nájem
budovy úřadu, právní služby, provoz IT,
školení, revize, PO a BOZP, mzdy a odvody
zaměstnanců, a další.
Další položkou (po směru hodinových ručiček)
je kapitola místní zastupitelské orgány
s částkou 2,5 mil. Kč, která zahrnuje plat
uvolněného mandátu starosty, dále odměny
(jsou tím míněny mzdy) neuvolněným členům
RM, ZM, a příslušné odvody, do této kapitoly
jsou zahrnuty uzavřené DPP na různé služby,
řemeslné práce, správcovství, komise (např.
při volbách) a další.
Kapitolka školství představuje částku téměř
5 mil. Kč. Město je zřizovatelem MŠ, ZŠ a ZUŠ.
O pořádek a bezpečnost se stará městská
policie s ročním rozpočtem téměř 3,8 mil.

Kč. Nakládání s odpady „spolkne“ téměř 3,7
mil. Kč. Náklady na likvidaci odpadů rostou
(rostou ceny energií, mzdy zaměstnanců
zpracovatelských firem, provozní náklady
a svoz odpadů, aj.), přesto město poplatek
za odpad nezvedá, a zvýšené náklady
za likvidaci odpadu se snažíme umořit
důslednějším tříděním, který se projeví
na příjmové straně za recyklované suroviny
a materiály, dále pak upraveným režimem
svozu.
Relativně velká částka je zahrnuta pod
kapitolu Kultura, částka ve výši 1,6 mil. Kč.
Pro zjednodušení struktury jsem do této
kapitoly zahrnul (po staru, jako u předchozích
rozpočtů) mj. i provoz knihovny, vydávání
Chabařovických novin, výdaje spojené s poutí,
a za kulturní pořady. V kapitole objekty
ostatní jsou zahrnuty výdaje ve výši 1,3 mil. Kč
např. za provoz sportovní haly, budovy Staré
radnice, Metropolu, ale také za sportoviště.
Péče o vzhled města v částce 2,7 mil. Kč
v sobě zahrnuje náklady spojené s veřejným
osvětlením, s péčí o zeleň, úklid města, zimní
údržba, provoz zametacího stroje, provoz
hřbitova, a drobné práce. Požární ochrana
s částkou 570 tis. Kč představuje náklady
spojené s výstrojí, výzbrojí, materiálem, PHM,
energiemi aj. k zajištění provozu požární
jednotky.
Významná položka představuje zajištění
komunálních služeb (dříve VPP) za 3,6 mil. Kč
(zaměstnanci střediska služeb zajišťují např.
sekání trávy, průběžný úklid, zednické a další
údržbářské práce, obsluhu kontejnerových
dvorů a další). Další kapitolkou je Projektování
a územní plánování, která představuje částku
ve výši 2,1 mil. Kč. Bez systémového přístupu,
bez koncepční práce, bez připravených
projektů, se ve městě nemůžeme pustit
do žádné realizace.
I přes napjatý rozpočet město podporuje
sportovní kluby, neziskové organizace,

volnočasové subjekty, a to ve výši 1,2 mil.
Kč. V dalším čísle ChN vám přineseme
podrobnější přehled.
Ostatní platby zahrnují částku 1,1 mil. Kč,
patří sem platba daní za město, pojištění
majetku města, příspěvky do sdružení obcí,
a např. příspěvek na dopravu pro seniory.
Financování úvěrů představuje částku 700 tis.
Kč.
Kapitola investic ve výši 4,8 mil. Kč
představuje
uhrazení
rekonstrukce
komunikace s výstavbou dešťové kanalizace
v Roudníkách z minulého roku, v roce 2020
je vyčleněna částka na stavbu kruhového
objezdu a příslušenství (chodník, zastávka)
v Roudníkách. V tuto chvíli rozpočet ještě
nezohledňuje letos největší zahajovanou
investici, a tím je rekonstrukce Mlýna.
V okamžiku, kdy bude podepsána smlouva
o poskytnutí dotace, bude provedena
úprava formou rozpočtového opatření.
Předpokládané náklady na rekonstrukci
budou cca 40 mil. Kč celkem. Přesná částka
vzejde až z výběrového řízení na zhotovitele.
Získali jsme dotaci, představuje částku
bezmála 20 mil. Kč. Zároveň ještě není zcela
jasno, v jakém poměru budou zapojeny vlastní
naspořené prostředky, či v jakém objemu
bude využito úvěru. Stále jsou „cizí“ peníze
dostupné s výhodnými úrokovými sazbami,
a tak nebudeme disponibilní prostředky
zapojovat „na krev“, aby zbylo na případné
spoluúčasti v rámci dalších dotačních
titulů, o které průběžně usilujeme. Zároveň
sledujeme podíl dluhu k průměru příjmů,
aktuálně jsme na 49,39 % (zákon o pravidlech
rozpočtové odpovědnosti stanovují max. dluh
na 60 %). Tento ještě nevyčerpaný „potenciál“
je tak možné využít jednak u Mlýna, tak
u plánované rekonstrukce náměstí (roky
2022-23).

Jiří Hladík
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Trenér fotbalové školičky Josef Hnyk: Děti
můžou začít už ve čtyřech letech. I dřív.
Fotbalová školička Slovanu Chabařovice
funguje už šestým rokem, ty nejmenší chystá
pro mladší přípravku. Kdo chce, může své
dítě přivést na zkušební měsíc, vybízí rodiče
trenér školičky Josef Hnyk.

Kolik dětí už vám prošlo pod rukama?
V průměru jich trénuje patnáct v sezoně,
některé zůstanou dva roky, některé skončí,
jiné se vrátí. Takže asi šedesát až sedmdesát
dětí. Řekl bych, že sedmdesát procent z nich
postupuje do starší kategorie.

Co je náplní a posláním školičky?
Není jen o fotbale, ale spíš chceme vést děti
ke sportu, k všeobecné pohybové průpravě.
A z fotbalu jim ukázat základy. Tréninky jsou
o hrách, naučit je kotouly, nebát se balonu
nebo jak přeskakovat lavičku. A samotný
fotbal je třešnička na dortu. S míčem se
potkají během her a na poslední části
tréninku si zahrají fotbal.

Pro jak staré děti školička je?
Začínali jsme s dětmi od pěti let, pak jsme
to snížili na čtyři roky, teď už máme dokonce
tříapůlleté.

Jak se s tak malými dětmi pracuje?
Je to těžší, naštěstí s těmi nejmenšími jsou
na tréninku rodiče. Ale je to individuální,
některé dítě ve třech a půl letech dělá věci,
že člověk žasne. Už i školička jezdí prvním
rokem na turnaje a hned po tom prvním se
ozvali z Teplic a ptali se na malého Fanouška
Kubálka, který dal asi 30 gólů. Hned je zaujal
a zjišťovali, kolik mu je let.

Jak děláte nábory?
Zkontaktuji se v mateřské škole s paní
ředitelkou, vyvěsím tam plakát. Pak
pomocí sociálních sítí. A hlavně jsme si už
udělali takové jméno, že se nám lidi hlásí
i z ostatních měst. Ptají se sami. Během roku
může kdokoli přijít na zkušební měsíc, ať
kluk, nebo holčička. Během té doby se zjistí,
jestli je fotbal chytí. Až pak se můžou rodiče
rozhodnout, jestli dítě do klubu
přihlásí.
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Kolikrát týdně trénujete?

Kolik platí děti měsíční příspěvek?

Školička má jen hodinový trénink dvakrát
týdně, ony jsou tyhle malé děti dost rychle
unavené. V úterý a ve čtvrtek jsme ve sportovní
hale od 16 do 17 hodin. Letos jsme udělali
vstřícný krok vůči rodičům, děti vyzvedáváme
v mateřské škole, která je v blízkosti haly,
a odvedeme je na trénink. Po dohodě
s ředitelkou mateřské školy a s rodiči, které
nám daly zmocnění k vyzvedávání. Takže
v zimní přípravě pomáháme rodičům tím, že
nemusí z práce rychle pro dítě, vyzvednou
si ho až po tréninku. Ještě do konce března
budeme v hale, opouštíme ji jako poslední,
pak jsme ve sportovním areálu.

Od letoška 350Kč, museli jsme ho navýšit.
Když jde o finance - líbilo by se mi, kdyby se
z městského rozpočtu peníze určené na sport
rozdělovaly klubům podle toho, kolik mládeže
vychovávají. Dotační programy od města by
měly být zaměřené hlavně na mládež. Když
některý klub má jen deset procent dětí, něco
je špatně. Naopak třeba motorkáři mají tři
dospělé a 25 dětí. U nás ve fotbale je to půl
na půl. Kdo se věnuje dětem, měl by dostat
větší část z hromádky určené na sport.

Jste spokojen se sportovišti?
O tom bych pohovořil spíš obecně. Volejbalové
kurty vznikaly někdy v 70. letech a přijde mi,
že to je pořád stejné, přibyl jen beachový
kurt. Sportovní areál, tam přibyla umělá
tráva, ale údržbě povrchu se nikdo nevěnoval.
Všichni víme, v jakém je stavu. I když se nějaké
peníze investovaly, tak na sportovní areály by
se jich mělo věnovat podstatně více. Předloni
se dělala rekonstrukce nohejbalového hřiště
v Roudníkách, které přitom vzniklo v roce
2007. Takže si myslím, že by si rekonstrukci
zasloužila i chabařovická sportoviště.

Půjdete
zase
o
Velikonocích
s fotbalovými dětmi koledovat
po Chabařovicích?
Ano, to je už tradice. Půjde školička a mladší
přípravka, ale vlastně chodí i starší děti,
dokonce trenéři a někteří rodiče. Loni jsme
jen tak tak stihli obejít všechny adresy. Když
přijde 30 dětí a pět dospělých, je to nálož
pro všechny ženy v domě. Myslím ale, že
všichni jsou spokojení. A na dětech vidím,
že spokojené jsou i během sportování u nás
ve Slovanu. Rád bych touto cestou klubu,
rodičům i dětem popřál, ať se všem dál daří.

Petr Bílek

Fotbalové děti Slovanu na lyžích
Zůstaly i viset na lanovce
Počasí letos dělalo lyžařům v jejich plánech
paseku, naštěstí v Pasekách nad Jizerou si
fotbalová mládež Slovanu Chabařovice sněhu
užila nakonec habaděj. Tedy až na jediný
propršený den, který si zpestřila výklusem.
Na tradiční zimní soustředění vyrazila
o jarních prázdninách už pošesté, poprvé
do penzionu Na Buďárce.
Výprava čítala 6 sněženek a 21 machrů,
kteří se svezli v autobuse polepeným logem
fotbalových Teplic. Tedy tím, kterým jezdí
na zápasy prvoligové mužstvo sklářů. Trenéři
si rozdělili lyžaře do čtyř skupin podle
výkonnosti a šéftrenér Pavel Nechuta zase
otesával lyžařské neotesánky. A šlo to rychle,
Eli Mešková, Domča Pokorná, Páťa Kačírek
i David Beyr se brzy svezli i na vleku a už

v první den by málokdo poznal, že na lyžích
stojí poprvé v životě.

sjezdovce byla malou odměnou, pak se šla
tahle parta zahřát ke krbu.

Ale ne všechno bylo růžové, pan Murphy v pátý
den uplatnil svůj zákon schválnosti. Vstávali
jsme o hodinu dřív, abychom si užili čerstvě
urolbovanou sjezdovku bez lidí, tedy hlavně
bez německých a polských lyžníků, za oknem
sněhová peřina, hotová pohádka! Chvíli
poté, co parta trenéra Petra Orsága usedla
na lanovku, vypadl proud. Široko daleko,
nejen v lyžařském středisku. Orság a jeho osm
statečných viseli na lanovce hodinu a zrovna
před vrcholem v největším mrazu a fujavici.
„Děti to braly statečně, já jako největší
posera,“ smál se kouč řečený Orsi. Až když
naskočil záložní dieselový agregát, dostali se
zase na bezpečnou zem. Jízda po liduprázdné

Během soustředění se i bobovalo, koulovalo,
na penzionu se tužila parta kartami,
deskovými hrami i diskotékou v podání DJ
Lukáše Krále. A nakonec došlo i na běžky,
na parádní výjezd na vyhlídku Štěpánka,
odkud se ale nedalo kvůli mlze nikam
dohlédnout.
Trenérská parta už ale dohlédla do příštího
roku, pojede se zase. Ještě předtím v létě
tradičně do Holan.
Petr Bílek
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Výběr z usnesení RM a ZM v období XII/2019
Zastupitelstvo města:
schválilo návrh 5. rozpočtového opatření
v roce 2019 dle předloženého materiálu
schválilo závazné ukazatele schodkového
rozpočtu města Chabařovice na rok 2020 a plán
oprav a údržby bytového a domovního fondu
města Chabařovice na rok 2020

Kamerový systém na provozování kamerového
systému pro město Chlumec
schválilo předložený návrh plánu práce (plánu
zasedání) Zastupitelstva města Chabařovice
na rok 2020
schválilo Plán práce Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Chabařovice na r. 2020

schválilo poskytnutí příspěvků příspěvkovým
organizacím města Chabařovice na rok 2020

schválilo Plán práce Finančního výboru
Zastupitelstva města Chabařovice na r. 2020

schválilo návrh rozpočtu příspěvkových
organizacích města Chabařovice na rok 2020

schválilo možnost poskytnutí příspěvku pro
občany nad 70 let věku včetně pro r. 2020 formou
čipové karty na dopravu

schválilo poskytnutí dotací a uzavření
veřejnoprávních smluv dle zákona 250/2000 Sb.
§ 10a a § 10c dle přílohy na rok 2020
schválilo návrh střednědobého výhledu
na rok 2021 - 2022 města Chabařovice
schválilo návrh střednědobého výhledu na rok
2021 - 2022 příspěvkových organizací města
Chabařovice
schválilo obecně závazné vyhlášky – místní
poplatky, a to následující:			
OZV č. 1/2019 o místním poplatku
ze psů, s platností od 01. 01. 2020 – beze
změny výše poplatku		
OZV č. 2/2019 o místním
poplatku z pobytu, s platností od 01.
01.
2020
–
změna
výše
poplatku
na 15,- Kč / 1 den pobytu / osoba
OZV č. 3/2019 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství, s platností
od 01. 01. 2020 – beze změny výše poplatku
OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze
vstupného, s platností od 01. 01. 2020 – beze
změny výše poplatku			
OZV č. 5/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, s platností od 01. 01. 2020
– beze změny výše poplatku
schválilo OZV č. 6/2019 o komunálním odpadu
a systému nakládání se stavebním odpadem,
s platností od 01. 01. 2020 – doplněna o sběr
jedlých olejů a tuků, sběr elektroodpadu
schválilo nový doplněný a upravený Požární
řád (všechny obecně závazné vyhlášky včetně
Požárního řádu jsou k dispozici na webových
stránkách města Chabařovice)
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neschválilo záměr veřejnoprávní
smlouvy s městem Chlumec –

schválilo Seznam prioritních projektů města
Chabařovice k vytvoření akčního plánu
schválilo předložení projektové žádosti
ZŠ Chabařovice, příspěvkové organizace
v rámci výzvy č. 92 IROP k projektu Vytvoření
prostoru pro rozvoj kompetencí v technických
oborech, přírodních vědách, jazykové výchově
a konektivita
v rámci tohoto projektu souhlasilo:		
s
technickým
zhodnocením
majetku (pozemků, budov a infrastruktury)
v rámci realizace projektu při současném
zachování výstupů projektu po dobu
udržitelnosti, tj. nejméně 5 let od finančního
ukončení projektu			
se
zajištěním
prostředků
na předfinancování realizace projektu ve výši
rozpočtu projektu				
se zajištěním povinné finanční
spoluúčasti ve výši 10% způsobilých výdajů
vč. prostředků na financování případných
nezpůsobilých výdajů
vzalo na vědomí informaci z MPO ČR k projektu
Regenerace zchátralého objektu bývalého
mlýnu v centru Chabařovic o zařazení projektu
do Programu 122D21 Regenerace a podnikatelské
využití brownfieldů, kdy max. dotace nepřesáhne
19.567.540,- Kč
schválilo návrh 1. rozpočtového opatření v roce
2020
neschválilo záměr prodeje části pozemku p.č.
285/1 v k. ú. Vyklice pro výstavbu fotovoltaické
elektrárny

Rada města:
vzala na vědomí dodatky č. 4, 15, 17, 18 a 19

od firmy Marius Pedersen a.s., o navýšení
cen za likvidaci odpadů pro rok 2020 a dále
a schválila podpis těchto dodatků, toto navýšení
se nepromítne do výše místního poplatku
za likvidaci komunálního odpadu
neschválila žádost společnosti SOLAR GLOBAL
a. s., o pronájem/prodej pozemku p. č. 285/1
v k. ú. Vyklice za účelem instalace fotovoltaické
elektrárny k výrobě elektrické energie
schválila nový vzor SoD na stavební práce do 6
mil. Kč bez DPH a její použití jako vzoru s tím, že
každá smlouva bude řešena individuálně a bude
předložena RM ke schválení
schválila předložený návrh plánu práce (plánu
schůzí) RM Chabařovice na 1. pololetí 2020
schválila Směrnici č. 6/2019 k pořizování služeb,
dodávek a stavebních prací
schválila uzavření SoD s vybraným uchazečem
zjišťovacího řízení „Posouzení vhodnosti objektů
pro energeticky úsporné projekty řešené
metodou EPC“, kterým je PORSENNA o. p. s.,
s nabídkovou cenou 235.000,- Kč bez DPH, na tuto
analýzu bylo požádáno o dotaci ve výši 175.000,Kč
schválila uzavření Smlouvy o užívání aplikace
s firmou NETsecurity, s. r. o. pro procesní zajištění
jednání RM a zasedání ZM
vzala na vědomí provedené zjišťovací řízení
„Zaměření skutečného stavu objektu Husovo
náměstí 17 a U Haly 404, Chabařovice“ (objekt MŠ,
ZŠ a ZUŠ) dle zadávacích podmínek a směrnice č.
5/2016, vítězným uchazečem je Ing. Arch. Luboš
Kotiš, schvaluje SoD mezi městem Chabařovice
a vybraným uchazečem
požádala o posouzení záměru KNAUF KRUPKA
– LINKA NA FOUKANOU IZOLACI dle zákona č.
100/2001 Sb., v platném znění a současně žádá,
aby se dokumentace vlivů záměru na životní
prostředí zaměřila na podrobnější posouzení
možného negativního dopadu na ovzduší
ve správním obvodu města Chabařovice.
odvolala z funkce člena Poradní komise RM
a funkce člena Redakční rady Chabařovických
novin pana Pavla Beránka ml.
jmenovala do funkce člena Poradní komise
RM Mgr. Rolanda Absolona a do funkce člena
Redakční rady Chabařovických novin pana Jiřího
Záhoříka
souhlasila s cenovou nabídkou na úpravu www

až II/2020

A už je to tady, neboli jak dál?

stránek města Chabařovice a s nabídnutým
ročním poplatkem za provoz od firmy Galileo

Nastává chvíle změny. Změny ve vedení
sportovní organizace. To je nutná a rozhodně
potřebná výměna směřující k novému
modernímu řízení spolku při úzké spolupráci
s městem a se zapojením do struktur města.
Bez toho nebude možný další pozitivní vývoj
sportu v Chabařovicích při uvažované rozsáhlé
restrukturalizaci
sportovního
vybavení
a volnočasových zařízeních na území města.

neschválila poskytnutí dotace HC Teplice
Huskies z. s. na sportovní činnost dětí
souhlasila s vyjádřením podpory realizace
projektu Dětská skupina Zvídálek v Chabařovicích
neschválila žádost Spolku Lungta o připojení
se k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet”
jmenovala do funkce vedoucí ekonomického
odboru Ing. Kláru Eflerovou od 01. 03. 2020
schválila žádost Mgr. Dagmar Brožové,
ředitelky ZŠ o sloučení projektu “Zdokonalení
infrastruktury školy - vytvoření prostor
umožňujících rozvoj klíčových kompetencí pro
přírodní, technické a řemeslné obory” do jedné
etapy.
nesouhlasila s předloženou projektovou
dokumentací ke společnému územnímu
a stavebnímu řízení pro akci “CPI Chabařovice,
Letiště - Okružní křižovatka” vzhledem k tomu, že
stavba není v souladu se změnou č. 3 ÚP města
Chabařovice, a tím by nebyla zajištěna dopravní
obslužnost k okolním pozemkům
schválila termín zápisu do Mateřské školy
Chabařovice na školní rok 2020/2021
jmenovala pracovní skupinu pro projekt
Regenerace zchátralého objektu bývalého
mlýnu v centru Chabařovic ve složení: Ing. Jiří
Švarc - manažer pracovní skupiny, tajemník MÚ
Trmice; Mgr. Josef Kusebauch - starosta města
Chabařovice; Ing. Petr Landa - PGM Consulting,
s. r. o., dotační management a veřejné zakázky;
Ing. arch. Luboš Kotiš - architekt projektu,
autorský dozor; p. Jiří Hanzlík - technický
dozor investora; Ing. Markéta Kombercová Stavební úřad Chabařovice; Ing. Klára Eflerová
- ekonomický odbor města Chabařovice; paní
Petra Drbalová - projektový management pro
město Chabařovice; p. Zbyněk Tichý - zastupitel,
supervize veřejných zakázek pro město
Chabařovice; Ing. Věra Krepindlová - tajemnice
MÚ Chabařovice, členka pracovní skupiny

Jak už jsem psal v minulých číslech
Chabařovických novin, je třeba reálně
uvažovat o nutném omlazení řízení TJ Slovan
Chabařovice. Jako předseda jsem fungoval
od roku 1981 po nezapomenutelném Tondovi
Mikešovi. To už je tedy téměř 40 let! Už
nemám sílu neustále bojovat o to místo
na chabařovickém sportovním poli, i když si
velmi považuji, že se daří udržovat činnost
i sportovní prostředí v té nejvyšší možné
kvalitě našeho malého města. Tak jako se
mi daří postupně se vytěsnit z funkcionaření
v rámci Českého nohejbalového svazu
a z podnikatelských aktivit, musím se o totéž
pokusit v nejbližší době i v rámci své činnosti
chabařovického sportu. Proto na nejbližším
jednání Valné hromady TJ Slovan Chabařovice
chci představit plán této změny, neboli
„do roka a do dne“ tuto otázku dořešit.
Zažil jsem za těch skoro 40 let spoustu radostí,
starostí i velkých potíží pramenících spíše
z české malosti. Těch pozitivních ale převažuje
a nikdy nebudu na svá funkcionářská léta
vzpomínat s nějakou záští. Snad jen mi je líto,
že mnozí z mých spolupracovníků se nakonec
odkloní od té součinnosti a „zakope se“ doma,
když právě ta, nabízející se časová dostupnost
v důchodu či v předdůchodovém věku, se
nepodaří realizovat ve prospěch působení
ve sportu. A tak nelze počítat s bývalými
nebo i současnými sportovci naší sportovní
organizace, kteří by dnes mohli významně
přispět k rozvoji sportu v Chabařovicích.
Mohl bych tady konkrétně jmenovat několik
takových potencionálních funkcionářů, ale ať
si každý z nich to vyřídí sám se sebou.

Zatím se v tomto roce ještě pokusím spolu
s blízkými sportovci o realizaci některých
důležitých akcí souvisejících s dalším
chodem organizace v našem sportovním
areálu. Jednou z nich je právě probíhající
akce zkracování – ve stylu známého filmu
Postřižiny. Stromy v areálu stadionu nám
stárnou před očima (stejně jako funkcionáři
TJ) a tak na vyžádání město zařídilo jejich
razantní prořezávku. Přitom jedna bříza už
musela padnout celá, když byla uvnitř uhnilá.
Podle posouzení firmy, která realizovala tu
prořezávku, bude do 3-5 let nutné všechny
stromy zlikvidovat a vyměnit za nové.
Další významnou akcí bude realizace
náhradního zdroje užitkové vody pro kropení
antukových kurtů, které je důležité nejen ze
zdravotního hlediska sportujících, ale také
z hlediska udržitelnosti kvalitního povrchu
hřišť. Sondáží se podařilo zjistit, že v areálu
je dostatek spodní vody, a proto byla
zahájena činnost pro realizaci kopané studny
s napojením na současné rozvody. Následně
by bylo řešené ještě rozšíření kapacity
zásobníku užitkové vody pro jmenované
účely.
Pro další možnost užití sportovního prostředí
bude nutné realizovat rozsáhlejší rekonstrukci
nejen vlastních hřišť, ale také zázemí. Dnes je
již jisté, že nosné stavební prvky budovy jsou
ze závadného materiálu, osinkocementových
desek. Budova je postavena z likvidovaného
majetku dolu kolem roku 1972, přesto se ji
dosud nějak dařilo udržet v použitelném
stavu. Také samotná antuková hřiště jsou už
na hranici možného užití. Životu nebezpečné
sloupy osvětlení, nefunkční drenáže, zastaralé
zařízení pro postřik, těžko udržitelné další
zařízení – provozní bouda, WC a sprchy
zbudované ze stavebních buněk, lavičky, kůly,
atd. To už ale bude starost těch následovníků.
Přeju jim hodně moc odvahy a „zabejčenosti“
pro chabařovický sport.
Vlastimil Pabián

Věra Krepindlová
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Sportovní zprávy z TJ Slovan Chabařovice
Už se pomalu blíží konec sezóny, ale ještě je
dost daleko k bilancování, protože některé
sporty hrají své soutěže systémem podzimjaro, tak právě u nich je soutěžní sezóna ještě
neuzavřená.
„A“ družstvo volejbalu mužů hraje ve 2.
lize trochu horší pozice, než tomu bylo
v minulosti, přestože se zdá, že kádr je
stabilizovaný a naopak s posilami i silnější.
V posledních zápasech dokonce nastoupil
hlavní trenér extraligového Ústí Kuba Salon
a do kádru se navrátil i dlouholetý hráč
Slovanu Ríša Röhl. Ukazuje to předposlední
9. místo v současném stavu soutěže. Asi nás
čeká baráž o setrvání v 2. lize, ale důležitější
by byla vůle družstva v soutěži pokračovat.
Ženy stále bojují o první příčky 2. ligy, když
v současném stavu tabulky je to zatím
3. místo, ale do skončení soutěže bude
rozhodovat ještě několik klíčových utkání
mezi družstvy horní části tabulky 2. ligy.
Moc bychom přáli současnému kádru co
nejlepší umístění, protože to nemají vůbec
lehké. Velké vzdálenosti na utkání s Českou
Třebovou, Svitavami, Libercem, Jabloncem,
Turnovem a Červeným Kostelcem jsou
náročné z ekonomického hlediska, i se
složením družstva, když v kádru je několik
maminek malých dětí.
O nohejbalu není celkem co psát. Zimní
příprava pokračuje, hlavní novinkou je, že
„A“ družstvo mužů už letos nebude hrát
2. ligu. V kádru tohoto družstva je více
hráčů s podmínkami pro odehrání celé
soutěže. Hráči mají trochu jiné starosti
v soukromém životě (pracovní povinnosti,
rodinné změny) a na nedávném posezení
byla probírána otázka udržení stabilního
kádru pro odehrání dlouhé soutěže bez rizika
kontumací a následného vyloučení ze soutěže
s finančními postihy. Proto bylo rozhodnuto,
že základní část kádru „A“ družstva bude hrát
spolu se současným kádrem „B“ družstva
krajský přebor s tím, že po ročním působení
v nižší soutěži se nabízí možnost odehrát
úspěšně kvalifikaci a následně hrát znovu
v roce 2021 2. ligu.
Výsledkem dobré péče o mladé se projevuje
v nohejbalovém světě i zájmem o naše
hráče. Protože z nějakých důvodů nevyšlo
angažování našich nadějných dorostenců
Adama a Šimona Henzlových ve špičkovém
dorosteneckém týmu TJ Slavoj Český Brod,
které se nakonec do dorostenecké soutěže
nepřihlásilo, podařilo se kontaktovat další
nohejbalový velkoklub SK LIAPOR
Karlovy Vary a oba bratři budou
startovat v nejvyšší dorostenecké
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soutěži za tento klub. Adam byl Komisí
reprezentace pozván na soustředění REPRE
dorostu U19, které se konalo v Nymburku
21. - 23. února pod vedením šéftrenéra
reprezentace Jiřího Šmejkala a trenéra
juniorské REPRE U21 Michala Doucka. Nevedl
si tam vůbec špatně, když navíc v úvodních
testovacích hrách předvedl svoji největší
zbraň, blok. Aktuálně už oba bráchové hráli
za Karlovy Vary turnaj dvojic dorostu v rámci
Poháru ČNS mládeže v Plzni, kde skončili
na vynikajícím 4. místě z celkem 28 startujících
dvojic. Možná se to zdá nepatřičné, ale mám
z toho velkou radost, pro mne to jsou stále
Chabařovičáci.

Ostatní hráči mladého týmu TJ Slovan
Chabařovice se poctivě 2x týdně připravují
na krajské mládežnické soutěže a očekává
se i jejich zapojení do celostátních soutěží,
Mistrovství ČR a Poháru ČNS mládeže.
Stálou radost nám dělají stolní tenisté. Zatím
vedou v okresním přeboru II. třídy a při
předpokládaném sloučení okresních soutěží
v příštím soutěžním roce to bude pro tento
tým další výzva hrát opět soutěž s nejlepšími
okresními týmy.
Vlastimil Pabián

Fotbalový Slovan pořádal halové
turnaje, přijeli i Němci
Už je z toho tradice, fotbalový Slovan
Chabařovice uspořádal na přelomu února a
března ve sportovní hale mezinárodní turnaje.

v zápase o 7. příčku naopak v penaltovém
rozstřelu podlehl německé Grimmě po remíze
1:1.

plno výborných výkonů a jsem rád, že se
naši kluci v zajímavé konkurenci neztratili,“
pochvaloval si ředitel turnajů Lukáš Král.

Tomu prvnímu určenému pro ročníky 2011
dominoval Jirkov-Ervěnice, druhý skončil
Junior Chomutov, bronz brala Fotbalová
akademie Petra Voříška Děčín. Slovan nasadil
dva výběry, první v bitvě o 5. místo remizoval
s Chuderovem 2:2 a vyhrál na penalty, druhý

Den nato hrály ročníky 2008, zlato si vysloužil
Chuderov, druhé skončilo Heidenau, třetí
Košťany a čtvrté Chabařovice. Pak si ještě
kombinovaný tým střihl přípravu s Heidenau.
„Naše turnaje si řada týmů už pravidelně
zapisuje do svého kalendáře. Zase jsme viděli

Jarní fáze soutěží – ať už mistrovských zápasů
žáků, satelitních turnajů přípravek nebo letní
ligy minipřípravek – se rozběhnou v dubnu.
Petr Bílek

Nová služba školy pro rodiče
budoucích prvňáčků
S hrdostí nabízíme rodičům novou službu,
kterou můžeme od letošního roku nabídnout
díky tomu, že si paní učitelka Přikrylová
zvyšuje svoji kvalifikaci na poli speciální
pedagogiky.
Nově poskytujeme rodičům budoucích
prvňáčků možnost ověřit si připravenost
dítěte na vstup do první třídy, jsme schopni
orientačního
logopedického
vyšetření
a vyšetření fonologických schopností, které
pomáhá odhalit riziko SPU a tím tak umožnit

včasnou intervenci a kompenzaci oslabení.
Na základě zjištění se pak rodiče rozhodnou
navštívit
pedagogicko-psychologickou
poradnu, která popřípadě doporučí odklad
školní docházky.
Domnívám se, že šetření, které proběhne
přímo ve školce a děti budou ve svém vlastním
známém prostředí, je pro ně příjemnější
a rodičům ušetříme čas a starosti s návštěvou
odborných pracovišť.

Považuji tuto službu za velkou příležitost
pro hladký vstup dětí do školy. Nástup
do první třídy je velkým mezníkem v životě
dětí a je důležitým krokem. Měl by být
dobře připravený, aby první kroky byly co
nejpříjemnější, aby děti zůstaly otevřené
chuti vědět a učit se.
Tímto zveme všechny rodiče 1. dubna
2020 k zápisu v Základní škole
Chabařovice.
			
Dagmar Brožová

37

Naše zahrada - vyhazování zlata
Kdyby někdo vyhazoval zlato do popelnice,
za plot nebo do potoka, tak by si všichni
ťukali na čelo. A přesto se to děje. Hodně lidí
často seká trávu na své zahradě a vyhazuje
ji, myslí si, že se s ní nedá nic dělat, protože
hnije a zapáchá. Jemná tráva se špatně
rozkládá, protože obsahuje příliš mnoho
dusíku a k rozkladu se přes jemnou strukturu
nedostává kyslík. Negativní vlastnosti lze
jednoduše odstranit, stačí trávu smíchat
s organickou hmotou obsahující málo dusíku
a hodně uhlíku. Je to suchá tráva, sláma, piliny
nebo listí. Směs se pak bude v kompostéru
krásně rozkládat a vznikne vám velice kvalitní
kompost plný humusu, kterým můžete hnojit
zeleninu, ovocné stromy, trávu a ostatní zeleň
na vaší zahrádce.
Kompostování je úžasná věc. Ale pozor
na jeden problém – trávníky postříkané
herbicidy proti dvouděložným plevelům
na bázi 2,4-D kyseliny (Mustang, Dicotex).
Herbicid zůstává v rostlinných zbytcích
až po dobu 3 let. Velice citlivé jsou na něj
rajčata a papriky, kde se rezidua projevují
zkroucením růstových vrcholů a jejich
deformacemi. Problémem je i kompostování
slámy z polí, prakticky všechna je ošetřena
těmito herbicidy… lepší je žádné postřiky
nepoužívat.
Já pracuji s posekanou trávou jinak, využívám
její neprodyšnosti a nastelu ji tam, kde
potřebuji zlikvidovat plevel nebo jiný porost,
abych zde mohl například zasadit trvalky.
Ve slabší vrstvě nezapáchá a další rok na jaře
ji shrabu do kompostu a mám připravenou
půdu pro jiné rostliny. Efekt likvidace plevelů
se dá umocnit vrstvou čistého kartónu, který
dám pod trávu.

Pěstujeme chřest
Chřest je výborná zelenina, kterou můžeme
navíc sklízet už od dubna. Zahrádkáři si myslí,
že jeho pěstování je příliš náročné, a proto
chřest nepěstují. A přitom jej skoro všichni
pěstují. To je asi nějaký omyl… Je to tak. Když
si prohlížím zahrádky v Chabařovicích, tak
na nich vidím asparágus, který se přidává
ke kytkám. No a právě to je chřest. Na zahradě
pěstuji chřest zelený. Jeho pěstování není
náročné, na rozdíl od chřestu bílého,
u kterého je potřeba formovat hrobečky.
Tak jdeme na to. Zasaďte si semínka chřestu
teď v březnu. Až vám vzejdou malé rostlinky,
tak je přepikýrujte do truhlíku na vzdálenost
5 cm. V květnu až červnu je zasaďte na záhon
v řádcích vzdálených 25 až 30 cm
a 15 až 20 cm v řádku. Rostlinky
přihnojujte
a
okopávejte.
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Na stanoviště je budete sázet až další rok
na vzdálenost 35 - 40 cm a řádky jsou od sebe
vzdáleny 120 cm. Půda musí obsahovat hodně
humusu a musí být hluboko zrytá alespoň
na dva rýče. Letos už si můžete připravit
záhon na příští rok. Po zasazení se rostliny 2
roky nesklízí, až třetí rok si můžete pochutnat
na zelených pazoušcích chřestu, ke kterým
nepřihrnujeme žádné hrobečky. Od poloviny
června pak máme na zahradě asparágus
ke kytkám. Chřest je trvalka, můžete jej
pak sklízet až 20 let, tak vyberte správné
stanoviště. Pro jednu rodinu postačuje

pěstovat asi deset rostlin. Podrobnější
informace se dočtete na internetu. Tak vzhůru
do toho. Pěstování je zábava.

A nakonec jeden zlepšovák
V minulém díle jsme si povídali o paprikách.
Přikládám fotografii vzešlých rostlinek
a zlepšovák pana Záhoříka z PET lahví, které
umisťuje na starší ručník na topení.
Josef Kusebauch

Kalendář pro rok 2020
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Informace k místním poplatkům
od 1. 1. 2020
Z důvodu novely zákona o místních
poplatcích, která nabyla účinnosti od 1. 1.
2020, bylo nutné v závěru loňského roku
provést úpravy obecně závazných vyhlášek
o místních poplatcích zavedených na území
města Chabařovice tak, aby tomuto novému
znění odpovídaly. Zastupitelstvo města
Chabařovice na svém zasedání dne 16. 12.
2019 proto vydalo vyhlášky nové.
Všechny tyto vyhlášky jsou dostupné
na webových stránkách: https://www.
chabarovice.cz/dokumenty/v yhlasky-anarizeni

Poplatek ze psů
Poplatek ze psů platí držitel psa, který je
v obci přihlášen nebo zde má své sídlo a platí
se ze psů
Starších 3 měsíců.

Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa v rodinném domě		
200 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele v rod. domě			
300 Kč

f) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele, poživatele invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu
anebo poživatele sirotčího důchodu, držitel
psa starší 65 let (platí i pro držitele, kteří
dosáhnou 65 let věku v daném kalendářním
roce)						
150 Kč

nebo rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.

V případě trvání poplatkové povinnosti
po dobu kratší než 1 rok se platí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu
i započatých kalendářních měsíců.

V případě trvání poplatkové povinnosti
po dobu kratší než 1 rok se platí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu
i započatých kalendářních měsíců.

Splatnost poplatku

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3.
příslušného kalendářního roku.

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3.
příslušného kalendářního roku. Poměrná
výše poplatku je splatná nejpozději do 15.
dne kalendářního měsíce bezprostředně
následujícího po kalendářním měsíci vzniku
poplatkové povinnosti.

Forma úhrady
Převodem na účet města č.: 0882509369/0800,
do zprávy uveďte jméno majitele psa a počet
psů, za které je poplatek hrazen. Tento
poplatek je možné hradit převodem pouze
v případě, že došlo ze strany majitele psa
k ohlašovací povinnosti.
V hotovosti na pokladně – v kanceláři č. 6

c) za prvního psa v ostatních domech
400 Kč

Poplatek za provoz systému
shromažďování,
sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů

d) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele v ostatních domech			
400 Kč

Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí:

e) za psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu anebo poživatel
sirotčího důchodu, držitel psa starší 65 let
(platí i pro držitele, kteří dosáhnou 65 let
věku v daném kalendářním roce)		
100 Kč

a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená
žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu

Chabařovické noviny, periodický tisk územního správního celku

Vedoucí redakce: J. Hladík telefon: 731 452 650

s informacemi o chabařovickém regionu, vychází 5 x ročně,

Členové redakční rady: V. Blahníková,

1. číslo roku 2020.

J. Caitamlová, J. Račáková, J. Záhořík

Místo vydání a vydavatel:

Grafický návrh a sazba: Reykokeyko s.r.o.

Vydavatel: Město Chabařovice, IČO 556912

Tiskne: Tiskárna Jiří Bartoš - SLON

Místo vydání: Městský úřad, Husovo nám. 183, 40317 Chabařovice

Sazba poplatku
Sazba poplatku pro poplatníka činí 480 Kč
za kalendářní rok.

Forma úhrady
Převodem na účet města č.: 0882509369/0800,
do zprávy uveďte jméno poplatníka,
popřípadě poplatníků. Tento poplatek je
možné hradit převodem pouze v případě,
že došlo ze strany poplatníka k ohlašovací
povinnosti.
Platební kartou na platebním terminálu –
v kanceláři č. 8
V hotovosti na pokladně – v kanceláři č. 8
Děkujeme všem za včasnou úhradu místního
poplatku.
Chtěli bychom všechny občany požádat,
pokud to bude možné, aby uhradili místní
poplatky převodem.
Věra Krepindlová

DĚKUJEME

