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DDM ÚL otevřel pobočku
v Chabařovicích

Rozpočet města
na rok 2019

Zdravotní středisko
zkolaudováno!

I tentokrát bylo rozsvícení stromu
„jé“ a „jů“…
Je to již také tradice, kdy se obyvatelé
města
začátkem
prosince
setkávají
před MěÚ Chabařovice, aby se naladili
na nezapomenutelnou atmosféru Vánoc
a dobu adventu, společně si zazpívali koledy,
občerstvili se teplým čajem, či voňavým
svařákem, anebo si koupili něco dobrého
k zakousnutí. Ale hlavně, aby pak z dospěláků
i dětí nakonec při rozsvícení stromu vyhrklo
s úsměvem na tváři takovéto to „jé“ a „jů“…
Díky všem, kdo se na akci podílel.
Jiří Hladík

Co se u nás v ZUŠ dělo, děje a bude dít
V podzimním čase jsme se i my ze Základní
umělecké školy Chabařovice, stejně jako
jiné instituce, zapojili do oslav 100. výročí
republiky. Připravili jsme koncert v Kulturním
domě Zátiší. V úvodu koncertu zazněly fanfáry
z opery Libuše v podání členů orchestru
Severočeského divadla opery a baletu a žáků
ZUŠ Evy Randové. Celý koncert byl v duchu
moderního hudebního žánru, večerem
provázela paní učitelka Eva Zemanová.
Jako hosté vystoupili žáci ZŠ Chabařovice
s básněmi K. Čapka, J. Seiferta a V. Havla.
Učitelé předvedli taneční vystoupení na píseň
Poupata M. Davida a celý koncert jsme
zakončili Jasnou zprávou od skupiny Olympic
v podání žáků a pana učitele Jiřího Straňka.
Již třetím rokem jsme úspěšně pořádali
v době podzimních prázdnin příměstský
tábor „Artcamp“. Společně se ZŠ Chabařovice
a za podpory města se děti staly na dva dny
piráty, vyzkoušely si tanec, výrobu kostýmů
a rekvizit, naučily se pirátské písně. Nakonec
si každý kromě zážitků odnesl i své výrobky.

Další velikou akcí pořádanou naší školou
byla výstava betlémů v chabařovickém

kostele. Celkem jsme vystavovali 36 betlémů.
Na výstavě se podílela kromě výtvarného
oboru také MŠ Chabařovice, ZŠ Chabařovice,
ZŠ Libouchec a ZŠ Chlumec. Velké díky
patří Domu pokojného stáří Sv. Ludmily
a jejich krásnému vyřezávanému betlému.
Výstavu otevřel koncert žáků ZUŠ a malé
vánoční pohoštění. Doufejme, že se výstava
stane tradiční součástí předvánoční doby
v Chabařovicích.

Jako už tradičně se v ZUŠ konalo plno
vánočních koncertů, podíleli jsme se také
na rozsvícení vánočního stromku, kde naši
žáci zazpívali několik koled.
Taneční obor se opět účastnil MS v tancích
v libereckém Babylonu, odkud jsme si přivezli
jednu zlatou medaili. Další soutěží byl „Mia
festival“ v Praze, kde dívky dosáhly na 3.
místa v kategorii děti, velké skupiny. V říjnu
se děti představily na nové taneční soutěži
„Taneční střípky“ v Lounech, kde si Sofie
Absolonová vytančila zlaté pásmo, Aneta
Niklová s Annou Karešovou také získaly 1.
místo. S tancem Klauni se na 1. místě umístily
N. Černá, I. Dörrová, K. Krušinová a K. Sobecká.

V juniorské kategorii se v bronzovém pásmu
umístila děvčata z VI. ročníku.
V novém roce jsme zaznamenali veliký
úspěch na taneční soutěži O stodůleckou růži,
kde Kateřina Sobecká postoupila do elitní
skupiny v disco dance sólech a ostatní
sólistky obsadily, v obrovské konkurenci 1., 2.,
3. a 4. místo.

Opět proběhne v naší škole v červnu zápis
na nový školní rok 2019-2020, při kterém si děti
budou moci vyzkoušet, jaký obor by chtěly
navštěvovat. Je to jedinečná příležitost zkusit
si s odbornou pomocí zahrát na nástroje.
Do druhé části letošního školního roku
chystáme další koncerty a akce. Čeká nás ZUŠ
Open, Den tance, připravujeme malý muzikál
pro veřejnost atd.
Veškeré novinky, akce, koncerty najdete
na zcela novém webu školy. www.
zuschabarovice.cz, na nástěnce před školou
a na facebooku.
Táňa Dědovská

Pojď, Ježíšku, ty jsi náš, půjdem spolu
na salaš!
Součástí výchovné a vzdělávací práce
mateřských škol je kromě jiného i spolupráce
s rodinami dětí a té se v naší školce opravdu
daří. Tradicí je např. nošení různého
odpadového materiálu, který pak využijeme
ve výtvarných koutcích, či různých dobrot
určených k oslavám např. narozenin dětí.
Ty zase chystají hodné maminky a babičky.
Šikovní tatínkové a dědečkové si zase najdou
čas na opravy rozbitých kočárků a koloběžek.
Všichni dohromady se pak setkáváme např.
při vánočním tvoření ve školce.
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Ale vždy jsou u toho paní učitelky
a asistentky, kterých si děti užijí

a přinesly to jako překvapení do školky.
Velmi se nám proto líbil nápad paní učitelek ze
ZUŠ v Chabařovicích, zda by děti nevytvořily
všelijaké malé i velké betlémky, které by
byly nejprve vystavené v budově školky
a následně pak v chabařovickém kostele.
A tak se také stalo.

za celý školní rok dost a dost. A tak naší paní
ředitelku napadlo, co kdyby děti vytvořily
doma spolu s rodiči nebo prarodiči něco samy

Byli jsme překvapeni, kolik rodin se do akce
zapojilo a patří jim za to velký dík. A také
všem paním učitelkám a dětem ze ZUŠ,
které se na přestěhování a následné
instalaci betlémků v kostele podílely. Než
jsme se všichni ve školce před vánočními

Jubilanti

prázdninami spolu rozloučili, byli jsme se
v kostelíčku také podívat a zazpívat si vánoční
koledy za doprovodu varhan, na které nám
zahrála hodná paní Koudelková. Děti měly
z muzicírování a svých vystavených výtvorů
velkou radost, a tak to má být.

říjen - prosinec 2018

Daniela Šímová

Hofmann Vítězslav
Novák Jaroslav

Za včelkami i v lednu

Lazarová Helena
Suchý Josef
Kučera Václav

Mysleli jste si, že můžete včelky vidět až
s prvními jarními květy? Omyl! K nám
do školky „přiletěly“ už v lednu. A nebyly to
včelky ledajaké, ale rovnou elektronické. Paní
ředitelka domluvila s panem profesorem
Janem Krejčím, Ph.D. z UJEP, že se k nám přijdou
se svými včelkami podívat.

Dobešová Marie
Kršul Dan
Bříza Stanislav
Králová Gertruda
Hruška Ladislav
Plíšek Jan
Šrámek Jiří
nebylo líto, vymyslel si pro ně pan profesor
„kočičkové hrátky“ s tabletem. A nutno dodat,
že i děti, které držely tablet v ruce vůbec
poprvé, se s ním naučily rychle zacházet.
Mohly si tak vyzkoušet, zda kočičku správné
vybarví, naučí jí skákat, otáčet, tancovat a plno
jiných věcí. A opět si hravou formou procvičily
poznávání barviček, pravé a levé strany,
skládání „puclíků“, počítání a nahrávání známé
písničky. Tu jsme si na rozloučenou s příslibem,
že tahle návštěva včeliček v naší školce určitě
nebyla poslední, všichni zazpívali.

Spolu se svými vysokoškolskými studenty
k nám jedno dopoledne zavítali a s včeličkovými
roboty navštívili třídu předškoláčků. Děti se
na setkání se studenty z „velké“ školy těšily
už dlouho dopředu, a měly na co. Když se
postupně naučily včelku pomocí různých
tlačítek naprogramovat, užily si s ní spoustu
legrace a zábavy – třeba na mapě pirátů při
hledání pokladu. Ale také si leccos procvičily –
např. poznávání geometrických tvarů.

Rennerová Doris
Krejčík František
Hýsková Jaroslava
Adamová Naďa
Budinská Marie
Andrt Jaroslav
Šubert Petr

Daniela Šímová

Blahopřejeme
… a drobný dárek inovujeme
Na základě podnětu a přání obyvatel
schválila rada města změnu, a nově se tak
jubilantům předávají dárkové poukázky
v hodnotě 350,- Kč (a pro dámy květina),
poukázky se dají uplatnit nejen na nákup
potravin, ale i léků, oblečení, drogerie,
nebo je možné je využít na kulturu, sport či
zábavu.

A aby to ostatním dětem, které právě
nepracovaly s elektronickými včelkami,

Důležité termíny v MŠ

Jiří Hladík

RM na svém jednání 16. 1. 2019 schválila:
• termín zápisu do MŠ Chabařovice na školní
rok 2019/2020, který se uskuteční ve dnech
14. 5. 2019 od 12:30 do 16:00 hod. a 15. 5. 2019
od 8:30 do 11:30 hod. v budově MŠ.

Hrnečková Věra

• termín uzavření MŠ v době letních prázdnin
od 15. 7. 2019 do 16. 8. 2019.

Jiří Hladík
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Lyžařský zájezd ZŠ Chabařovice
Letošní lyžařský výcvikový kurz pořádala naše
škola od 19. ledna do 25. ledna 2019 pro zájemce
všech ročníků 2. stupně. Již po jedenácté jsme
se ubytovali v penzionu Jánošík ve Vysokých
Tatrách. Loňský rekordní počet účastníků jsme
navýšili o další čtyři, na letošních 31 žáků.
Ubytování zůstalo tradiční, doprava se změnila.
Vzhledem k vysokému počtu účastníků
lyžařského zájezdu se nám poprvé vyplatilo
využít služeb soukromého dopravce a vyhnuli
jsme se tak komplikacím, které jsou spojené
s cestováním vlakem. Cesta autobusem
z Chabařovic do Ždiaru nám trvala deset hodin
a proběhla bez sebemenších problémů.

Do místa ubytování jsme dorazili v sobotu
okolo 16:00. Zatímco v minulých letech jsme
kurz začínali výletem po okolí, tentokrát jsme
po cestě šetřili síly. O každoroční výlet však
žáci nepřišli. Dostalo se na něj v úterý, kdy bylo
naplánováno pouze dopolední lyžování. Přestože
jsme absolvovali pouhé tři kilometry, procházka
krajinou zasněženou padesáti centimetry sněhu
udělala s žáky své. V tento den neměli žáci
s dodržováním večerky žádný problém.
Program kurzu byl vyplněn především výcvikem
na lyžích. Sněhové podmínky byly po celý týden
fantastické. Až na „drobný mráz“ (-15o), který
nám poslední den lyžování trochu znepříjemnil,
jsme zažívali krásné slunečné počasí. Díky těmto
podmínkám, snaze instruktorů a nezbytné píli
žáků se lyžařské dovednosti všech zlepšily.
Kromě lyžování žáci trávili čas hraním různých
společenských her, které žákům připravili
učitelé společně s vychovateli. Kromě lyžařských
dovedností žáci využili také své znalosti
z různých odvětví, manuální šikovnost, postřeh
apod. Potvrdilo se, že se žáci dokáží bavit i bez
WIFI a mobilních telefonů. Musí se jim však
ukázat, jak na to.
Závěrem
děkuji
všem
instruktorům,
vychovatelům a zdravotnici za profesionální
a lidský přístup. Všichni se opravdu snažili, aby
vše proběhlo tak, jak má. Dětem děkuji za to,
že jsme nemuseli řešit žádné větší prohřešky,
a že tak svým chováním přispěli ke skvělé
atmosféře, ve které celý kurz
probíhal. Slzy smutku mnoha dětí při
závěrečném loučení a vyhlašování
výsledků některých soutěží ukázaly,
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že o pozitivní ohlasy není nouze. Tímto zvu
všechny žáky druhého stupně na další ročník.
Jan Šulc

Ohlasy některých žáků:
Pavel Kopřiva, 8.A
LVVZ 2019, nezapomenutelná akce, která se tento
rok konala v rekordním počtu žáků, kteří se určitě
budou chtít vrátit zpět. Jan Šulc, Tomáš Ivančo,
Roman Kepič, Jakub Ivančo a Roman Šrámek
byli instruktoři a nově se připojila paní Monika
Havlíčková, která se starala o nemocné. V 7:30
byl budíček, 7:45 snídaně a v 8:40 se jelo na svah.
Na svahu jsme byli do 12:30 a následně jsme
šli na oběd, poté zpět na svah. Takhle to bylo
až do pondělí, ale následující den byl pro nás
peklo. Měli jsme mít odpočinkový den, lyžovat
jen do oběda a potom jsme měli jít na „malou“
procházku. Skončila katastrofálně, všichni byli
mokří a zlámaní, brodili jsme se metrem sněhu,
byli jsme na pokraji odpadnutí. Nikomu se nic
nestalo, naštěstí. Další dny LVVZ pokračoval
stejně jako předchozí, občas jsme hráli nějaké
hry, dívali se na film, povídali jsme si, ničili pana
učitele Šulce v pinčesu apod. Poslední den jsme
se ráno, nebo někteří večer předchozího dne,
sbalili a po snídani vyrazili domů.

Nikola Kusebauchová, 9.A
Na lyžáku jsem byla již po třetí a znovu se mi
tam moc líbilo. Trochu mě mrzelo, že jsme letos
kvůli vysokému počtu museli jet autobusem,
ale nakonec to nebylo tak špatné. Všichni jsme
si užili skvělou zábavu, ať už na svahu nebo

v penzionu při hraní her. Letos se sešel skvělý
kolektiv, a i přes pár zkrácených večerek všechno
proběhlo skvěle. Užili jsme si tradiční procházku
sněhem v přírodě, kterou mají všichni tak strašně
rádi, přiučili se spoustě nových věcí na lyžích
a poslední večer jsme si pořádně zatancovali
na diskotéce. Myslím, že si to všichni užili. Děkuji
všem učitelům, instruktorům a vychovatelům, že
to tam s námi vydrželi celý týden a že se o nás tak
starali, bude mi to všechno moc chybět.

Jan Tvrdík, 9.B
Cesta začala v sobotu ráno, všichni nastoupili
do autobusu a vyjelo se. Sice nás čekalo 11 hodin
v autobuse, ale cesta byla zábavná a my neměli
na spaní vůbec náladu.
Po příjezdu na chatu jsme vytahali všechny věci
na pokoje a šli na večeři, jídlo bylo vcelku dobré
a hlady jsme opravdu netrpěli. Druhý den jsme
vyrazili na sjezdovku, ze začátku to moc nešlo, ale
ke konci dne nám to všem šlo. Třetí den jsme se
rozdělili, takže první a druhá skupina šla na těžší
sjezdovku a třetí a čtvrtá zůstala na lehčí. Na to,
že jsme na sjezdovku dorazili okolo deváté, byla
vždy dobře upravená a všem vyhovovala. Čtvrtý
den jsme vyrazili na túru zasněženou krajinou
a byla to fuška, ale přesto sranda, všichni se
koulovali a bořili do hlubokého sněhu, který byl
mnohým až po pás.Večer nebyla na chatě nikdy
nuda, hráli jsme různé hry, například oblíbenou
slepou „schovku“, jindy jsme se zase dívali na film
nebo dělali jiné aktivity. Ubíhalo to tak rychle, že
znenadání tu byl poslední den, celý den probíhal
normálně a večer byla diskotéka. Všichni jsme
se velice bavili a do víru tance se zapojili i naši
vedoucí a učitelé. Cesta zpátky ubíhala vcelku
rychle, únava na nás byla sice vidět, ale byl to
parádní lyžák.

DDM Ústí nad Labem otevřel svou
pobočku v Chabařovicích
V říjnu 2018 zahájila svou činnost
pobočka Ústeckého Domu dětí a mládeže
v Chabařovicích. Na Dni otevřených
dveří
představily
koordinátorky
a lektorky Chabařovického DDM, Alena
Pilnajová a Marie Říhová, širokou
nabídku kroužků pro děti i dospělé.
V nabídce byla řada kroužků pro děti
školního i předškolního věku, rodiče s dětmi
i kroužek pro starší občany v důchodovém
věku. Z nabídky kroužků sportovních,
tvůrčích,
technických,
jazykových
i rodinných se aktivně rozjela činnost jen
některých z nich. Pravdou je, že v říjnu
již měla řada dětí již mimoškolní aktivity
naplněny, a i když by zájem o kroužek
měly, již jim nezbýval prostor. Věříme, že
od nového školního roku budou děti i rodiče
počítat i s naší nabídkou, kterou budeme
neustále obohacovat i podle požadavků
dětí a rodičů.

V současné
kroužky:

době

jsou

aktivní

Elektronická dílna
PO 14:30 – 16:00
Vaření a pečení pro děti
PO 16:00 – 18:30
Rodinka-mezigenerační dílny
ÚT 16:30 – 18:00
Sportovní hry
ČT 16:00 – 18:00
Fotografický kroužek
ÚT 16:10 (termín pohyblivý po dohodě,
podle počasí k focení venku)
Od března 2019 připravujeme kroužek Mladý
záchranář – každé úterý od 15:30 do 17:30,
v tělocvičně ZŠ. Kroužek bude zaměřen
na zvyšování znalostí z oblasti první pomoci,
biologie člověka, fungování systému
záchranných složek, ale i na zvyšování
vlastní fyzické a psychické odolnosti.

Součástí budou exkurze, praktické ukázky
i účast na soutěžích (v následujícím školním
roce).

Na
duben
připravujeme
pobytové
velikonoční prázdniny v Krásné Lípě
v termínu od 18. do 21. dubna (čtvrtekneděle) tak, aby na pondělní pomlázku byly
již děti doma a mohly si ji užít v rodinném
prostředí. Na programu budou výlety,
velikonoční tradice, společenské i sportovní
hry, pro zájemce pak i hledání „kešek“.

Cyklistický 		
Turistický 		
Fotbalový kemp 		
Tichý svět 		

8. 7. – 12. 7.
15. 7. – 19.7.
22. 7. – 26. 7.
5. 8. – 9. 8.

Následovat bude 14denní pobytový tábor
v Krásné Lípě v termínu od 10. do 24. 8.
s celotáborovou hrou o Krále a královnu
Českého Švýcarska. Náplní tábora bude
seznámení s Národním parkem – Českým
Švýcarskem. Připraveny jsou zážitkové
programy s profesionálními průvodci
Českého Švýcarska, dobrodružství na lodi
při plavbě Labským kaňonem a na Dolském
mlýně, pro zájemce možnost základů lezení
na zajištěných cestách v Srbské Kamenici
na stěně „Kavárnička“, koupání v Kyjovské
přehradě, dobrodružství mezi skalními
hrádky a mnoho dalšího. Jak se říká, „ to
nejlepší na konec (prázdnin)“.

Ani o letních prázdninách nebudeme
zahálet. V červenci a začátkem srpna
proběhne série příměstských táborů –
cyklistický, turistický, fotbalový a s Tichým
světem:

S našimi aktivitami se můžete seznámit
na
Facebooku
–
DDM-Chabařovice,
informace zveřejňujeme i na FB stránkách
města Chabařovice. Koordinátorky DDM
v Chabařovicích, Alenu Pilnajovou a Marii
Říhovou můžete kontaktovat i na e-mailu:
chaba@ddmul.cz nebo telefonu 734 762 221
a 607 009 439.
Alena Pilnajová
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Správa domovního a bytového fondu
Města Chabařovice
Na základě usnesení čl. 201/2018 z 24. Zasedání
zastupitelstva města ze dne 17. 9. 2018 vzali
zastupitelé na vědomí ukončení mandátní
a nájemní smlouvy se společností R. K. SEDAB
s.r.o. ke dni 31. 12. 2018. Tato společnost u nás
ve městě spravovala od roku 1996 veškerý
domovní, bytový a některý vybraný nebytový
fond našeho města. V rámci jednání výše
uvedeného zastupitelstva bylo také odloženo
projednání nového znění Domovního řádu pravidla pro užívání domů a bytů ve vlastnictví
Města Chabařovice.
Dále bylo rozhodnuto, že si od 1. 1. 2019
převezme město správu domovního a bytového
fondu přímo do své náplně a hospodářské
činnosti. Zodpovědným za tuto správu se tak
stal od počátku roku 2019 odbor ekonomický
Městského úřadu Chabařovice. Novou pracovnicí
tohoto odboru se stala paní Lucie Dědková, která
již nyní vykonává pracovní činnost spojenou
s kompletní agendou a veškerým účtováním
správy, oprav a údržby tohoto fondu města.

bytového fondu.
Sledování a zajišťování termínů pravidelných
revizi elektrických instalací společných prostor
domů, plynových instalací, hromosvodů a PO
včetně odstranění závad.
Účast na jednáních Zastupitelstva města
Chabařovice.
Zpracování podkladů k uzávěrkám, vyúčtování
a ekonomice provozu domovního a bytového
fondu.
Fyzická kontrola provádění oprav domovního
a bytového fondu.

společnosti R. K. SEDAB s.r.o. na Husově náměstí
čp. 3 ve 2.NP Staré radnice. Veřejnost má přístup
na toto pracoviště plně v souladu s úředními
hodinami Městského úřadu Chabařovice:
PO
ST

8:00 – 12:00 hod.
8:00 – 12:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.
13:00 – 17:00 hod.

V ostatních pracovních dnech je možno hlásit
poruchy, havárie, závady a problémy týkající se
užívání bytů a pronajatých nebytových prostor
v majetku města Chabařovice:
ÚT
ST
PÁ

8:00 – 11:00 hod.
8:00 – 11:00 hod.
8:00 – 11:00 hod.

12:00 – 14:00 hod
12:00 – 14:00 hod.
12:00 – 13:00 hod.

Zpracování návrhů plánu jmenovitých oprav,
běžných oprav a havarijních oprav.

Zajištění ročních odečtů spotřeby studené
a teplé vody ve spravovaných objektech.

Organizace poptávkových řízení na zhotovitele
oprav včetně vyhodnocení nabídek.

Ostatní práce spojené se správou a opravami
domů a bytů v majetku města Chabařovice.

Dále je možno také veškeré výše uvedené
nedostatky nahlásit na mobilní telefon pana
Hanzlíka +420 731 506 202, který je oprávněn
a zároveň povinen neprodleně veškeré problémy
související se správou domů a bytů řešit. Dalším
mobilním telefonem pro případné hlášení
nedostatků je služební telefon paní Dědkové
v pracovní době +420 601 523 511. Loňské
vyúčtování plateb a veškerých záloh budou oba
výše jmenovaní zajišťovat z podkladů loňského
správce R. K. SEDAB s.r.o. ve spolupráci s paní
Evou Raisovou, která až do 31. 12. 2018 u uvedené
realitní kanceláře pracovala. Činnost v rámci
této správy domovního a bytového fondu je
naplánována v rozsahu schváleného Plánu oprav
a údržby bytového hospodářství Chabařovic
na rok 2019, zpracovaným panem Františkem
Novákem a odsouhlaseným Zastupitelstvem
města Chabařovice. O další činnosti pak budou
nájemci bytů a nebytových prostor včas
informováni.

Příprava SOD k provedení oprav domovního a

Pracovištěm paní Dědkové bude bývalá kancelář

Jiří Hanzlík

Dále pak na základě vyhlášeného poptávkového
řízení uzavřelo město Chabařovice smlouvu
s vítězem tohoto řízení panem Jiřím Hanzlíkem,
který bude vykonávat činnost stavebního
technika spojenou se správou, opravami
a údržbou všech objektů a domů v majetku
našeho města. Jeho činnost bude spočívat
především v:

Kontrola faktur za provedené práce, jejich
rozsah a cena za provedené stavební práce,
montáže, revize a opravy.
Přijímání a kontrola
opravy fondu od nájemců.

požadavků

na

Zajištění havarijních oprav.
Převzetí uvolněných bytů a nebytových prostor
a jejich předání novým nájemcům včetně
přihlášek energií.
Provádění pravidelných ročních prohlídek
všech domů města Chabařovice.

Rozpočet města na rok 2019
S příchodem nového roku vás pravidelně
seznamujeme s tím pomyslným měšcem, se
kterým se vedení města vždy snaží naplnit
priority, představy a očekávání obyvatel
města. Je logické, že není možné ufinancovat
vše, co by si jednotlivé kapitolky, ale
i subjekty, sportovní kluby, zájmová
uskupení, či různé věkové skupiny, zkrátka
všichni obyvatelé města přáli. Bohužel nelze
vyjít vstříc všem, a tak i rozpočet pro rok
2019 představuje kompromis, se
kterým souhlasilo zastupitelstvo
města, a schválilo jej na svém
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jednání dne 10. 12. 2018 v předloženém
znění. Město bude hospodařit s částkou 54,1
mil. Kč.
Pojďme se podívat na jednotlivé kapitoly
rozpočtu… Na příjmové straně očekáváme
daňové příjmy ve výši 41,494 mil. Kč (daň
z příjmu fyzických osob, právnických osob,
DPH, daň z nemovitosti, místní poplatky,
správní poplatky). Dalším zdrojem jsou
nedaňové příjmy, které jsou plánovány
ve výši 1,751 mil. Kč (patří mezi ně příjmy
z pronájmu majetku, pachtu pozemků,

z tříděného odpadu, aj.). Plánuje se také
drobná částka ve výši 100 tis. Kč kapitálových
příjmů (v předchozích letech se jednalo
o větší, významnou částku, tvořenou hlavně
z prodeje pozemků, pro letošek očekáváme
jen drobné, nahodilé prodeje). Příjmem
jsou rovněž „dotace“ (ne ve smyslu, který
je obecně pod tímto pojmem znám), tyto
dotace představují příspěvek na fungování
státní správy a příspěvek na školství, ve výši
3,181 mil. Kč. V součtu se tak jedná o 46,53
mil. Kč. Vzhledem k náročným investičním
akcím jsou zapojeny formou „financování“

„spolkne“ více než 3,5 mil. Kč a problematice
odpadů je v tomto čísle novin věnován
samostatný příspěvek.
Na výdaje spojené s kulturou je vyčleněna
částka ve výši 801 tis. Kč, která v sobě
zahrnuje mj. provoz knihovny, vydávání
Chabařovických novin, a výdaje spojené
s poutí, a za kulturní pořady. V kapitole
objekty ostatní jsou zahrnuty výdaje ve výši
1,7 mil. Kč např. za provoz budov KD Zátiší,
KD Roudníky, za sportovní halu, budovu
Staré radnice, Metropol.
Péče o vzhled města v částce 1,8 mil. Kč
v sobě zahrnuje náklady spojené s veřejným
osvětlením, s péčí o zeleň, úklid města (vč.
zimní údržby), provoz zametacího stroje,
provoz hřbitova, a drobné práce. Požární
ochrana s částkou 426 tis. Kč představuje
náklady spojené s výstrojí, výzbrojí,
materiálem, PHM, energiemi aj. k zajištění
provozu požární jednotky.

Příjmy

A co všechno nás čeká na té
výdajové stránce?

sociální dávky, pečovatelská služba,
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.

V
běžných
výdajích
představuje
nejvyšší položku částka za místní
správu ve výši 12,4 mil. Kč (provoz MěÚ,
nájem budovy úřadu, právní služby,
provoz IT, školení, revize, PO a BOZP,

Kapitolka školství představuje částku
4,8 mil. Kč. Město je zřizovatelem MŠ, ZŠ
a ZUŠ. O pořádek a bezpečnost se stará
městská policie s ročním rozpočtem
téměř 3 mil. Kč. Nakládání s odpady

prostředky ve výši 7,603 mil. Kč. Z této
skladby je jednoznačné, že město je závislé
na hospodářské kondici státu, na výši
výběru daní, a následného přerozdělování
v rámci RUD, a těžko tak může svou
příjmovou stránku významně ovlivnit. Pro
rok 2019 tedy město počítá na příjmové
straně s částkou 54,1 mil. Kč.

Významná položka představuje zajištění
VPP a veřejné služby za 5,1 mil. Kč (VPP
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
1,4 mil. Kč.
I přes napjatý rozpočet město i nadále
ve stejném objemu podporuje sportovní
kluby a neziskové organizace, a to ve výši
1,08 mil. Kč, pravidelná a nejvyšší podpora
je dlouhodobě věnována FK Slovan
Chabařovice, pro letošek ve výši 375 tis. Kč,
a TJ Slovan Chabařovice ve výši 310 tis. Kč.
Ostatní platby představují částku 1,7 mil. Kč,
a patří sem platba daní za město, pojištění
majetku města, příspěvky do sdružení
obcí, a také např. příspěvek na dopravu pro
seniory. Financování úvěrů pak představuje
částku ve výši 4,5 mil. Kč.
Kapitola investic ve výši téměř 9,4 mil. Kč
představuje realizaci významných záměrů,
kam spadá vybavení zdravotního střediska,
připravovaná
demolice
části
mlýna,
střecha budovy PORS a přilehlý chodník,
rekonstrukce komunikace s dešťovou
kanalizací v Roudníkách, a drobné investice
např. stavební úprava objektu veřejného
WC, nebo plánovaný park Na Běhání.
Jiří Hladík

Výdaje
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Komunální volby 2018
mohli příští volby dosáhnout 55% až 60% volební
účasti.
Je zcela očividné, že čím dál více lidí chce mít co
dočinění s rozhodováním o záležitostech našeho
města. Spektrum politických stran se nám
zotavilo z volebního úpadku v letech 1998-2002.
Všechny strany až na Stranu zelených měly plné
kandidátky. Ačkoliv mě takový zájem o politiku
těší, tak zastupitelem přeci jen nemůže být
každý. Vyžaduje to určité znalosti, které je třeba
si doplnit, zejména:
1. obecnou znalost práva, ekonomie a dotačních
programů
2. zákon o obcích
3. strukturu a fungování městského úřadu
4. znalosti z odborných časopisů a konferencí,
zaměřených na vedení měst
Práce v zastupitelstvu je velmi náročná práce
a každý kandidát by měl zvážit, jestli na to má
povahu, znalosti a chuť se neustále v problematice
vzdělávat. Neznalý člen zastupitelstva je lehce
manipulovatelný a může velmi snadno nevědomě
špatně rozhodnout, čímž škodí městu a jeho
občanům. Stejně tak každý občan by měl pečlivě
vážit, koho volí. Dovolte mi na závěr jednu radu.
Při volbách se zamysleme, zda uvažujeme pro
dobro města, a nejsme ovlivněny některým
z následujících faktorů:
Sousedský efekt - volíme kandidáty, protože jsou
našimi přáteli
Efekt nákazy - volíme tak, jako celá rodina,
kamarádi, spolupracovníci
Komunální volby představují pro nás občany
Chabařovic jedno z nejdůležitějších témat. Skrze
volené zastupitele prosazujeme svou vůli zlepšit
naše bydliště. Dokonce i já jsem se poprvé
zúčastnil voleb jako kandidát za SNK Evropští
demokraté a byla to zajímavá zkušenost.
Bylo pozoruhodné sledovat, jak se lidé v tak
malém městečku jako jsou Chabařovice, dokáží
rozvášnit nad tématy, jako jsou odpadky
a nepořádek, nespolehlivá doprava a kamerový
systém.
Touha měnit naše město je viditelná
i u politického spektra, které značně narostlo
a obměnilo se. Nastala velmi zajímavá situace,
kdy mandáty byly “vyrvány” z rukou předchozích
držitelů novými stranami (ANO 2011, PRO LEPŠÍ
ROUDNÍKY). Stabilním stranám, jako jsou SNK
Evropští demokraté a Sdružení Chabařovických
rodáků, tím vznikli noví konkurenti.
Některé strany stále ztrácí své
mandáty v průběhu let (ODS).
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K souboji mezi stranami pomohla sociální síť
Facebook, která v Chabařovicích neustále sílí
na významu.

Sporný bod - ovlivnil nás jediný názor kandidáta/
strany (poplatky za popelnice) a ostatní body
programu nás už nezajímají

Toto
médium
pro
svou
propagaci
využili nejvíce ODS a Sdružení Chabařovických
rodáků. V předvolebních slibech snad všech
stran bylo chytře využito citlivých témat (vítání
občánků, bankomat, poplatek za popelnice),
avšak některé z nich by byly velmi obtížné
splnitelné. Musíme si uvědomit, že vždy
za nějakou úlevu vzniká daň, jelikož rozpočet
obce není nafukovací.

Efekt kampaně - nechali jsme se ovlivnit
manipulační silou kampaně (sponzorované
strany mají výhodu nad malými stranami)

Musím pochválit účast vás všech voličů.
Po celorepublikovém skoku v letech 1998-2002
se účast průměrně udržuje kolem 51%.
V celé České republice byla volební účast 47%,
v Ústeckém kraji byla volební účast 40% a v Ústí
nad Labem jen 37%. Můžeme se tedy jako město
rozhodně pochválit. Při troše snahy bychom

Pavel Beránek

Investiční akce ve městě
S novým volebním obdobím nás čekají nové
výzvy. Město pro své občany zajišťuje řadu
služeb, ale důležité jsou i investice, které
by měly zlepšovat kvalitu života v obci.
Na investice není nikdy dost peněz, a proto
se musí určit priority. Ty vycházejí hlavně
z rozvojového plánu města. Mezi prioritní
akce města 2019 až 2022 počítáme:

Rekonstrukci Starého mlýna
V současnosti je hotová nová podrobná studie,
se kterou budete seznámeni na veřejném
projednání. Po odsouhlasení památkáři
bude zpracován projekt ke stavebnímu
povolení. Je hotová dokumentace k demolici
části mlýna. Na mlýn se bude žádat o dotaci.

Rekonstrukci náměstí
Připravuje se koordinace mezi správci sítí
SVS (kanalizace), SUS (silnice) a městem
Chabařovice. Je zpracován projekt, který
se bude dopracovávat se správci sítí.
Na chodníky a bezpečnostní prvky se bude
žádat o dotaci.

Revitalizaci parků
Park Na Běhání by se měl realizovat
na podzim 2019, pobytový park Na točně
bude letos veřejně projednáván, kvůli
výběru varianty. Připravujeme revitalizaci
návsi v Roudníkách.

Byty PORS
V PORS jsou vyprojektovány byty, záleží
na dotaci, jestli to budou seniorské nebo
jiného typu.

Školy

Počítá se ještě s řadou drobných akcí.
Byly zahájeny práce na koncepci sportu
a školství, z kterých vyplynou další
požadavky. To jsou však nejdůležitější
investiční akce pro volební období, na které
se zaměříme. Doufám, že se nám podaří co
nejvíce z našich představ realizovat.
V příštím čísle se dozvíte o dalších záměrech
kolem jezera Milada. V současnosti se
intenzívně jedná s vládou o dalším využití
rozsáhlého území, které je polovinou
na našem katastru.
Josef Kusebauch

Připravujeme rekonstrukci školy na náměstí
a tělocvičny ve škole Masarykova.

Komunikace
K rekonstrukci komunikací bude docházet
při rekonstrukci kanalizace. V Roudníkách
se
rekonstruují
komunikace
podle
stanoveného plánu, na letošní rok žádáme
o dotaci.

Vítání občánků bude
Rada města rozhodla na svém prvním
lednovém
jednání
o
znovuobnovení
slavnostního obřadu pro občany města
Chabařovice „Vítání občánků“, při kterém
rodiče (zákonní zástupci) dítěte obdrží
pamětní listinu a dárek v podobě poukázky
v hodnotě 400,- Kč. Akce se bude konat

v obřadní síni MěÚ Chabařovice 1 až 2x ročně
v závislosti na počtu podaných žádostí.
V tuto chvíli je již připravena “žádost
o zařazení dítěte do slavnostního obřadu”,
která je k dispozici na MěÚ na matrice
a na webu města.

Rodiče (zákonní zástupci) tak sami musejí
projevit zájem o tuto akci, s odvoláním
na GDPR nemůže úřad potencionální
zájemce sám obesílat.
Jiří Hladík

Vypouštění balónků
Dne 8. 12. 2018 proběhla akce Vypouštění
balónků s přáním Ježíškovi, která pár lidem
zvedla mandle na facebookové diskuzi
ve skupině Chabařovice. Polovině občanů
vadil dopad vypouštění na životní prostředí,
druhé polovině vadila ta první polovina.
Radost v dětských očích při vypouštění
přáníček je věcí krásnou, avšak důsledky již
věcí krásnou nejsou, nehledě na to, že touto
akcí porušují pořadatelé a rodiče zákon
o odpadech.
Ačkoliv se to některým lidem může zdát
neuvěřitelné, tak balónky neputují do nebe
za Ježíškem. Putují do řek, lesů a luk,
kde se stanou potravou živočichů. Nutno
podotknout, že ne úplně vhodnou a to
s následkem drastického udušení. Zkuste

si dát k snídani balónek a pochopíte, jak se
takový živočich cítí. Do stužek od balónků
se zase zamotávají ptáci. Každým přáním
k Ježíškovi také dopřáváte konec života.
Ministerstvo
životního
prostředí
se
k problematice vyjádřilo následovně:
„Ministerstvo životního prostředí považuje
akci vypouštění balónků za zcela výchovně
a ekologicky nevhodnou, kvůli které vznikne
množství volně pohozených odpadů napříč
Českou republikou. Proto vyzýváme všechny
účastníky této akce, aby zvážili vypouštění
balónků, která znečišťuje okolí, produkuje
zcela zbytečný odpad a zatěžuje tak životní
prostředí.“
Myslím, že kdyby Ježíšek věděl, jakou
spoušť děti svým přáním dělají, tak jim

k Vánocům přinese akorát tak učebnici
ekologie. Můžete namítnout, že počet
balónků vypuštěných z Chabařovic je malý
na to, aby narušil životní prostředí. Pokud
si tohlea řeknou všechny obce, tak je
problém na světě. Obce Prostějov, Čáslav
a jiné zrušily akci vypouštění balónků poté,
co zjistily, že údajně ekologické balónky
zas tak moc ekologické nejsou a rozkládají
se minimálně 5 let. Naše město by mělo jít
příkladem také. Najděme si pro příští rok
nějakou vhodnější alternativu. Obyčejný
dopis Ježíškovi nestačí? Nebo co kdybychom
využili moderní technologie?
Pavel Beránek
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Zdravotní středisko zkolaudováno!
…předcházely však náročné stavební úpravy
spojené se změnou užívání přistavěné části
objektu Husovo náměstí 1, Chabařovice.
Po několikaleté přípravě projektu na nové
zdravotní středisko byla dle výsledků
výběrového řízení na zhotovitele stavby
vybrána ústecká stavební firma INSKY, s.r.o.
S tímto vysoutěženým zhotovitelem byla
podepsána smlouva o dílo, kde se dodavatel
stavby zavázal k dodržení termínu a ceny
celé této rekonstrukce zadní části budovy čp.
1 na Husově náměstí u nás v Chabařovicích.
Staveniště pak bylo zhotoviteli předáno 4.
10. 2017 a na stavbě započaly bourací práce.

Stavební firma nejprve vybourala veškeré
vnitřní vyzdívky, v rámci přípravy pro
novou kanalizaci byla také vybourána
na 80 % půdorysu kompletní podlahová
konstrukce až na základovou spáru.

Do bouracích prací na stavbě se také dostalo
kompletní odbourání spojovacího krčku
mezi objekty čp. 1 a čp. 2, kde v následné
proluce vznikl nový průchod mezi oběma
budovami. K náročnějším bouracím pracím
pak patřilo postupné vybourání dvou
stropních panelů nad 1.NP i nad 2.NP, jejichž
stav označil statik jako havarijní a tudíž bylo
nutné tyto prvky vyměnit. Dle projektu pak
byly oba vybourané stropní panely
nahrazeny
železobetonovou
deskou.
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Dále pak následovaly zemní práce a po nich
se již začala budovat nová stavba. Byly
provedeny kompletní nové kanalizační
ležaté trasy, do kterých byla kompletně
svedena veškerá splašková svislá kanalizace
i venkovní dešťové svody z okapů všech
střešních ploch. Dále pak stavebníci
připravili hrubé podlahové konstrukce pod
finální povrchové úpravy. Po hydroizolaci
a tepelné izolaci podlah začaly postupně
vznikat dělící příčky 1.NP. Dle projektu, který
byl schválen všemi kompetentními orgány,
tak mohl vzniknout labyrint tří ordinací,
chodeb, technických a sociálních místností,
úklidových komor, nebytových prostor
původně plánovaných jako výdejna léků,
dále pak zázemí pro doktory a personál tří
zdravotnických zařízení.
Po ukončení hrubé stavby dodavatel nově
provedl osazení veškerých výplní stavebních
otvorů, jako jsou okna, nebo vnitřní
a venkovní dveře. Z hlediska požadované
projektované tepelné úspory byla stavba
důsledně zateplena, jak ve stropních
konstrukcích, tak v konečné fasádní úpravě.
Během těchto stavebních prací probíhala
také intenzivní realizace všech nových
rozvodů inženýrských sítí, vzduchotechniky
a topení. V závěrečné etapě stavby pak
přišly dokončovací práce, jako byly omítky,
obklady, dlažby, podlahové povlaky, atd.
Vlastní stavba byla s vypětím všech sil
zhotovitele, hlavně v závěrečné části její
realizace, dokončena v termínu a město
Chabařovice ji s několika drobnými
výhradami převzalo. Potom nastala doba
dovybavování hlavně jednotlivých ordinací
praktického lékaře a praktického lékaře
pro dorost a mládež podle podmínek
KHS Ústeckého kraje. V tu chvíli zástupci
objednatele zajišťovali potřebná kladná
vyjádření všech úřadů a orgánů, které se
ke stavbě před jejím povolením vyjádřily
a realizaci podmínily zákonnými požadavky.

Původní stav budovy

Tato nelehká část celého procesu stavby
byla dokončena v lednu letošního roku.
Město Chabařovice požádalo koncem ledna
o kolaudaci této novostavby. Ta úspěšně
proběhla v pátek 1. února 2019. Tímto je
stavba připravena přijmout doktory a jejich
pacienty.

Předpokládané stěhování obou ordinací
ze stávajícího zdravotnického střediska
V Aleji 642 plánují oba lékaři během února
až března 2019. Od července 2019 by pak
mělo dojít na otevření poslední ordinace,
kterou je stomatologická ambulance. Ta
bude otevřena v našem městě po mnohaleté
pauze. Velkým kladem je, že paní zubařka
bude v Chabařovicích bydlet a stane se
občanem našeho města.
Jiří Hanzlík

Nový stav budovy

Židé v Chabařovicích knižně a zadara
17. prosince 2018, a zúčastnili se jí kromě
autora Stanislava Sochockého a členů
Sdružení občanů Chabařovice Hany Nejedlé
a Evženie Arnoštové, také vedení města,
zájemci o historii z řad obyvatel města, také
historička PhDr. Věra Hladíková – zástupkyně
ředitele Archivu města Ústí nad Labem,
a představitelé Židovské obce v Teplicích,
její předseda Michael Lichtenstein, manželé
Benešovi z Teplic, Ondřej Pisch – galerista
a zhotovitel kamenů zmizelých (o akci jsme
psali v srpnu minulého roku v Chabařovických
novinách č. 67), Jiří Hála – sběratel historických
materiálů a fotografií Chabařovic.

Židé přišli do Chabařovic krátce po roce 1860
převážně z nuzných poměrů. V Chabařovicích
se z nich stali významní lékaři, advokáti,
obchodníci a hlavně podnikatelé. V roce
1938 již vlastní ve městě 4 největší fabriky,
ve kterých zaměstnávají více než 600
zaměstnanců. Po šachtách, které zde rostly
jako houby po dešti, byli vlastně největšími
zaměstnavateli obyvatel města.

Jejich více než 35 domů obklopovalo skoro
rovnoměrně náměstí Chabařovic. Domů, které
jsou převážně ještě dnes ozdobou náměstí.
Stali se z nich významní občané Chabařovic.
Finančně podporovali různé aktivity ve městě.
Všeobecně se dá konstatovat, že výraznou
měrou posunuli město kupředu. Město na ně

mohlo být hrdé, ale nebylo. Jejich slavná
éra v Chabařovicích končí zhruba rokem
1938, kdy odtud prchají, jak jen se dá. Ale ne
daleko a na dlouho. Štěstí mají pouze ti, kteří
zemřeli přirozenou smrtí. 26 původně občanů
Chabařovic je zavražděno v lágrech. To je
opravdu smutný příběh uvedeného etnika
nejen v Chabařovicích.
Publikace vlastně popisuje příběh tohoto
etnika na prostoru Ústí nad Labem –
Teplice. Knížečka má 100 stran a lze jí
přečíst za prodloužený zimní večer. Určitě
vyplňuje chybějící díru v psaných dějinách
našeho města včetně posledních Dějin
Chabařovic z roku 1998! Lze jí získat bezplatně
na Městském úřadě Chabařovice u paní
Kučerové, číslo dveří 5.
Stanislav Sochocký
…s publikací se mohla široká veřejnost
seznámit na „prvním čtení“ z knihy, akce se
konala v prostorách Staré radnice v pondělí

Jiří Hladík

SMUTNÝ PŘÍBĚH ŽIDŮ

NEJENOM V CHABAŘOVICÍCH

Stanislav Sochocký

V prosinci byla vydána publikace SMUTNÝ
PŘÍBĚH ŽIDŮ NEJEN V CHABAŘOVICÍCH. Lze se
z ní dovědět to, co dosud nebylo nikdy a nikde
publikováno. Příběh židovské komunity je
vlastně veliká díra v dějinách našeho města,
přestože se jedná o poměrně dlouhé období,
ale s velmi smutným koncem.

Jak to vidím já
Do konce roku 2020 má být zpracován nový
územní plán města. Tento dokument by měl
obsahovat nový náhled na rozvoj územního
celku. Dřívější zaměření města bylo čistě
průmyslové – dokončení těžby uhlí a výstavba
následné rekultivace po vyuhlení. To by se
mělo změnit na využití ploch přednostně
k rekreačním účelům.

Stačí, aby se dokončil projekt cyklostezek
z Ústí na jezero, který je už rozpracován
a bude zde nutné připravit infrastrukturu pro
volnočasové aktivity.

Město Chabařovice má v okolí jezera Milada
vlastní pozemky, dále oblasti, kde mohou
vznikat zahrádkářské kolonie, které vzhledem
k velkému počtu panelových objektů
v okolí Ústí nad Labem, budou pro zájemce
atraktivní. Vždyť Chabařovice mají polohu,
kam se krajské město bude jistě rozvíjet.

Samozřejmě za tím vším je získávání financí
do města. Po dokončení části objektu PORS,
kde bylo vybudováno zdravotní středisko, je
nutné tuto budovu dokončit.

Jiří Záhořík

V další etapě jsou zde projektovány byty,
na které je i stavební povolení. Je nutné
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Nesmíme proto dovolit stavby logistického
zaměření, které by budoucí charakter města
zcela změnilo.

se zaměřit na dotace, nebo je zhotovit
z vlastních prostředků. Velký úkol, který
současné zastupitelstvo má, je likvidace
a následná výstavba po bývalém mlýně,
což posune město o velký skok a vytvoří
uprostřed města takový malý centralpark,
pro konání kulturních akcí, trhů a vůbec pro
setkávání lidí.

„Okénko Městské policie Chabařovice“
V dnešním okénku bych vám chtěl přinést
informace o činnosti městské policie (dále MP)
a dění v našem městě za uplynulý rok 2018.
V roce 2018 se pokračovalo v nastaveném
systému výkonu služby, který byl zaveden
od roku 2012. Strážníci slouží ve 12hod. směnách:
denní – denní – noční – noční, 4 dny volna, a to
především v jednočlenné hlídce. Na pátek
a sobotu se plánovaly noční služby posílené
z možného důvodu vyšší přestupkové činnosti,
zejména v oblasti veřejného pořádku v centru
města, kdy byla prováděna i součinnost s PČR
OO Chlumec, a strážníci sloužili společné hlídky,
převážně v nočních hodinách.

Problémy s černými skládkami
a další podněty k řešení
MP eviduje několik černých skládek, které jsou
založeny na k. ú. města. Na tyto černé skládky
MP instaluje fotopasti, ale bohužel ne pokaždé
se podaří pachatele zaznamenat. Aktuálně má
MP k dispozici dvě fotopasti, se kterými nemůže
obsáhnout všechna místa, kde jsou zakládány
černé skládky. V uplynulém roce došlo bohužel
k odcizení jedné fotopasti, která monitorovala
sběr nebezpečného odpadu v centru města.
Pokud MP zjistí černou skládku, vyrozumí
majitele pozemku, aby ji odklidil na své náklady,
jelikož tak narušuje vzhled obce, pokud tak
majitel pozemku neučiní, je celá věc oznámena
ke správnímu orgánu k dalšímu dořešení.
Zvýšení počtu odhalených a vyřešených
přestupků je dáno změnou priorit, kdy se MP
začala na problematiku veřejného pořádku
intenzivněji zaměřovat.
Za sledované období bylo zjištěno strážníky
mnoho závad po celém městě. Po zjištění těchto
závad např.: poškozené, chybějící dopravní
značení, poškozené komunikace, poškozená
nebo zničená zeleň, aj. bývá vyrozuměn buď
správce komunikace, nebo vlastník pozemku,
nebo kompetentní pracovník MěÚ, a následně
ověřujeme, zda již došlo k jejich odstranění.

Personální kapacity
Služby strážníků probíhají v jednočlenné hlídce,
jak při denní, tak při noční směně, strážník tak
sám nemůže obsáhnout celé Chabařovice. I to je
důvod, že se někdy nepodaří zadržet pachatele
přestupkového jednání přímo na místě.
Snažíme se, aby město bylo zabezpečeno,
proto využíváme spolupráce s PČR Chlumec,
a to především v nočních hodinách. V průběhu
dne se hlídka zaměřuje především na centrum
města, a to pěší hlídkou, v odpoledních
hodinách pak s vozidlem kontroluje MP celý
obvod Chabařovic, vč. místní části Roudníky,
a obce Přestanova.
Pokud občané vidí nebo jsou svědky nějaké
protiprávní činnosti ve městě, tak je prosím, aby
ihned vyrozuměli hlídku MP na nepřetržitém
telefonním čísle 725 062 547, nebo využili linku
156.

k záchraně lidských životů. Předchozí služební
vozidlo Škoda Fabia, bude k dispozici na převoz
odchycených a toulavých zvířat, a pro převoz
uhynulých zvířat do kafilerie ZOO Ústí n. L.
V letošním roce 2019 by se měl již realizovat
městský dohlížecí kamerový systém (MKDS),
který bude rozmístěn na inkriminovaná místa
ve městě. MKDS bude ve správě MP Chabařovice,
kdy strážníci budou moci pachatele
protiprávního jednání rychleji odhalit.
Josef Šittner

V roce 2018 řešili strážníci 939
událostí různého druhu:

Pokud by občané měli jakýkoli dotaz, podnět
nebo stížnost, můžou se obrátit přímo na mne
v kterýkoliv den, nebo prostřednictvím emailu:
mestska.policie@chabarovice.cz
Další věc, kterou bych rád uvedl, je průjezd
nákladních vozidel přes město. Hlídky se
na projíždění kamionů zaměřují, kdy mají
určenou dopravně bezpečnostní akci, která
probíhá na Náměstí 9. května, a to z důvodu
možného a bezpečného odstavení vozidla mimo
pozemní komunikaci. Při těchto dopravních
akcích bylo v uplynulém roce zastaveno 30
vozidel nad 3,5t. Jelikož zde v Chabařovicích má
sídlo řada firmem (VHS, MetallPlast, Pila Union,
Plošiny aj.), mohou řidiči nákladních vozidel
těchto firem projíždět městem bez postihu.
Kontroly
průjezdu
nákladních
vozidel
probíhají každý měsíc namátkově při každé
směně. V uplynulém roce dostala MP nový
služební vůz Suzuki Vitara, který bude sloužit
na hlídkovou činnost v katastru Chabařovic.
Vozidlo je vybaveno přístrojem AED, který slouží

Kam s ním
Tentokrát jsem si vypůjčil název článku ze
známého Nerudova fejetonu, který se také
týkal zbavení se nepotřebné věci. Bohužel
dnešní bohatá nabídka zboží s sebou nese
i poměrně velké množství nepotřebných
obalů
(odpadu),
které
je
potřeba
zlikvidovat.
O
zlikvidování
odpadu od občanů se stará obec.
Ta však musí dodržovat určité
povinnosti a tou hlavní je, že musí
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odpad třídit. Manipulace s odpadem stojí
město nemalé prostředky. O nákladech jste
již byli informováni v předešlých číslech
Chabařovických novin. Jen pro připomenutí:
náklady města Chabařovice na odpady jsou
včetně dvou kontejnerových dvorů asi 4 mil.
korun. Z toho se na poplatcích od občanů,
kterým se likviduje jejich odpad, vybere
asi 1 mil. korun. 3. mil. se tak musí použít
z rozpočtu města. Jsou to stejné peníze,

které by se daly použít na investice.
Město tak neustále řeší jak plnit povinnosti
(třídění) a aby to vše stálo co nejméně.
Na tomto místě je vhodné připomenout
nápady, aby občané měli odpad zdarma.
Když to jde jinde, proč ne tady. Tyto lákavé
myšlenky se objevují hlavně před volbami.
Ti, kteří bezplatný model prosazují, však již
neinformují, že tam, kde je systém zaveden

platí občané čtyřnásobný koeficient daně
z nemovitosti oproti našemu městu, kde je
dvojnásobný. Může to mít význam například
v bytových domech (Ústí, Trmice), kde daň
zaplatí majitel, ale náklady pak započítá
nájemníkům do nájmu. Nehledě na to, že se
pak ztrácí motivace k třídění, když je odpad
zdarma, tak se vyhodí cokoliv kamkoliv. On
se o to někdo postará. Zrušení poplatku při
stávající dani z nemovitosti by znamenalo
další úbytek i tak nízkých prostředků
na investice.
Ve městě se neustále snažíme optimalizovat
nakládání s odpady. Hlavním cílem je
snížení množství komunálního odpadu.
Z toho důvodu byly zavedeny duonádoby
na třídění papíru a plastů a dále byly
přidělovány kompostéry na bioodpad.
Další bioodpad, suť a jiný odpad je možné
vyvézt na kontejnerový dvůr. Vedle úřadu
je možné odevzdat textil, obuv a plechovky.
Připravuje se sběr olejů.
A teď to nejdůležitější: pokud každý pečlivě
třídí, musel si všimnout, že mu razantně
kleslo množství směsného odpadu. Je
vyzkoušené… Pokud čtyřčlenná rodina
pečlivě třídí, stačí ji malá popelnice na tři
týdny. Z toho plyne, že je zbytečné vyvážet
poloprázdnou nádobu a svozový interval
je možné prodloužit. Ušetří se tak statisíce
korun na nejnákladnější položce - svozu.
Peníze bude možno využít na investice

a v budoucnu na zvýšené náklady za uložení
komunálního odpadu na skládku. I tak bude
město hradit většinu nákladů na likvidaci
odpadu
z
rozpočtu.
V
sousedním
Chlumci zavedli čtrnáctidenní svoz hned
po zavedení duonádob. V Chabařovicích
jsme dali prostor, aby si lidé na třídění
zvykli. Důležité bylo i zavedení kompostérů
na bioodpad.
Zavedení čtrnáctidenního svozu nebude
úplně jednoduché, budeme brát ohled
na ty, kteří topí pevnými palivy, musí mít
dostatečnou kapacitu nádoby. V Roudníkách
bude v topném období svoz týdenní.
Před zavedením budou v ChN vytištěny
kalendáře, kde bude vyznačen svoz jak
duonádob tak směsného odpadu. Vím, že
se jedná na první pohled o nepopulární
opatření, ale s penězi nás všech musíme
nakládat hospodárně.
Často se objevující otázky kolem odpadů:

Proč se zavedly duonádoby?
Vytříděného odpadu bylo málo, intenzivně
třídil jen někdo. Zavedením duonádob
došlo k velkému nárůstu tříděného odpadu.
Výhodou je, že se část peněz za třídění
vrací zpět. Do původních kontejnerů lidé
vyhazovali libovolný odpad, ten se hromadil
i kolem kontejnerů.

Při třídění do duonádob prosím dodržujte
povolený odpad, který je vyjmenován
na nádobách.

Proč nemáme odpad zdarma jako
v Ústí nebo v Trmicích?
Protože máme poloviční daň z nemovitostí
než v Ústí. Zvýšenou daň z nemovitostí platí
občané v nájemném. Nic není zadarmo, vždy
to někdo zaplatí.

Proč budu platit stejně za popelnici,
když ji budou vyvážet jednou
za čtrnáct dní?
Neplatíte za popelnici, ale příspěvek
na odpadové hospodářství. Do něj patří
svoz komunálního odpadu, svoz tříděného
odpadu z duonádob, svoz ostatního
tříděného odpadu, provoz kontejnerových
dvorů. Při zavedení duonádob se také
poplatek nezvyšoval. Poplatek pokrývá jen
část nákladů na odpad.
Josef Kusebauch

Piráty silnic v Chabařovicích trestáme
S
nešvarem
narůstající
agresivity
a bezohlednosti řidičů se nepotýkáme
jen u nás v Chabařovicích. Bohužel se
daří jen v málo případech toto chování
potrestat přímo při činu, a proto je zavedení
kamerového systému ve městě, spolu
s postupnou realizací navržených opatření
dle dopravní studie, jednou z priorit, aby
se podařilo zajistit zklidnění dopravy přes
město a zvýšila se tím bezpečnost silničního
provozu.
A jeden aktuální vzkaz pro všechny piráty
a hazardéry tu máme – potrestání neuniknete
i díky kamerovým záznamům z osobních
aut naštvaných rodičů z Chabařovic, kteří
nehodlají trpět takové chování na silnici,
které ohrožuje život obyvatel našeho města.
Co jiného si asi zaslouží řidič vozu, který
před přechodem pro chodce za kruhovým
objezdem ve směru na Teplice nemá
trpělivost při zastavení nákladního vozu před
ním, a musí tak učinit nebezpečný manévr, při
kterém ohrozí zprvu přecházejícího školáka

a vzápětí rodiče s dětmi a se psem, kteří
nemají žádnou šanci zareagovat, zvláště
pak, pokud nákladní vůz spořádaně před
přechodem zastaví… Situace, která se stala
na konci října 2018.

Na uvedených fotkách je SPZ úmyslně
nečitelná, avšak v jiné části videozáznamu
je zcela zřetelná. MP Chabařovice tak díky
tomuto videozáznamu a podnětu podala
oznámení na ústecký magistrát, který
tak panu řidiči vše spočítal… za uvedené
přestupky lze uložit zákaz činnosti na 6 až 12

měsíců a „vyfasovat“ při tom 7 bodů.

Tato situace tak vedla i k dalšímu setkání
velitele MP Chabařovice k dojednání
výpomoci ze strany PČR Chlumec, k zajištění
většího počtu hlídek, a naplánování dalších
dopravně-bezpečnostních akcí.
Jiří Hladík
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První adventní neděle se v Chabařovicích
nesla v duchu vánočního jarmarku
Jeho organizátorka Monika Beránková
s týmem, pozvala ke čtyřiceti prodejním
stolům výtvarnice, pletařky, keramičky,
květinářky, pekařky a další šikovné dámy,
které svými výrobky zvěstovaly, že přijdou
Vánoce.
Pátý ročník vánočního jarmarku navštívili jak
místní, tak přespolní občané, kteří opouštěli
KD Zátiší plni dojmů s krásnými dekoracemi,
aby si jimi ozdobili své domovy. Předvánoční
atmosféru zpestřily koledy a vánoční písně
místních i přespolních žáků základních
i hudebních škol.
Jaroslava Račáková

I když je zima, v Roudníkách nejsme
jenom za pecí
Pánové ze „Spolku“ uspořádali v říjnu nejprve
brigádu, kdy posekali a uklidili okolí naší
Čerpačky. Následující sobotu 20. 10. 2018 se
sešlo 68 místních (z 262 obyvatel) odpoledne
u táboráku a grilu, na kterém Standa griloval
maso a různé pochoutky, které koupili
za peníze získané za železný šrot, darovaný
místními občany „Spolku“. Kelímky taky nebyly
prázdné a všem chutnalo. Atmosféra byla

Jak dopadly volby do městského zastupitelstva,
víme všichni, pro NÁS dobře. Máme dva
zastupitele a z toho jednu členku rady města.
Osadní výbor v Roudníkách byl zastupitelstvem
města schválen dne 10. 12. 2018 ve složení:
Pavlína Holubová, Silvie Koudelková, Vladimír
Krycner, Lenka Michálková a Jaroslava
Račáková.
Když se povolební „tahanice“ uklidnily, i my
jsme začali plně fungovat a připravovat se
na akce příští. Věděli jsme, že nás v lednu čeká
čtvrtý masopust a musíme, ale hlavně chceme,
připravit našim sousedům a přátelům nový
program. Tréninky „Roudniček“, byly každý
čtvrtek, „Roudníci“ - muži pracovití,
někdy museli tréninky korigovat
podle svých pracovních nároků, ale
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když se chce, tak to jde.
Naše knihovna je otevřena každou středu
od 17:00 do 19:00 hodin a v tomto čase mohou
v kulturním domě místní občané kontaktovat
Osadní výbor se svými starostmi, nebo si jen
tak poklábosit. Rodí se zde mnoho nových
nápadů.

úžasná, kytary hrály, kdo uměl, zpíval, mezihry
zpestřila reprodukovaná muzika, zkrátka,
večer s hvězdičkou, i na nebi.

Jak jsem nadepsala, nesedíme za pecí a jeden
z nápadů byl uspořádat hlavně v zimním období,
vždy před nějakými svátky či událostí, výtvarné
odpoledne s výrobou tematických výtvorů.
Předvánoční byla v neděli 25. listopadu, kdy
si děti i dospělí vyrobili různé dekorativní
vánoční předměty. S nejlepšími výrobky jsme
s troškou, obohatili Vánoční jarmark v Zátiší,
kam nás organizátoři pozvali. Další výtvarná
dílna bude ve znamení Velikonoc, kdy budeme
plést pomlázky a péci tradiční velikonoční
moučníky. Datum bude v předstihu zveřejněno.

Do Roudníků přijel Mikuláš se svou partou
čertů z Chabařovic 5. 12. na objednávku
do místních domácností a do kulturního
domu přišel Mikuláš v sobotu 8. prosince.
Živý betlém zinscenovaný místními byl
odměnou přítomným. Užili si všichni, i dospělí,
za přispění výborného DJ Venci, který zvedl ze
židlí všechny přítomné.

domácností, kde hospodyně připravily
masopustní pochoutky a pro zahřátí i něco
ostřejšího do skleničky. Medvěd, který je

Drážďanské trhy navodily opravdovou vánoční
atmosféru a účastníci „našeho zájezdu“
si po vánočním nákupu užívali horkého
vánočního svařáku a místních specialit
na krásně vyzdobeném náměstí.
Silvestr jsme oslavili společně, jídlo jsme si
přinesli, pití nabídla hospoda Na Můstku,
pobavili jsme se, zasmáli, zatancovali a přání
50 jásajících odnesl půlnoční ohňostroj
do výšin. Všem hlavně zdraví…
Nový rok nastoupil s plnou intenzitou. Pro
nás to znamenalo: trénovat, trénovat a zase
trénovat. Masopust byl naplánovaný na 26.
ledna. Mimo jiné to bylo, šití kostýmů a výroba
čelenek pro muže, výroba kulis, propagace,
výběr masek a mnoho dalších drobností,
kterými byl završen TEN DEN.
Sněhem zahalené Roudníky oslavily svůj
masopust. Vůně svařáku a tóny harmoniky
lákaly do Kulturního domu v Roudníkách
všechny, kdo se rozhodli strávit sobotní
lednové odpoledne ve společnosti sousedů
- Roudničáků. Po starostově povolení
pochůzky po vsi, navštívil průvod v souladu
se starodávným scénářem několik místních

v průvodu představitelem plodonosné magie,
si zatančil s každou hospodyní a průvod
popřál navštívenému domu štěstí v novém
roce. Po návratu do KD všechny vítala kapela
Windiband a program připravený pořadateli
Masopustu. Komise vyhodnotila jako nejlepší
masku v dětské kategorii Emičku a mezi
dospělými vyhrála rodina Petra a Gábiny.
„Roudničky“ předvedly country sestavu
a „Roudníci“ zatančili jako „Ruské Máši“. Úsměvy
a potlesk všech přítomných byly největší
odměnou účinkujícím. Všichni návštěvníci, děti
i dospělí tančili skoro do půlnoci a již očekávají
další společenskou akci v naší vesnici.
Tou bude, mj. 9. března oslava svátku žen a 15.
června Letní slavnost. Přijďte, bude veselo…..
Jaroslava Račáková

Tradiční předvánoční večeře v Domě
pokojného stáří svaté Ludmily
Ve čtvrtek 20. 12. 2018 se konala v prostorách
Domu pokojného stáří svaté Ludmily tradiční
předvánoční večeře uživatelů, rodinných
příslušníků, zaměstnanců a hostů.

Ještě než všichni usedli ke slavnostní tabuli,
čekalo klienty Domu pokojného stáří svaté
Ludmily velké překvapení, a to mikrobus TOYOTA
PROACE VERSO, který Oblastní charitě Ústí nad
Labem slavnostně předali zástupci firmy Toyota

Louwman Ústí nad Labem. Předání tohoto vozu
proběhlo za účasti Ing. Rostislava Domoráka,
ředitele OCH ÚL, PhDr. Martina Kliky, 1. náměstka
hejtmana Ústeckého kraje, Mgr. Josefa
Kusebaucha, starosty města Chabařovice,
pana Libora Vernera, místostarosty města
Chabařovice, Ing. Radky Bimové, zástupkyně
hypermarketu Globus Trmice, pana Michla
Moravce, zástupce spol. Kroupa & Kroupa, s.r.o.
a Bc. Romana Střižence, zástupce DCH LTM. Nový
vůz požehnal spolu s otcem Jiřím Voleským pan
arciděkan Miroslav Šimáček. Uvedený vůz bude
sloužit nejen uživatelům Domu pokojného
stáří svaté Ludmily, ale dle potřeby i klientům
z dalších zařízení Oblastní charity Ústí nad
Labem.
Poté jsme si všichni společně připili na zdraví
a zasedli ke slavnostní večeři. Podával se
tradiční bramborový salát s rybou. Po večeři
zaznělo několik vánočních koled a byly rozdány

dárečky od Ježíška. Celý večer panovala vánoční
nálada a pohoda.
Děkujeme
všem
a partnerům.

sponzorům,

dárcům

Na vůz přispěli: MĚSTO CHABAŘOVICE, GLOBUS
TRMICE, ČESKÝ PORCELÁN a.s. DUBÍ, KROUPA &
KROUPA s.r.o.
František Kopa
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Kornspitz roku
Pane Rýznare, Vaše pekárna zvítězila ve 2.
ročníku soutěže Kornspitz roku na facebooku.
Určitě je na místě velká gratulace a chvála
Vašim zaměstnancům. Díky patří samozřejmě
i těm, kteří Vám poslali svůj hlas, to přeci
svědčí o oblíbenosti chabařovické pekárny.

Prozraďte nám výrobu výherního
Kornspitze.
Předně děkuji všem, co nám dali hlasy na FB.
Základem pro výrobu Kornspitze je hladká
pšeničná mouka a skoro 40% přípravku
od společnosti Backaldrin. Důležité je správné
vymíchání těsta, protože jinak nedosáhnete
správného objemu výrobku.

Chystáte nějaké nové pekařské
výrobky? A které současné patří
k těm nejoblíbenějším?

sortimentu pečiva, vždy s vysokým
podílem ruční práce. Nebudete
modernizovat výrobu?

Nové výrobky přinášíme pravidelně během
roku. O některé zájem je, jiné si oblibu
nezískají. Naším TOP výrobkem jsou určitě
chleby z žitného kvásku, který si sami každý
den vyvádíme nový. Z celkového objemu
výroby chleba se jedná o 90% produkce,
která je vyrobena touto technologií, s ručním
zpracováním každého kusu.

Naše výroba je zaměřena na řemeslné,
ruční zpracování výrobků. Kapacita pekáren
v ČR by nasytila minimálně trojnásobek
obyvatel republiky. Je zapotřebí se něčím
odlišit od velkých průmyslových pekáren.
Proto zůstaneme u ručního zpracování. Velké
změny neplánujeme. To bohužel přináší vyšší
ceny našich výrobků. Věřím, že to zákazníci
pochopí, protože naší největší nákladovou
položkou jsou mzdové a energetické náklady.
Rostou ale mzdy i důchody, tak by to snad
měla většina zákazníků akceptovat.

Zhlédla jsem nabídku jemného
pečiva a napočítala jsem přes 70
výrobků. Opravdu se vyplatí tak
široký sortiment?
Určitě ano. Každý zákazník má rád něco jiného,
každý má jiné chutě a požadavky. Proto je
šířka sortimentu velmi důležitá. Hodně
výrobků má společný základ, ale provedení či
design výrobků preferuje každý jinak. Proto
se snažíme uspokojit každého zákazníka.

Pane Rýznare, svěřte nám tajemství,
kdo stojí za výrobou křupavých
staročeských rohlíků?
Za výrobou staročechů stojí hlavně šikovné
ruce našich pekařů. Jedná se o ručně vyráběné
rohlíky. Co kus to originál. S tím souvisí jednak
rozptyl v hmotnosti a velikosti, ale také to, že
se někdy úplně nepovedou. To bohužel patří
k věci. Kdo nic nedělá, nic nepokazí. ;)

Jaké je vaše nejoblíbenější pečivo?

Odměnou pro fanoušky Vaší
pekárny byla akční cenová nabídka
daného výrobku. Jak velký byl zájem
Chabařovičáků?
Nejen u Chabařovičáků, ale u všech našich
zákazníků. Reakcí na akční cenu bylo skoro
80% navýšení prodeje. Z toho mám radost,
protože Kornspitz je i můj oblíbený produkt.

Na facebooku jsem se dočetla,
že prvních pět výherců bylo
nominováno do dalšího kola, kde
se bude hodnotit i vzhled a chuť
výrobku.
Jak
svou
nominaci
proměníte v další výhru?
Ano, další kolo proběhne 17. 1. 2019. Pokusíme
se zase vyhrát, ale nebude to jednoduché.
O titul Kornspitz roku se utkají nejlepší
pekárny z celé republiky. Budeme se
snažit přivézt domů nějaké ocenění
:-), (…pozn. redakce: rozhovor vznikl
před uzávěrkou novin).
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Určitě chleby, Krušnohor a Morava, protože
mám rád vypečenou, křupavou kůrku. A pak
asi špaldové kostky a housky.

Vašim rodným městem je Vsetín.
Co Vás přivedlo ze severní Moravy
do Chabařovic?
Čest.Bylo to právě podnikání a koupě místní
pekárny od pánů Františka Jelínka a Pavla
Kříže, kteří ji provozovali před námi. Pan
František Jelínek ji založil v roce 1991. V roce
1997 jsme se tak stali místními náplavami …
:D Dnes jsem již dávno duší Chabařovičák …
Pekárnu provozujeme 22. rokem. Od začátku
se svým bratrem Janem, později s manželkou.
V počátcích nám velmi pomohli Alena a Petr
Křížovi, rodiče předchozího majitele. My jsme
s bratrem přišli z jiného oboru (elektrika, IT)
a moc jsme o pekařině nevěděli. Moc děkuji
své ženě Evě za starost o pekárnu, je mojí
velkou oporou.

Na Vašich webových stránkách jsem
se dočetla, že se zaměřujete převážně
na řemeslnou výrobu klasického

Jaké další ambice má pekárna
do začínajícího nového roku 2019?
Hned v lednu se budeme snažit získat co
nejlepší umístění v soutěži Kornspitz roku
v ČR. A po celý rok je naším cílem udržet
vysoký standart výrobků a mít co nejvíce
spokojených zákazníků. Za celou dobu nám
pomáhalo s činností cca 400 zaměstnanců.
Všem děkujeme za spolupráci.
Děkuji za rozhovor majiteli podniku Pekárna
Chabařovice s.r.o. Ing. Vítu Rýznarovi s přáním
mnoha dalších pekařských úspěchů.

… a jak to dopadlo?
Ve čtvrtek 17. 1. 2019 proběhla soutěž
Backaldrin Kornspitz roku 2018 fyzicky
v hotelu Akademie Naháč v Choceradech.
Zúčastnilo se jí celkem 18 pekáren z celé
republiky. Hodnotilo se co nejvěrnější
provedení originální, patentem chráněné
varianty Kornspitze. Každý z přítomných
účastníků a zaměstnanců společnosti
Backaldrin dostal 3 žetony, které mohl jako
body přidělit jednotlivým soutěžícím. V této
soutěži jsme se umístili na krásném, i když
nepopulárním 4. místě. V letošním ročníku
soutěže se pokusíme o ještě lepší výsledek.

Jindra Caitamlová

Pověsti z Chabařovic a okolí
Nejprve něco o pověstech. Pověst je
vypravování, které má na rozdíl od pohádky
pravdivé historické jádro, místo, osobu nebo
čas. Pověsti se šířily mezi lidmi většinou
v ústním podání, teprve později byly zapsané.
Každý z nás zná asi Staré pověsti české, které
napsal Alois Jirásek v roce 1894. Jirásek ve svém
díle sepsal hlavně „velké“ české pověsti.
Málokdo však již zná pověsti z regionů. Jedním
z prvních děl opravdu regionálních pověstí
je dílo Josefa Virgila Grohmanna, které vyšlo
v roce 1863 pod názvem Sagen aus Böhmen
(Pověsti z Čech). V jeho případě se nejednalo
o „velké“ české pověsti, ale o autentické
pověsti sesbírané od přispěvatelů z celých
Čech. Přesto, že je jeho dílo významné, vyšlo
v češtině až v roce 2009. Z Chabařovic tam však
žádná pověst není. Je proto třeba hledat jinde.
První naše pověst je z období husitských válek
a byla převzata z knihy Dr. I. E. Födische z roku
1873 (Aussig, historisch-topographisches
Gemälde der Stadt und ihrer Umgebung/ Ústí,
historicko-topografický obrázek města a jeho
okolí).

Hrušeň a kostel Na Běhání
Když byla krvavá bitva Na Běhání u konce,
začali lidé pohřbívat také padlé německé
rytíře. Některé z nich pochovali pod hrušeň,
která stála na cestě, kudy se chodí do Teplic.
Od té doby se sice hrušeň každoročně oblékala
do nejbohatšího květenství, avšak z bolesti
nad zemřelými nenesla již žádné ovoce. To
vypráví Zacharias Theobald ve své knize
„Hussitenkrieg / Husitská válka“, která vyšla
v roce 1609. Na památku na padlé v bitvě
nechali truchlící vdovy, děti a přátelé vystavět
kapli, která byla později rozšířena na kostel
svatého Vavřince. Tolik pověst.
Několik faktů z Wikipedie pro doplnění. Kostel
svatého Vavřince vznikl kolem roku 1170. Byl
založen rytířským řádem johanitů. Původně to
byl filiální kostel chabařovické farnosti. Později
byl povýšen na farní kostel pro obce Český
Újezd, Hrbovice, Předlice a Střížovice. Před
rozšířením luteránství byl kostel cílem četných
procesí, která sem putovala hlavně 10. srpna,
aby zde uctila památku bojovníků padlých
v husitské bitvě na nedaleké vyvýšenině

Na Běhání. Poslední opravy se kostel, který
byl přestavěn v letech 1616-1618 ve stylu saské

Zdroj: www.znicenekostely.cz
renesance, dočkal roku 1932 (viz. foto).
Po druhé světové válce už jen postupně
chátral. Z důvodu plánované těžby hnědého
uhlí byl v lednu 1967 odstřelen. Plánovaná
těžba se nakonec neuskutečnila.
Karel Prošek

Rok 2018 ve znamení velkých podniků
Speedwayclub si připomněl výročí 60 let ploché
dráhy na Ústecku a 45 let v Chabařovicích. Při
této příležitosti jsme v červnu oslovili všechny

hvězdu! Byly to nejkrásnější časy…
Spousta veteránů se přijelo podívat na oslavy
a závod, který se jel jako tradiční závod
Memoriál Jiřího Hurycha. Tento závod, tak
trochu symbolicky, vyhrál syn bývalého
chabařovického jezdce, Zdeněk Holub ml.,
který měl opravdu velkou radost, že se mu
zde podařilo vyhrát! Zrovna v tento sváteční
den. Jako poděkování obdrželi všichni pamětní
medaile a zbrusu novou brožurku vydanou
k této příležitosti. Byla to čest, potřást rukou
legendám tohoto sportu!
12. 8. 2018 jsme uspořádali Evropský pohár
125ccm na krátké ploché dráze. Již dlouho jsme
si pohrávali s myšlenkou uspořádat takový
podnik na oválu v Chabařovicích, jelikož naše
práce s dětmi přinesla ovoce v podobě titulu
Mistra Evropy v této kategorii, a tak jsme chtěli,
aby ti nejlepší malí plochodrážníci v Evropě
poznali právě náš stadion i město.

Foto: Reprezentace ČR v Polsku, archiv
členy, závodníky, činovníky, zkrátka, ty, co měli
co do činění s plochou dráhou, aby si přišli
zavzpomínat na úspěšné roky na oválu, kdy se
například našemu klubu podařilo probojovat
až do nejvyšší soutěže v ČR do extraligy,
a dokázali jsme porazit i pražský oddíl Rudou

Šanci dostali 3 Poláci, 3 Němci, 2 Angličani, 2
Holanďani, 1 Estonec a 5 Čechů. Nádherné
trofeje k našemu překvapení zůstali v Česku
a i polští závodníci se museli sklonit před
uměním i dravostí další plochodrážní generace,
která začíná sbírat úspěchy na evropských
i světových šampionátech!

Vše jsme však mohli uspořádat pouze
za laskavého přispění města Chabařovice, které
tento podnik finančně podpořil. Touto cestou
velmi děkujeme za podporu! Odměnou pro nás
byly kladné ohlasy a pozitivní atmosféra. Jsme
rádi, že se dětem v Chabařovicích líbilo, a třeba
se budeme potkávat častěji.
Na závěr této slavnostní sezóny jsme uspořádali
závody Flat track, je to tzv. Americká plochá
dráha. Tyto motocykly mají brzdy (na rozdíl
od plochodrážních speciálů), takže může
najednou startovat až 15 jezdců. Pro diváky
velmi zajímavá podívaná. Občas jsme svědky
hromadných pádů a nebezpečných situací, ale
to prostě k motoristickému sportu patří.
Příznivci také mohli vidět několik Speedway
mini cupů a MČR 125ccm na krátké a klasické
ploché dráze, takže jsme se určitě nenudili,
a už nyní připravujeme další sezónu.
Děkujeme všem za podporu!
Jiřina Šifaldová
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Fotbalisty potkáte na plese, o Velikonocích,
na pouti i při dětském dnu
Nejen branky, body a vteřiny bude v roce 2019
počítat Fotbalový klub Slovan Chabařovice.
Jako tradičně, i pro letošek připravil řadu akcí,
které mají přesah mimo kopanou. Symbolický
výkop obstará oblíbený 4. Fotbalový ples
v Kulturním domě Zátiší, který je už řadu
měsíců vyprodaný.
Dvě novinky představilo vedení na výroční
schůzi klubu, která se konala v pátek 25.
ledna v restauraci Slavia. Jde o příměstský
fotbalový kemp pro děti od šesti do dvanácti
let, který se uskuteční od 22. do 27. července,
pořadatelé jsou FK Slovan, DDM Chabařovice,
Laca sport a Sdružení chabařovických rodáků
(bližší informace uveřejníme na klubovém
webu). Na 28. září je naplánovaná premiérová

Svatováclavská zábava. Mládež má pestrý
program. Už v zimě se zúčastnila řady turnajů
a reprezentovala město i v Německu. Klub
o prvním únorovém víkendu sám pořádal
turnaje v chabařovické hale. Nechybí tradiční
zimní a letní soustředění, společné hodování
mládeže anebo pálení čarodějnic, při kterých
si loni proti svým dětem zahrály i maminky.
Mistrovské boje v jarní části fotbalové sezony
začnou pro A tým, startující v I. B třídě, koncem
března doma proti Březinám. Ostatní mužstva
startují v dubnu a také doma: B tým proti
Březinám, mladší žáci proti Tisé. Pak se přidají
i přípravky. Fanoušci se také můžou těšit
na větší komfort na stadionu, kam přibude
informační tabule, takže budou mít přehled
o čase a skóre.

Akce FK Slovan Chabařovice
pro rok 2019
4. Fotbalový ples (2. 3.)
Zimní soustředění mládeže (9. - 16. 3.)
Jarní brigáda (16. 3.)
Společné hodování mládeže (22. 4.)
Pálení čarodějnic (30. 4.)
Stánek na pouti (18. - 19. 5.)
Dětský den (1. 6.)
Letní brigáda (9. 6.)
Noční turnaj v nohejbale (28. 6.)
Příměstské tábory (22. - 27. 7.)
Svatováclavská zábava (28. 9.)
Podzimní brigáda
2. Galavečer FK Slovan (16. 11.)
Vypouštění balónků Ježíškovi
Petr Bílek

Fotbalový Slovan se hodil do gala,
uděloval chabařovický Zlatý míč
Tečka chabařovického fotbalu za rokem 2018
byla slavnostní. Ve sváteční den, tedy v sobotu 17.
listopadu, klub uspořádal 1. Galavečer FK Slovan
Chabařovice. Naši mládežníci, kterých už máme
na sedm desítek, přebírali Zlatý míč. A vážili si
ho stejně jako nejlepší fotbalisté Evropy svého
prvenství ve stejnojmenné anketě francouzského
sportovního magazínu France Football.
V Kulturním domě Zátiší, kde výjimečný večer

probíhal, hlasovali děti a rodiče. Trofej získali
v jednotlivých kategoriích Martin Štolfa, Tomáš
Falát a Jakub Kašpárek.

18

Nebyl to jediný bod programu, děti i dospělí
skotačili při soutěžích, ty dětské vymyslela
a dirigovala maminka dvou šikovných fotbalistů,
Martina Štolfová, pro odrostlejší se moderace

a zábavy ujal Martin Anderla, tančilo se až
do noci. Hostem byl reprezentant, odchovanec
našeho klubu, český mistr s pražskou Slavií
a nynější hráč dánského FC Kodaň Michael

Lüftner. „Z našeho galavečeru chceme udělat
tradici a pořádat ho pokaždé jednou v roce
na podzim,“ prozradil místopředseda klubu
Lukáš Král. „První ročník se setkal s pozitivními
ohlasy.“

Pod dobrotami od rodičů se stoly prohýbaly
stejně jako při následné prosincové Dokopné
mládeže, která se netradičně konala
na trampolínách v Jump Ústí.
Petr Bílek

Představujeme fotbalové talenty Slovanu

Petr Holub - 8 let

Tomáš Falát - 10let

Jakub Kašpárek - 12 let

Proč právě fotbal?

Proč právě fotbal?

Proč právě fotbal?

Fotbal jsem si vybral, protože mě baví, a mám
v týmu kamarády.

Fotbal mě baví, mám tu kámoše.

Protože mě bavil, chtěl jsem si to zkusit, hráli
ho kamarádi a možná i proto, že ho hrál táta,
děda a praděda.

Chabařovičtí trenéři?
Trenéři jsou hodní a srandovní.
Areál Slovanu?
Areál se mi líbí!
Největší zážitek s chabařovickým klubem?

Chabařovičtí trenéři?
Trenéři jsou dobrý a vtipný.
Areál Slovanu?
Líbí se mi, mám to tam rád.
Největší zážitek s chabařovickým klubem?

Letní tábory. Na zimní letos jedu poprvé, moc
se těším.

Zážitků mám spousty jak z fotbalu, tak
ze soustředění, ze zápasů a hlavně, když
vyhráváme.

Nejoblíbenější spoluhráč?

Nejoblíbenější spoluhráč?

Vítek Veselý.

Kašpy (Jakub Kašpárek) a Luky (Lukáš
Nademlejnský).

Fotbalový vzor, oblíbený klub?
Fotbalový klub Chabařovice. Jiný vzor nemám.
Fotbalový sen?
Hrát zápas před kamerou.

Fotbalový vzor, oblíbený klub?
Miroslav Stoch a jasná SLAVIA!
Fotbalový sen?
Zahrát si za Slavii a dál se věnovat fotbalu.

Chabařovičtí trenéři?
Hodní, zábavní, ale i přísní.
Areál Slovanu?
Super, jen by to chtělo lepší a větší umělou
trávu.
Největší zážitek s chabařovickým klubem?
Je jich spousta, ale třeba zimní soustředění je
super.
Nejoblíbenější spoluhráč?
Luky Nademlejnský
Fotbalový vzor, oblíbený klub?
Luka Modrič a FK Teplice.
Fotbalový sen?
Zahrát si českou ligu.
Petr Bílek
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Výběr ze schválených usnesení ZM
(v novém složení) a RM
Stručně ze schválených usnesení Zastupitelstva
města Chabařovice. ZM ve čtvrtém čtvrtletí roku
2018 (10 –12/2018) mj. projednalo:

- schválilo návrh rozpočtového výhledu města
Chabařovice a příspěvkových organizací města
Chabařovice na období 2020-2021

- konstatovalo, že všichni členové zastupitelstva
města složili předepsaný slib

- schválilo příspěvek pro důchodce – občany
města Chabařovice – nad 70 let věku ve výši 500,Kč pro rok 2019 formou osobní čipové karty

- zvolilo starostou města Mgr. Josefa Kusebaucha,
místostarostou města p. Libora Vernera
a dalšími členy rady města Mgr. Jiřího Hladíka,
Mgr. Josefa Förstera, Bc. Ilonu Galášovou
- zřídilo Finanční výbor zastupitelstva města,
Kontrolní výbor zastupitelstva města a Osadní
výbor Roudníky
- schválilo upravený návrh 4. rozpočtového
opatření města Chabařovice v roce 2018, které
mění závazné ukazatele schváleného rozpočtu
města Chabařovice
- schválilo závazné ukazatele schodkového
rozpočtu města Chabařovice na rok 2019 dle
předloženého materiálu
- schválilo návrh rozpočtu příspěvkových
organizací města Chabařovice na rok 2019

- schválilo ponechání poplatku za svoz
komunálního odpadu na rok 2019 ve městě
Chabařovice ve stejné výši jako v roce 2018, tj.
480,- Kč na osobu/rok.
Stručně ze schválených usnesení Rady města
Chabařovice. RM ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018
(10 –12/2018) mj. projednala:
- schválila vybraného vítězného uchazeče
pro Správu a opravy domovního a bytového
fondu Města Chabařovice, pana Jiřího Hanzlíka
(schválilo „dosluhující“ složení RM)
- schválila pronájmy části nebytových prostor
v objektu Husovo náměstí 1, Chabařovice,
lékařům: MDDr. Markétě Sekáčové – zubní
ordinace, MUDr. Jiřímu Vondrákovi – praktický
lékař, MUDr. Mgr. Janě Sudkové – dětská lékařka

(schválilo „dosluhující“ složení RM)
- zřídila Kulturní komisi Rady města Chabařovice,
Poradní komisi Rady města Chabařovice a Komisi
Rady města – Redakční rada Chabařovických
novin
- vzala na vědomí prvotní informace
a představení projektu „dětské skupiny“
s nabídkou využití v Chabařovicích
- schválila pro volební období 2018 až 2022
termíny k přijetí prohlášení o uzavření manželství
bez správního poplatku každou druhou sobotu
v měsíci od 9.00 do 14.00 hod. v obřadní síni
Městského úřadu Chabařovice
- schválila záměr výstavby cca 84 nových
kolumbárních
okének
na
hřbitově
v Chabařovicích
- schválila změnu při blahopřání občanům
k životnímu jubileu, při které oslavenci obdrží
dárkový poukaz v hodnotě 350,-Kč, květina pro
ženu v hodnotě 150,-Kč zůstává.
Vítězslav Vlček

Zapište si do svých kalendářů…
23. 02. 2019

Ples města

02. 03. 2019

Fotbalový ples

23. 03. 2019

Hasičský ples

24. 03. 2019

Dětský karneval

30. 03. 2019

Ples sportovců

13. 04. 2019

Velikonoční jarmark v KD Zátiší

27. 04. 2019
			

Pálení čarodějnic na koupališti
(pořadatel město a ZŠ)

30. 04. 2019

Pálení čarodějnic
v motoareálu Chabařovice
areál Slovanu

01. 06. 2019
			

13. ročník MOTOCHABA 2019 (motoareál 		
Chabařovice)

01. 06. 2019

Dětský den:
v areálu Slovanu
v kulturním domě Roudníky a na Čerpačce

08. 06. 2019

Dětský den (pořádá SDH Chabařovice)

15. 06. 2019

Letní slavnost (setkání rodáků a přátel Roudníků)

21. 06. 2019

Strašidelná stezka – akce ZŠ

Upozorňujeme, že přehled termínů není závazný, a z organizačních
důvodů může dojít ke změně. Sledujte tak případné změny u
jednotlivých organizátorů akcí.

Roudníky, na Čerpačce
18./19. 05. 2019

MěÚ Chabařovice
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