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Co je v ZUŠ nového

V zubní ordinaci
vrcholí přípravy

Kolik město investuje
do fotbalové mládeže?

Větší děti zase hádaly, jak se nazývají různé
předměty ze starých filmových pohádek – např.
„Obušku z pytle ven!“ a věci „ze starých časů“
(oblečení, hudební nástroje, apod.) z dob, „kdy
ještě nebyly mobily“. Poznávaly rozdíl mezi
velkými kyvadlovými nástěnnými hodinami,
budíkem a náramkovými hodinkami na řetízku
(tzv. cibule), k čemu sloužila maštal (chlév),
bandaska, kam se chodilo dříve pro mléko
a máslo a jak vůbec čerstvě nadojené ještě
teplé mléko od kraviček chutnalo.

že u nás žilo hodně německých obyvatel a ti
mluvili „jinak než my“.

Děti si tak mohly udělat obrázek o tom, jaký
je rozdíl mezi dobou minulou a současnou
a pochopit, proč dnes musíme přírodu
chránit a pomáhat jí a jak je nebezpečné např.
odhazování igelitových sáčků od svačinky
a plastových kelímků jinam než do nádob
k tomu určených.

Celé zajímavé vyprávění pan Urbánek
doprovázel hrou na tahací harmoniku
(akordeon). Děti si mohly i zazpívat sólo –
písničky, které si samy vybraly a znaly ze školky,
ale učily se i nové sloky, které ještě neznaly.
Vše bylo doprovázené nějakou rytmizací
a pohybem, takže se ani chvilku nenudily.
Hravé a humorné dopoledne uteklo jako voda.
Děti se s panem Urbánkem rozloučily zpívanou
pohádkou „Polámal se mraveneček“ a už se
zase těší na příště. Prý budou na programu
staré balady. Necháme se překvapit. Když
má někdo hlavu plnou dobrých nápadů a umí
pracovat s dětskou fantazií, pak se máme na co
těšit!

„Ententýky“
Jako snad každý i my všichni ve školce jsme
se těšili na první jarní den a oslavili jsme
ho netradičně představením pana Urbánka
s názvem „Ententýky“.

Nejednalo se o klasickou pohádku, na jaké
jsou děti zvyklé, ale v podstatě šlo o zábavné
vyprávění s říkadly a starými lidovými
písničkami z Čech a Moravy z dob našich
prababiček a pradědečků. Pan Urbánek byl jako
vždy vynalézavý a zakomponoval do poutavého
vyprávění vše, co by mohlo být pro dnešní děti
zajímavé a upoutalo jejich pozornost. A hlavně
– snažil se vzbudit u dětí pěkný vztah ke starým
lidem a k lidem, dětem, zvířátkům a starým
věcem vůbec. I ty nejmenší děti z něj od začátku
do konce nespustily oči, a i když některé z nich
ještě ani pořádně nemluví – zvuky zvířátek
zvládly napodobit všechny.

Pan Urbánek také vyprávěl dětem vlastní
zážitky z dětství na vesnici. Děti se dozvěděly,
jak se topilo a peklo v peci, vařilo na kamnech,
jezdilo na koni, jak to vypadá, když se takový
kůň splaší a také, jak se chovat k domácím
a hospodářským zvířátkům, aby nám neublížila.
Děti napjatě poslouchaly, jak to dříve „chodilo
u lékaře“, jak vypadal starý telefon a jak se s ním
zacházelo. Překvapením pro ně bylo i zjištění,

Daniela Šímová

Vzpomínková akce Terezín
Dne 2. 5. 2019 podnikli žáci 9. tříd exkurzi
do Památníku Terezína a města Terezína,
aby se zde zúčastnili vzpomínkové akce
na památku romských a židovských obětí.
Vybraní žáci měli tu čest číst jejich jména.

vzpomínkové akce se nám dostalo vřelého
přijetí. Žáci, kteří měli číst jména obětí,
byli zprvu trochu nervózní, nicméně svého
úkolu se zhostili velmi důstojně.

Na místě pro nás byla připravena prohlídka
Malé pevnosti a následně jsme se přesunuli
do města, kde jsme zhlédli výstavy dvou
místních muzeí. Od dvou hodin jsme
se zúčastnili vzpomínkové akce, kde
zazněly kromě proslovů, čtení jmen obětí
a modlitby. Tu odsloužil vrchní zemský
rabín Karol Sidon. Dále pak hudba z díla
židovského skladatele Gideona Kleina.

Rádi bychom poděkovali zaměstnancům
Památníku Terezín a zvláště členu
zastupitelstva
města
Chabařovice
Mgr. Bc. Tomáši Riegrovi za projevenou
důvěru a za zprostředkování celé akce,
která přinesla žákům kromě historických
poznatků i zážitek spojený s židovskou
kulturou.
Na závěr si dovolím úsměvnou příhodu.
V rámci pietního aktu vystoupil s proslovem
přítel Gideona Kleina, který pronesl svůj
projev v britské angličtině. Žák 9. třídy vedle
mne překvapeně vydechl: „Já mu rozumím!“
Opravdu, nepotřeboval ani překlad, který
zazněl bezprostředně poté.

Ačkoli byla naše účast svým charakterem
spíše vážná, strávili jsme tento slunečný
den velmi příjemně. Usměvavá a ochotná
paní průvodkyně vyprávěla velmi poutavě
o životě v židovském ghettu, v místě

Jiří Morávek

Zápis do první třídy – sváteční den
5. dubna 2019 proběhl v naší základní
škole zápis do první třídy. Každý rok se
na něj poctivě chystáme, každý po svém.
Někdo připravuje dokumenty, někdo vyrábí
dárečky, jiní zdobí školu a chystají se se
žáky druhého stupně na příchod nových
prvňáčků. Osmáci a deváťáci se předhání,
kdo bude nové školáky vítat hned u vchodu

a kdo jim zaplní čas čekání na tu „velikou
zkoušku“.
Doufám, že jej s námi prožíváte i vy – děti,
rodiče a prarodiče nových školáčků. Pro
děti je zápis do školních řad zásadním
životním milníkem a pozornost si jistě
zaslouží. Podařilo se nám zapsat dostatek

žáčků, abychom mohli otevřít dvě krásné
malé první třídy, ve kterých se bude dobře
pracovat jak dětem, tak i pedagogům. Již
dnes se těšíme na spolupráci.
Dagmar Brožová

Komáří vížka
Ve středu 30. ledna jsme s naší mateřskou
školou vyrazili na krásný výlet, směr Komáří
vížka. Autobus nás vyzvedl kolem osmé
hodiny ranní před budovou mateřské školy.
Když jsme dorazili na místo, každé dítě
si vzalo svůj ježdík a pochodovali jsme
společně nahoru na kopec, kde započaly
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naše sněhové radovánky. Děti se rozdělily
podle libosti do skupinek, některé z nich
bobovaly, stavěly sněhuláky a to všechno
jsme zakončili hrou na koulovanou. Díky
počasí, které nám přálo, jsme si s dětmi mohli
projít okolí Komáří vížky. Po vydařeném
výletě nám všem vyhládlo, tak jsme nasedli

do autobusu a hurá zpátky do školy, kde nás
čekaly paní kuchařky s dobrým obídkem.
Kristýna Veselá

Co je u nás v ZUŠ nového
V letošní školním roce se nám podařilo
úspěšně založit školní orchestr „Chabakus“.
V nynější době v něm hraje 12 žáků, zkouší
jednou týdně, pod vedením pana učitele Jiřího
Straňka. Orchestr se zapojil do mnoha akcí
pořádaných školou, ale i jinými organizacemi.
Hrál na několika plesech, na výstavě betlémů,
školních koncertech. Také se stal součástí 1.
ročníku Mezinárodního dne tance. Orchestr
má před sebou veliký úkol. V červnu vystoupí
v rámci promenádních koncertů u obchodního
centra Fórum s hodinovým programem.

S blížícím se koncem školního roku je pro
nás v ZUŠ víc a víc práce. Žáci se svými
učiteli se chystají na postupové zkoušky,
koncerty pro veřejnost a účastní se soutěží.
Trio „BŠB“, ve složení Barbora Horáková,
Štěpánka Kuklíková, Barbora Kimlová, získalo
v celostátním kole soutěže MŠMT pro základní
umělecké školy 2. místo v kategorii Komorní
hra s převahou dechových nástrojů.

Od září otvíráme nový obor „Literárnědramatický“. Jedná se o čtvrtý obor, zatím
na škole nevyučovaný. Herectví bude
vyučovat Tereza Dzurjová, která je aktivní
členkou Mladé scény Ústí nad Labem a jejíž
život je spojen od dětství s Chabařovicemi.

Hudební obor, jako každoročně, pořádá
několik koncertů na zámku v Trmicích. Dne 31.
5. se v rámci celorepublikového happeningu
základních uměleckých škol „ZUŠ OPEN“
bude konat koncert v Národním domě
v Ústí nad Labem a v dopoledních hodinách
program „ZUŠ Berg“ pro žáky ZŠ a děti MŠ.
Orchestr „Chabakus“ zahraje, jako host,
od 15:00 u obchodního centru Fórum. Bude
to první vystoupení pod širým nebem na tak
frekventovaném místě.
V červnu se všichni můžete těšit na muzikál
„Včelí medvídci“, který chystáme pro
mateřskou i základní školu 10. 6. v dopoledních
hodinách a ve stejný den budeme hrát ještě
jednou od 17:30 pro veřejnost. Zkoušení
muzikálu je v plném proudu. Žáci pěveckých
tříd a tanečního oboru trénují svá čísla. Žáci
výtvarného oboru tvoří kulisy, kostýmy se šijí
a učitelé se učí mluvené slovo.

Velkou ctí je pro nás pozvání na charitativní
akci „Den pro neziskovky“, kterou pořádá
Centrum pro celou rodinu Teplice. Naši žáci
vystoupili na této akci 18. 5. v Šanovské mušli
v Teplicích. Ve stejný den se taneční obor
chystal na tři různé akce, soutěž Kamila Dance
Duchcov, soutěž Dancemania cup na Slunetě
a na Řehlovické slavnosti.

Škola se také zapojí do projektu Šablony II.,
který vypsalo MŠMT, projekt je financován
z EU. Díky tomuto projektu budou naši žáci mít
mnohem více možností. Chystáme projektové
dny, vylepšení IT vybavení pro výuku a jiné
zlepšení výuky.
V posledním týdnu školního roku se uchazeči
mohou těšit na zápisy, které jsou spojeny
s týdnem otevřených dveří a to od 17. 6.
do 21. 6., každý den od 15:00 do 18:00. Školou
vás provedou naši učitelé, ukážou dětem
nástroje, které se u nás vyučují. Děti si budou
moci nástroje vyzkoušet a následně si vybrat
svůj budoucí obor.
Všechny informace o chodu školy a kalendář
akcí najdete na www.zuschabarovice.cz
a na facebooku školy.
Táňa Dědovská

Pověsti z Chabařovic a okolí (2)
Druhá pověst našeho „seriálu“ pověstí
z Chabařovic a okolí je od Konrada Moißla,
který ji uvedl jako jednu z dvaceti tří
pověstí v historicky první Vlastivědě pro
dům a školu Ústecko-chabařovického
okresu (Heimatkunde für Haus und Schule
des Aussig-Karbitzer Bezirkes). Kniha vyšla
v roce 1887. Pověst pochází z doby po bitvě
u Chlumce, která se odehrála ve dnech 29.
až 30. srpna roku 1813. Z této dramatické
doby se zachovalo mnoho pověstí a příběhů

zbroji a musel být jezdcem. Jeho oděv
byl nepoškozený a zalíbil se jednomu
nádeníkovi. Chabařovičtí tělo sice na místě

Přízrak u Chabařovic
V jednom velmi hustém křoví u Chabařovic
našli několik týdnů po bitvě u Chlumce
mrtvého muže, který byl ještě v plné

nálezu pochovali, nádeník jej však tajně
vyhrabal a všechny šaty mu ukradl. Netrvalo
dlouho a Chabařovicemi se začala šířit

fáma, že v bytě nádeníka se zjevuje každou
noc duch, který ho k smrti straší. Nakonec
to ten trýzněný člověk již déle nevydržel
a sám vyprávěl svým přátelům a známým
o tom nočním přízraku. Ten Francouz prý
přicházel vždy o půlnoci do nádeníkovy
chýše. Vypadal příšerně a hrozil mu.
Požadoval vrácení svého oblečení, pancíře,
helmy a svých zbraní, se kterými padl
v čestném boji. Říkal nádeníkovi, že toho,
kdo jeho mrtvé tělo okradl, bude tak dlouho
trápit a denně se mu zjevovat, dokud mu
všechno nevrátí. Nádeník to udělal, jeho
svědomí se ulehčilo a od té doby již žádné
zlé sny neměl.
Karel Prošek
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V DDM v Chabařovicích se již
připravujeme na nový školní rok
Stávající školní rok se pomalu blíží ke konci.
Máme za sebou Velikonoce v ZOO parku
Chomutov a skanzenu, kde se naše děti
předvedly jako ohromní pracanti. Sklidily velký
obdiv a pochvalu (tím samozřejmě I vy, rodiče).
Pracovali na poli ve šlépějích našich předků,
ničeho se nezalekly a práce jim šla od ruky.

proniknou do tajů konstrukce i pilotáže
raket. A začínat mohou děti již od první třídy,
v “přípravce”, která bude probíhat v čase
školní družiny.

Nemůžeme zde popisovat všechny nové
kroužky, podívejte se na nabídku na webových
stránkách DDM UL, všude je uveden popis
kroužku i lektor. Chybějící termíny budou
doplněny počátkem září, až bude znám školní
rozvrh hodin.

Nicméně už nás čeká jen několik společných
akcí, letní prázdniny se přehoupnou ve spoustě
táborových zážitků a než se nadějeme, bude
tu zase září. A s ním i další, rozšířená nabídka
mimoškolních, volnočasových aktivit pro
naše nejmenší, školní děti, mládež, ale I pro
dospělé.
Nově začínáme využívat I naší geografické
polohy v oblasti Jezera Milada, Podkrušnohoří
i Krušných hor k provozování “Severských
sportů”. Jedná se zejména o kondiční chůzi
(Nordic Walking), kondiční běh (Nordic
Running) a kondiční jízdu na bruslích (Nordic
Blading). Naučíme se nejen správnému stylu,
ale I sestavení kondičního plánu podle svých
potřeb, ať už chceme zlepšit kondici, rychlost,
vytrvalost nebo jen shodit nějaké to kilo.
V nabídce zůstanou kroužky, které se osvědčily
a jsou naplněny spokojenými dětmi případně
I rodiči. Nově přicházíme s nabídkou kroužku
Raketového modelářství, kdy zájemci, pod
vedením členů rodiny Pavků, zkušených
modelářů, několikanásobných Mistrů světa,

sluchově postižených, jak usnadnit vzájemnou
komunikaci a radost ze sdílených zážitků. Vždyť
lidé se sluchovým postižením jsou celosvětově
nejpočetnější skupinou postižených. A jak se
říká, kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.

Další novinkou je Znakování pro děti. Jedná
se o základy českého znakového jazyka, které
děti využijí nejen v komunikaci s neslyšícími,
ale hravou formou i pro komunikaci
vzájemnou, když nemohou mluvit nahlas.
Současně se děti seznámí i s problematikou

Pokud se vám však některý z kroužků líbí,
můžete se přihlašovat již od měsíce června.
Pro nás to bude zpětná vazba, o které aktivity
máte zájem, které máme případně posílit větší
časovou dotací, případně o které je zájem
minimální.
Alena Pilnajová

Věk

Název kroužku

Den, čas, místo schůzek

Vedoucí kroužku

Celkem

8 - 18

Elektronická dílna

pondělí, třída,
14:30 – 16:00

Ing. D. Pilnaj
(spec. robotika a kybernetika)

1 000 Kč

předškolní

Klubík a Hejbásek

pátek, klub, 8:30 – 10:00

V. Gayerová

800 Kč

6 - 9 přípravka
10 - 18 modelář

Kroužek raketových modelářů
přípravka + modeláři

bude upřesněno, přípravka
bude v čase šk. družiny

R. Pavková
(Klub raketových modelářů Krupka)

1 000 Kč

Děti + dospělí

Mezigenerační dílny

úterý, klub, 16:30 – 18:00

M. Říhová

1 000 Kč

6 - 15

Sportovní hry

středa, tělocvična, 15:00 – 17:00

M. Říhová

800 Kč

6 - 15

Vaření a pečení pro děti

pondělí, kuchyně, 16:00 – 19:30

A. Pilnajová

1 200 Kč

7 - 15

Mladý záchranář

úterý, tělocvična 15:00 – 16:30

A. Pilnajová (ZZA s akreditací)

800 Kč

10 - 100

Severské sporty - NW, NR, NB
(pro děti i dospělé)

Čtvrtek, 16:00 – 17:30

A. Pilnajová (instruktor s akreditací
MŠMT)

800 Kč

9 - 15

Znakování hrou

bude upřesněno

M. Procházka M. (lektor s akreditací
MŠMT) A. Pilnajová

1000 Kč

6 - 15

Klub mladých Debrujárů
při DDM UL

bude upřesněno

A. Pilnajová

800 Kč

6 - 15

Zpívánky pro radost

bude upřesněno

M. Říhová

800 Kč

6 - 15

Tanečky pro radost

bude upřesněno

M. Říhová

800 Kč

Kauza „zápach“ v mysli mnohých
ještě „nevyčpěla“
Velká vlna kritiky se snesla na představitele
města, že proti smradu nic nedělají. A kolovaly
různé zprávy všemi možnými kanály, že se
s tím vlastně ani nedá nic dělat, a že je to
vlastně jen organické hnojivo. Na zápach si
však stěžovali obyvatelé nejen Chabařovic,
ale i Přestanova, Chlumce, i Krupky. Podněty
se zabývala také naše Rada města s cílem
připravit petici a obrátit se s ní na příslušné
úřady. V rámci diskuse jsme zatím zvolili
koordinovaný postup s okolními obcemi.
Jednotlivé radnice se navzájem o podnětech
informovaly – podnět prošetření zápachu šel
jak na Českou inspekci životního prostředí,
tak na Krajský úřad Ústeckého kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství,
na Magistrát města Ústí nad Labem, odbor
životního prostředí, na Krajskou hygienickou
stanici v Ústí nad Labem, a na Ústřední
kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
Na Facebooku se objevila různá stanoviska
a vysvětlení, že se jedná o digestát, se
kterým hnojí zemědělci v okolí, a že můžou.
V souvislosti s aplikací tohoto hnojiva platí
určitá pravidla – pokud se jedná o trvalý travní
porost, tak se nemusí zaorávat, jen v případě
orné půdy musí dojít k zapravení digestátu

do půdy. Jednotlivé oslovené úřady se
vyjádřily v rámci své působnosti, a skutečně
proběhlo
šetření
aplikace
digestátu
jednotlivými zemědělci. K žádnému porušení
legislativy při aplikaci hnojiva nedošlo.
Ačkoliv by se tak mohlo zdát, že je vlastně vše
v pořádku, tak Krajský úřad, odbor životního
prostředí a zemědělství se zaměří na provoz
bioplynové stanice ve Všebořicích, kde bylo
hnojivo - digestát -vyprodukováno. Odborná
literatura totiž uvádí (např. na portále
biom.cz), že „kvalitní digestát je hnojivem,
které obsahuje hodnotné organické látky
a minerální živiny a projevuje pouze malé
znaky zápachu, popř. v ideálním případě
nezapáchá vůbec. Toho je dosaženo díky
vhodné skladbě vstupních surovin, jejich
předúpravě a zejména dostatečné době
zdržení vstupních surovin ve fermentoru při
mezofilních (cca 40°C) nebo termofilních
teplotách (cca 55°C).“ Jinými slovy tak lze
k zápachu digestátu uvést, že „proces
anaerobní fermentace vstupních surovin má
vést k dostatečnému rozložení organické
hmoty ve vstupech tak, aby byl ve výsledném
digestátu minimalizován obsah biologicky
rozložitelných látek. Tak bude digestát

stabilizován a riziko zápachu eliminováno.“
V případě, že skladování a aplikace digestátu
na zemědělskou půdu vykazuje nadměrné
znaky zápachu a způsobuje nepřípustnou
míru obtěžování zápachem v okolí, je to
indikace toho, že je třeba provést kontrolu
vstupních surovin, nebo toho, že fermentační
proces není dostatečný a kvalitní. Amonný
dusík obsažený v digestátu snadno podléhá
ztrátám do ovzduší, těmto ztrátám lze předejít
přímým zapravením do půdního profilu,
omezením aplikace digestátu rozstřikem
a aplikací při nižších teplotách (například
ráno a večer).
Tu pomyslnou tečku jsme tak ještě neučinili.
V případě zjištění nových skutečností budete
informováni prostřednictvím Chabařovických
novin, zda se obtěžující zápach (nejen)
v Chabařovicích ještě objeví, či jaké
výsledky přineslo šetření Krajského úřadu
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, v rámci jehož působnosti je
vydání povolení provozu bioplynové stanice,
coby zařízení k nakládání s odpady.
Jiří Hladík

„Okénko Městské policie Chabařovice“
Vzhledem k probíhajícím diskusím na sociální
síti Facebook ohledně čistoty a pořádku,
nejen na dětských hřištích, musíme i my jako
městská policie reagovat.
Na zmiňovaném hřišti „U Křížku“ máme
od počátku roku instalovanou fotopast, kterou
průběžně měníme a výsledky vyhodnocujeme,
případně oznamujeme k dořešení správnímu
orgánu. K tomu provádíme minimálně čtyřikrát
během denní směny v tomto místě kontrolu,
stejně tak i v nočních hodinách. Tyto kontroly
probíhají na všech dětských hřištích v katastru
města Chabařovice, místní části Roudníky
a obce Přestanova.
Co se týče městského kamerového systému,
tak jeho zřízení není legislativně tak zdánlivě
jednoduché a rychlé. Již v letošním roce
proběhne částečná realizace MKDS, který
bude spravovat MP. Kamery budou umístěné
na inkriminovaná místa ve městě (dětské
hřiště U Křížku, centrum u kruhového objezdu
a u základní školy).
Dále

vás

chceme

informovat,

že

před

velikonočním volnem, potažmo začátkem
sezóny užíváním dětských hřišť jsme se
přidali k akci, do které se zapojila většina MP
v České republice s názvem „Jehla” a společně
zkontrolovali všechna dětská hřiště v našem
územním obvodu – nejen na přítomnost
použitých jehel, ale na vše, o co by se naše děti
mohly zranit. Při této kontrole nebyl strážníky
nalezen žádný infekční materiál (injekční
stříkačky).

Černé skládky
MP eviduje několik černých skládek, které
jsou Městská policie od začátku letošního
roku eviduje několik černých skládek
na katastrálním území Chabařovic. Na tato
„problémová
místa“
jsou
instalovány
fotopasti, kdy ve třech případech fotopast
zaznamenala pachatele, který založil černou
skládku. V jednom případě byla začínající
černá skládka oznámena občany Chabařovic,
kdy pachatel byl na místě zadržen a byl mu
uložen příkaz na místě v horní hranici. Tímto
bych chtěl poděkovat občanům z ulice Libušina
za všímavost a vyrozumění MP. Městská policie

v inkriminovaných místech provádí namátkové
kontroly. Protože strážníci slouží v jednočlenné
hlídce, nelze obsáhnout celý katastr jedním
strážníkem.

Kontrola průjezdu nákladních
vozidel
V měsíci dubnu proběhla dopravně
bezpečnostní akce na projíždějící kamiony přes
naše město. Při této kontrole bylo zastaveno
7 nákladních vozidel, kdy tato nákladní
vozidla měla v centru města zásobování (Pila
Union), dále v šesti případech se jednalo
o vozidla, která jezdí pro firmu VHS. Kontroly
budou probíhat v průběhu celého roku, a to
i v součinnosti s policií ČR.
Na závěr bychom chtěli jen dodat a požádat
vás – pokud spatříte na hřištích, a nejen tam,
jakékoliv protiprávní jednání, oznamte toto
ihned městské policii na telefonu 725 062 547,
nebo využijte linku 156. Na sociálních sítích se
toho skutečně moc nevyřeší.
Josef Šittner
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V zubní ordinaci vrcholí přípravy
Zatímco praktický lékař a lékařka pro děti
a dorost jsou již v novém zdravotním středisku
plně zabydlení, v zubní ordinaci aktuálně
probíhají intenzivní přípravy pro její brzké
otevření, které je plánované na 1. 7. 2019.

Zubní ordinace rodinného typu jménem
Roseadent bude poskytovat všechny klasické
služby v oboru zubního lékařství včetně
dentální hygieny. Pacienti se mohou těšit
na profesionální a lidský přístup doplněný
o nejmodernější lékařské pracovní postupy
a vybavení. O váš úsměv se postará zubní
lékařka Markéta Sekáčová, která se vrací
zpět do rodného Ústí po několikaleté praxi
v soukromé ordinaci v Praze.
Ordinace celkově obslouží přibližně 1 500 až
2 000 pacientů. Tento počet ovšem nebude
nabírat nárazově, nýbrž v jednotlivých vlnách
po stovkách a to všechno během doby tří až
pěti let. Primárně totiž chce pokrýt poptávku

s přátelskou objednací dobou.
Od 1. 6. 2019 se směle můžete objednávat
na vstupní prohlídky na telefonním čísle
604 606 556. Pokud byste rádi své zuby svěřili
do péče nové ordinace Roseadent a chcete
si být jisti, že pro vás bude místo, neotálejte
s objednáním sebe i svých blízkých.
Více informací včetně ordinační doby i ceníku
výkonů se od poloviny května dozvíte
na webových stránkách ordinace www.
roseadent.cz. Těšíme se na vás!
Markéta Sekáčová

Odpady, mlýn a připravované akce
Odpady
V
minulých
Chabařovických
novinách
jsme psali o nakládání s odpady ve městě.
Krátce na to proběhla v médiích informace
o připravovaném zdražení skládkování
komunálního odpadu, to je odpad, který
zůstane po vytřídění papíru, plastů
a bioodpadu. Pokud občané důsledně třídí,
zbývá jim poměrně málo nezpracovatelného
odpadu. Je vyzkoušené, že pokud čtyřčlenná
rodina důsledně třídí, stačí jí duonádoba
na čtrnáct dní a 120 litrová popelnice na tři
týdny, natož pak pokud je lidí v domácnosti
méně.
Z důvodu nákladnosti manipulace s odpady
bude od léta zaveden čtrnáctidenní svoz
komunálního odpadu. O přesném termínu
a svozových dnech budete informováni.
V případě, že budete mít mimořádně více
komunálního odpadu, můžete jej vyvézt
na kontejnerový dvůr, nebo si zakoupit pytle
s logem svozové firmy a pak bude tento odpad
odvezen svozovou firmou. Pokud někdo
prokazatelně topí tuhými palivy, domluví si
s panem Mrázem (724 206 103) větší nádobu.
Roudníky, kde se topí tuhými palivy, budou mít
v létě čtrnáctidenní svoz a v zimě týdenní.
Na zamyšlenou: Město zajišťuje likvidaci
vašeho odpadu, který vy vyprodukujete, a ze
75 % jej dotuje z rozpočtu města.

Mlýn
Na konci května bude
dokumentace
Starého mlýna.
návrhu došlo
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hotová projektová
na
rekonstrukci
Oproti původnímu
ke změnám, tak,

aby byl celý komplex funkčně využitelný.
V červnu bude podána žádost o dotaci
do programu Regenerace a podnikatelské
využití brownfieldů. Dotace je vypsána jen pro
Ústecký a Moravskoslezský kraj. Doufejme,
že se nám podaří ji získat, a vytvořit tak
pěkné místo v centru města. Projekt bude
po dokončení veřejně prezentován.

Připravované akce:

nejdříve v roce 2021 a protáhnout se může
až do roku 2023, rekonstrukce bude probíhat
postupně.
Komunikace v Roudníkách
V Roudníkách byla dokončena rekonstrukce
komunikace MK 3 pro rekonstrukci vodovodu
(investor SVS). Od února je podána žádost
na rekonstrukci komunikace MK 5 - 7.

Budova školy na Husově náměstí
V současnosti probíhá havarijní sanace tří
učeben v MŠ a připravuje se projekt sanace
celé budovy. V minulosti došlo k odstranění
větracích zařízení v celé budově a po výměně
oken došlo ke zhoršení stavu budovy
z hlediska vlhkosti. Po důkladném průzkumu
odborníkem i s pomocí dobových fotografií
budou protivlhkostní opatření obnovena.
Byty v bývalé PORS a ve starém zdravotním
středisku
V PORS a ve zdravotním středisku budou
zřízeny byty. Protože dotace je jen na byty
sociální, kde jsou přísné podmínky (lidé
z maringotek, z podmostu, bez bydlení ap.)
bude použit výhodný úvěr, a pak bude moci
být každý byt přidělen komukoliv. Bude tak
příležitost získat byt i pro mladé občany. Úvěr
se bude splácet z nájemného.
Rekonstrukce náměstí
Jistě jste si všimli čilého ruchu na náměstí.
Objevují se zde barevné čáry a značky,
prozkoumává se kanalizace. Ano, připravuje
se rekonstrukce náměstí. Dělají se průzkumy
a projektuje se. Akce by měla být spuštěna

Ing. Jiří Koudelka

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

Jezero Milada – varianty rozvoje
Jak všichni víme, pod Chabařovicemi leží
významné ložisko kvalitního uhlí. Toto ložisko
brání většímu rozvoji jezera Milada, protože
na území ložiska nemůže být kvůli omezení
žádná trvalá stavba (restaurace, záchody atd.).

Dle slov ředitele PKÚ by se mohlo začít blýskat
na lepší časy. Kauza „Lithium“ společně
s vlnou veder a sucha přiměly vládu uvažovat
o vodě jako o další strategické surovině. No
a o strategické suroviny se stará stát. Tato
úvaha rozhýbala do té doby poměrně laxní
přístup vlády k rozvoji Milady, ale i dalších

rekultivovaných jezer pod Krušnými horami.
O peníze jde až v první řadě a na rozvoj
a další využití „Jezerní pánve“ těch peněz
bude potřeba více než dost. Jezero Milada by
se mělo stát pilotním projektem tzv. „dotací
na uhelná území“ z EU. V rámci této dotace by
se mělo uvažovat o redukci chráněného území
ve spojitosti s výstavbou obslužných zařízení
(restaurace, záchody atd.) východní části Milady
a přístaviště.
Pro Chabařovice bude jistě přínosem, že jednou
z etap rozvoje by mělo být již dříve plánované
území u ocelárny, které bude prostorem pro
další výstavbu a občanskou vybavenost.
Celá dotace by měla mít „zelené“ řešení, tzn.
nízkoenergetické domy atd. Jednou z vizí
je i „zelená“ přečerpávací elektrárna. Rada
města navrhla čtyři hlavní body rozvoje území
u ocelárny.

Revitalizace
areálu
ocelárny
a bezprostředního okolí na bydlení
a služby a doprovodnou výstavbu pro
trvalé bydlení.
Doprovodná výstavba by měla maximálně
využívat obnovitelné zdroje energie jako
náhradu za části odepsaných zásob uhlí.
Mělo by zde dojít k obnově osídlení
po těžbě uhlí symbolicky za všechny
zbourané obce. Jedna z nejznámějších byly
Vyklice. Jednalo by se o městskou část
Chabařovic s názvem Vyklice.
Pod Chabařovice spadají i Roudníky,
vytvořením části Vyklice by došlo
k propojení s poměrně vzdálenými
Roudníky.
Zbyněk Tichý

Co nás stojí naše sportující mládež
ve FK Slovan Chabařovice?
Ve výsledném rozpočtu Fotbalového klubu
Slovan Chabařovice najdeme položku dotace
od MěÚ ve výši 375 tisíc korun na rok. Tyto
finance jsou kompletně cíleny na sportovní
a společenský rozvoj naší sportující mládeže. Je
samozřejmostí, že areál je k dispozici školní TV
a ŠD, soutěžím hasičů.

Z toho pro mládež putuje cca 95 tisíc korun,
ze kterých hradíme dopravu na letní a zimní
soustředění a věcné ceny při pořádání
sportovních turnajů.

Je to hodně, je to málo? Posuďte…

Vzhledem k neustále stoupajícím cenám energií,
nákladům na sportovní vybavení, vzrůstajícím
cenám materiálů potřebných k renovaci, údržbě
sportovišť, si myslíme, že je třeba přehodnotit
i finanční příspěvek MěÚ, který je již čtyři roky
neměnný.

Z této položky, cca 140 tisíc korun nás stojí údržba
sportoviště – (travnatá plocha 7 200 m2) sekání,
vyčesávání a hnojení travnaté plochy, pískování,
průběžné kropení a s tím související náklady
na osivo, písek a energie, které spolknou dalších
100 tisíc – pohonné hmoty, travní semeno, servis
techniky. Sem patří samozřejmě i hygienické
zázemí sportovců – vyhřívání kabin, teplá

Mimo městský rozpočet jsou odměny trenérů,
cestovné, platba rozhodčích.

a studená voda k osobní hygieně sportujících.
Pak jsou zde poplatky pro Fotbalovou asociaci
ČR, na doplnění zdravotnického materiálu,
údržba a doplňování sportovního náčiní
a nářadí, dresů apod.

Lukáš Král

Kolik investuje město do fotbalu?
Souhlasím s autorem článku k rozpočtu FK Slovan
Chabařovice, že je třeba přehodnotit finanční
příspěvek města na tuto zájmovou činnost.
Škoda jen, že autor ve svém výčtu neuvedl vše.
Každopádně ve svém komentáři chci hned
na úvod uvést, aby bylo jasno, že jsem rád
za aktivní práci s mládeží, které se klub věnuje.
Osobně jsem byl svědkem jednání, kdy bylo městu
vyčítáno, že „…mládež jste chtěli VY…“. Ano, je to
tak, město chtělo po FK práci s mládeží, město

má zájem na tom, aby byla mládež zapojena
ve volnočasových aktivitách, a fotbalový klub se
mládeži věnuje, intenzivně, profesionálně. A to je
dobře.
Aby však měly děti, kde se fotbalově rozvíjet, je
třeba mít funkční areál, zázemí, a mít kam fotbalově
dorůst, a k tomu i podpora ze strany města slouží.
Finanční podpora do fotbalu představuje největší
částku k podpoře volnočasové aktivity ze strany

města, a není možné jen zveřejnit řadu čísel,
a kromě toho se odděleně bavit o částce pro děti,
ale je třeba uvědomit si celkové náklady spojené
s tímto sportem a zázemím pro něj v našem
městě, proto uvádím přehled částek a jednotlivé
roky:
2019 = 569.400,- Kč
K částce 375 tis. Kč pro rok 2019 (jak
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autor k rozpočtu FK na rok 2019 správně uvádí,
avšak zapomíná na další…) je třeba ještě doplnit
částku ve výši 2 x 9.900,- Kč měsíčně x 8 měsíců
(období III – X / 2019) tj. 158.400,- na sekání trávy
(město hradí přes DoPP klubu), a částka ve výši 36
tis. Kč na pořízení nového kotle (starý dosloužil,
proto bez debat pořizuje město nový)
2018 = 434.500,- Kč
Na činnost/provoz 280 tis. Kč + dotace na mládež
92.900,- Kč + DoPP 51.600,- Kč (na provedení
oplocení areálu a opravu vchodu na koupaliště) +
10.000,- na Mezinárodní turnaj mládeže
2017 = 469.376,- Kč
Na činnost/provoz 309.600,- Kč + dotace na mládež
50.000,- Kč + zahraniční spolupráce 9.776,- Kč +
oprava objektu kabin 100.000,- Kč
2016 = 311.000Kč
Na činnost/provoz 260.000,- Kč + dotace na mládež
51.000,- Kč

2015 = 348.860,- Kč
Na činnost/provoz 260.000,- Kč + dotace na mládež
88.860,- Kč
Se započtením roku 2019 se tak celkově za 5 let
dostáváme k částce 2.133.136,- Kč na podporu
fotbalu v našem městě.
Škoda, že autor článku k rozpočtu FK při práci s čísly
neuvádí i příjmovou stránku klubu, k zamyšlení by
mohla být výše členských příspěvků dospělých
hráčů, výdělečně činných, aby si i ostatní udělali
představu, jakou výší se hráči na svém koníčku
podílejí, a že v přehledu chybí také uvedení částky,
kterou platí za své děti jejich rodiče ročně.
Ostatně obrázek o (ne)dostatečnosti financí
na fotbalovou mládež si mohl již před několika
lety každý udělat na veřejném jednání ZM, kdy
byla probírána kontrola hospodaření FK Slovan
(a to za rok 2015). Součet příspěvku města a plateb
rodičů představoval částku, která více než pokryla
náklady na fotbalovou mládež.

Nechám se tak některými formulacemi inspirovat,
a tak si v závěru také dovolím řečnickou otázku…
Vidíte ty jednotlivé roky? Je to hodně, je to málo?
Posuďte…
Každopádně město přijalo strategický dokument
Rozvojový plán města, který vychází z priorit
obyvatel města, a ty se postupně naplňují, dle
možností rozpočtu. Je však potřeba mít na paměti,
že město nemá peníze ani na prostou reprodukci
majetku. A proto skutečně dojde k přehodnocení
objemu financí určených na podporu
volnočasových aktivit.
Aktuálně probíhá vyhodnocování dotazníků
k zajištění rozvoje sportu ve městě, z 280
dotazníků rozdaných dětem ve škole se jich vrátilo
221, z 1300 distribuovaných dotazníků do schránek
se jich vyplněných vrátilo 131. I to je vzkaz obyvatel
města k oblasti sportu. Vyhodnocení dotazníků
bude v novinách rovněž zveřejněno.
Jiří Hladík

„MLEJN“ dobře vyživený vřed města
„…Tak voni to prej snad chtěj zbourat… a kdeže,
jenom ten prostředek se schodama … Pro
Krista pána, to bude vypadat …to je to, jak tam
bydlel ten Popel, co to bylo jeho? … prej měl
pěknou céru s copama, eště jí tady pamatujou
… ta ale nebyla jeho, vyženil jí s paničkou
o dvacet let mladší. Ta prej snad eště žije někde
v zahraničí … no jistěěě, vždyť to nedávno
prodala těm spekulantům, kteří počítali s tím,
že to něco kápne … jo takhlé … zůstane snad
jen ten předek vod Ústí… tak aspoň že tak …
bodejť …“.
Podobných
„odborných
posudků“
a komentářů můžete nyní slýchat ráno
v pekárně ve frontě na rohlíky, nebo v místním
konzumu. Na každém šprochu je ale pravdy
trochu. Podívejme se proto na mlýn trošku
podrobněji. Jistě to stojí za to, je to vlastně
velký kus historie Chabařovic. A právě nyní je
to i aktuální.

Mlýny mlely, melou a budou
mlít hlavně obilí, aby byl chleba,
aby byly rohlíky a housky.
Ten náš mlýn mlel už v dobách pradávných,
v první dekádě 19. století. Vznikl vlastně
přestavbou soukenické valchy. Jako všechny
mlýny té doby byl zprvu napájen vodou. A to
specielně vyhloubeným nekrytým korytem ze
Ždírnického potoka až k bývalé kapli sv. Floriana
na konci dolního náměstí. Teprve
potom byl náhon zakryt. Budova,
jež měla původně tvar písmene L, se
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v nastávajících obdobích postupně rozšiřovala,
upravovala, zdokonalovala, ale i zvyšovala
do reprezentativní podoby odpovídající místu,
což bylo vlastně spodní náměstí. A v dobách
největší prosperity nevypadal mlýn vůbec
špatně. S kostelem a budovou okresního
soudu tvořil dominantu spodního náměstí.

Mlýn
se
samozřejmě
zdokonaloval
i po technické stránce. Původně míval dvě
mlýnská kola. Do roku 1855 se toho moc
nezměnilo. Ale v roce 1864 došlo k zásadní
změně, a sice k přestavbě z vodního pohonu
na pohon parní, čili na uhlí. Bodejť ne, když
Chabařovice se tou dobou staly centrem
důlního podnikání a místní uhlí vlastně
rozjelo industrializaci nejen Ústecka. Později
byl mlýn i elektrifikován, nejprve v roce 1899
z elektrárny v Sobědruhách.
Plány na přestavby opakovaně zpracoval
místní zednický mistr Ferdinand Leinweber.
A to už byla ve městě nějaká kapacita. Z jeho
plánů se vlastně také o jedno patro zvýšila
i věž místního kostela. A co víc, i jeho hrob

můžete ještě dnes nalézt na místním hřbitovu.
V přímém sousedství mlýna stával domek,
jehož vznik lze předpokládat do období let 1855
– 1860. Pozemek ke stavbě domku odkoupil
tehdejší majitel mlýna Emanuel Kühnel, který
byl také starostou města.
Majitelů před ním bylo ale víc. Pocházeli
převážně z mlynářského cechu přišlých
do Chabařovic z různých koutů země. Josef
Zörner od Teplé v západních Čechách, Eugen
Müller, syn mlynáře z hrbovického mlýna
atd. K dalším technickým úpravám přispěla
i výstavba komínu kotelny atd. Mlýn získal
nakonec uzavřený tvar písmene U. Ve mlýně
byly i nájemní byty, sloužící ještě v poválečných
časech. Žilo zde v podnájmu i 15 obyvatel.
Byla tu také stáj pro 15 koní, ale ustájeny zde
byly i krávy. Nájemníci mohli chovat i drobné
domácí zvířectvo. V oné době nebyl problém
potkat na náměstí husy i kozy.
K prosperitě mlýna rozhodně neprospěly
války s Francouzi. Okolním sedlákům bylo
zrekvírováno obilí a potraviny šly na stůl
hlavně ve prospěch válečníků. Ale vraťme
se ke Kühnelovi. V této rodině to nebylo
jednoduché. Častá úmrtí plynoucí z různých
nemocí moc radosti z mlýna rodině nepřinesla.
Bývalý starosta z let 1874 až 1883 Emanuel
Kühnel neměl mužského dědice a nakonec se
rozhodl mlýn prodat. Majiteli mlýna se stali
Josef a Albertina Schmidtovi, kteří ho však
obratem v roce 1884 prodali Adolfu Palme
Königovi. Ten ještě téhož roku prodává mlýn

manželům Gustavu a Anně Elsnerovým.
I Elsner byl činným v místních veřejných
orgánech. Po Gustavu Elsnerovi byla dokonce
pojmenována po nějakou dobu i přilehlá ulice
k mlýnu.
Po jeho smrti v roce 1902 zdědil mlýn syn
Gustav Elsner. Tomu se však moc nedařilo
a mlýn skončil roku 1931 v konkurzu. V dražbě
ho pak koupil Max Stiassny. Cože Stiassny?
Žid? Tak tady pozor! Kdo četl v minulém roce
vydanou knížku s názvem Smutný příběh Židů
nejen v Chabařovicích, ten ví, o koho se jedná.
Rod propojený s ústeckým uhlobaronem E.
J. Weinmannem, rovněž židovského původu.
Významní stavitelé. Wilhelm Stiassny byl
dokonce autorem stavebních plánů honosné
synagogy v Teplicích, po Plzni největší
v republice.
Albert Stiassny si vzal za ženu Hermínu,
dceru zmíněného Weinmanna. Jako manželé
si nechali v Brně postavit funkcionalistickou
stavbu, všeobecně známou jako vila Stiassny.
Ta je spolu s další známou židovskou vilou
Tugendhat předváděna, jako architektonický
skvost Brna. Kšeftman Max Stiassny obratem
směnil mlýn 12. září 1934 s Josefem Popelem.
A to už byla pro prosperitu mlýna dobrá volba.
Čech Josef Popel se narodil roku 1894 v Praze

do mlynářské rodiny, Josefu Popelovi a Růženě
Stárkové. Rodina Popelů udržela mlýn
v chodu celou válku. V době války roku 1943
zaměstnával 10 nuceně nasazených Čechů, 5
Němců, jednoho nuceně nasazeného Ukrajince
a dva úředníky. Popelové si po celou dobu
války udrželi protektorátní státní příslušnost.
Po válce v roce 1945 zde pracovalo 12 Čechů a 12
Němců. Půl na půl. Odsunuté Němce nahradili
nově příchozí Češi, osídlovači pohraničí. Mlýn
nebyl konfiskován podle prezidentských
dekretů, jak tomu bylo u většiny majetku
v Chabařovicích.

A ještě jedna zajímavost. Národním správcem
se po určitou dobu stal také bývalý majitel
velkostatku v Tuchomyšli, Žid Josef Veselý,
navrátivší se z koncentráku. Ten svůj život
dožil v Chabařovicích v Nádražní ulici,
jako zaměstnanec bývalé čepičárny Žida
Krauskopfa.

Od 1. března 1948 byly pověřeny národní
správou mlýna Československé mlýny,
národní podnik. Jeho vedení se ujali Jaroslav
Kašička z Hrbovic a Václav Rek z Chabařovic.
Mlynář Popel stále bydlel ve mlýně, kde dne
2. března 1965 i zemřel. Poválečná funkce
mlýna postupně upadala, až v roce 1950 sloužil
objekt už jenom jako skladiště Hospodářského
družstva v Chabařovicích. Budova se
i nadále využívala jako obydlí. Ještě i krátce
po „revoluci“ v objektu hospodařil soukromý
zemědělec ze Žandova. To už ale nebyla žádná
sláva. V roce 1993 získala mlýn do vlastnictví
vyženěná dcera Jarmila Popelová. Ta ho
prodala společnosti Eleven 05, která pouze
slibovala, slibovala a nic. V dubnu 2018 mlýn
odkoupilo město, které ladí s památkáři jeho
další vhodné využití. Je už na čase. Ale ještě
získat na to peníze.
Ke zpracování tohoto příspěvku jsem vycházel
z podkladů naší dlouholeté spolupracovnice,
zástupkyně šéfa Archivu města Ústí n/L
paní PhDr. Věry Hladíkové a ze stavebně
historického průzkumu mlýna.
Stanislav Sochocký

Jaro přišlo do Chabařovic
Týden
před
Velikonocemi
připravila
organizátorka, Monika Beránková, se svým
týmem v Kulturním domě v Chabařovicích
Velikonoční jarmark. Výtvarnice, pletařky,
keramičky a další šikovné dámy nabídly své
výrobky, které potěšily návštěvníky Zátiší,
které bylo zaplněno nejen prodávajícími,
ale hlavně těmi, kteří jarmark navštívili,
aby si krásnými dekoracemi vyzdobili před
nadcházejícími svátky jara své domovy.
Celý den tuto již tradiční akci zpestřili jak
děti z chabařovické mateřské školy, tak
žáci z místních i přespolních základních
a hudebních škol svými vystoupeními.
Jaroslava Račáková
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Seniorská obálka

Jubilanti

Seniorská obálka je projekt, zaštítěný
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, který
vznikl z důvodu pomoci starším lidem v situacích,
kdy potřebují urgentní lékařskou pomoc, ale
kvůli svému věku nebo zdravotnímu stavu si
při příjezdu sanitky rychle nevybaví potřebné
informace, na kterých mnohdy závisí jejich život.

vstupních dveří. Tyto důležité údaje pak poslouží
v případě zásahu záchranářů v domácnosti
seniora.

Seniorská obálka je formulář, do kterého senioři
(i za pomoci příbuzných nebo svého praktického
lékaře) vyplní základní údaje o svém zdravotním
stavu, užívaných lécích, kontakty na své blízké
osoby a praktického lékaře. Obálku pak umístí
na předem určené místo – na vnitřní stranu

Ti, kteří nemají možnost stáhnout si formulář
z webových stránek města, mohou o něj
požádat na sociálním úseku Městského úřadu
v Chabařovicích.

Formulář tzv. seniorské obálky je umístěn
na webových stránkách města v záložce RADNICE
– FORMULÁŘE – sociální oblast.

Lenka Maláková

leden - duben 2019
Ležovič Klement
Vaňková Zdeňka
Pohlová Edita
Franko Pavel
Bartoschová Astrid
Žižková Anna
Hnyková Jana
Kodadová Květa

Projekt: Implementace politiky stárnutí
na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207
Copyright © ZZS JMK, 2018

Bělovský Jaroslav

Údaje slouží k informaci v situaci tísně
a ohrožení zdraví nebo života

Váňa Václav

VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM
Datum vyplnění

ZDravotní
pojIšťovna

jméno a příjmení, tItul

Dat. naroZení
nebo r.Č.

Tuček Jiří

alergIe

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.
nemocI

oD kDy ?

Dudíková Jaroslava
Rott Václav
Melicharová Růžena

léky – náZev

Dávka

Dávkování

Šindelářová Gertrud
Kotmelová Naděžda
Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

kontakty na blíZké oSoby
pořaDí jméno a příjmení

měSto

vZtah

1
2

155 Záchranná služba

3

Souhlasím s využitím těchto údajů
pro potřeby IZS při mém ošetření.

Jelínek Miroslav

150 Hasiči

jméno a kontakt na
praktIckého lékaře

158 Policie ČR
podpis

Žižka Jiří
Buřič Josef

telefon

Mattauchová Marie

112 Integrovaný záchranný systém

www.seniorivkrajich.mpsv.cz

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

Linhart Josef
Judytková Annelies

Turnaj v kuželkách 2019
domovy pro seniory: Chlumec, Dobětice, Velké
Březno, Bukov, Severní Terasa a Dům pokojného
stáří svaté Ludmily. V rámci turnaje bylo pro
soutěžící připravené drobné pohoštění. První
tři výherci obdrželi dárkové balíčky v podobě
pochutin a všichni zúčastnění si odnesli diplom.
Gratulujeme výhercům a děkujeme všem
zúčastněným. Těšíme se na další ročník.
Výsledky turnaje:

Dne 23. 4. 2019 proběhl v Domě pokojného stáří
svaté Ludmily v Chabařovicích třetí ročník turnaje
v kuželkách. I tento rok byly pozvány
okolní ústecké domovy pro seniory.
Letošního ročníku se zúčastnily tyto
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1. Místo Domov pro seniory Severní Terasa
2. Místo Domov pro seniory Velké Březno
3. Místo Domov pro seniory Dobětice
4. Místo Dům pokojného stáří sv. Ludmily
Chabařovice
5. Místo Domov pro seniory Chlumec
6. Místo Domov pro seniory Bukov
Edita Králová

Knížková Ida
Brousková Miloslava
Nejedlý Ladislav
Urešová Miluše
Krejčová Hana

Jaro v Roudníkách
Kulturní dům v Roudníkách byl v sobotu 9.
března 2019 zaplněn stovkou návštěvníků, kteří
oslavovali Den žen. Místní pánové „Roudníci“
v buřinkách za doprovodu romantických
písní vyvedli na parket ženy všech věkových
kategorií a poděkovali jim bílými růžemi.
Podvečerem provázel DJ Venca Kousek
svou hudbou k tanci, písničkami na přání,
vtipnými světelnými efekty a soutěží. Každá
přítomná dáma byla obdarována kromě růže
občerstvením a „šampíčkem“. Sál opouštěli
návštěvníci úderem půlnoci a již se těší na další
akci v Roudníkách.
V sobotu 30. března byly pozvány naše dvě
zájmové skupiny „Roudničky“ a „Roudníci“
na 1. reprezentační ples obce do Proboštova
u Teplic. Několika tréninky jsme si oživili
svá vystoupení, se kterými jsme účinkovali
v Roudníkách a Modlanech. Zpestřili jsme
program večera a naším „předskokanem“ byl
jako host Vladimír Hron. Bylo veselo.

dekoracemi vyzdobili, před nadcházejícími
svátky jara, své domovy.

Velikonoční neděli se naučili, nejen děti,
plést pomlázky, péct jidáše a jiné tradiční
velikonoční pochoutky. Velikonoční pondělí
bylo ve znamení, tak jako v předchozích

Příprava na pálení čarodějnic byla v sobotu 27.
4., kdy 15 brigádníků posekalo okolí Čerpačky,
postavilo hranici a májku. Do úterý, kdy se
pálení konalo nám opětovně „opršely“ barevné
fáborky, také tradičně.

Přes všechny negativní předpovědi našim
čarodějnicím počasí přálo, lidí se v průběhu
večera vystřídalo 119 (celkem je 268 obyvatel
obce Roudníky), poklad byl nalezen, soutěž
v pití brčkem vyhrála Lenka s Jarkou, skončili
jsme nad ránem a příště…

letech, hodovaček. Dívky, paní i babičky byly
pečlivě připraveny, žádný koledník neodešel
s prázdnou, naši domácnost navštívilo 42
koledníků.
Sobota
6.
dubna
patřila
malování
vyfouknutých vajíček, pletení, háčkování
a
malování
velikonočních
zápichů
do květináčů. Tyto výtvory jsme rovněž nabídli
týden před Velikonocemi v Kulturním domě
v Chabařovicích na Velikonočním jarmarku.
Přítomné šikovné dámy nabídly své výrobky,
které potěšily návštěvníky Zátiší, jež bylo
zaplněno nejen prodávajícími, ale hlavně
těmi, kteří jarmark navštívili, aby si krásnými

...se sejdeme v sobotu 1. června na Den dětí
a poté v sobotu 22. června, kdy zveme nejen
všechny naše rodáky, ale hlavně přátele obce
Roudníky nezapomeňte…
Jaroslava Račáková

Pozvánka na sobotu 22. června 2019, kdy se od 15:00 hodin uskuteční
v Kulturním domě v Roudníkách

SRAZ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE
k tanci a poslechu bude hrát Windiband
a k vašemu pobavení vystoupí skupiny „Roudničky„ a „Roudníci“
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Sportovní zprávy z TJ Slovan Chabařovice
Před námi je další soutěžní ročník
nohejbalových soutěží. Do něj vstupují opět
muži v celostátní 2. lize, k nim se přiřazují
muži „B“ družstva v krajském přeboru a „C“
družstvo ve sdruženém okresním přeboru.
Tradiční chabařovická nohejbalová mládež
má po zimní přípravě možnost předvést
v krajském přeboru mládeže, co je trenéři M.
Sehrig a J. Sochor na trénincích naučili.
Do této soutěže už vstoupí bez loňského
tahouna Šimona Henzla, ale snad se i bez
něj v soutěži neztratí. Šimon už pravidelně
nastupuje za muže, i když v 2. lize spíše jen
jako rezerva na lavičce.

Skončila se soutěžní sezóna stolních tenistů
v okresní soutěži II. třídy. Přes zájem dalších
hráčů o tréninky ve Sportovní hale se
nedaří dobře doplnit družstvo pro soutěž
a také absence mládeže má svoji stinnou
stránku pro další rozvoj tohoto sportu
v Chabařovicích. Stálý kádr v soutěži nakonec
uhrál 3. místo.
Volejbalový oddíl už má za sebou soutěžní
zimní sezónu 2018/2019. Ve stručnosti –
5. místo muži „A“ v 2. lize, 3. místo ženy

v 2. lize a 4. místo muži „B“ v krajském
přeboru. Důležité je, že muži i ženy budou
v 2. lize pokračovat i v příštím ročníku
soutěže, naopak muži „B“ ukončují svoji
činnost a v příštím ročníku startovat již
nebudou. Smutnou skutečností je nejen
absence volejbalové mládeže, přes dobré
podmínky pro jejich případné fungování,
hlavně v kategorii dívek, ale také ukončení
činnosti družstev mužů i žen v okresních
soutěžích. Doufejme, že se podaří zastavit
menší útlum v chabařovickém volejbalu,
když už po loňském odstoupení družstva žen
„B“ z okresní soutěže nyní ukončilo činnost
„B“ družstvo mužů. I když větší přesun ze
soutěžního sportu do rekreačních forem
volejbalu není zase tak na škodu, protože
v těchto formacích se vytváří kolektivy
především sportem holdujících domácích
hráčů z Chabařovic, což je pro budoucnost
chabařovického sportu možná důležitější,
než druholigová družstva sestávající
z hráčů okolních regionů bez většího vztahu
k Chabařovicím.
V tradičním termínu začátku dubna se konalo
jednání Valné hromady TJ Slovan Chabařovice.
Kromě zhodnocení činnosti za minulý rok se
VH především zabývala budoucností. A to
té nejbližší, když se nastínily potřeby pro
nutnou roční údržbu a opravy ve sportovním
areálu Stadionu TJ, tak i ty větší perspektivy,
především personální. Tady už není na místě
moc optimismu. Tahouni stárnou a z důvodu
jiných soukromých zájmů či zdravotních potíží
souvisejících s věkem, odchází postupně ta
stará dobrá parta kolem rodinných klanů

Kindermannů, Moníků, Vaššiků, Pabiánů
a některých dalších jednotlivců (A. Kočí,
J. Sochor). A nástupci? Zatím moc nejsou
v dohledu. A tak tady trochu hapruje termín
„každý je nahraditelný“. Jednotlivec ano,
ale taková parta zatím ne. Zvláště v této
době, kdy z pracovních či rodinných důvodů
jsou velmi omezené možnosti se zapojit
do spolkové a zájmové činnosti bez výhledu
na odměny za takto strávený čas.

Ale pesimista nejsem a nikdy jsem nebyl.
Nejsem toho názoru, že zázemí pro sport
v Chabařovicích je v zoufalém stavu a musím
být trpělivý, když v současné době město
potřebuje opravovat havarijní stav budovy,
kde sídlí Mateřská školka, musí dokončit nové
zdravotní středisko a připravit další prostory
v bývalé budově PORS pro byty, musí zbourat
a nově osadit prostor ostudy Chabařovic,
bývalého „Mlýna“, dále musí pokračovat
v rekonstrukcích dopravní infrastruktury při
velkých investicích do vody a kanalizace. To
jsou ale úkoly ještě pro další generaci a tak
se musíme pokorně smířit s tím, že na sport
nebudou desítky miliónů, jak si někteří, i ze
zastupitelů města, představují.
Vlastimil Pabián

RANČEŘI kulečníkáři v soutěžích
Kulečník jako sport? ANO!
Kulečník, tedy ten karambolový, bezděrový,
se skutečně vnímá jako hospodská zábava
spojená s konzumací piva a jiných podpůrných
nápojů. Taky se to hraje převážně v hospodách
a především v dávných dobách, kdy třeba
v Chabařovicích byly desítky hospod a ve většině
byl kulečník a často i kuželník. Tam se taky
odehrávala většina společenských událostí
a akcí. Kulečníková soutěž v Chabařovicích
není žádná novinka. V určitých letech se zde
hrála i nejvyšší soutěž, když v tehdejší restauraci
Český dům byla v prvním patře herna, kde se
tato soutěž hrála. Ale kromě toho se okresní
soutěž hrála střídavě v různých hospodách.
Rančeři Chabařovice mají svoji domovskou
základnu v restauraci Zátiší.
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Proč Rančeři? Protože základní kádr
tohoto spolku tvoří hráči, kteří dříve

hráli kulečník v klubu na tzv. Ranči, chabařovičtí
jistě vědí, o jakou destinaci se jedná. V Zátiší
se vytvořil tým s podporou provozovatele
restaurace, Antonína Doubka, který se sám
aktivně na činnosti „B“ družstva podílí. I když
upřímně při větší tréninkové aktivitě by měl jistě
na „Áčko“.

Hybnou silou Rančerů je David Sebera a nutno
dodat, že kulečníkový klub hospodaří výhradně

„za svoje“, tedy na všechno si musí vybrat
mezi sebou. Samotný kulečníkový stůl, jako
hlavní „hřiště“ pro tento sport, byl pořízen už
v dřívějších dobách, ale starost o jeho dobrý stav
je v režii Rančerů – potahová plátna a mantinely,
pravidelná údržba a úklid, hrací koule. Hrací
nástroje, tedy kulečníková tága, to už je přímo
starost každého hráče.
Soutěž pod hlavičkou „Ústecký kulábr“ vede
pan Antonín Marvan a hraje se celkem ve 3
soutěžích, tj. 1. až 3. liga. K tomu 1. liga je trochu
nepochopitelně spojená s hráči extraligy ČR. 2
družstva mají ve svém kádru hráče, kteří hrají
nejvyšší soutěž v Česku a přes dobrou šanci
vidět na vlastní oči špičkové české hráče, mistry
ČR, předvádět tento sport na nejvyšší úrovni,
to ale zase pro hráče okresní úrovně většinou
znamená stát se divákem místo aktivním
hráčem.

Rančeři mají 2 týmy, které hrají 1. a 3. ligu
Ústeckého kulábru. Obě družstva si vedou
v soutěži letošního ročníku střídavě a drží se
na středu svých tabulek.
„A“ družstvo je zatím na 6. místě z 12 družstev,
přitom první 2 příčky obsazují již zmíněné týmy
s hráči nejvyšší soutěže. V kádru tohoto družstva
je již zmíněný vedoucí a kapitán David Sebera,
dále jsou v týmu Pavel Scheithauer, Antonín
Kremr a Jaroslav Prosický, z „B“ týmu ještě
alternují František Ackermann a Tomáš Krunčík.
David, Pavel a Jarda jsou specialisté na hru ve 3
koulích, naopak Tonda je v družstvu expertem
pro hru ve 4 koulích.
Rezerva, tedy „B“ družstvo, vzniklo až v této
sezóně z důvodu rozšíření kádru Rančerů,
znamenající rozšíření zájmu o tuto hru
v Chabařovicích, když plno „nesoutěžních“ hráčů
je ještě v restauracích Slávie a Budník. Tam,
pokud se najde podobný tahoun, jakým je David
Sebera, může vzniknout další tým v okresní

soutěži. Letos oblíbený turnaj ve Slávii může
být tou startovací akcí. V kádru „B“ družstva
jsou pod vedením Františka Ackermanna, který
je současně i hráčem, Emil Ackermann, Tomáš
Krunčík, Karel Ptáček, Petr Richter, Václav
Tichovský, Bedřich Váňa a již zmíněný šéf Zátiší
Tonda Doubek. V aktuální tabulce je družstvo
na 8. místě ze 14 startujících družstev.
Nedávnou novinkou soutěžního vybavení
herny v Zátiší je elektronický zápis pořizovaný
pod softwarem šéfa Ústeckého kulábru
na notebooku a přenášený na instalovaný
televizor. Rančeři také startují v jednotných
dresech, což je mezi všemi družstvy soutěží
Ústeckého kulábru ojedinělé. A to je právě
vhodná chvíle a možnost veřejně ocenit dárce
z řad diváckých fandů i vlastních hráčů. Rančeři
si jich velmi považují a moc jim touto cestou
děkují.
Soutěže právě skončily. Áčko nakonec skončilo
v 1. lize na 7. místě, když v této soutěži hráli

i zkušení borci z extraligy, rezervní tým Béčka
dokončil 3. ligu také na 7. místě.

Snad jsem předchozími řádky dost představil
kulečník a hráče, kulečníkáře. A to je také
pozvánka na skutečně atraktivní sport, který se
odehrává většinou v podvečerních a večerních
hodinách v restauraci Zátiší. Není moc
diváckého sektoru, ale určitě se najde místo
pro sledování ligy Ústeckého kulábru. Sám jako
fanda a nadšený divák vřele doporučuji. Termíny
i výsledky můžete sledovat na webu www.
kulec-ul.cz.
Vlastimil Pabián

1. ročník Mezinárodního dne tance
1.
ročník
Mezinárodního
dne
tance
v Chabařovicích se konal v sobotu 4. 5.
2019, pořádala ho Základní umělecká škola
ve spolupráci s městem Chabařovice. Od 14:00
hod. probíhaly taneční workshopy. V KD Zátiší
probíhal kurz charlestonu pod vedením Josefa
Kusebaucha a Jitky Chládkové a v ZUŠ lekce fit
baletu, moderního tance a „Flashmob 2019“.
Účastnili se žáci školy, jejich rodiče i veřejnost,
přihlásit se mohl každý.

Od 18:00 následovalo taneční vystoupení. Zde
se představili žáci ze třídy paní učitelky Sylvie
Přikrylové ze ZŠ, taneční oddělení ZUŠ s různými
tanečními styly a pozvání přijala Taneční
akademie Scénic Ústí nad Labem. Během
programu se tančil „Flashmob 2019“ i charleston
z odpoledních kurzů. Celou akci doprovázela
školní kapela „Chabakus“ pod vedením pana
učitele Jiřího Straňka.

galerie a na facebookových stránkách ZUŠ.

Cílem akce byla oslava tance, která každoročně
spadá na 29. 4. a slaví se po celém světě v mnoha
podobách. Dalším cílem bylo spojit dospělé
i děti při společné aktivitě, odhodit ostych
a podpořit děti v tom, co mají rády a ukázat jim,
že tanec patří všem. Dále jsme chtěli přiblížit
veřejnosti taneční styly, kterých je celá řada.

Co je to Flashmob? Je to tanec, zábava, činnost,
při které se sejde větší množství lidí a v jeden
okamžik je spojuje stejná myšlenka. Akce je
na předem určeném místě v předem určený
čas, i když je do jisté míry spontánní. I tento
tanec můžete vidět na zmíněných informačních
kanálech. Těšíme se na 2. ročník, který se bude
konat opět za rok.

Videa a fotografie z akce jsou k nahlédnutí
na webu školy (www.zuschabarovice.cz), v sekci

Táňa Dědovská

Víkend plný úspěchů
který je znám pod názvem „O pohár starosty
SDH Chabařovice“. Tohoto závodu se celkem
zúčastnilo 9 sborů dobrovolných hasičů.
Na startovní čáru se postavilo 7 družstev
z řad přípravky, 11 družstev mladších žáků,
4 družstva straších žáků a 2 družstva
dorostenců. Celého závodního dne se
zúčastnilo na 200 dětí.
V sobotu 27. 4. 2019 se v areálu FK Chabařovice
uskutečnil již 6. ročník požárních útoků,

Po celou dobu závodů byla mezi sbory cítit
bojovnost, neboť konkurence byla velmi
silná. Největší úspěch byl z řad mladších

žáků, kteří vybojovali první dvě místa,
a díky tomu zůstane putovní pohár ve stáji
chabařovických hasičů. SDH Chabařovice
celkem vybojoval čtyři poháry, což osobně
považuji se obrovský úspěch.
Perličkou byly požární útoky vedoucích
SDH Chabařovice, dospěláci tak postavili
5 družstev a předvedli, že i oni umí něco
z hasičského řemesla.
V

neděli

pokračovaly

závody
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v požárním útoky v Malém Březně
i s dospělými. Z tohoto dne závodů si SDH
Chabařovice přivezlo další poháry. První
místo získali mladší žáci, dorost a muži,
druhé místo patřilo družstvu žen a čtvrté
místo starším žákům.

Tímto bych také chtěla poděkovat všem
za pomoc nejen při organizaci soutěže,
ale i za vypůjčení fotbalového hřiště
a především bych chtěla poděkovat městu
Chabařovice za finanční podporu.

mladší žáci: 1. místo – SDH Chabařovice B, 2.
místo – SDH Chabařovice A, 3. místo – SDH
Svádov
starší žáci: 1. místo – SDH Telnice, 2. místo –
SDH Srbice, 3. místo – SDH Libouchec
dorost: 1. místo – SDH Libouchec, 2. místo –
SDH Chabařovice
Jana Vernerová

Sněženky a machři
ze Slovanu

Kdo si hraje, nezlobí, platí pro děti a my se tím
ve fotbalovém klubu Slovan Chabařovice řídíme.
Kromě tréninků a zápasů jsme tradičně, už
popáté, vyrazili na zimní lyžařské soustředění.

Josefa Hnyka. Nachodili bezmála pět kilometrů
při společném velikonočním hodování, které
se konalo už počtvrté. Na dvaceti plánovaných
a dalších třech neplánovaných zastávkách
vyšlehali dívky, ženy a dámy. Vajíčka byla
nápaditá, už tradičně si s nimi vyhráli manželé
Štolfovi, rodiče dvou našich fotbalových nadějí.
Každé mělo obličej a neslo na sobě úspěšný
výsledek naší mládeže. Končilo se na hřišti
opékáním buřtů a cachtáním v bazénu.

V březnu o jarních prázdninách sedlo, pod
velením šéftrenéra Pavla Nechuty, do autobusu
našich 26 sněženek a machrů, aby strávili
dobrodružný týden plný sportu v Horní Malé
Úpě v rodinném penzionu U Kostela nedaleko
sjezdovek a běžeckých tratí.
Sněhu bylo ještě habaděj, sjezdovky krásně
upravené, jídlo výtečné včetně poctivých
domácích borůvkových knedlíků nebo ještě
teplých buchet s mákem. Chumelenice nedovolila
výšlap na vrchol Sněžky, kterou tak děti aspoň
okukovaly z oken penzionu. Soustředění zpestřila
rozcvička na sněhu anebo noční běžkování
a sjezdování pod umělým osvětlením, bobovalo
se, koulovalo. Závody ve slalomu nadchly,
v jednotlivých kategoriích vyhráli Šimon Berka,
Patrik Bílek a Vít Štěpánek.
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Dvě desítky dětí si užily i turistický
výkon při další tradiční dubnové akci
Slovanu, pod patronátem trenéra

28. ročník Memoriálu Jiřího Hurycha
Závody na ploché dráze
8. 6. 2019, start ve 13 hod.

Celkové výsledky:
přípravka: 1. místo – SDH Svádov, 2. místo –
SDH Svádov, 3. místo – SDH Chabařovice

Pro všechna družstva sboru to byl vydařený
a úspěšný víkend, a k tomu nám přálo
i počasí. Doufám, že si takto prožitý víkend
užili všichni zúčastnění.

Zveme vás

Čarodějnice na hřišti, to už je taky klasika Slovanu,
kterou v úterý 30. dubna zpestřil fotbalový zápas
rodičů proti dětem.
Pro děti chystáme na 1. června opět Dětský
den, naši malí fotbalisté vyjedou v červnu
na velkolepý mezinárodní turnaj do německého
Wurzenu a pak i do Grimmy. V červenci se
poprvé za spolupráce více subjektů uskuteční
příměstské fotbalové tábory na našem hřišti.
A v srpnu vyrazíme do Holan na letní soustředění.
Petr Bílek

Dopoledne závody juniorů na 125 ccm
na malé dráze, start v 9 hod.

Představujeme fotbalové talenty Slovanu

Vít Veselý - 9 let

Matěj Anderla - 10 let

Jan Morgese - 11 let

Proč právě fotbal?

Proč právě fotbal?

Proč právě fotbal?

Fotbal je dobrá hra, která mě zaujala v televizi.

Protože ho hrál táta a chtěl jsem taky. Moc mě
baví. S taťkou si kopu, co umím chodit.

Fotbal mě baví už odmalička.

Chabařovičtí trenéři?
Trenéři jsou dobří, zábavní a srandovní.

Chabařovičtí trenéři?

Areál Slovanu?

(smích) Každý je jiný. Někdy jsou přísní, jindy
zábavní. Tréninky s nimi mi občas dávají zabrat.

V areálu je to super zábava.

Areál Slovanu?

Největší zážitek s chabařovickým klubem?
Soustředění a zápasy.

Vypadá dobře, všichni se o něj dobře starají.
Ale chtělo by to lepší “umělku”. Vadí mi lidé,
kteří tam chodí a dělají nepořádek.

Nejoblíbenější spoluhráč?

Největší zážitek s chabařovickým klubem?

Petr Holub.

Vítězství ve finále domácího turnaje O pohár M.
Lüftnera nad německou Grimmou.

Fotbalový vzor, oblíbený klub?
Vzor je Messi. A oblíbené kluby Chabařovice,
Barcelona a Slavia.

Nejoblíbenější spoluhráč?

Fotbalový sen?

Fotbalový vzor, oblíbený klub?

Zahrát si na hřišti v Barceloně.

Oblíbenými hráči jsou Aubameyang z Arsenalu,
Coutinho z Barcelony a Hašek ze Sparty.

Nedokážu vybrat jednoho.

Fotbalový sen?
Hrát 1. ligu a pak do zahraničí, ale určitě ne
do Turecka a tak.

Chabařovičtí trenéři?
Jsou dobří a naučí.
Areál Slovanu?
Jsem s ním spokojený, je jeden z nejlepších, kde
jsem byl.
Největší zážitek s chabařovickým klubem?
Největší zážitek
soustředění.

bylo

moje

první

letní

Nejoblíbenější spoluhráč?
Vít Štěpánek.
Fotbalový vzor, oblíbený klub?
Vzorem je James Rodriguez a oblíbeným
klubem Bayern Mnichov a AC Sparta Praha.
Fotbalový sen?
Hrát za Spartu.
Petr Bílek
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Výběr ze schválených usnesení
ZM a RM
Stručně ze schválených usnesení Zastupitelstva
města Chabařovice. ZM v období leden – duben
2019 mj. projednalo:

občánků“, při které by rodiče (zák. zástupci)
dítěte obdrželi pamětní listinu a dar ve formě
poukázek v hodnotě 400,-Kč a květinu (1ks)

- schválilo předložený návrh 1. rozpočtového
opatření města Chabařovice v roce 2019 (únor)

- schválila žádost ředitelky Mateřské školy
Chabařovice o schválení termínu uzavření MŠ
v době letních prázdnin od 15. 7. 2019 do 16. 8.
2019

- stanovilo úkol odbornému útvaru MěÚ
Chabařovice zabývat se optimalizací nájemného
ve městě Chabařovice platného od r. 2020
- schválilo nové znění Domovního řádu – pravidel
pro užívání domů a bytů ve vlastnictví města
Chabařovice, s účinností od 1. 3. 2019
- schválilo podání žádosti o dotaci na reprodukci
požární techniky na nákup nové cisternové
automobilové stříkačky (CAS) pro vybavení JSDH
Chabařovice
- schválilo předložený návrh 2. rozpočtového
opatření města Chabařovice v roce 2019 (duben)
schválilo
bez
výhrad
hospodaření
příspěvkových organizací za rok 2018 a použití
hospodářského výsledku
- schválilo návrh zadání pro architektonickou
studii k jezeru Milada – Záměry města
Chabařovice v severozápadní části jezera Milada
– Nové Vyklice.
Stručně ze schválených usnesení Rady města
Chabařovice. RM v období leden – duben 2019 mj.
projednala:
- schválila návrh na znovuobnovení služby pro
občany města Chabařovice „Vítání

- zaúkolovala Poradní komisi Rady města
Chabařovice: a) zpracováním Koncepce
školství a sportu ve městě, b) vyhodnocením
Rozvojového plánu města Chabařovice
- souhlasila s uzavřením dvou Dohod o provedení
práce na výkon správce sportovního areálu
Slovan Chabařovice za celkovou částku 120 tisíc
Kč v tomto roce
- vzala na vědomí důvodovou zprávu k podkladům
k zahájení průzkumu, sběru a analýze dat
k vytvoření strategického dokumentu „Plán
rozvoje sportu města Chabařovice na období
2020 – 2030“ v předloženém znění a souhlasilo
s předloženou metodikou
- vzala na vědomí informace a další podrobnosti
o uvažovaných možnostech bezdoplatkových
zón v Chabařovicích, občanům bude vysvětleno
v Chabařovických novinách, budeme dále
sledovat vytipované lokality a činit opatření přes
stavební úřad
- schválila připravit nové výběrové řízení
na zimní údržbu komunikací a stanovit zadávací
podmínky
-

vzala

na

vědomí

informaci

starosty

o neustálých stížnostech občanů na linoucí se
zápach po městě a dosud přijatých opatřeních,
s tím, že radní města zvažují podání petice
na příslušné úřady a orgány
- vzala na vědomí informaci starosty
o připravovaném kamerovém systému
- vzala na vědomí informaci ředitelky Mateřské
školy Chabařovice o kontrole v MŠ provedenou
KHS Ústí nad Labem
- schválila záměr zveřejnění nebytového
prostoru objektu Husovo náměstí 155,
Chabařovice (cukrárna)
- schválila změnu frekvence svozu komunálního
odpadu od 1. 7. 2019 následovně: ve městě
Chabařovice 1 krát za 14 dní (místo týdenního
bude čtrnáctidenní svoz), v místní části Roudníky
v letním období rovněž svoz 1 krát za 14 dní,
v zimním období zůstává v Roudníkách 1 krát
týdně
- schválila předložený Provozní řád Komunitního
centra v Roudníkách
- schválila změnu ceníku pronájmu Kulturního
domu Chabařovice a Komunitního centra
v Roudníkách
- schválila zapojení města Chabařovice
do projektu Seniorská obálka, a to formou
zveřejnění informací, odkazů a formulářů
ve všech informačních kanálech města.
Vítězslav Vlček

Rozloučení
Vážení a milí občané města Chabařovice,
nastal čas, kdy i já po mnoha letech opouštím
řady
zaměstnanců
Městského
úřadu
Chabařovice. Třináctým rokem vykonávám
funkci tajemníka úřadu a stal jsem se dokonce
druhým nejdéle sloužícím úředníkem, ano je
to tak, druhým služebně nejstarším na úřadě.
Za tu dobu jsem si naše krásné město velice

oblíbil a s mnohými z Vás se spřátelil. Věřím
a pevně doufám, že jsem zde vykonal i pár
dobrých věcí, které tu po mne zůstanou, a pro
které na mne budete v dobrém myslet. Věřte
mi, že neodcházím od tak milované práce
a od svých spolupracovníků, které jsem si
za ta léta vychoval, s lehkým srdcem, a že
jsem svůj odchod dlouze zvažoval.
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Děkuji Vám, že jsem pro Vás mohl pracovat,
učit se tu poznávat Vás a Vaše starosti. Budu
na Vás v dobrém vzpomínat. Chabařovice
budou navždy v mém srdci ...

DĚKUJEME

