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Setkání – komentovaná vycházka
Představení koncepce rozvoje jezera Milada v místě
Kdy: Neděle 23. 10. 2022
v 14:00–16:00
Kde: Sraz u parkoviště vstupu
od Trmic a dále společně půjdeme
k hlavní pláži a zpět

Rádi bychom Vás pozvali na setkání –
komentovanou vycházku kolem jezera
Milada s autory koncepce rozvoje území
kolem jezera, architekty ze švédského
studia Mandaworks a jejich českými
spolupracovníky, kteří minulý rok zvítězili
v architektonické soutěži a tento rok
svůj návrh dále rozvíjeli a rádi by Vám ho
představili.
Přijďte se s ním seznámit přímo v řešeném

Pokračování na straně 19

Kroniku chabařovického fotbalu píše
Jiří Hála už přes 40 let. Zachránil
vzácné dokumenty před spálením
Fotbal je životní vášní Jiřího Hály,
jednasedmdesátiletého Chabařovičana. Až
takovou, že už přes čtyři dekády tvoří kroniku
chabařovické kopané. Kromě podrobných
výsledků a statistik z doby dávné i současné
vypátral kupu historických fotografií nebo
dokumentů, které mají nevyčíslitelnou
hodnotu. „Kronika se pořád zvětšovala
a zvětšovala. Nejdřív jsem psal rukou, pak
už jsem tisknul stránky z počítače,“ líčí Hála.

Co vy a fotbal?
Zajímal mě odmalička. Sám jsem ho hrál, už
jako děti jsme v Chabařovicích měly svoje
jedenáctky, Hořejšáci a Dolejšáci. Mydlili jsme
to v ulicích, obrovské bitvy byly i na smeťáku.
A v zimě bandy hokej.

A pak jste působil i v klubu?
Už od žáků, to už se klub jmenoval Slovan jako
dnes. Nastupoval jsem za béčko a v největší
krizi, když áčko sestoupilo z I. A třídy, kterou
kopalo asi čtvrt století, jsem odehrál i tři
zápasy za něj. Potom jsem dělal správce
areálu, v 80. letech minulého století, než
nastoupil jako předseda pan Červenka. Za něj
se postoupilo do krajského přeboru, byly
peníze, hráči se začali platit. Každý chtěl víc
a víc. Já přišel s tím, že by mohli přidat taky
našim, kteří tři dny v týdnu doma prali sedm
sad týmových dresů. Dostávali za to šest set
korun. Ale vedení řeklo: To nejde, nepřidáme!
A já skončil.

Kdy vás napadlo založit
kroniku?
Už když jsem chodil do školy, bavilo mě psát
výsledky, probírat se statistikami. Chtěl jsem
dělat sportovního novináře, a i když jsem se
na žurnalistku nedostal, tahle záliba se mě
držela. Vždyť já mám i výsledky z doby, kdy
jsme hráli jako děti. Takže jsem začal psát
i kroniku, bavilo mě to a baví dodnes.

Kde jste sháněl materiály?
Seděl jsem také ve výboru chabařovického
klubu, hledal jsem zápisy ze schůzí, z nich jsem
kroniku začal tvořit. Nejdřív jsem si říkal, že
Chabařovice nejsou tak velké, že tu všechno
seženu, ale chybělo toho moc. Navštívil
jsem Archiv města Ústí nad Labem, pak také
ústecké muzeum. Mají schované staré noviny,
všechny mi půjčili a já v nich listoval
a hledal zmínky o Chabařovicích.
Postupně jsem kroniku doplňoval.
Jen o 50. letech jsem nenašel nic,

2

neexistovaly žádné zápisy. Také jsem čerpal
z fotbalového archivu v Praze, který spravuje
Fotbalová asociace ČR. Měli tam třeba znaky
DFC Karbitz, německého předválečného klubu
ve městě.

Nějaké materiály jste
i zachránil, že?
Válely se v Lidovém domě v Chabařovicích,
kde míval výbor schůze do roku 1990. Nyní je
to sportovní hala. Dokumenty ležely ve sklepě
vedle uhlí, v kotelně. Měly se spálit. Naštěstí
jsem něco zachránil. A našel jsem tam poklady.
Třeba jak se na našem hřišti dvakrát v 50. letech
losovala Sportka, tehdy objížděli vesnické
stadiony s velkým bubnem plným čísel. Nebo
dopis Sparty Praha z roku 1936, která negativně
odpovídala na žádost chabařovického
klubu o koupi cihel. Mám také fotku Andreje
Kvašňáka, vicemistra z Chile 1962 a sparťana,
jak přijel paradoxně do Restaurace Slavia
na besedu s chabařovickým fanouškovským
SpartaClubem. Byl to dobrák chlap.

Kolik času jste tvorbou kroniky
strávil?

klubu, a on na ni: Tohle tady nikdo nemá, ani
ústecká Arma!

Začal jsem ji dělat od roku 1980, takže už přes
čtyřicet let. Hodiny, které jsem nad ní seděl, ani
spočítat nejde. Já byl dlouho svobodný, takže
času jsem měl dost. Když jsem se oženil, bylo
ho méně, ale ženatý jsem vydržel jen deset let,
pak už zase prostor byl. Většinou na kronice
pracuji přes zimu, v létě dělám na zahradě.

Převezme tvorbu kroniky
někdo?

Jste pyšný na své dílo?
Upřímně, jsem. Třeba na týmovou fotku našeho
předchůdce, klubu SK Žižka Chabařovice, který
fungoval v letech 1919 až 1923. Nebo na další
vzácnou fotografii Slavie Chabařovice, která
tu byla taky před Slovanem v letech 1924 až
1926. Občas kroniku ukážu, když jsou oslavy.
Mladé to moc nezajímá, ale staří chlapi
většinou koukají.

Sníte o tom, že ji vydáte jako
knihu?
Chtěl bych, ale nevím jak. Nemám na to,
dneska to není zadarmo. Bylo by fajn, aby si
ji prohlédli i jiní lidé. Ukazoval jsem kroniku
Frantovi Pličkovi, kronikáři všebořického

Moje děti nemají zájem. Někdy si říkám, tohle
všechno přijde na smeťák? Nevím, jestli by
někdo pokračoval. Bylo by fajn mít archiv
klubu, kdyby město pronajalo nějaké prostory
a tam se všechno vystavilo. Vždyť chabařovický
fotbal míval zvuk a za jedenáct let, v roce
2033, bude slavit stoleté výročí. Našel jsem, že
v roce 1946 k nám na zápas s Teplicemi v rámci
Radějovské severo-západočeské župy přišly
čtyři tisíce diváků! Ještě na starý stadion, kde
je teď plochá dráha. To už stojí za to, aby se
tyhle vzpomínky a dokumenty uchovaly.

A vy si děláte i kroniky města
Chabařovice.
Ano, mám čtyři svazky. Dokumenty i z hodně
dávné minulosti, z 19. století. Já jsem zarytý
Chabařovičák. A zajímá mě všechno kolem
historie.
Petr Bílek
FK Slovan Chabařovice
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První etapa regenerace zchátralého objektu
bývalého mlýna v centru Chabařovic
finišuje a spěje do zdárného konce
Po roce a půl od zahájení prací nám finišují
dokončovací práce na realizaci I. etapy
jedné z největších investic v polistopadové
době, na Regeneraci zchátralého objektu
bývalého mlýna v centru Chabařovic. Stavba
této etapy v hodnotě necelých 39 mil Kč
spěje do závěrečné fáze, kdy zhotovitel
odstraňuje a vychytává drobné vady
a nedodělky na vlastní stavbě a zároveň
se roztáčí administrativní kolotoč, který by
měl uzavřen do konce roku 2022 a na jeho
základě získá Město Chabařovice, jako
investor, povolení k užívání stavby.
Kromě již zmíněného dokončování stavby
také probíhá výběrové řízení na obsazení
nově vzniklých prostor v bývalém mlýně.
V 1.NP by to měly být dvě provozovny, a to
kadeřnictví a kafetérie, v 2.NP pak budou
pronajímány kancelářské prostory, ve 3.
NP se uvažuje o pronájmu půdních prostor
nově přistavené budovy pro komerční účely.
Ve vlastním stavebním projektu byly
záměrně použity jako kontrast dva přístupy
architektonického řešení. Brána a vlastní
rekonstrukce historické části objektu jsou
rehabilitovány památkovým způsobem.
Dostavba, která slouží převážně jako
sociálně hygienické provozy a technické
zajištění budovy včetně hlavního schodiště,
byla navržena jako soudobý objekt, což
je patrno jak z venkovního, tak z vnitřního
pohledu návštěvníků této budovy. Nicméně
tyto dva rozdílné objekty spojuje jednotná
střecha s tvrdou pálenou krytinou
(bobrovkami), čímž nakonec vzniká dojem
ucelené hmoty budovy. Na této střeše
vyniká sedm velmi dobře provedených
volských ok, které dodávají venkovnímu
pohledu na střechu dominantní historizující
efekt.
Stávající novodobé omítky jsou nahrazeny
v případě historické části budovy hladkou
fasádou, stáčenou z ruky dřevěným
hladítkem v šedivě barvě při zachování
jednotné barvy fasády bez dalšího tónování
či osoklování budovy.
Byla obnovena zazděná okna, došlo
k osazení replik původních okenních otvorů.
Kolem oken byly obnoveny šambrány s uchy,
jejichž profilace byla převzata z modelace
okenních šambrán v patře. Doplněna byla
rovněž kordónová římsa a podokenní římsa
v patře.
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Na východní fasádě v
bývalého
vjezdu
na

místě
váhy

tehdejšího mlýna je rehabilitován vstup
do objektu, kdy je zde nově koncipován
návštěvnický vstup do kafetérie s venkovní
vstupní segmentovou římsou. Ve dvorní
části budovy zůstala zachována pavlač,
která však z provozních a tepelnětechnických důvodu doznala uzavření
venkovní zateplenou stěnou s dřevěných
vložených oken.
Historická brána v jižním průčelí se
dočkala restaurování do původní podoby
s doplněním zastřešení. Ve vnitřní části
historické budovy zůstaly zachovány
všechny klenby a klenební pasy, které byly
zpevněny systémem statical s ohledem
na jejich původní stav.
Veškeré vnitřní i venkovní výplně otvorů
jsou provedeny z replik původních oken
a dveří. V historické části budovy bylo
ponecháno původní obslužné schodiště
z pískovcových stupňů, v duchu tohoto
schodiště pak byl upraven i vstup do sklepa
u historické brány.
Vnitřní stěny jsou vápenné omítky,
v místech provozoven a hygienických
zařízení doplněny keramickým obkladem.
Historizujícího efektu se dočkaly podlahy
provedené z imitací dřevěných dubových
prken na sráz.
Výrazným historickým prvkem stavby jsou
tři ocelové sloupy s navlečenou okrasnou
litinovou hlavicí a kovovou patkou jak
ve vnitřním provedení v kafetérii, tak
ve venkovním provedení jako podpěry
pavlače.
Dostavba budovy mlýna je pak pojata jako
soudobý objekt, kde stropy a schody tvoří
železobetonové konstrukce stupňů a desek
s průvlaky. Následný obvodový plášť je
zhotoven jako jednovrstvá konstrukce –
vyzdívky POROTHERM, jehož pohledová
venkovní fasáda je vytvořena ne zrovna
povedenou
strukturovanou
česanou
omítkou a je nyní předmětem sporu se
zhotovitelem při postupném přebírání celé
budovy.
V přízemí jsou umístěny sociálně hygienické
a technické prostory s hlavním vstupem
do budovy a patou spojovacího hlavního
schodiště. Zde jsou veškeré podlahy
zadlážděny, technické a hygienické prostory
jsou obloženy keramickými obklady stejně
jako celé provozní schodiště budovy.

V druhém patře jsou moderní kanceláře, kde
podlahy tvoří zátěžové koberce a omítky
jsou provedeny vnitřní štukovou úpravou.
Za pozornost stojí provedení zavěšených
lineárních podhledů na nosných roštech
z lehkých slitin kovu s větranou vzduchovou
mezerou.
Kancelářské a půdní podhledy jsou řešeny
zavěšeným sádrokartonem upravených
běžným postupem dle technologií výrobce.
Stropy jsou tak hladké a finální povrchová
úprava proběhla s vazbou na řešení
interiérů. S ohledem na projektované
požadavky bylo nutno realizovat veškeré
podhledy s dostatečnou požární odolností.
Podstatný rozdíl najdeme ve výplních
otvorů, které jsou v přistavěném objektu
realizovány jako hliníkové rámy s tepelně
izolačním
zasklením
plochým
čirým
trojsklem nebo v některých venkovních
otvorech s vloženým sendvičovým tepelně
izolačním panelem.
Poměrně dominantní záležitostí u nové
přístavby jsou tři střešní arkýře, které jsou
tvořeny PIR panely a dřevěným masivem
s obedněním a oplechováním, na tyto
tři střešní prvky pak navazuje poměrně
specifické oplechování hlavní podokapní
římsy přístavby, které bylo realizováno
ze svitků Ti-Zn z předzvětralého plechu,
kterým je dosažena výsledná povrchová
úprava.
Součásti této etapy výstavby je provedení
chodníků a nádvoří z řezaných žulových
dlažeb a žulových řezaných, u chodníků
a komunikací, a štípaných obrub u záhonů
v patě budovy.
Vzhledem k tomu, že termín realizace II.
etapy není v tuto chvíli znám s ohledem
na finanční možnosti Města Chabařovice,
se nyní čeká na vhodný dotační titul, který
by mohl být pro dokončení celého mlýna
použit. Proto je proluka mezi již stojící
upravenou budovou zdravotního střediska
a budovou mlýna upravena pouze hrubým
vyštěrkováním se zajištěným odtokem
dešťových vod do oddělené dešťové
kanalizace, která je na rozdíl od splaškové
kanalizace svedena do parku na Náměstí 9.
května.
Tam byl vybudován velký vsakovací objekt,
který navazuje na původní odtokovou
štolu náhonu bývalého parního mlýna
v Chabařovicích. Tato část stavby byla při

své realizaci omezena historickými nálezy,
vykopávkami a muzejním výzkumem, který
na stavbě probíhal po dobu necelých 3
měsíců.
Celá stavba je již napojena na inženýrské
sítě a probíhají tak konečné regulace
a provozní zkoušky jednotlivých rozvodů
a prvků celé budovy. Za zmínku v dnešní
energeticky náročné době stojí, že se nám

jako investorovi podařilo letos v březnu
na poslední chvíli před skokovým růstem
cen, dojednat s dodavatelem plynu - ČEZ
prodejem tříletá fixovaná cena za 24 Kč/
m3 zemního plynu. Ještě v rámci realizace
došlo ke snížení ampérového jištění
z projektovaných 80 Ah na 32 Ah, což by
mělo být pro provoz budovy dostačující.
Na závěr by bylo vhodné popřát všem

nájemcům, kteří by měli budovu mlýna
postupně z kraje roku 2023 obydlit, aby se
jim u nás v Chabařovicích líbilo a dařilo uspět
ve svých záměrech. Aby se jim podařilo
této, poměrně dlouhou dobu nevyužívané
stavbě, vdechnout nový život.
Jiří Hanzlík
Technický dozor stavby

06. 05. 2021 – Industriální část původního mlýna před zahájením bouracích prací

01. 07. 2021 – Staveniště uvolněné pro novou přístavbu budoucího objektu mlýna

12. 09. 2021 – Bednění stropu 1.NP nové přístavby budovy mlýna

17.10.2021 – Armuje se strop 2.NP nové přístavby budovy mlýna

04. 12. 2021 – Pracuje se uvnitř a probíhá montáž krovu přístavby

12. 02. 2022 – Jsou osazeny výplně venkovních otvorů budovy (okna a dveře),
probíhá realizace střech (izolace, laťování a začíná pokládka bobrovky)

02. 08 2022 – Provedení střešní krytiny s volskými oky a arkýři,
dokončuje se fasáda obou budov mlýna

30. 09. 2022 – Finální podoba dokončené I. etapy mlýna včetně
zadláždění chodníků a dvora
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Co se děje v základní umělecké škole
Nový školní rok je pro provoz školy jedno
z náročnějších období. Vždy všichni
s napětím očekáváme, jak se povede
skloubit rozvrh naší školy s rozvrhem
v základních nebo středních školách našich
žáků. Oddychneme si, když se vše nakonec
povede. Letos byl start nového školního
roku ještě složitější, protože jsme otevřeli
nové odloučené pracoviště v Řehlovicích,
a díky tomu nám byla navýšena kapacita
školy o sto žáků. Kapacita školy je nyní 600
žáků a je téměř naplněna. V Řehlovicích pak
od září funguje výuka hry na kytaru, housle,
bicí, violoncello, zpěv, klavír a taneční obor.
Protože nás čeká plno akcí, koncertů
a soutěží v tanečním oboru, začali jsme
trénovat již v srpnu, a to na našem
každoročním soustředění, kterého se
účastnilo 65 dívek. Týden, tentokrát
v Josefově Dole, jsme si jako vždy velmi
užili a už se těšíme na příští rok. Kromě her
a zábavy jsme tedy chystali tance na novou
taneční sezónu. Tu soutěžně zahájíme
v listopadu na mistrovství světa v Centru
Babylon Liberec.
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Hned v polovině září byli naši muzikanti
součástí zahradní slavnosti v Domě
pokojného stáří Sv. Ludmily v Chabařovicích.
Setkání s názvem Cesta kolem světa
doprovodili svým programem především
klavíristé, zpěváci a kytaristé.
Další venkovní akcí byla Zahradní slavnost
v ZŠ Řehlovice, kde se již tradičně podílíme
na kulturním programu. Zde vystoupili žáci
z kytarových, flétnových, pěveckých tříd
a školní rocková kapela Chabagang.
Orchestr Chabakus zahájil školní rok
hodinovým
vystoupením
na
Malém
Hamburgu v Ústí nad Labem. Dále ho čeká
velmi plný program celý školní rok. Velkou
výzvou je celovečerní zajištění hudební
produkce na věnečku tanečních kurzů
manželů Rottenbornových, který se bude
konat 11. a 12. listopadu v Kulturním domě
v Ústí nad Labem. Z dalšího programu
orchestru můžeme zmínit účast na Jazzové
farmě ZUŠ Česká Lípa. Protože nacvičit 50
skladeb je velmi náročné, jede orchestr
během podzimních prázdnin na soustředění

na Telnici, kde bude intenzivně nacvičovat
všechny skladby.
Na podzimní prázdniny opět chystáme
příměstský tábor Artcmap, a to v budově
ZUŠ na Husově náměstí, tentokrát na téma
western. Dále nás čekají předvánoční
koncerty, třídní přehrávky, na které se žáci
již pilně připravují.
Novinkou na webových stránkách školy
je záložka multimédia, kde nově můžete
zhlédnout záznamy z koncertů žáků školy.
V letošním roce otevíráme opět taneční
kurz pro 3-4leté děti Taneční radovánky.
V Chabařovicích se bude kurz konat každou
středu od 15:15 do 16:15 pod vedením
absolventky tanečního oboru naší školy
a zároveň maturantky střední pedagogické
školy v Litoměřicích Anny Škrletové. Zájemci
se mohou přijít podívat a přihlásit se během
roku.
Dále otevíráme kurz Keramika pro dospělé,
kde si kurzisté osvojují kromě práce

PODZIMNÍ
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
s hlínou i práci a techniky keramické tvorby
na hrnčířském kruhu. Tento kurz bude
probíhat každé úterý od 16:30 do 17:30.
Veškeré informace o chodu školy najdete
na www.zuschabarovice.cz nebo nás
neváhejte kontaktovat na některém
z telefonních čísel uvedených na webu školy.
Táňa Karešová
ředitelka ZUŠ Chabařovice

proběhne v měsíci listopadu.
Žádosti o zařazení dítěte
do slavnostního obřadu odevzdejte do 31. 10. 2022
na podatelně MěÚ Chabařovice.
Rodičům přihlášených dětí budou zaslány pozvánky s termínem konání.

Rozsvícení vánočního stromu
Musíme společně věřit! … dovoluji si půjčit
tuto frázi z jednoho vánočního filmu
a pevně doufám, že to pomůže, a že letos
budou naše přání vyslyšena. Nebo alespoň
to mé, kterým je po delší době uskutečnění
akce Rozsvícení vánočního stromu, při které
přivítáme atmosféru začínajícího adventu.
Již vloni pro vás byla připravena krom
tradičních dětských vystoupení i živá hudba

a prodejní stánky plné vánočního zboží,
výrobků a občerstvení. A letos zkusíme akci
ještě více obohatit a zpříjemnit.

se akce naopak vydaří. Neprozradím ani
chystané překvapení, které vystřídá někým
očekávaný, někým zatracovaný ohňostroj.

V době Vánoc přece nesmí chybět otevřený
kostel, a aby byl důvod do něj nahlédnout,
bude tam na děti čekat pohádka O zlatém
prasátku, které na Štědrý den dostane
opravdu skvělý nápad. O jeho nezdaru více
prozrazovat nebudu, doufám však, že nám

Věřím ale, že si dne 28. 11. 2022 společně
zazpíváme, strom rozsvítíme a přivítáme
tak blížící se Vánoce. Vždyť zázraky se dějí…
Věra Blahníková
kulturní referent MěÚ Chabařovice
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Výběr z usnesení ZM a RM
srpen 2022 – září 2022
Zastupitelstvo města
Chabařovice po projednání:
Schválilo
výpověď
veřejnoprávní
smlouvy na výkon činnosti Městské
policie Chabařovice uzavřené dne 19. 12.
2006 mezi městem Chabařovice a obcí
Přestanov.
Schválilo realizaci projektu Přepážkové
centrum pro občany města Chabařovice.

Chabařovic, 8 hrobů farářů a jedné
opuštěné hrobky do majetku města, viz
příloha.
Schválilo Program pro poskytování
dotací z rozpočtu města Chabařovice.
Schválilo vypořádání přijatých opatření
v návaznosti na Zprávu o kontrole
hospodaření města Chabařovice za rok
2021.

Schválilo dokument Plán prioritních
projektů v předloženém znění.

Schválilo financování nákupu objektu
Husovo náměstí 183 a souvisejících
nemovitostí z vlastních zdrojů města
Chabařovice.

Schválilo převzetí 5 válečných hrobů, 2
hrobů a 2 hrobek významných osobností

Schválilo návrh 3. rozpočtového opatření
města Chabařovice v roce 2022 (bez

Rada města Chabařovice
po projednání:
Schválila s účinností od 01. 09. 2022
v souladu s § 102, odstavec 2), písmeno
m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění:
Zavedení Pošty Partner do organizační
struktury města a s tím související
změna agend a změna systemizace
(vznik 2 nových pracovních míst č. 0,34
a 035 - pracovník přepážky, úvazek
2 x 1,00).
Změna úvazku u systemizovaného
místa č. 049 (z 1,00 na 0,75).
Změna úvazku u systemizovaného místa
č. 050 (z 0,75 na 1,00), změna typové
pozice u tohoto systemizovaného
místa z Dělník čištění města – údržba
hřbitovů města Chabařovice na Dělník
čištění města.
Zavedení 1 systemizovaného místa č.
052 Dělník čištění města (úvazek 1,00).
Schválila v souladu s § 102, odstavec
2), písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění Organizační řád
včetně příloh 1 – 3, vše uvedené v příloze
tohoto usnesení.
Schválila prodloužení termínu dokončení
akce Rekonstrukce MK 5-7 Roudníky
v termínu do 31. 8. 2022.
Schválila výsledek poptávky na renovaci
sloupů a svítidel ve Sportovním areálu
města Chabařovice.
Souhlasila s bezúplatným propůjčením
dřevěných
zahradních
souprav
Dobrovolnému svazku obcí Jezero Milada
dne 03. září 2022.

8

Souhlasila
s
propůjčením

bezúplatným
dřevěných

zahradních souprav a stanů Domu
pokojného stáří svaté Ludmily dne 15.
září 2022.
Schválila
Směrnici
č.
4/2022
o inventarizaci s účinností od 01. 09. 2022.
Schválila Plán inventur pro rok 2022.
Schválila vypsání veřejné soutěže
o nejvhodnější nabídku na uzavření
nájemní smlouvy na nájem části areálu
nebytových prostor Mlýna – kanceláře,
caffeterie a provozovna kadeřnictví
v Chabařovicích, k. ú. Chabařovice
v elektronickém nástroji EZAK.
Neschválila pronájem části nemovitosti
ZŠ Masarykova 559, Chabařovice pro
investiční akci Telecom Infrastructure
Partners.
Vzala na vědomí informaci o konání
výcviku
letecké
záchranné
služby
na pozemcích Jezera Milada a uložila
informovat občany města Chabařovice
na webových stránkách města.
Schválila Smlouvu Města Chabařovice
a FK Slovan na výpůjčku profesionální
sekačky pro potřeby FK Slovan od firmy
TOMITRUCK.
Souhlasila s realizací stavby Fotovoltaická
elektrárna Vyklice, která je umístěna
na pozemcích p. č. 293, 315/2, 315/3, 656,
657, 658, 659, 660, 661, 662 a 285/21 v k.
ú. Vyklice. Žadatelem je ČEZ Obnovitelné
zdroje, IČO 25938924. Investorem stavby
je ČEZ, a.s., IČO 45274649.
výpověď Nájemní smlouvy č. 69/2009
uzavřené dne 27. 04. 2009. Výpovědní
doba je 6
neschválila záměr pachtu pozemků
p. č. 305/10 (o výměře 1949 m2) a 305/11

využití úvěru).
Schválilo Kupní smlouvu se zřízením
služebnosti a zákazem zcizení č.
2022/02938 s Českou poštou, s. p., IČO
47114983 (odkup objektu Husovo náměstí
183).
Schválilo změnu využití pozemků v novém
územním plánu města Chabařovice
následovně:
pozemek p. č. 1555/45 v k. ú. Chabařovice
jako plochy smíšené výrobní
pozemek p. č. 1555/46 v k. ú. Chabařovice
jako plochy pro bydlení v rodinných
domech

(o výměře 501 m2) v k. ú. Přestanov.
Schválila zadávací dokumentaci včetně
příloh a návrh kupní smlouvy k vyhlášení
Schválila uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní
smlouvě č. 78/2008 uzavřené dne 12.
06. 2008 s Mysliveckým sdružením
Chabařovice.
Schválila objednat zpracování projektové
dokumentace pro dotaci Nová zelená
úsporám pro bytové domy ve správě DBF
– Haškova 671, Haškova 672 a Haškova 673
v Chabařovicích v následujícím členění:
1) zpracování PD pro stavební povolení
včetně všech dotčených profesí 2) vyřízení
stavebního povolení 3) administrace
dotace NZÚ (od podání žádosti až
po vyplacení dotace) na výjimku ze
směrnice č. 6/2019 dle článku 5 odst. 1b).
uzavření Smlouvy o nájmu prostor
sloužících podnikání se společností
Česká pošta s.p.
uložila zveřejnit poděkování JSDH
Chabařovice a SDH Chabařovice od HZS
Ústeckého kraje za pomoc při hašení
požáru v NP České Švýcarsko na webových
stránkách města Chabařovice.
Schválila návrh Smlouvy o poskytnutí
investiční dotace k projektu Cisterna
a stříkačka pro JSDH Chabařovice
podpořeného z Programu 2022 pro
poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého
kraje
a
závazek
spolufinancování
akce/projektu v minimální výši 10%
z poskytnuté dotace akce/projektu.
Jmenovala členy komise pro posouzení
a hodnocení nabídek pro veřejnou
zakázku Chabařovice – Cisternová
automobilová stříkačka.
Schválila návrh Smlouvy o poskytnutí

investiční dotace k projektu PD pro
Kostelní
náměstí
v
Chabařovicích
podpořeného
z
Podpora přípravy
projektových záměrů v Ústeckém kraji
2022.
Schválila
smlouvu
o
poskytování
internetu v KD Roudníky společností
Starnet.
Schválila aktualizaci dokumentace pro
provádění stavby Rekonstrukce Husova

náměstí a Náměstí 9. května a cenovou
nabídku.

MK 5 – 7 Roudníky – prodloužení záruky
na živičné poruchy

Schválila
Smlouvu
k
dálkovému
monitoringu provozované technologie
ve vybraných objektech.

Plné znění přijatých usnesení naleznete
na
těchto
webových
stránkách:
ht t ps ://w w w.chabarovice .c z/me s to - asamosprava/usneseni-rm-zm/

Schválila návrh Dohody o poskytnutí
dotace z Programu rozvoje venkova
ČR projektu Rekonstrukce sociálního
zařízení v Kulturním domě v Roudníkách.
Schválila Dodatek č. 4 Rekonstrukce

Věra Krepindlová
tajemnice MěÚ Chabařovice

Dobrý začátek v Základní škole
Chabařovice
Tak tu máme začátek školního roku, skončily
chvíle bezstarostných radovánek a čekají
nás zase povinnosti.
My si to budeme ale chtít pěkně užít, a tak
už na tento školní rok máme připraveno
mnoho akcí, při kterých chceme rozvíjet
kompetence Vašich dětí tak, aby obstály
v dnešním dravém světě.
Otevřeli jsme dvě první třídy s nízkým
počtem žáků, abychom dopřáli dětem
individuální přístup, který je v počátku
školní docházky důležitý.
Od letošního roku chceme obnovit činnost
školního
parlamentu,
prostřednictvím
kterého se budou žáci podílet na chodu
školy a budou se učit demokratickým
zásadám. Pomáhat jim s tím budou tři
nadšení pedagogové.

Hned na začátek jsme se pokusili tmelit
školní kolektiv při akci „Napříč školou“,
která má již u nás ve škole tradici. Tentokrát
jsme putovali po České republice. Je to vždy
náročná akce, ale všichni ji máme rádi.
I pochodové cvičení se podařilo, počasí
nám dopřálo ještě zbytek sluníčka. Soutěž
o nejlepší evakuační zavazadlo pobavila
i poučila.
Pro sportovně založené žáky máme
nachystaný lyžařský a plavecký výcvik. Také
se vrátíme zpět k soutěžení s ostatními
školami, což nám kazila covidová opatření.
Pro umělecké duše budeme organizovat
vánoční
koncert.
Celoročně
máme
otevřenou i školní knihovnu, ve které se
dětem moc líbí a tráví tam klidné přestávky.

No a pro ty, kteří mají rádi přírodu, jsme
pozvali pana Brože s letovými ukázkami
dravců.
A to nezmiňuji jarní akce jako Akademie,
Věneček, Strom života a Evropské dny,
které k naší škole již neodmyslitelně patří.
V jarních měsících připravujeme pobyty
v přírodě.
Přeji všem dětem i rodičům příjemné
vkročení do nového školního roku
a připomínám, že dveře školy jsou pro Vás
vždy otevřeny.
Dagmar Brožová
ředitelka ZŠ Chabařovice
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Chabařovická vlastivěda (13)
1352–2022 církevní dějiny (III. / III.)
V minulém díle vlastivědy jsme skončili
vyprávěním o tom, jak občan Johann
Krauße, později zmiňovaný jako primátor
Chabařovic, nechal v roce 1705 na vlastní
náklady postavit dnes již neexistující kapli
svatého Floriána. Farář Michael Ignatius
Schmiedt
se
obětováním
rodinného
majetku zasloužil o obnovu samostatné
chabařovické farnosti, katolického kostela
po požáru a stavbu mariánského sloupu
u dnešní radnice. Zemřel 16. února 1716.
V znovu obnovené chabařovické farnosti
došlo k podezřelým rychlým úmrtím hned tří
farářů. Prvním farářem obnovené farnosti
byl Franz Höhne, rozený Chabařovičák.
Zemřel 8. února 1721 ve věku pouhých 31 let.
Našli ho ráno mrtvého ležícího v posteli.
Byl pochován do hrobky faráře Schmiedta.
Jeho následovníkem byl Christian Ignatius
Burkert, také Chabařovičák, který zemřel 24.
dubna 1721 poté, co měl farnost na starosti
pouhých 6 týdnů. Našel místo posledního
odpočinku také v hrobce faráře Schmiedta.
Johann Georg Habel, narozený v Habarticích,
dosavadní farář v Chlumci, zemřel ještě
dříve, než na jemu propůjčené místo faráře
v Chabařovicích nastoupil. Stalo se tak
v Chlumci dne 23. května 1721. Zda to byla
pouhá náhoda nebo někdo obnově farnosti
nepřál, se už asi nedozvíme.
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Foto: Slavnostní svěcení praporu
jednotky chabařovických ostrostřelců
(Scharfschützenkorps Karbitz) dne
13.7.1873 - již s novou věží kostela
zvýšenou o 8 metrů.

Delšího úřadu se dočkal až Johann Georg
Knott z České Kamenice, dříve oltářník
v Bohosudově. Dne 8. června 1721 byl
uvedený do úřadu faráře v Chabařovicích.
Zemřel 27. dubna 1733 a odpočívá v hrobce
před hlavním oltářem. Jeho následovníkem
byl Elias Gregorius Opitz narozený
v Polevsku v okrese Česká Lípa, dříve farář
v Chlumci. Do Chabařovic přišel dne 19.
května 1733. V roce 1749 se stal dokonce
okresním biskupským vikářem. Zemřel
1. července 1765 ve věku 75 let. Jeho tělo
bylo také uloženo do hrobky před hlavním
oltářem. Během jeho úřadování zřídil v roce
1750 občan Ignaz Honolke se souhlasem
rady města poustevnu u takzvaného Janova
vrchu (Johannesbergel). Tehdy tam asi
vznikla i umělá jeskyně. O 15 let později
v roce 1765 byla, jak nám říká městská
kniha (Stadtbuch, str. 136), na stejném místě
na počest sv. Jana Křtitele zřízena první
kaple.
Karl Müller, dříve farář v Prackovicích,
potom v Chlumci, přišel do Chabařovic
dne 1. srpna 1765. V roce 1768 odešel jako
děkan do Sokolova (tehdejší Falkenau).
Jeho následovníkem byl Michael Burkert,
narozený v Chabařovicích, dříve farář
v Chlumci. Farnost převzal dne 14. září 1768.
Dne 10. prosince 1783 zemřel a byl pochován
v hrobce pod hlavním oltářem. Michael
Burkert se zasloužil o Chabařovice tím, že
nám zanechal opis nejstarší chabařovické
kroniky Beschreibung von Karbitz (Popis
Chabařovic) od Barthela Habela. Udělal
kopii a doplnil ji o to, co sám zažil. Je také
nutno zmínit, že na císařské nařízení Josefa
II. byla poustevna na Janově vršku v roce 1781
zrušena. Následovníkem faráře Burkerta byl
Josef Zechel. Pocházel z Fojtovic, farářem
v Chabařovicích se stal 2. května 1784
a zemřel 17. dubna 1790. Za jeho časů zde
působil jako kaplan Franz Karl Saiz, který
byl původem z Prahy. Byl to vůbec první
kaplan v Chabařovicích. Je autorem Kroniky
patronátního
městečka
Chabařovice
(Chronik des Schutzstadtels Karbitz), která
se běžně nazývá také „Saizova kronika“.
V roce 1788 byli k Chabařovicím přifařeny
obce Hrbovice a Předlice, které původně
patřily k církevní obci svatého Vavřince.
Následovníkem faráře Zechela byl Franz
Honolke, narozený v Ústí nad Labem.
Chabařovickou faru převzal 30. června roku
1790. Ve válečném roce 1813 se stal kaplanem
Ignaz May. Během požáru města v průběhu
bitvy u Chlumce dne 29. srpna a 30. srpna
1813 se zasloužil o zachování kostela.
Šindelová střecha věže začala hořet jako
první. Věž kostela zcela vyhořela a zvony se
zřítily dolů, prorazily klenbu za hudebním
kůrem a zůstaly tam ležet. Velký zvon

nevykazoval žádné viditelné poškození, oba
menší zvony se však roztříštily. Také kostelní
střecha s věžičkou, varhany a další hudební
nástroje na kůru byly požárem zničeny.
Snaze kaplana Maye a kostelníka Josefa
Steinsky můžeme děkovat za to, že vnitřek
kostela zůstal zachován, i když všechno
bylo začerněné kouřem. Farář Honolke se
před bitvou utekl s ostatními obyvateli
Chabařovic schovat do lesa na vrch Rabenov.
Kromě kaplana a jmenovaného kostelníka
zůstalo z celých Chabařovic v době bitvy
ve městě sotva ještě sedm osob. Dne 20.
března 1816 Franz Honolke zemřel. Po něm
se stal farářem Ignaz May. Ten zemřel 1.
června 1825 a byl pochován na zdejším
hřbitově.
Pravděpodobně
na
místě
dnes neoznačených hrobů na začátku
hřbitova. Obnova kostela po požáru byla
dokončena v roce 1816. Trvalo však ještě
další dva roky, než dostala věž místo
provizorního zastřešení taškovou střechu.
Na prostranství před kostelem byly znovu
odlity oba rozbité malé zvony.
Rok 1823 si zaslouží zmínku z důvodu
výstavby
kostelíka
svatého
Jana
(Johanneskirchlein) na místě první kaple
svatého Jana (z roku 1765). Ta musela být
v roce 1800 z důvodu zchátralosti zbourána.
Stavbu kostelíka, který stojí dodnes, zaplatil
chabařovický občan Franz Krauß. Dovoz
stavebního materiálu na kapli i jednodušší
práce
obstarali
občané
Chabařovic
a okolních osad.
V roce 1824 získal kostel Narození Panny
Marie nové varhany, které postavil Franz
Feller z Libouchce (Königswald = Královský
les). Varhany z dílny rodiny Fellerů zdobí
mnoho severočeských kostelů. Národní
památkový úřad o této varhanářské rodině
vydal v roce 2021 publikaci Varhanářská
dílna Fellerů z Libouchce.
Po smrti Ignaze Maye se stal farářem
Adalbert Michel, který byl již od roku
1814 kaplanem v Chabařovicích. Zemřel 5.
června 1855 ve věku 66 let a byl pochován
na chabařovickém hřbitově. Jeho hrob je
dobře označený hned u chodníku vpravo
na začátku hřbitova. Velký zvon při pádu
z věže roku 1813 musel také utrpět škodu,
neboť v roce 1832 se roztrhl. Ještě ve stejném
roce byl v České Lípě znovu přetaven. Také
malý zvon museli roztavit a odlít znovu.
Následovníkem Adalberta Michela byl
Anton Linke, původně farář v Habarticích.
Ten byl jmenován 27. září 1855 a 14. října
1855 uveden do úřadu. Zemřel 19. listopadu
1868 ve věku 69 let. Jeho hrob se nachází
vedle hrobu Adalberta Michela na začátku
hřbitova. Po jeho smrti byla obec Unčín
vyňata z chabařovické farnosti a spojena
s obcí Šejnov (dnes Bohosudov).

Po něm se stal chabařovickým farářem
Franz Schubert, narozený 1823 ve Veleticích
u Žatce. Přešel opět z Habartic. Dne 4.
března 1869 byl uveden do zdejšího kostela.
V letech 1872 a 1873 došlo k přestavění
a renovaci kostelní věže podle plánů
stavitele Ferdinanda Leinwebera mladšího
z Chabařovic. Zdi se ukázaly i přes své stáří
(postaveny 1612-1614) a dva požáry (1697
a 1813) ještě dobře nosné a byly zvýšeny
o 8 metrů. Věž dostala novou břidlicovou
střechu a zcela novou fasádu. Patron
kostela, hrabě Friedrich von WestphalenFürstenberg, věnoval kostelní hodiny
v hodnotě 800 florinů rakouské měny. Dne 2.
října 1872 byl Franzem Königem, tesařským
mistrem, nasazen kříž na kostelní věž.
Celková cena této stavby činila přes veškeré
materiální dary 4125 florinů rakouské měny.
Peníze byly získány sbírkami, společenskými
akcemi atd. Farář Schubert zemřel jako
personální děkan 26. února 1889 ve věku
66 let a byl pochován na místním hřbitově
v přední části, ale dnes už bohužel vzhledem
ke zničení hrobů nevíme kde.
Na jeho místo nastoupil Gustav Mattauch.
Narodil se 8. ledna 1846 v Zákupech
u České Lípy. Byl farářem v dnes již
zaniklých Habarticích. Hned tři faráři z této
horské obce tedy ve vyšším věku odešli
do podnebně mírnějších Chabařovic. Jeho
jmenování chabařovickým farářem se
uskutečnilo 23. května 1889. K Chabařovicím
musel mít již delší dobu vřelý vztah,
neboť v roce 1880 vydal Kroniku města
Chabařovice (Chronik der Stadt Karbitz),
kterou jsem v roce 2016 přeložil do češtiny.
Později se stal personálním děkanem,
biskupským okresním vikářem, v roce 1902
kanonikem litoměřické katedrální kapituly.
V roce 1911 byl zvolen 54. proboštem
katedrální kapituly, tedy druhým nejvyšším
představitelem litoměřického biskupství.
Zemřel 3. září roku 1923 v Litoměřicích, kde je
také pohřben. Během jeho úřadování došlo
v rámci „Hnutí pryč od Říma“ (Los-von-RomBewegung) také v Chabařovicích k mnoha
přestupům občanů k evangelické církvi.
Občané konvertující k evangelické církvi
a také dřívější chabařovičtí protestanti byli
nyní v takovém počtu, že zde evangelická

Foto: Stavba evangelického kostela - rok 1900

obec Teplice, kam chabařovičtí evangelíci
patřili, zřídila v roce 1899 kazatelnu. Hned
se také v Chabařovicích plánovala stavba
evangelického kostela a už 31. května 1899
se k tomu uskutečnilo položení základního
kamene. Pastoraci převzal 1. listopadu 1899
evangelický vikář Paul Weißbach, který se
do Chabařovic přistěhoval. Následovníkem
katolického děkana a vikáře Gustava
Mattaucha byl Josef Hoffmann narozený
25. května 1862 v obci Krásný Buk, farář
v Chlumci. Dne 14. září 1902 nastoupil svůj
úřad v Chabařovicích. V roce 1908 došlo
k vytvoření samostatné evangelické farní
obce augsburského vyznání v Chabařovicích.
K této patřili nejen místní protestanti, nýbrž
také protestanti z Varvažova, Užína (zaniklá
obec), Českého Chvojna, Českého Újezda,
Hrbovic (zaniklá obec), Unčína, Knínic,
Chlumce, Nového Dvora (zaniklá obec),
Nakléřova, Petrovic, Ždáru, Tuchomyšle,
Ždírnice
(zaniklá
obec),
Soběchleb,
Strádova, Větrova, Telnice, Vyklic (zaniklá
obec) atd. Od roku 1905 byla převzata
ještě duchovní péče o protestanty z obcí
Věšťany a Modlany. V roce 1904 evangelický
vikář Paul Weißbach z Chabařovic odešel
a nahradil ho vikář Richard Otto, který zde
zůstal do roku 1907.
Dne 1. září 1917 se vzdal katolický farář
Josef Hoffmann svého úřadu a na důchod
přesídlil do rakouského Grazu. Nyní
se stal Hermann Sitte narozený 15.
listopadu 1883 ve Varnsdorfu, dosud
farář ve Výsluní u Chomutova, katolickým
farářem v Chabařovicích. Nastoupil 1.
ledna 1918 a dne 13. ledna byl slavnostně
uveden do kostela. Jen tak mimochodem,
dne 3.3.1919 oddal mého pradědu Josefa
Proška s mou prababičkou Antonií Bertou
Schindler. V roce 1920 nechal v chabařovické
ocelárně Arnold - Kress znovu odlít zvony.
Na největším z nich je dodnes uvedeno
jeho jméno. Na jeho popud začala v roce
1925 rekonstrukce katolického kostela
(firma Pless), na kterém se objevily vlivem
pohybu těžkých nákladních aut trhliny
ve zdivu, klenutí, okenních rámech a na věži.
Kvůli trhlinám byl poškozován i krov. Se
zástupci horního úřadu bylo dohodnuto, že
doprava nákladními auty se odkloní, zpevní
se klenutí, vyrovná se zatížené podloží
věže vyzděním krypty. Tento problém
s trhlinami se nám vrací i v naší době, opět
je na vině doprava. V roce 1925 byl důkladně
zrenovován kostelík svatého Jana. Většinu
nákladů na opravu uhradila veřejná sbírka.
Na opravě se dobrovolně a bez nároku
na odměnu podíleli občané Chabařovic.
Nový zvon kostelíka byl darem Rudolfa
Parschilla. Po Hermannu Sitte následoval
od roku 1928 Johannes Röttig narozený
22.3.1889 v Jiříkově. Po válce byl farářem
od 1. 8. 1947 Jan Linhart, který sloužil dlouhá
léta během nelehké doby a zemřel 30. 1.
1982.

Foto: Kaple sv. Jana Křtitele z roku 1823

Během komunistického režimu došlo
k velkému ničení církevních památek.
V Ústeckém kraji zmizelo 747 kostelů,
kapliček a zvoniček, jen v okrese Ústí
nad Labem jsme přišli o 102 významných
církevních staveb (www.znicenekostely.
cz). Chabařovice přišly o kapli svatého
Floriána z roku 1705, evangelický kostel
z roku 1901, několik křížků, dvě sochy
na mariánském sloupu atd. Naštěstí náš
kostel Narození Panny Marie (první zmínka
1352), kaple svatého archanděla Michaela
na hřbitově (1611) i kaple svatého Jana
Křtitele (1823) a několik dalších památek
zůstalo zachováno. Po celé generace byl
především náš kostel Narození Panny Marie,
který je architektonickým i uměleckým
skvostem, centrem celé obce. Zmíním jen
oltářní obrazy z roku 1701 od významného
barokního malíře Petra Brandla, varhany
od Fellera nebo tři zvony z chabařovické
ocelárny Arnold - Kress z roku 1920. Církev
naše předky doprovázela od narození až
po smrt. Církevní stavby jsou dokladem
lidské touhy po věčnosti a dokonalosti.
Jsou
často
nejstaršími,
nejhezčími
a nejvzácnějšími stavbami v obci, odkazem
předků, středobodem a srdcem každé obce
od počátku dějin až do současnosti. Také
první písemná zmínka o Chabařovicích
před 670 lety se netýkala radnice, statku
nebo mlýna, ale týkala se kostela, který
stál na místě dnešního kostela, a zdejší
církevní obce, tedy věřících. Také proto si
tyto památky bez ohledu na víru zaslouží
naši úctu a ochranu.
Karel Prošek
Zdroj:
Karbitzer Kirchenwesen, Gustav
Simon
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Činnost Hasičů
Od posledního vydání Chabařovických novin
naši hasiči zasahovali u 3 mimořádných
událostí mimo katastr Chabařovic.
Jednalo se o požár lesního porostu
Neštěmice-Skalka, o technickou pomoc
zdymadla Střekov - únik ropných produktů
na řece Labi, a v Přestanově zahoření
uhlí ve sklepě. Vše se obešlo bez zranění
zasahujících hasičů.
Nadále naši členové sboru chodí sloužit
na KAPC (Humanitární pomoc Ukrajině), kde
jsou naši členové stále velice zapotřebí.
Průměrně odpracuje jeden člen 170 hodin
měsíčně.
V září jsme na koupališti v Chabařovicích
prezentovali naši jednotku Základní škole
Mírová z Ústí nad Labem. Školákům jsme
zodpovídali různé dotazy ohledně našich
výjezdů, většina dotazů směřovala k požáru
ve Hřensku, někteří si vyzkoušeli naší
výzbroj a výstroj. Prezentace splnila svůj
účel.
Jinak už probíhají přípravné práce
na lakování vozidla HYUNDAI IX35, některé
díly již máme nalakované, např. přední
nárazník a přední kapotu. Existují ještě
podnikatelé, kteří nevydělávají na hasičích,
těch je opravdu málo a vážíme si všech,
kteří nám pomáhají s lakováním našeho
hasičského vozidla Hyundai. Přípravné
práce si provádíme sami. Do půlky října by
vozidlo mohlo být kompletně nalakované.
Všem bych chtěl velice poděkovat za skvělou
a obětavou práci, kterou vykonáváte jak pro
sbor, tak pro výjezdovou jednotku.
Jsme jeden tým bez rozdílu a nesmíme se
z toho všeho hlavně ne-----.
Děkuji Všem.
Rudolf Beneda
velitel JSDH Chabařovice
Libor Verner
starosta sboru SDH Chabařovice
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Milé překvapení
Děti z naší MŠ chodívají (samozřejmě
v závislosti na počasí) na svoji školní
zahrádku téměř po celý rok. Na jaře a v létě
pomáhají učitelkám konvičkami zalévat
nedávno vysazené stromy a keře, na podzim
zametat chodníčky a shrabávat listí, v zimě
nosí zobání ptáčkům do krmítka, a pokud
napadne sníh, staví si zde ze sněhu beze
strachu, že jim stavby někdo zničí.
A teď od začátku září, a pak každý nový
školní rok od jara do podzimu, zde budou
využívat díky finanční podpoře zřizovatele
i nově vybudovanou přírodovědnou
učebnu. Co děti ale láká nejvíce, je soubor
herních prvků určených k rozvoji jejich
hrubé motoriky. Ať už je to vláček, pirátská
loď či domeček na kuří nožce, vše je hojně
využívané. Tím, že je většina prolézaček
vyrobena ze dřeva, je ale jasné, že na nich
zub času, tzn. povětrnostní podmínky
a opotřebování, nechaly svůj díl.

Z některých částí lak už opadl a jiné se
uvolnily nebo dokonce odpadly úplně. Aby
se zabránilo zadření třísky, skřípnutí nebo
dokonce úrazu, naplánovala proto na konec
srpna a začátek září paní ředitelka jejich
obnovu.
Jak jsme však byli všichni 15. srpna, kdy jsme
znovu otevřeli školku poprvé po velkých
letních prázdninách, překvapeni! Tráva
na školní zahradě byla vzorně posekána
a hrací prvky měly zbrusu nový nátěr! To
jsme tedy opravdu nečekali.
Velký dík za to patří všem zaměstnancům
úřadu - Střediska služeb města Chabařovice,
kteří se na renovaci podíleli. Víme, že sehnat
v létě v extrémních vedrech čas, finance
a zaměstnance na tuto práci není lehké
a vážíme si každého, kdo nám s takovouto
činností pomůže a my se můžeme o to více
věnovat dětem a práci v budově školy.

Nás ještě čeká dokončení úpravy zarostlého
pískoviště a chodníčků a ostříhání
přerostlého živého plotu. Za tímto účelem
paní ředitelka zakoupila nové zahradní
nůžky. Paním učitelkám také pomáhají děti,
ať už s vytrháváním plevele, zametáním
či
odvážením
ostříhaných
větviček
na dětském kolečku. Baví je to a zároveň
vychovává k práci a učí estetice.
Tak ať nám počasí přeje a my si společně
pobyt na školní zahrádce užijeme, co
nejdéle to půjde.
Kolektiv MŠ Chabařovice
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Divadlo v Mateřské škole
Dne 22. 9. 2022 navštívilo naši mateřskou
školu Divadlo KK s pohádkou O Smolíčkovi.
Oba účinkující dokázali děti upoutat
a vtáhnout je do děje. Součástí představení
byly také postavičky tří Jezinek a Smolíčka
pacholíčka.
Atmosféru
doplňovaly
jednoduché a praktické otočné kulisy.
Představení
bylo
protkáno
mnoha
písničkami, které děti mohly zpívat
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s hlavními představiteli. Herci zapojili
do pohádky také některé děti, takže si
odnesly výjimečný zážitek.

Nevědomky rozvíjely své volní vlastnosti,
estetické cítění a seznámily se s vhodným
chováním při divadelních představeních.

Během představení zněl hernou dětský
smích a panovala příjemně uvolněná
atmosféra. Nejen že děti zhlédly pohádku
a měly z jejího sledování radost, ale také
získaly mravní ponaučení, že nesmí věřit
cizím lidem.

Jsme rádi, že i malé děti ze třídy Kytiček,
které jsou ještě v adaptačním režimu,
zvládly sledovat pohádku až do konce. To, že
se dětem pohádka líbila, potvrdily na konci
představení vydatným potleskem, kterým
herce ocenily.
Kolektiv MŠ Chabařovice

Po prázdninách zase v Charitě
Už před letními prázdninami byly paní
učitelky z MŠ Chabařovice domluveny
s
vedením
Charity
sv.
Ludmily
v Chabařovicích na vystoupení dětí v měsíci
září na jejich Zahradní slavnosti.
Krásná akce, na kterou se v DPS pečlivě
připravovali, byla nazvána Cesta kolem
světa. Konala se na počest Svaté Ludmily.
I když nebylo úplné teplo a slunečno na jaké
jsme zvyklí v září, počasí jim přálo, protože
nepršelo a slavnost mohla proběhnout
venku na dvoře.
A protože z původních předškoláků, kteří byli
naučeni se se seniory vídat v rámci projektu
Mezi námi se stali mezitím prvňáčci, musely
mít premiéru úplně nové děti, které přišly
do třídy nejstarších Berušek teprve před

dvěma týdny a s novým prostředím se zatím
pouze seznamovaly.
I přesto, že jsme hned na začátku školního
roku bojovali se slzičkami ze strachu
z neznámého, různými druhy nachlazení
a malým počtem docházejících dětí,
jelikož plno jich bylo na začátku září ještě
na dovolené s rodiči, přesto se našlo 6
statečných dětí, které se rozhodly odvážně
se předvést poprvé na veřejnosti.
Sklidily za to od babiček, dědečků
a zaměstnanců
DPS velký potlesk
a přesvědčily se, že se není čeho bát a že
v Charitě může být veselo a zábava.
Hlavně obdivovaly už na recepci a pak
u asistenčních pracovnic a zdravotníků

nádherné mexické klobouky a ponča a těšily
se ze sladkostí a dárečků, které za své
snažení obdržely.
I my, paní učitelky, děkujeme veškerému
personálu za vstřícné přijetí, dárečky
a květiny, které jsme si hned na chodbě
školky vystavily a rodičům za svěření dětí
do naší péče na jedno odpoledne mimo
budovu MŠ.
Doufáme, že si všichni v Charitě užili
slavnost ve zdraví až do večera a přejeme
jim do budoucna další podobnou zážitkovou
pohodu a těšíme se na další spolupráci.
Paní učitelky ze třídy
Berušek a Sluníček MŠ Chabařovice
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Okurková sezóna v Roudníkách
začala změnou systému sekání zelených
ploch v majetku města. Od 27. července
je již pravidelně sekáno hřiště a přilehlé
prostory, náves, všechny příkopy a zákoutí,
které nebyly letos sekány. Je to značný
posun, děti si nyní na stále posekaném
dětském hřišti užívají všechny herní prvky,
které byly letos městem doplněny.

Vedra, která o prázdninách panovala, měla
za následek řadu požárů. Nejsledovanějším
požárem byl požár v Českosaském Švýcarsku,
který od 25. 7. sledoval celý národ. Hašení
bylo značně problematické, a proto bylo
využito zahraniční pomoci – letadel z Itálie
a ze Švédska, které nasávaly vodu z jezera
Milada, z tohoto důvodu byl vyhlášen zákaz
koupání v jezeře Milada, který trval do 7. 8.
2022. Diváci, kteří sledovali hasicí letadla
u Milady, zjistili, že se na západním břehu
Milady nachází vesnice Roudníky. Stovky
diváků se pohybovaly na všech cestách
kolem Milady a pozorovaly činnost letadel
při jejich práci.
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V úterý 16. 8. byla v Informačním
centru
Ústeckého
kraje
představena druhá etapa Vize

Milada, která řeší břehy jezera a tím i naše
okolí. Toto představení navštívilo několik
občanů z Roudníků a Chabařovic. Další
podněty těchto občanů, doplňující stávající
body, budou zapracovány do další etapy
této Vize.
Ve čtvrtek 24. 8. bylo vyvoláno jednání
majitelů místního kostela Sv. Václava
s pracovníky města, jehož závěrem byla
skutečnost, že byl místní hřbitov, veřejné
pohřebiště, uzavřen s okamžitou platností
pro veřejnost, z důvodu havarijního stavu
kostelní věže. Vstup bude umožněn pouze
ve vybrané dny za použití helmy a na vlastní
nebezpečí. Stav se nezměnil a trvá dosud.

V Technickém muzeu jsme si ověřili existenci
první mapy Čech z roku 1720, kterou zhotovil
kartograf Jan Kryštof Müller. Jedná se
největší starou mapu Čech o velikosti 282 x
240 cm, kde jsou na jedné z jejích 25. sekcí
zmapovány Roudníky, ve své době Rauding.
Na fotografii mapy naleznete naši vesnici
v horní třetině snímku.

Kéž by slunce svítilo i v dalších letech nad
občany naší vesnice. Místní dobře vědí, že
jsme na chvostě, je to úděl takových vesnic,
jako jsou Roudníky. Bohužel děj událostí
před 40. lety nás natlačil do této pozice, ze
které se nemůžeme sami dostat.

Od neděle 4. 9. se obnovily lekce jógy
v místním Komunitním centru, a to od 19:00
do 20:00 hodin. Zveme všechny zájemce, bez
rozdílu pohlaví a věku.
Krásný podzimní den v sobotu 24.
9.
prožili členové Spolku občanů obce
Roudníky, navštívili totiž v Praze Technické
a Zemědělské muzeum. Každý si našel to, co
ho zajímalo. Výhled na Prahu byl korunován
slunným počasím.

Pomoc nám slíbila ve svých volebních
programech všechna kandidující seskupení,
vyhráli ti, které si voliči vybrali, teď nám
zbývá pouze čekat, kdy dojde k plnění
slibů, které byly napsány velkými písmeny
a všichni voliči je četli. Snad jsou za nimi
i velké činy, pro naši malou vesnici, čeká
na to 290 jejich občanů.
Jaroslava Račáková
předsedkyně Osadního výboru Roudníky

Chatový tábor
Po
dvouleté
přestávce
způsobené
nemožností vycestovat se německým
kolegům z THW Pirna opět podařilo
uspořádat společný víkend v chatovém
táboře v Chabařovicích, který se konal
ve dnech 16. - 18. 09. 2022.
Ubytováno bylo 96 účastníků z řad SDH
Chabařovice a THW Pirna. Pro mládež byla
na sobotu připravena účast na soutěži
Samovar.
Bohužel už v pátek byla soutěž pro nepřízeň
počasí zrušena. Nám nezbývalo nic jiného,
než vymyslet náhradní program. Nakonec se
našla cesta, jak děti zabavit. V dopoledních

hodinách jsme trávili čas v zábavním parku
v Teplicích a odpoledne se podařilo zajistit
exkurzi v hasičské stanici ve Všebořicích.
Pozdní odpoledne trávily děti hrami
a střelbou ze vzduchových pistolí na terče.
Pro dospělé členy z THW Pirna a SDH
Chabařovice
byl
připraven
program
na jezeře Milada a na airsoftu. Jednalo se
o průzkum a přípravu na společné cvičení,
které plánujeme na rok 2023. Průzkum
probíhal i pod vodní hladinou. Skupina THW
Pirna má ve svých řadách potápěče.
Večer jsme společně poseděli, zhodnotili
případné možnosti společného cvičení.

Ráno po snídani už jen sbalit, uklidit
a odjezd domů.
Jsme moc rádi, že se můžeme opět setkávat
a utužovat společné přátelství. Příští rok
oslavíme 15 let společné spolupráce.
Velké poděkování patří HZS ČR, ČFA parku
Chabařovice, společnosti DIAMO a všem,
kteří přidali ruku k dílu. Už se těšíme
na další setkání.
Libor Verner
starosta sboru SDH Chabařovice
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Nová místní komunikace v Roudníkách
O prázdninách byla dokončena místní
komunikace v Roudníkách, která vede ze
Šaferaye na náves.
Šaferay byl dříve ovčín, který se v průběhu
let změnil na 7 obytných domů. Komunikace,

o které píši, byla po celou historii Roudníků
pouze ušlapané nádvoří, mezidomí, které
přechází západním směrem mezi domy č.
p. 12, 20, 21 a 28 na straně jedné, a na druhé
straně č. p. 64 a 30 na náves. Nikdy zde
nebyl žádný povrch, který by zasloužil
pojmenování silnice. Vždy, když se tam

objevilo bláto, nasypala se tam škvára, drť
a podobné materiály. Nyní je všechno jinak.
Snímky před a po rekonstrukci hovoří samy.
Jaroslava Račáková
předsedkyně Osadního výboru Roudníky

XI. Zahradní slavnost Domu pokojného
stáří sv. Ludmily se opět vydařila
Ve čtvrtek 15. září se nám podařilo
po dvouleté covidové pauze uspořádat
tradiční zahradní slavnost u příležitosti
svátku svaté Ludmily, patronky našeho
Domova, a celostátního dne Charity, která
letos v ČR slaví stoleté výročí.

postaral Jan Mikula, kulturní zážitek nám
zprostředkovaly děti MŠ Chabařovice a žáci
ZUŠ Chabařovice. Velký potlesk sklidila
i píseň Život není náhoda, kterou nacvičily
společně s aktivizačními pracovnicemi
uživatelky našich služeb.

Tématem slavnosti byla Cesta kolem světa.
Zaměstnanci, uživatelé služeb i rodinní
příslušníci se oblékli do tematických
kostýmů a užili si uvolněnou atmosféru,
která vládla celým odpolednem.

Mezi čestné hosty usedl manažerský tým
Charity Ústí nad Labem v čele s ředitelkou
Bc. Martinou Jonášovou, dále pak starosta
města Mgr. Josef Kusebauch s manželkou,
arciděkan pan Mgr. Miroslav Šimáček
a náměstek primátora města Ústí nad
Labem Mgr. Tomáš Vlach. Pozvání také

O hudební doprovod k tanci i poslechu se
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přijali sousedé chabařovického Domu
s pečovatelskou službou a uživatelé Domova
Velké Březno spolu se zaměstnanci.
Velký dík patří především všem sponzorům,
dárcům a partnerům celé akce. V neposlední
řadě pak našim uživatelům za výzdobu
venkovních i vnitřních prostor a ukázku
výrobků, které vyrábějí v rámci pravidelných
denních aktivit.
František Kopa
Dům pokojného stáří svaté Ludmily

Setkání – komentovaná vycházka
Představení koncepce rozvoje jezera Milada v místě
území a sdílet s námi Vaši zpětnou vazbu,
která je pro dotažení koncepce zásadní.
Určitě bude také prostor pro Vaše dotazy
a nápady.
Na začátku setkání proběhne prohlídka map
Koncepční studie a Design manuálu a poté
se společně vydáme procházkou směrem
na hlavní pláž. Na průběžných zastávkách si
ukážeme, kde by navrhované věci měly stát
a jak by měly vypadat.
Více o projektu se dozvíte na webových
stránkách Vize Milada: 		
https://vizemilada.cz/
Martina Hutárová
mezinárodní tým Mandaworks - vize Milada

Zpráva kulturní komise
Dnes naposledy v tomto volebním období
se vám hlásím s informacemi o akcích, které
pro vás připravila kulturní komise.
24. 9. 2022 jsme se jako kulturní komise
s vámi rozloučili pozváním činohry Skaláček
z Tisé, herci nám předvedli komedii Světáci.
Představení bylo nádherné s výbornými
hereckými výkony, za které je obecenstvo
odměnilo obrovským potleskem.
Do konce roku 2022 jsme pro vás naplánovaly
ještě tyto akce:

8. 10. 2022 Roudníky: Václavská zábava
19. – 23. 10. 2022: Zájezd pro občany
na Šumavu
22. 10. 2022: Motoareál – kapela Desperádi
25. 10. 2022: Lampionový průvod
19. 11. 2022: Vánoční jarmark
26. 11. 2022: Adventní výtvarná dílna
v Roudníkách
28. 11. 2022: Rozsvícení vánočního stromu
3. 12. 2022: Mikulášká – Chabařovice
3. 12. 2022: Mikulášská – Roudníky

31. 12. 2022: Silvestr – KD Zátiší Chabařovice
Jménem kulturní komise ve složení: Jitka
Chládková, Jana Vernerová, Karla Pabiánová,
Jana Šromová, Táňa Karešová, Jarka
Račáková - se s vámi loučím a všem členkám
kulturní komise děkuji za spolupráci a velké
pracovní nasazení, které panovalo při
přípravách a konání kulturních akcí.
Jitka Chládková
předsedkyně kulturní komise
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Naše zahrada: Rajčatový rok
Letošní léto bylo pro rajčata ideální. Bylo
sice poměrně sucho, ale to vyhovuje právě
rajčatům, mají ráda suchý vzduch.
Jako
každou
sezónu
se
snažím
experimentovat. První pokus, který jsem
učinil, bylo zasazení dvou sazenic rajčat
na jedno místo. Ve dvojici jsem sazenice
pěstoval už ve truhlíku. A výsledek? Dvě
rajčata rostla úplně normálně, a tak jsem
místo čtyř vijanů na jedné rostlině měl osm
na dvou rostlinách z jednoho místa. Je to
námět pro pěstitele v malých zahrádkách.
Druhý směr experimentování bylo pěstování
v nádobách. Kdo nemá zahradu a má místo
jen na dvorečku, může pěstovat rajčata
v nádobách, například v kbelících. Já jsem
si objednal samozavlažovací květináče
50 x 50 cm a testoval jsem jak tyčová, tak

keříčková rajčata pod přesahem střechy.
Vždy dvě rostliny kousek od sebe v jednom
květináči, který jsem naplnil zahradnickým
substrátem a rostliny jsem dále přihnojoval.
Jak jsem již uvedl, výhodou je možnost
pěstování, když nemáme zahrádku, rajčata
mají v samozavlažovacích květináčích
ideální podmínky, můžeme je pěstovat
venku velice brzy (v případě mrazíků je
můžeme uklidit).
Musím však uvést i nevýhodu: když už
jsou rostliny velké, dokáží vysát zásobu
vody za jeden den a druhý den už vadnou.
V záhoně se nám to nestane. Kdo může
pěstovat rajčata i na záhoně, tak je pro něj
pěstování v nádobách vhodné k dozrání
nejranějších plodů.

Keříková rajčata v květináči
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Zdvojená rajčata v záhoně

Dále jsem zkoušel odrůdy odolné proti
plísni bramborové. Crimson crush jsou
dobrá rajčata běžné velikosti, cocktail crush
jsou menší, ale chuťově nijak nevynikala
a poslední rubilicious jsou nejmenší, ale
naprostými favority letošní sezóny. Jsou
lahodně sladká jako ovoce.
Tak se připravte na příští rok, pěstování je
zábava.
Na závěr ještě poznámka ke kompostování
v kompostéru. Problémem může být, že se
vám do kompostéru nastěhují myši, nebo
dokonce potkani. Vyřešil jsem to tak, že
jsem pod něj dal husté zinkované pletivo.
Hlodavci se tak dovnitř nedostanou.

Oranžová rajčata v květináči

Josef Kusebauch

Pletivo pod kompostérem

Rajčata v květináči

MĚSTO CHABAŘOVICE
Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice
e-mail: podatelna@chabarovice.cz, http://www.chabarovice.cz, tel.: +420475225396

Veřejná výzva
Tajemnice Městského úřadu Chabařovice vyhlašuje dne 15. 09. 2022 veřejnou výzvu
k přihlášení zájemců na funkci:

Pracovník přepážky pošty Partner Chabařovice
Druh práce:
• Příjem a výdej poštovních zásilek
• Prodej poštovních služeb a cenin
• Příjem a výprava zásilek do poštovní sítě
• informování a službách České pošty, s. p. a ČSOB Poštovní spořitelny
Místo výkonu práce:
• územní obvod města Chabařovice
Předpokládaný termín nástupu práce:
• ihned
Pracovní poměr, pracovní úvazek
• na dobu neurčitou
• DPP nebo DPČ, nepravidelná pracovní doba, vykrývání absencí zaměstnanců na hlavní
pracovní poměr
Hrubá mzda:
• 200,- Kč za hodinu odpracované práce
Další požadavky:
• zkušenosti s prací u České pošty, s. p. a znalost práce se systémem Apost výhodou
• zkušenosti s obsluhou zákazníků výhodou
• hledáme pracovitou, milou, komunikativní osobnost se zákaznickým přístupem
• vhodné pro časově nezávislé jako občasný přivýdělek
Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, kontaktní údaje (telefon, e-mail), datum a podpis zájemce
Výčet dokladů, které budou připojeny k přihlášce:
• strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a
odborných znalostech a dovednostech
Stránka 1 z 2
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ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky: do 17. 10. 2022
Adresa a způsob podání či zaslání přihlášky:
Přihlášku je možno podat osobně na podatelně městského úřadu l. poschodí, č. kanceláře 6
nebo zaslat na adresu Městský úřad, k rukám tajemnice, Husovo náměstí 183, 403 17
Chabařovice, obálku označte v levém horním rohu značkou „VV Pracovník přepážky pošty
Partner Chabařovice“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli veřejnou výzvu zrušit bez uvedení důvodů.

Ing. Věra Krepindlová, v. r.
tajemnice Městského úřadu Chabařovice

Zveřejněno:
Sejmuto:
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15. 09. 2022
17. 10. 2022
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město Chabařovice pořádá

8. VÁNOČNÍ
JARMARK
v KD Zátiší

19. listopadu
10-16 HODIN
(změna času vyhrazena)

MŮŽETE SE TĚŠIT NA:
prodej rukodělných vánočních dekorací, výrobků, cukroví...
doprovodný program a dílnu nejen pro děti

připravte se na advent a Vánoce u nás
23

Moto areál Chabařovice stále na plný
plyn
V Moto areálu Chabařovice se přes celé léto
konaly kulturní a sportovní akce, které jsme
pro vás připravovali již od konce února.
Samozřejmě, že nám počasí nebylo úplně
nakloněno, a to hlavně při rockovém
festivalu CHABA MUSIC NIGHT, nás to však
nerozhodilo, a tak za deště a za mokra se
hrálo a tancovalo.
A jaké byly závody v autokrosu? Kdo k nám

zavítal, může povyprávět. Celý den liják
jako z konve, a to doslova. A závodníci
a pořadatelé? Byli na svých místech a ani
nehnuli brvou. Mám kolem sebe opravdu
skvělý tým. Také to chvíli trvalo, dát tak
skvělou partu dohromady.

na příměstském táboře, který jsme pro ně
zorganizovali.
Martin Fridrich
Motoclub F Chabařovice

Dětský motokros Chabařovice jezdil
v týmu o 6 jezdcích, na závodech s licencí,
konaných po celé republice. Trénovali jsme
každou středu, a nejvíce se děti naučily
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