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Střípky z akcí kulturní
komise města Chabařovice

Motoareál
Chabařovice

Nový školní rok v
chabařovickém DDM

X. Zahradní slavnost v Domě pokojného
stáří sv. Ludmily
V Domě pokojného stáří sv. Ludmily se
ve čtvrtek 12. 9. 2019 konala tradiční,
v pořadí již X. Zahradní slavnost. Letos
proběhla tato slavnost ve stylu šedesátých
let 20. století a filmu Rebelové.
Uvolněná
atmosféra
vládla
celým
odpolednem, uživatelé Domu pokojného
stáří svaté Ludmily si mohli dopřát nejen
občerstvení a hudbu, kterou obstarala
skupina O. L. I., ale také spoustu zábavy
a bohatou tombolu. Své umění přijely
předvést břišní tanečnice Studia Karima

z Ústí nad Labem, barmanskou show
předvedl pan Martin Vogeltanz. Naši
zaměstnanci si také připravili vystoupení.
Mezi čestné hosty usedl manažerský tým
Oblastní charity Ústí nad Labem, v čele
s ředitelem- Ing. Rostislavem Domorákem,
starosta města Chabařovice Mgr. Josef
Kusebauch, pan farář Jiří Voleský a hejtman

Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Celou Zahradní slavností nás provázel
moderátor Jan Michalovič. Na závěr celé
akce vypustili zaměstnanci spolu s panem
ředitelem balónky s přáníčky našich
uživatelů.
František Kopa

„Okénko“ městské policie
Černá skládka

V dnešním okénku vás chceme informovat
o dění v našem městě očima našich
zasahujících strážníků.

Dopravní nehoda
Kršňákové

v

ulici

Na již evidované skládce (komunikace podél
trati z ulice Smetanova) byly nahlášeny
ostatky ovcí. Jelikož kdosi po zabijačce zhruba
osmi kusů ovcí nebyl ochotný zaplatit řádově
pár set korun za likvidaci zbytků a ponechal
je v tomto místě, byl ve spolupráci s Krajskou
veterinární správou ÚL zajištěn odvoz kadáver.
Krajská veterinární správa se ve spolupráci
s republikovou policií případem zabývá.
Kontrolní činností MP je známa doba vzniku
skládky. Jedná se o středu 14. 8. 2019 v čase
13.30 až 16.00 hodin. Bohužel místo nelze
zajisti nepřetržitou přítomností hlídky ani
území pokrýt záznamovými zařízeními, proto
žádáme o případné oznámení náhodného
poznatku z uvedené doby a blízkosti místa.

Marie

Dne 4. 9. 2019 v čase 13.25 hodin
do projíždějícího vozidla, ve kterém se
nacházely s řidičkou dvě malé děti, narazila
z boku jedoucím vozidlem obyvatelka domu,
před kterým se nehoda stala, ta však řidičský
průkaz nevlastní, navíc z dechové kontroly
jí byla naměřena hodnota 2,31 promile
alkoholu.
Pro spolupráci při usměrňování dopravy
a odklizení zbytků nehody na místě přítomni
hasiči SDH Chabařovice, kteří provedli úklid
vozovky a odstranění vozidla. Událost byla
na místě předána PČR dopravní nehody.
Obyvatelka domu, která způsobila dopravní
nehodu, byla na místě zadržena, a to z důvodu
trestného činu ohrožení pod vlivem návykové
látky. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění.
Městskou policií byl po asistenci u nehody
dále vyzván majitel vozidla Citroen k jeho
odstranění z místa.

Znečištěná vozovka asfaltem
Dne 23. 8. 2019 bylo nahlášeno na MP,
projíždějícími řidiči, znečištění silnice vrstvou
asfaltu. Po příjezdu na místo byla ihned
z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti
provozu přes HZS zajištěna přítomnost členů
SDH Chabařovice, dále PČR Chlumec. Mezitím,
co byla těmito složkami kyvadlově řízena
doprava, dále přítomný vůz správy a údržby
silnic odklí-zel vysypaný asfalt. V některých
místech již uježděný asfalt musel být dokonce
odtržen bagrem.
Ještě druhý den se obraceli řidiči znečištěných
vozidel na MP s žádostí, nebo pouhou
konzultací o možnou náhradu škody. Tito
lidé nechť se se svými požadavky obracejí
na společnost VHS.
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Labuť na jezeře Milada
Na základě několika přijatých oznámení
od břehů jezera Milada, kdy lidé pozorující
hladinu nerozeznávali předmět, který
má labuť umístěný na krku a snaží se jej
sama odstranit (lidé jej zaměňovali např.
za plastový kelímek, vlasec se splávkem či
jinými pastmi), bylo nutno tato oznámení
prověřit. Proto byl k tomuto účelu vozidlem
SDH Chabařovice dopraven člun zapůjčený
od Palivového kombinátu Ústí, s. p. Chceme
tak po všech zjištěních informovat veřejnost,
že jedna ze zde přítomných labutí je označena
Přírodovědeckou
kroužkovací
stanicí
Národního muzea z důvodu provedeného
očkování. Národní muzeum dále ve svém
vyjádření upřesnilo, že se jedná o vytipované
labutě, které jsou okroužkovány tzv.
kroužkovacím límcem s unikátním kódem.
Nejedná o nehodu, labuť není zraněna
plechovkou, drátem apod. Prosíme veřejnost,
aby v případě, že takovou labuť zahlédne
na jezerech Milada či Most, nevolala
záchranné stanice či městskou policii.

Osoba v kolejišti
Dne 18. 7. 2019 v 16:00 hod bylo přijato
na služební telefon MP oznámení od výpravčí
ČD, že jí strojvedoucí vlaku sdělil osobu
podivně se pohybující v kolejišti u Chabařovic
(9,5 km). Při výjezdu k místu byli požádáni
o pomoc i policisté z Chlumce, současně byl
vyrozuměn i dispečink ČD, kdy byly na tomto
úseku trati zastaveny vlaky.
Po krátkém čase v místě, kde trať míjí
zahrádkářskou kolonii, se podařilo nalézt
a přiblížit se k osobě sedící na patníku
u kolejiště. Tato osoba sdělila, že má sklony
k ukončení života. Po krátké rozmluvě tato
osoba následovala přítomné zasahující bez
odporu k přivolané RZS.
Josef Šittner

Město dostalo záchranářský člun
k zásahům na vodních plochách
Velký dík patří veliteli Městské policie
Chabařovice (MP) panu Šittnerovi, který
oslovil firmu MetallPlast Recykling s. r.
o. s žádostí o zakoupení záchranářského
člunu pro záchranné práce na vodních
plochách v katastru města Chabařovice.
Firma tak poskytla MP finanční dar ve výši
66.100,- Kč, za kterou byl záchranný člun
spolu s příslušenstvím pořízen. Tento
člun tak bude sloužit pro záchranné práce
na vodních plochách v katastru města, kde
jednou z největších vodních ploch je jezero
Milada. Nejedná se jen o záchranu tonoucích
osob z vodní plochy, ale i o záchranu zvířat.

MP v letošním roce již řešila několik výjezdů
k zásahům na vodních plochách, kdy musela
požádat o pomoc hasičský záchranný
sbor nebo Sbor dobrovolných hasičů
Chabařovice. Pořízený člun bude sloužit
i jednotce SDH Chabařovice pro případ
nenadálých událostí a nutných zásahů.
A jaká byla první slova místostarosty pana
Vernera, který se vrátil z testovací plavby?
„Ten člun je skvělý, zkoušeli jsme ho, co to
dá, a nepřevrátili jsme ho…“.
Jiří Hladík

Pozvání na
lampionový
průvod
Dne 25. 10. 2019 se uskuteční lampionový
průvod k příležitosti vzniku samostatného
československého státu.
Sraz je v 17.30 u pomníku T. G. Masaryka,
od kterého bude průvod pokračovat
do Motoareálu.

Přehled událostí za 1. pol.
roku 2019
Vítání
občánků

V první polovině roku 2019 řešili strážníci 396
událostí různého druhu.

Přestupky v dopravě:
Číslo

Porušení ust.

Celkový
počet

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Zákaz vjezdu
Zákaz zastavení
Překážka provozu
Stání v zákazu
Zákaz vjezdu NA
Stání na chodníku
Stání ve vjezdu
Stání v protisměru
Ostatní jednání

56
2
1
2
3
9
1
1
6

CELKEM

81

Pokud občané vidí, nebo jsou svědky, nějaké
protiprávní činnosti ve městě, prosím, aby
ihned vyrozuměli hlídku městské policie
na nepřetržitém telefonním čísle 725 062 547
nebo využili linku 156.
Josef Šittner

Ostatní události (pouze výčet):
Číslo

Porušení ust.

Celkový
počet

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Zjištěné závady
Dopravní nehody
Nález věcí
Odchyt zvířat
Přijaté oznámení na služebně
Přijaté oznámení telefonicky
Oznámení 156
Sražená zvěř
Žádost asistence (PČR, HZS, ZZS)

12
2
11
27
24
97
19
6
33

10
11
12

DPS
Doručení písemnosti
Výjezd na oznámení PČR

5
35
15

13
14
15
16
17
18
19

OZV
Veřejný pořádek
Občanské soužití
Majetek
Kouření na zastávkách
Trestné činy
Odpady

4
10
4
2
2
3
4

CELKEM

315

Rada města (RM) svým usnesením ze dne
2. 1. 2019 schválila znovuobnovení tohoto
obřadu, avšak od začátku platnosti této
služby občanům bylo podáno pouze 5
žádostí o zařazení dítěte do tohoto obřadu,
přičemž 3 dětem je v těchto dnech více než
rok.
RM tak na svém jednání 18. 9. 2019 rozhodla,
že nebude stanoven žádný minimální počet,
a že se tento obřad bude konat vždy 1 x
za rok pro děti narozené v uvedeném roce
(do konce října).
Vítání občánků proběhne v úterý 12. 11. 2019
od 10 hodin v obřadní síni MěÚ
Chabařovice.
Martina Průšová
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Jubilanti
květen - srpen 2019
Dragounová Hermína
Toběrný Milan
Kremr Antonín
Dudík Milan
Lokšan Petr
Hruška Josef
Dolejší Petr
Kopecký Václav
Vávrová Margit
Ptáčková Jana
Korábová Zlatuška
Kučerová Daniela

Výstavba nové dešťové
kanalizace v Roudníkách
Záměrem města do budoucna je obnovení
místních komunikací MK5-7 s kvalitním
povrchem a s možností parkování osobních
automobilů. Jedná se o obnovu 3 větví označené
jako MK 5, MK 6 a MK 7 s živičným a zčásti
dlážděným krytem v délce cca 255 metrů,
s 8 parkovacími místy a dešťovou kanalizací
v celkové délce 241 metrů (viz situační snímek).
Tato stavba navazuje na obnovu vodovodu
v r. 2018, realizovanou firmou SVS. Stavba je
rozdělena na dva stavební objekty: SO 101
Komunikace a SO 301 Dešťová kanalizace.
V první fázi bude realizovaná stavba SO 301
Dešťová kanalizace, která bude řešit odvádění
srážkových vod z veřejných zpevněných
ploch. Dešťové vody budou zachycovány

jímacími prvky zaústěnými do gravitačních
kanalizačních sběračů a takto zachycené vody
budou odváděny do koryta Modlanského
potoka. Na výstavbu kanalizace budou použity
obetonované betonové trubky.
Zakázka byla výběrovým řízením vysoutěžená
na částku 2 668 079,28 Kč. Zahájení prací se
předpokládá na konec listopadu a dokončení
stavby je plánované do března 2020. Město
Chabařovice společně se zhotovitelem stavby
svolá před zahájením stavby informativní
schůzku s místními obyvateli, které budou
stavbou dotčeni, a kde budou zodpovězeny
případné dotazy ke stavbě.
Petra Drbalová

Ptáček Karel
Vanžurová Božena
Horáková Hana
Pabián Vlastimil
Komárek Jiří
Plicková Milena
Horák Zdeněk
Pojer Ladislav
Hejda Jiří
Eflerová Alena
Jírová Milena
Nováková Jindřiška
Makalouš Michal
Schmidtová Marie
Trutenková Jana
Kočí Antonín
Zemanová Marie

In

David František
Puttichová Vlasta
Koudelková Marie
Hemzová Ludmila

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

Zápach byl tématem
na jednání ZM
Není člověka, který by o obtěžujícím zápachu
v Chabařovicích nevěděl, je to téma všech lidí jak
v hospodě u piva, tak doma, tak při sportování,
také na facebooku, a diskutovalo se o něm také
na jednání zastupitelstva města (ZM) v pondělí
16. 9. 2019. Byť představitelé města informují
v novinách, vyjadřují se i na facebooku, mluví

s lidmi, stále je živena představa, že radnice se
„smradem“ nic nedělala a nedělá. Není to pravda.
Zápach obtěžuje jak obyvatele Chabařovic,
tak i okolních měst a obcí. Osobně jsem
v kontaktu jak s místostarostou města Krupka,
se starostkou obce Přestanov, tak se starostou

města Chlumec, mluvili jsme o koordinovaném
postupu také na naší radě města, i na posledním
jednání ZM Chabařovice.
Všechny uvedené radnice stojí za svými občany,
a čekáme, až skončí správní řízení. To vede
Krajský úřad Ústeckého kraje s bioplynovou
stanicí ve Všebořicích, která prostřednictvím
zemědělců v okolí aplikuje na pole digestát
- hnojivo. Jak jsem již v novinách informoval,
obtěžující zápach je indikací toho, že „něco není
v pořádku“. Posuzuje se tak celá řada aspektů –

legislativní, technologické. Jinými slovy, zda se
jedná o výrobek či o odpad, zda je dodržován
technologický proces, jaké jsou vlastnosti
a složení používaných vstupních surovin, a další.
Dle aktuálních informací z KÚÚK bychom mohli
výsledek odvolacího řízení očekávat v řádech
týdnů. Cíl je jednoznačný – nejde tu vůbec o boj
proti bioplynové stanici, radnice má za cíl, aby
skončilo obtěžování zápachem. V této souvislosti
se nabízí podobná analogie – zápach lihovaru
v Trmicích. Nechci tak strašit obdobně dlouhým

procesem, který trval v případě lihovaru cca 6
let, ale nakonec se nepodařilo technologii vyladit
tak, aby lihovar mohl pokračovat.
Aby však dotčené radnice věděly, jaké další kroky
učinit v případě eliminace zápachu z digestátu
a jeho aplikace v okolí uvedených měst a obcí,
je třeba vyčkat, s jakým výsledkem správní řízení
dopadne. Podle toho pak budeme společnými
silami postupovat dál.
Jiří Hladík

Zrušení Infokanálu
Vzhledem k nákladnosti a zastaralosti tohoto
komunikačního kanálu města Chabařovice
směrem k občanům bude Infokanál k 31.
12. 2019 zrušen. Jako náhrada bude zatím
občanům nabídnuta od 01. 01. 2020 možnost
„Odběru novinek“ z webových stránek města
Chabařovice. Odběr novinek bude probíhat tak,
že se občan zaregistruje předáním své emailové

adresy městu. V případě, že bude na webových
stránkách vyvěšen nový dokument nebo
aktualita, automaticky půjde občanovi
do jeho emailové schránky informace o tomto
dokumentu nebo aktualitě.
Anketní lístek prosím vystřihněte a zašlete
na adresu Městského úřadu Chabařovice,

Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice, nebo
odevzdejte v podatelně Městského úřadu,
hlasovat je možné i na webových stránkách
města Chabařovice www.chabarovice.cz.
Anketa bude ukončena k 15. 11. 2019
Věra Krepindlová

Anketa
Vzhledem ke zrušení Infokanálu města Chabařovice k 31. 12. 2019 zjišťujeme váš zájem o
způsob předávání informací z města.
Označte křížkem, který ze zdrojů informací využíváte (můžete označit více možností):

o Sleduji webové stránky města.
o Jsem odběratelem novinek na facebooku.
o Informace získávám z úřední desky a plakátovacích ploch.
o Informace získávám z Chabařovických novin.

Pokud vás napadá další forma, kterou byste rádi využili, navrhněte:

o ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Město uvažuje o spuštění služby „Odběr novinek z webových stránek“ zasíláním na email,
uveďte prosím, zda byste o bezplatné využití této služby měli zájem:

o Nechci využívat tuto službu.
o Mám zájem o zasílání novinek na email.

Před spuštěním této služby budeme případné zájemce informovat o možnosti registrace
emailové adresy pro příjem novinek a informací.

Střípky z akcí kulturní komise města
Chabařovice
Dne 24. 8. 2019 se konala na koupališti akce
„Letní párty víc než čekáte“, hrála kapela
Desperádi, probíhaly soutěže, při kterých bylo
rozdáno 100 žetonů na pivo pro dospělé, pro
děti byly připraveny atrakce jako skákací hrad,
kreativní koutek, malování na obličej a další
zábavné hry. Děti dostaly bonbony a další
dárky. Vítězové v dospěláckých soutěžích měli
jistě radost z hodnotných cen, kterým bylo
plzeňské pivo. O moderování Letní párty se
postarali Jiří Hladík a Jitka Chládková.
Na přípravě se podílely všechny členky kulturní
komise (Jana Šromová, Karla Pabiánová, Táňa
Dědovská, Jana Vernerová). Touto cestou
bych ráda poděkovala všem členkám kulturní
komise a hlavně Janě Vernerové za přípravu
a organizaci akcí pro děti.
Na této akci byla uspořádána anketa.
Tématem bylo: Jaké kulturní akce byste chtěli
v Chabařovicích navštívit? Nejvíce si přejete
„letní kino“. Tato akce je již na příští rok
v přípravě. O ostatních akcích vás budeme
informovat.
Další akcí byl 30. 8. 2019 koncert skupiny ABBA
Revival, zpívalo se, tančilo se a byla výborná
atmosféra. Koncert se povedl.

V rámci ankety na Letní párty jste ve svých
reakcích požadovali větší informovanost
o akcích. Plakáty najdete ve vitríně vedle
bývalé cukrárny, a pokud někdo do druhého
dne po vyvěšení plakátů na plakátovací
plochy plakát nestrhne a nezničí, tak
i na plakátovacích plochách. Plán akcí na celé
pololetí je také v Chabařovických novinách,
vyhlašují se rozhlasem. A jsou ve výlohách

Dne 7. 9. proběhl koncert Bryana Gandoly.
Přestože byla menší účast, koncert proběhl
v úžasné atmosféře, tančilo se, zpívalo se
a na závěr koncertu proběhla autogramiáda
a focení.
obchodů.
A na co se ještě do konce roku můžete těšit?
V minulém čísle Chabařovických novin jsme
přinesli program akcí. Připomínáme vám z něj:
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Vánoční koncert Waldy s kapelou MALEVIL
BAND, který se bude konat 24. 11. 2019. Zazní
písně Waldemara Matušky. Lístky na toto
vystoupení si můžete zajistit jako vždy u paní

Kučerové na MěÚ.
Tradiční akcí pak bude již 6. Chabařovický
vánoční jarmark, který proběhne v sobotu 23.
listopadu v KD Zátiší. Dýchne na vás vánoční
atmosféra, můžete si nakoupit dekorace i řadu
ručně vyráběných dárků.
Jitka Chladková

Prázdninové a poprázdninové dny SDH
Chabařovice
Konec letních prázdnin si dobrovolní hasiči
z SDH Chabařovice zpříjemnili v německém
městě Rudolstadt. Ve své podstatě se jednalo
o hasičský dětský tábor. Organizátoři byli
připraveni na 5 000 osob. Pro představu, zázemí
v podobě nejdůležitějšího místa takovéhoto
tábora je samozřejmě jídelna, která nás svou
velikostí překvapila. Její rozměry byly
100 x 50 m, a těch nejdůležitějších (kuchařů/
kuchařek) bylo na 500. Účelem tohoto tábora
byla přípravná cvičení, která mají připravit
hasiče na chvíle mimořádných událostí, resp.
kdyby došlo k velké živelné katastrofě, je
potřeba, aby byli v rámci možností všichni
dobře sehraní.
Na každý den byl připravený program pro
všechny zúčastněné děti. Naši mladí hasiči
navštívili např.: zábavní park, krápníkovou
jeskyni Feengrotten, koupaliště, zámek, štolu
a absolvovali prohlídku města Rudolstadt. Naši
hasiči se zúčastnili „bojovky“, ve které získali 5.
místo, i přesto, že o historii německého města
Rudolstadt nevíme mnoho. Tímto ještě jednou
všem gratuluji!
Jako každý rok, tak i letos v září se
v
chabařovickém
chatovém
kempu,
odehrál hasičský tábor, kterého se spolu
s chabařovickými hasiči zúčastnili také hasiči
z THW Pirna. Letos se k nám přijelo podívat 25
přátel z německých řad. Spolu jsme podnikli
výlet do hlavního města Čech, Prahy. Byli
jsme rozdělení do dvou skupin, na německou
a českou. Každá skupina měla svou průvodkyni,
od které jsme se dozvěděli mnoho, pro nás
nových a zajímavých, informací. Proběhla
návštěva Pražského hradu, Karlova mostu
a Václavského náměstí. Tato akce byla z části
hrazena z nadačního fondu Severočeská voda.
Ještě v témže měsíci se zástupci SDH
Chabařovice a města Chabařovice zúčastnili
oslavy 25. výročí THW Pirna. Oslava proběhla
na jejich hasičské základně. V rámci oslavy
došlo k poděkování všem čestným členům
a k předání nového automobilu.
Doufám, že jsme dětem zpříjemnili konec
letních prázdnin, těším se na novou sezonu.

Jana Vernerová
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Prázdniny a zahájení školního roku v ZUŠ
Než začaly letní prázdniny a čas dovolených,
rozloučili jsme se se školním rokem trochu
netradičně. Tentokrát si děti došly pro
vysvědčení na plochou dráhu, kde na ně
čekali učitelé, občerstvení a hry. Účast
i přes velmi horké počasí byla hojná.
Velké poděkování patří panu učiteli Jirkovi
Straňkovi a paní učitelce Zuzaně Čajkové,
kteří společně připravili přes 200 párků
v rohlíku. Tato akce byla zároveň naším
posledním setkáním před létem.
Během prázdnin byly v ZUŠ vymalovány
chodby, přičemž jsme zvolili trochu
netradiční barvy, které ve výsledku úplně
změnily celkový dojem školy. Doufáme,
že i v budoucnu budeme dále schopni
vyučovací prostředí zkrášlovat tak, aby se
u nás děti i rodiče cítili dobře.
Tradiční letní akcí bylo soustředění
tanečního oboru ve Starých Splavech. Letos
to bylo 70 dětí a opět jsme si společný
týden náležitě užili. Fotografie i videa
z akce můžete zhlédnout na facebooku (pod
profilem Táňa Dědovská).
Během léta jsme pracovali na možnostech
kurzové výuky pro děti mladší 5 let a pro
dospělé. Nakonec se podařilo nabídnout
kurzy ve více zajímavých odvětvích (přehled
kurzů najdete na webu školy a na facebooku
ZUŠ Chabařovice).
Školní rok po zahájení je již v plném proudu.
Kalendář je naplněn mnoha akcemi. Tou
nejbližší je muzikál „Včelí medvídci“, který
uvedeme pro velký úspěch ještě jednou, a to

29. 10. 2019 a 30. 10. 2019
Neváhejte ani chvíli a přijďte se s námi
vrátit v čase. Tradičně připravujeme
příměstský tábor v Chabařovicích.
Na vlastní kůži si vyzkoušíte
být divadelní postavou,
společně si zatančíme,
vyrobíme výtvarné předměty
a domů si odnesete
nejen památeční tričko.

Celý den je zajištěn
pitný režim a jídlo
Cesta do pravěku za 600 Kč
PŘIHLÁŠKY NA ARTCAMP k vyzvednutí v 1. patře ZUŠ u kanceláře
608(6) 375 303, zuschabarovice@volny.cz

22. 10. od 17:30 v KD Chabařovice. V muzikálu
se představí žáci tanečního oboru
a pěveckých tříd. Rekvizity a kulisy vyrábělo
výtvarné oddělení. Následující den 23. 10.
jsme pozváni představit tento muzikál
do Petrovic pro MŠ a ZŠ.
Další větší akcí, kterou pořádáme, je
Výstava betlémů v kostele Nanebevzetí
panny Marie v Chabařovicích. Zahájení
výstavy s vánočním koncertem žáků
a tradičním občerstvením v podobě cukroví
a teplých nápojů se připravuje na 8. 12.
od 15:00. Kostel bude následně otevřen pro
veřejnost v celkem 5 dnech. Tyto dny budou

zveřejněny na webu školy a na plakátech,
které také budou na informačních kanálech
a plochách města. Výstava je spoluprací
mnoha organizací, zapojí se školky, základní
školy a domovy seniorů z blízkého okolí.
Na podzimní prázdniny chystáme tradiční
Artcamp, tentokrát na téma „Cesta
do pravěku“. Děti si vyzkouší taneční,
literárně-dramatický a výtvarný obor.
Výrobky si děti budou moci odnést
domu. Akce je pořádána s podporou
města Chabařovice a bude se odehrávat
v prostorech základní školy v Masarykově
ulici.

Základní umělecká škola Chabařovice, okres Ústí nad Labem
odloučená pracoviště v Chlumci a Libouchci

KURZY v ZUŠ
TANEČNÍ RADOVÁNKY PRO DĚTI DO 4 LET
Kurz je určen pro děti od cca 2 let, bude probíhat 1x týdně 60 min. a děti mohou
být v doprovodu rodičů.
Kurzovné je 1 200,- na pololetí (240,- měsíčně).
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
Kurz bude probíhat 1x týdně 120 minut v keramické dílně ZUŠ.
Každý účastník si může výrobky odnést domů.
Kurzovné je 5 200,- od října do května vč. materiálu (650,- měsíčně).

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
Kurz je určen pro všechny věkové kategorie i nesportovce bude probíhat 1x
týdně 60 minut. Cílem je rozhýbání celého pohybového aparátu.
Kurzovné je 1 600,- na pololetí (320,- měsíčně).

FILMOVÁ A MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA
Kurz je určen pro všechny věkové kategorie a bude probíhat 1x týdně 120 minut na
iPadech. Na konci kurzu budete umět ovládat několik programů na úpravu
fotografii, videií, hudby a stříhání.
Kurzovné je 2 640,- s vlastním iPadem a 3 440,- se zapůjčeným iPadem od října do
května (330,- měsíčně s vlastním iPadem a 430,- měsíčně s zapůjčeným).

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
Kurz je určen pro dospělé všech věkových kategorií 1x týdně 60 minut. Cílem
kurzu je protáhnutí celého pohybového aparátu, udržení fyzické kondice,
posílení svalstva, správné držení těla a zad. Cvičení bude na balančních míčích,
posilování s gumou, paličkami a mini ball.
Kurzovné je 1 600,- na pololetí (320,- měsíčně).

HUDEBNÍ KURZY
Kurz výuky hudebního nástroje či zpívání 1x týdně 45minut. Možnost výběru 10-ti nebo 20-ti
hodinové kurzu.
Kurzovné je 2 600,- 10-ti hodinový kurz a 5 200,- 20-ti hodinový kurz.
(260,- za hodinu, možnost zapůjčení hud.nástojů pokud má škola k dispozici).

PŘIHLÁŠKY JSOU K DISPOZICI V KANCELÁŘI ZUŠ A NA WEBU ŠKOLY

E-mail: zuschabarovice@volny.cz Tel.: 608 375 303

Pro otevření kurzu musí být min. 5 zájemců

Od letošního školního roku jsme v našich
řadách přivítali novou paní učitelku
výtvarného oboru Petru Hilasovou. Během
prvního týdne vyučování vytvořily děti
pod jejím vedením krásné práce, které
zdobí prostory školy. Tyto krátkodobé
výstavy se budou obměňovat během celého
školního roku. Dále se děti zapojí do soutěží
a přehlídek vypsaných pro výtvarný obor.
Pěvecké oddělení čeká úplně nová zkušenost.
Natáčení klipu k písni „Léto na stráni“,
kterou žáci nazpívali společně s autorem
Mílou Ivanem. Píseň byla nahrána již na jaře
v nahrávacím studiu a zveřejněna na našich
stránkách, a dokonce byla v letních měsících
hrána na Rádiu Junior. Klip se bude natáčet
u jezera Milada a následně ho zveřejníme
na webu a facebooku školy. Žáci hudebního
oboru se letos chystají na soutěže ve hře
na klavír, kytaru a housle. Školní kolo bude
probíhat na jaře a postupující žáci se mohou
probojovat až do celostátních kol.

podpořit vánoční atmosféru na mikulášskou
oslavu do Roudníků, navštívíme domovy
seniorů a uspořádáme koncert pro žáky ZŠ.

www.zuschabarovice.cz a nejbližší akce
je vyvěšena na informační tabuli před
budovou ZUŠ.

Dále nás čekají třídní koncerty, taneční
soutěže, přehlídky a mnoho dalšího. Všechny
naše akce jsou zveřejněny na stránkách

Táňa Dědovská

Základní umělecká škola Chabařovice, okres Ústí nad Labem
Husovo náměstí 17, 403 17 Chabařovice

VČELÍ MEDVÍDCI se vracejí

22. 10. 2019 v 17:30 KD Zátiší v Chabařovicích
Nemohli jste se dostavit na premiéru či toužíte vidět muzikál
ještě jednou? Máme pro Vás dobrou zprávu.

Pro velký úspěch opakujeme muzikál v podání žáků ZUŠ.
Uvidíte žáky hudebního i tanečního oddělení.
Kulisy vytvořilo výtvarné oddělení.
Těsíme se na Vás !!

Před Vánoci se budeme tradičně podílet
na vánočním jarmarku v Chabařovicích
a rozsvícení vánočního stromku. Přijedeme
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Nový školní rok v chabařovickém DDM
Léto plné táborových zážitků je již za námi
a s novým školním rokem zahájila činnost
i řada kroužků Domu dětí a mládeže
v Chabařovicích. V nabídce zůstaly dětmi
ověřené a oblíbené kroužky, např. Vaření
a pečení pro děti, Elektronická dílna,
Sportovní hry nebo Klubík a Hejbásek, který
probíhá v dopoledních hodinách, a je určen
pro maminky (tatínky) s dětmi na mateřské
dovolené.

Naší velkou radostí je prostor pro kroužek
Klubík a Hejbásek pro naše nejmenší děti
s rodiči. Právě „finišujeme“, stěhujeme,
pokládáme koberec, navážíme vybavení.
Pokud vše bude fungovat podle představ
a všem bude vyhovovat, budeme moci,
nejen pro rodiče nejmenších dětí, připravit
a nabídnout i další aktivity a služby.
Sledujte proto webové stránky www.ddmul.
cz pracoviště DDM Chaba, kde zveřejňujeme
všechny aktivity. Rovněž nás najdete
na Facebooku – DDM-Chabařovice, kde
novinky a zprávy z akcí zveřejňujeme.

Nově přibyl oblíbený kroužek Věda nás
baví, který v předchozích letech fungoval
samostatně v základní škole. Kroužku
zůstala stejná lektorka i zázemí v ZŠ, které
umožňuje vyzvedávat děti z nejmladších
ročníků ve školní družince a po kroužku je
vracet do družinky zpět. Děti tak mohou
využívat zájmové kroužky, aniž by to časově
zatěžovalo rodiče.
vede Veronika Rohlíčková v DDM na Husově
náměstí a jak název napovídá, šikovné ruce
dětí, spolu se skvělými nápady a vedením
lektorky „Verči“, dokážou krásné věci.

Stejně funguje i kroužek Modelář, kde děti
zhotovují různé výrobky, které rozvíjí jejich
šikovnost, představivost i jemnou motoriku,
pod vedením lektorky Klárky Pavkové
z klanu úspěšných raketových modelářů
z Krupky.

Děti, které se rády hýbou, mohou využít,
rovněž v čase družinky, kroužek Rozbal to!,
který probíhá pod vedením Šárky a Adrianky
Šrámkových v tělocvičně ZŠ. Tento kroužek
má i navazující kategorii pro starší děti,
zejména dívky, které se rády hýbou v živých
rytmech moderní hudby. Kroužek rovněž
probíhá v tělocvičně ZŠ.
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Z dalších novinek, také pro starší
děti, je kroužek Šikovné ruce, který

Novinkou pro chlapce i dívky je kroužek
Geocachingu vedený netradiční formou.
Děti se schází 1x za 14 dní ve středu, kde
u počítače a map plánují, které „keše“ by
chtěly najít a rozluštit. Následující týden
je pak celodenní sobotní výlet právě na ta
naplánovaná místa a „keše“. Děti se tak učí
nejen orientaci na mapě, ale i plánování,
vyhledávání tras a dopravních spojů. Učí se,
dělat si „záložní plán“ na cestu a vzájemně
spolupracovat.

Mezi naše nejbližší akce patří kurzy Nordic
Walkingu (kondiční chůze), které jsou
připravovány na některá z víkendových
odpolední a jsou určeny dětem i dospělých,
případně rodinám, které chtějí začít trávit
čas společně, při společné aktivitě.
Dvoudenní výlet nás čeká v době podzimních
prázdnin. Na hradu Hauenštejn na nás
čeká dost zábavy, noční hra, hradní strava
i lože v podkroví Hauenštějna. Najdete jej
pod názvem Podzimky na Hauenštejnu. Ani
na jarní prázdniny nezapomínáme. Již máme
zarezervovaný objekt v Desné v Jizerských
horách, cca 300m od lyžařského střediska
Černá Říčka. To však neznamená, že to
budou prázdniny jen pro lyžaře. Program
bude samozřejmě připraven i pro nelyžaře.
Tento tábor bude otevřen k přihlašování
po
podzimních
prázdninách,
tedy
na přelomu října a listopadu a nejdete jej
pod názvem Koulovačka v Černé Říčce.

Alena Pilnajová

EU peníze školám
1. 9. 2019 vstoupila naše škola do pokračování
projektu EU peníze školám.
Tentokrát jsme byli odvážnější a pořídili
jsme pro žáky dvacet tabletů, které
obohatí vyučování. K dispozici je také
školní asistent, kariérní poradce a nově
speciální pedagog. Školní asistent pomáhá
pedagogům při úkonech, které se netýkají
přímo vyučování, a umožňuje jim, aby měli
více času na přípravu na vyučování a další
učební aktivity. Kariérový poradce vede
zase pohovor se žáky deváté třídy, aby

se společně zamysleli nad jejich dalším
pracovním směřováním. Speciální pedagog
má pomoci dětem při přechodu z mateřské
školy na základní školu a také se zaměří
na žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Může pomoci například
s rozvojem řeči, která je v procesu učení
klíčová, pomáhá odstranit oslabení dílčích
funkcí, které jsou důležité pro zdravý rozvoj
dítěte.
Tento projekt není podmíněn žádnou
spoluúčastí ze strany zřizovatele, proto
jsme rádi, že můžeme žákům naší školy
dopřát tento „nadstandard“ bez zátěže
městské pokladny.
Jiří Morávek

Motoareál
Chabařovice

Jste srdečně zváni do Motoareálu, kde na Vás
čekají jak zážitky adrenalinové, tak řada akcí
kulturních, společenských, sportovních.
Co už proběhlo:
28. 9.

se jel pátý závod Autocross Cupu

21. 9.

se konal již 6. ročník JAWA – ČZ srazu

Zprávy od zubařského křesla
Ordinace zubní lékařky v průběhu října přivítá
svého pětistého pacienta, který úspěšně
uzavře první vlnu nabíraných pacientů ze
začátku června.
Aktuálně objednáváme na konec ledna
a chtěli bychom všem našim současným
a budoucím pacientům poděkovat za milé
přijetí do města.
Pro ty, na které se ještě nedostalo, máme
dobrou zprávu. Další nábor pacientů
proběhne přibližně začátkem února, kdy
plánujeme doplnit naší kartotéku o několik
desítek zájemců.
Bližší informace upřesníme v příštím
vydání Chabařovických novin, na našich
facebookových stránkách a na webu ordinace
www.roseadent.cz.
Budeme se na vás těšit!
Markéta Benešová

… a co na Vás do konce roku ještě čeká:
19.10.

Autocross CUP 2019

26.10.

Hudební večer v Pivnici 13

9. 11.

Autocross CUP KAPR

23.11.

Hudební večer v Pivnici 13

14.12.

Hudební večer v Pivnici 13

Sledujete aktuality, fotky a řadu dalších
zajímavých příspěvků na našem facebooku:
@motoareal.chabarovice
Martin Fridrich
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Odpadková revoluce. Kdo nebude třídit,
Ministerstvo životního prostředí dopsalo
dlouho očekávaný zákon o odpadech. Mezi
chystané novinky patří dražší popelnice,
kamery ve sběrně či konec nádobí na jedno
použití. Hlavní cíl je celkem jasný. Černá
popelnice na směsný odpad by měla být co
nejprázdnější a mělo by se jich vyvážet co
nejméně. Cesta k cíli však bude složitá.
Zákon například postupně zvedá poplatek
za skládkování – až na víc než trojnásobek
v roce 2030. Obce budou podle ministerstva
vyšší cenou za skládkování motivovány
vyprodukovat méně odpadů. Tak budou
motivovat lidi, aby toho méně vyhodili a víc
třídili.
Hlavní „motivací“ bude placení podle
skutečně vyhozeného množství odpadků.
Zjednodušeně řečeno, obec by měla mít
přehled, že například obyvatelé konkrétního
vchodu do domu naplňují konkrétní
popelnici. Jednou měsíčně by na základě
váhy, objemu či počtu popelnic obec určila
cenu za odvoz.
V zákoně jsou další novinky. Sběrny budou
pod kamerami, aby tam už nikdo nevozil
víka od kanálů. Radnice bude moci snadněji
zlikvidovat odpad načerno navezený
do hal, který je teď problémem. „Nově bude
zavedeno od roku 2025 třídění textilu,“
připomíná Ondřej Charvát z tiskového
odboru ministerstva životního prostředí.
Experti zákon hodnotí vesměs pozitivně.
„Byl bych rád, kdyby už to bylo. Odpadový
zákon u nás chybí už asi 10 let,“ uvedl Bedřich
Moldan z Univerzity Karlovy. Jen pirátská
poslankyně Dana Balcarová se obává,
že ministerstvo podlehne všemožným
lobbistům odpadových firem.
Ve stejné době přichází ještě jedna změna,
byť není přímo v tomto zákoně. Do dvou
let musí každá země EU vymyslet, jak
omezí spotřebu jednorázového plastového
nádobí. Ta musí klesnout v roce 2026.
Ministerstvo
nyní
přelomový
zákon
o odpadech poslalo do Legislativní rady
vlády. Text je rozsáhlý, MF DNES sepsala
hlavní změny včetně výše zmíněných
v bodech:

1. Popelnice na textil
Od roku 2025 se na veřejných prostranstvích
povinně objeví kontejner na textil. Barva
není dosud jasná. „My se budeme
do začátku platnosti povinnosti
snažit barvu kontejnerů na textil
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sjednotit,“ ujišťuje Petra Roubíčková
z ministerstva životního prostředí.

2. Co vyhodíte, to zaplatíte
Nově půjde vybírat za odpad dle
vyprodukovaného množství. Nicméně je to
na dobrovolnosti obce, zda systém takto
nastaví.
„Pokud nebude stačit dát lidem blíž
kontejnery a zavést třídění bioodpadu,
mohou obce přejít k poplatku za komunální
odpad podle množství,“ vysvětluje expert
na odpady Ivo Kropáček z Hnutí Duha. Další
motivací pro obce bude i takzvaná třídicí
sleva. Pokud obec splní recyklační limity,
nezvýší se jí skládkovací poplatek. Může to
pak zohlednit u místních poplatků.
Zákon zároveň zakazuje dvojí zpoplatnění,
na které si dnes lidé často stěžují. Týká se
třeba lidí, kteří dnes platí za odpad tam,
kde jsou trvale hlášeni, ale reálně žijí jinde
a tam platí také.

3. Víc vytříděného bioodpadu
Předloha
motivuje
více
k
třídění
biologického odpadu, tedy například toho
z kuchyně či zahrady, protože v tom mají
Češi zatím rezervy. Nádoby na bioodpad by
měly být dostupnější.

Další paragraf ukládá i podnikatelům,
v jejichž provozovnách odpad vzniká, aby
umožnili jeho třídění. Typicky to znamená,
že by nádoby všech barev včetně bioodpadu
měly být u obchodů – třeba s ovocem
a zeleninou, kde vyhazují zkažené přebytky.

4. Kamery ve sběrnách
Po vykupování na občanku jde o další
opatření proti zlodějům někdy přezdívaným
„magneti“, kteří vyrvou dopravní značku či
víko kanálu a vezou je do sběrny. Majitelé
sběren budou muset povinně provoz
vybavit kamerami a záznamy uchovávat
po dobu třiceti dnů.
Dnes se sběrny často hájí, že podezřelý
odpad už leží na hromadě roky a v době,
kdy ho někdo přivezl, ještě neexistovala
povinnost ukázat občanku. Kamery by měly
účelovou obhajobu vyvrátit.

5. Odpadová osvěta
Zákon obcím přikáže vydávat něco jako
„výroční zprávu o odpadech“. Budou muset
občany informovat, kolik stála likvidace
jednotlivých druhů odpadů a kolik jich
obyvatelé města vyprodukovali. Má to být
druh osvěty, protože každý si pak uvědomí,
kolik vyvezení „jeho“ odpadků stálo.

zaplatí o dost víc než dnes!
6. Boj s navážením odpadů
Zákon dává jasné pravomoci starostům,
aby
mohli
uklidit
černé
skládky.
Nejproblematičtější „černé skládky“ jsou
teď haly s polským odpadem vyskládaným
až po střechu.
Postup je podle zákona jasný: obec
s rozšířenou působností vyzve vlastníka
pozemku (který v tom může být i nevinně)
k úklidu. Když to nepomůže, úředníci mohou
vstoupit na pozemek a uklízet. Náklady pak
naúčtují původci odpadu, pokud ho usvědčí.
Zákon dává obci možnost zahradit vjezd,
aby se tam už další odpad nevozil.

7. Cíle a ideály
Aby zákon lidi ještě víc motivoval, zavádí
několik jasných cílů, jak se má množství
směsného odpadu postupně ztenčovat.
V roce 2035 by se mělo až 65 procent dnešního
komunálního odpadu recyklovat. Jinými

slovy, pokud je v modelovém kontejneru
metrák odpadu, tak 65 kilogramů z něj by se
mělo nově přesunout do tříděného odpadu
a do recyklační linky.
V roce 2035 by se jen desetina komunálního
odpadu měla posílat na skládku. To je
hodně odvážný cíl, protože dnes tam končí
47 procent komunálního odpadu. Zároveň
od roku 2030 bude platit zákaz vyvážení
recyklovatelného odpadu na skládky.

8. Zákaz jednorázového nádobí
Není to přímo v tomto zákoně, ale protože
se zákazem plastového nádobí na jedno
použití počítá evropská směrnice z června
letošního roku, také nás nemine. Do této
kategorie spadají i různé plastové
vaničky, ve kterých se prodávají potraviny.
Mimochodem, Evropskou unii k akci vede
hlavně to, že plastový odpad čím dál víc
znečišťuje moře.

Proto je evropská směrnice výslovně
zaměřena na „plasty na jedno použití, které
se nejčastěji nacházejí na plážích“.
V roce 2021 by měl každý stát EU navrhnout,
jak se s těmito plasty vypořádá, a výrazně
by měl omezit jejich spotřebu v roce 2026.
Některé plastové nádobí už bude od roku
2021 zakázané uvádět nově na trh.

Jakub Pokorný, Alžběta Šimková
Článek ze dne 25. 8. 2019 přetiskujeme
v plném znění s výslovným souhlasem
redakce vydavatelství MAFRA a. s.
Zdroj: h t t p s ://w w w . i d n e s . c z/z p r a v y/
domaci/odpad-trideni-zakon-skladky-halysber-kamer y-popelnice-pla s t y-papir ysmesny.A190820_135409_domaci_pmk

Něco tomu chybí a chtělo by to něco...
Architektonická kancelář Tečka uspořádala v KD
Zátiší setkání s občany na téma revitalizace
náměstí a prostor po evangelickém kostelu.
Setkání zahájila Ing. arch. Jitka Žambochová,
která poděkovala vedení města za to, že
přemýšlí a umožňuje dialog o budoucnosti
a vzhledu města. Poté nastínila program
setkání a předala slovo Mgr. Martinu Krskovi
z Muzea města Ústí nad Labem.
Zajímavá přednáška o minulosti a násilné
katolizaci
obyvatel
Chabařovic,
přešla
ve srovnání významné úlohy Chabařovic a Ústí
nad Labem v počátku devatenáctého století,
kdy Chabařovice měly 1300 obyvatel a Ústí nad
Labem 1700 obyvatel. Mgr. Krsek zakončil svou
přednášku výzvou chabařovickým občanům
k poskytnutí informací, fotek, předmětů ze
zbouraného evangelického kostela, čehož se
aktivně chytil jeden z posluchačů, který ukázal
vzorek původní dlažby.
Ing. arch. Luboš Klabík shrnul přednosti
a aktuální stav Chabařovic z pohledu architekta.
všude je blízko do přírody

Hlavní myšlenkou setkání s občany bylo získat
informace o tom, jak si občané prostory náměstí
a bývalého evangelického kostela pamatují, jak
je vidí dnes, co se jim líbí, co nelíbí, co očekávají,
co požadují, co potřebují a jaké řešení by
Chabařovicím přineslo přidanou hodnotu jako
místa pro život a setkávání. Zde dostali prostor
občané, kteří vzpomínali a prezentovali vlastní
náhled na architektonické potřeby a řešení
zmíněných ploch.
Zazněly návrhy jako: vzpomínka na kostel,
vodní prvek, tržnice atd. Všichni se shodli
na tom, že „něco tomu chybí a chtělo by to
něco“. Bude nelehkou úlohou architektů, aby
takto definované zadání správně uchopili
a v Chabařovicích vzniklo něco hezkého
a zároveň účelného.
V KD Zátiší se jednalo o budoucím vzhledu
a potřebách města, proto byla trochu
zarážející malá účast mladých lidí, jichž se tato
budoucnost týká. Převážnou část posluchačů
tvořili pamětníci důchodového věku, kteří
architektům přispěli vzpomínkami na město.

kompaktní charakter města s vodní
plochou na každém kroku
historie zalitá pod asfalt, která stačí jen
vytáhnout na povrch

Zbyněk Tichý
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Pověsti z Chabařovic a okolí (4)
Vynikajícím zdrojem regionálních pověstí je
publikace z roku 1929 od Rudolfa Hübnera
s názvem „Heimatkunde des Bezirkes Aussig
- die Sagen / Vlastivěda ústeckého okresu
- pověsti“. Tuto publikaci vydal Ústeckochabařovický spolek učitelů.
Je třeba říci, že většina pověstí není příliš
veselých. Autor Hübner pověsti Ústeckochabařovického okresu tematicky řadí
do následujících kategorií - obři a skřítci,
duchové
(vodní,
lesní
atd.),
pověsti
o pokladech, o čertech, o zkamenělých lidech,
o neklidných duších, pověsti o smrti a věčnosti,
o rytířích. Mnoho pověstí se váže k válkám
nebo epidemiím moru.

Dnes pro vás mám ještě dvě pochmurné
pověsti z Chabařovic. Poté se již budeme
věnovat pověstem z blízkého a vám známého
okolí.
Kolem chabařovického kostela byl dříve
hřbitov. Za kostelem rostla z jedné strany
bezinka. Pod ní byl pochovaný mladík, jehož
tělo prý ještě mnoho let po smrti zůstávalo
neporušené. Bylo proto potřeba znovu ho
pochovat.
Mnohé duše v hrobě nemohou nalézt pokoj
a neklidně se potulují po okolí. V Chabařovicích
se vyprávělo, že také kolem chabařovického
kostela se jedna taková neklidná duše
pohybovala a strašila kolemjdoucí.
A nyní dvě pověsti vztahující se k šachtám
u Chabařovic:

Alžbětina šachta (Elisabethschacht)
otevřena roku 1858
Na této šachtě prý pracoval muž, který měl
nádherného syna. Oba pracovali na stejné
jámě. Jednoho dne byl syn v šachtě zavalen.
Otec ho hned nechal hledat, ale veškerá
námaha byla marná. O tři měsíce se sám vydal
s kamarády, aby místo pořádně prohlédli.
Dva dny se snažili, ale žádné tělo nenašli.
Třetího dne konečně uslyšeli tichý zpěv. Báli se
a mysleli si, že je to šachetní strašidlo. Zpěv se
však stále zesiloval až do doby, než v jednom
prostoru šachty našli na stěně ptačí klec se
slepým kanárkem. V tomto prostoru našli také
mnoho mrtvých těl, avšak hledaného syna mezi

nimi nenašli. Otec smutně pronesl: „Všechny
najdeme, jen mého syna ne!“ Potom šel ten
starý muž domů, brečel a žalem onemocněl.

Albertova šachta
u Tuchomyšle

(Albertschacht)

otevřena roku 1868
Jeden havíř z této šachty jel se svým synem
do šachty. Doprovázel je inženýr. Dostali se
do tmavé štoly a najednou uviděli něco, co se
bíle blýskalo. Pomalinku se k tomu přiblížili, ale
nic nenašli. Chtěli už odejít, protože si mysleli,
že se jen spletli. Ohlédli se však ještě jednou
a opět uviděli tu zář. Havíř se směrem k té záři
rozeběhl, sáhl po ní a najednou držel v rukou
kousek zlata. V tu chvíli nějaký hlas náhle
zavolal: „Já jsem duch tohoto dolu!“ Chlapi
se toho lekli, spěchali k šachetnímu výtahu
a vyjeli nahoru.

Karel Prošek

Tomáš Sobecký - Mistr mezi světovými
hasiči
V polovině srpna se můj manžel a tatínek
dvou dcer, Terezy a Kačky, zúčastnil Světových
policejních a hasičských her v čínském
Chengdu. Odjížděl obhájit medaile, které před 2
lety nasbíral v Los Angeles.
Společně se svými kolegy z Varnsdorfu získali
v hasičském sportu TFA (nejsilnější hasič
přežije) bronzové medaile ve štafetě ve věkové
kategorii 35+.
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V rámci mistrovství jsou i jiné než
hasičské disciplíny - tenis, cyklistika,

běh … Manžel bývalý českým reprezentantem,
bojoval o medaile v zápase řecko-římském
a zápase volný styl. Udělal nám radost a přivezl
ukázat celou sbírku medailí. Zlato - zápas řeckořímský, stříbro - zápas volný styl, bronz - štafeta
TFA.
Příprava na tak důležité závody byla náročná.
Bylo potřeba skloubit rodinu, domácnost,
zvířata, zahradu a náročné každodenní tréninky.
O to více si jeho medailí ceníme.
Začátkem září na zápasnickém turnaji v Teplicích
- Memoriál Františka Kubici - byl Tomáš oceněn
Svazem zápasu České republiky titulem MISTR
SPORTU.
Děkujeme našemu tatínkovi a mému manželovi
za parádní reprezentaci jak České republiky
a Ústeckého kraje, tak města Chabařovice.

Jarmila Sobecká Halířová

Sportovní zprávy z TJ Slovan Chabařovice
S koncem letního období se uzavřela fáze
přípravy na další soutěžní sezónu. Ještě na konci
srpna odehrálo družstvo mužů nohejbalového
oddílu svůj poslední soutěžní zápas na půdě SDH
Hradecko (Kralovice) a uzavřelo tak svoji letošní
účast v 2. lize mužů čtvrtým místem ve skupině
A této soutěže.
Během léta si chabařovičtí nohejbalisté užili
na několika přípravných turnajích a zúčastnili
se soustředění a kempů. O chabařovickém
Mezinárodním kempu je psáno na jiném místě
Chabařovických novin, další soustředění
proběhlo v Třeboni a v Nýrsku. Tady pod vedením
trenérů Jana Tirpáka, Alexandra Rypky a Jiřího
Sochora naši mladí nohejbalisté trénovali
na kurtech Okuly Nýrsko, k dispozici byly
i tenisové kurty, petangue, badminton a stolní
tenis. Dobrým zpestřením byla i návštěva GOLF
Rezortu v Podbořánkách, kde si mladí vyzkoušeli
golf na odpališti a užili krytého bazénu v Kdyni.
Chabařovická nohejbalová mládež má za sebou
už 6 turnajů krajského přeboru Ústeckého kraje.
V celkovém pořadí obsadilo naše mládežnické
družstvo první místo. A podle bodů celkem
velmi přesvědčivě. Dokazuje to, že mládež
v Chabařovicích je nejlepší v Ústeckém kraji,
teď je důležité, aby tu svoji výkonnost potvrdili
i v celostátních soutěžích.
A taky to hned dokázali na Mistrovství ČR dvojic
a trojic dorostu, které se konalo v Českém Brodu
24. - 25. srpna. Ve dvojicích startovali za TJ Slovan
Chabařovice bratři Adam a Šimon Henzlovi
s náhradníkem Janem Krejčím. Po úspěšné části

v základních skupinách se probojovali z 2. místa
do play-off, kde v osmifinále hodně potrápili
favority celé soutěže, domácí Slavoj Č. Brod,
porážka 1:2 na sety byla také závěrečná v této
disciplíně s celkovým umístěním na 9. místě z 25
dvojic.
Druhý den v soutěži trojic náš tým ve složení
Adam Henzl, Šimon Henzl a Jan Krejčí
v pětičlenné skupině skončil na nepostupovém 4.
místě a s Mistrovstvím ČR se rozloučil. Přesto je
možné hodnotit účast chabařovických mladých
nohejbalistů na nejvyšší soutěži nohejbalu v ČR
jako úspěšnou a hlavně ve dvojicích si náš tým
vysloužil uznání nohejbalových odborníků.
Volejbalisté se připravují na nadcházející ročník

2. ligy. Od začátku září se připravují ve sportovní
hale, v nové soutěži se objeví i některé nové tváře
v družstvu žen i mužů. Pro chabařovické ženy to
bude náročná sezóna hlavně po stránce časové
i finanční náročnosti. Český volejbalový svaz
totiž zařadil naše družstvo do skupiny B, kde
jsou i některé hodně vzdálené týmy ze severu
a východu Čech – Česká Třebová, Svitavy, Liberec,
Jablonec, Turnov a Červený Kostelec.
Svoji soutěž zahájili i stolní tenisté v okresním
přeboru II. třídy. Prošli přípravou v celém letním
období ve sportovní hale, která se jistě projeví
i v soutěži.
Vlastimil Pabián
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10. ročník Mezinárodního kempu pro
mládež a ženy Chabařovice 2019
a užitečných deset ročníků pro všechny jejich
účastníky, ale i pro celý český nohejbal.

Ve dnech 22. až 26. 7. 2019 proběhl jubilejní 10.
ročník Mezinárodního kempu pro mládež a ženy
v Chabařovicích.Vzhledem k tomu, že pořadatelé
deklarovali tento ročník jako poslední, rád bych
se na úvod článku ohlédl za celou historií této
akce, která si během uplynulé dekády vydobyla
pozici jedné z nejlepších tréninkových akcí pro
mládež a ženy.

První ročník se konal v roce 2010 a u něj i u všech
následujících stál jako hlavní vůdčí osoba
předseda TJ Slovan Chabařovice a generální
sekretář ČNS Vlastimil Pabián. Se skupinou
místních chabařovických nadšenců, za podpory
Českého nohejbalového svazu i řady sponzorů,
celých deset krásných let vytvářel takové
organizační a materiální podmínky, díky kterým
se tento tréninkový kemp stal vyhledávanou
příležitostí pro registrované nohejbalisty
mládežnických kategorií i žen ke zdokonalení
jejich herních dovedností.
Účastníci všech kempů měli k dispozici 4 antuková
hřiště a 3 kurty s umělým povrchem. K tomu
kvalitní celodenní stravu v nedaleké školní jídelně
a ubytování v blízkém autokempu s možností
koupání. Na samotných kurtech se jim pak o pitný
režim i svačiny postaral místní „personál“ a tak
měli všichni hráči i hráčky vytvořené maximální
možné podmínky pro herní činnosti. Ty s nimi
vždy pilovali certifikovaní trenéři, mezi nimiž

byla i řada reprezentantů nebo extraligových
hráčů. Jen namátkou mohu jmenovat - pánové
Vanke, Doubrava, Hron, Makara , Žigala a Pál.
Na celý tréninkový proces pak pravidelně dohlížel
aktuální šéftrenér reprezentačních výběrů Jiří
Šmejkal. Prvních ročníků se také zúčastnily
osobnosti z jiných sportů, jako hosté pátečního
programu – Jan Železný, Vladimír Šmicer, Zdeněk
Haník a další. Zajímavostí je i to, že v roce, kdy se
uskutečnil první ročník, někteří účastníci toho
letošního ještě ani nebyli na světě.
Zde je určitě dobré uvést některá statistická
data, která asi mnohým vyrazí dech: V průběhu
deseti překrásných ročníků se zde vystřídalo 435
hráčů mládežnických kategorií, mezi nimiž bylo
43 zahraničních účastníků, a to ze Slovenska,
Francie, Švýcarska, USA a Maďarska.
V kategorii žen to bylo celkem 111 hráček,
mezi kterými bylo 29 zahraničních hráček ze
Slovenska, Dánska, Bulharska, Maďarska, Francie
a Švýcarska. V pozicích trenérů pak působilo
celkem 78 účastníků.
Řada
ze
zúčastněných
hráčů
získala
v následujících letech medaile na mistrovstvích
republiky všech kategorií, včetně těch mužských,
a někteří získali i medaile na Mistrovství světa
juniorů i dospělých. Byli to Zdeněk Kalous, Lukáš
Souček, David Višváder, Veronika Tymichová a ze
zahraničních Evelin Körösi-Pál, a Braňo Belko.
Během každého z ročníků pak, jako další přidanou
hodnotu k tréninkovému procesu, nabídl tento
kemp také možnost, aby se hráči z různých
oddílů poznali blíže a umožnil tak vzniknout
řadě přátelství, která jsou v tom našem sportu
tak důležitá. Jednou větou: Nejenom krásných

Letošního jubilejního ročníku se účastnilo
celkem 46 chlapců a 6 žen. Mezi nimi bylo i 9
mladých chabařovických nohejbalistů. Mezi
trenéry a pomocnými trenéry působili pánové
Jiří Šmejkal, Richard Makara, Ondřej Pachman,
Luboš Albrecht, Marek Vedral, Michal Svoboda,
Michal Hostinský, Petr Tolar, Pavel Prachař a Petr
Jahoda. Z chabařovického oddílu se podíleli
na této činnosti i Alexander Rypka a Martin
Sehrig. O kvalitu hracích ploch, pitný režim,
rozpisy aktivit, občerstvení a svačiny se celý
týden staral skvěle sehraný tým ve složení Karla
Pabiánová, Renáta Sehrigová, František Štolfa,
Tonda Kočí, Jirka Sochor a Tomáš Doubek.
V průběhu každého dne byla přítomná
profesionální zdravotnická služba, které
promptně řešila drobná zranění či úrazy.
Ve čtvrtek večer se všichni účastnili kaskadérské
show, která probíhala na nedalekém
plochodrážním stadionu. Poslední den v pátek
proběhly turnaje všech výkonnostních kategorií
a v rámci závěru pak došlo k ocenění všech
účastníků kempů. Ti obdrželi tradiční památeční
trička, a ti nejlepší v rámci jednotlivých skupin
získali i poháry a další věcné ceny.
A když se na poslední den tradiční sirénou
odhoukal závěr kempu, rozlehl se celým
areálem hromový potlesk s voláním „Chaba,
Chaba“. Spoustě přítomných, a nejenom těch,
kteří absolvovali všech deset ročníků, se
v očích objevily odlesky slz, protože bez nich
se uplynulých krásných deset ročníků snad ani
uzavřít nedá.
„Poslední ročník? Ano. Cítím vzhledem ke svému
věku a zdraví únavu za těch 10 let, když něco
dlouho trvá, tak to chce včasnou změnu. Musím
moc poděkovat vynikající skupině technické
čety a ženám kolem občerstvení. A těm, kteří
to s námi vydrželi celých 10 let, Ríšovi Makarovi
a především Jirkovi Šmejkalovi, který si po těch
10 letech vysloužil i pojmenování chabařovického
centr kurtu „BOTA ARÉNA“. A teď už je pokračování
Kempu na jiných.“, uzavřel Vlastimil Pabián.
Nyní je tedy na dalších nohejbalových nadšencích
či oddílech, aby se pokusili v příštím roce založit
podobnou krásnou akci, která se svojí kvalitou
legendárním „Chabařkám“ pokusí co nejvíce
přiblížit a bude i v budoucnu napomáhat rozvoji
nohejbalu.
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Vlastimil Pabián

Fotbalová mládež Slovanu: od Holan po
Galavečer s Pračlověkem
Už se z toho stala tradice, fotbalová mládež
Slovanu Chabařovice odstartovala novou
sezonu opět letním soustředěním v Holanech
na Českolipsku. Bezmála tři desítky dětí si
koncem srpna vzal pod patronát trenérský štáb
ve složení Pavel Nechuta, Lukáš Král, Petr Orság
a nováčci Pavel Caitaml s pomocníkem Patrikem
Ryskou, naším odchovancem ještě žákovského
věku.
Gró letního kempu se odehrávalo na útulném
hřišti Dynama Holany s plakátem Marylin
Monroe v improvizované šatně. Naši talentovaní
fotbalisté se ocitli v kůži profesionálů,
několikrát si zkusili tvrdý dvoufázový trénink
(jednou přikrášlený během kolem holanských
rybníků, který se změnil v úprk před komáry).
Starší kluci už pilovali i taktiku, pro mladší zase
Lukáš Král vymyslel fotbalgolf, který vyhrál
Zdeněk Smrž. Mezi oblíbené kratochvíle patřily
i vyjížďky na kole, tu do pískovny na koupačku,
tu do cukrárny, tu jen tak pro fyzičku; vrcholem
bylo úctyhodných 50 kilometrů v tempu. Když
jednou Králova parta vyjela, idylka se změnila
v apokalypsu. Provazy deště bičovaly les, louky
i cesty; všude se valily potoky vody, kde předtím
vedla silnice, tam byla jedna velká louže. „Vodu
mám až po špeky,“ zabručel Víťa Veselý, když
projížděl tou nejhlubší louží. Zkouška odvahy
pro všechna naše chrabrá srdce, na chvíli jsme
se museli schovat i pod skálou.

Josefa Hnyka, zahrála si na svém prvním turnaji
v Libouchci.
Třeba z nich vyrostou hvězdy nebo aspoň ligoví
hráči, které naše fotbalové děti viděly na vlastní
oči. V září někteří mládežníci vyváděli jako
doprovod aktéry prvoligového zápasu Teplice Bohemians Praha 1905 na hrací plochu Stínadel.
Sledovali to i fanoušci u televizních obrazovek,
utkání běželo přímým přenosem.
Podzim klubu zakončí Galavečer FK Slovan
Chabařovice, který se uskuteční v sobotu 16.
listopadu na sále v Kulturním domě Zátiší.
Součástí bude promítání animované pohádky
s fotbalovým tématem Pračlověk, vstupné je
zdarma i pro veřejnost. Začne se v 17 hodin, pak
bude následovat vyhlašování Fotbalisty roku
mládeže a zábava.
Petr Bílek

V areálu Aera jsme našli, co jsme potřebovali.
Výborná kuchyně, společenská místnost
s pingpongovým stolem, bazén u budovy,
který posloužil i pro vodní pólo, dětské hřiště,
kde trenéři vymysleli opičí dráhu. Poslední
den do dokonalosti dovedli fanklubáci,
kteří za svými dětmi dorazili. Byli vybavení
dobrotami a řehtačkami, které použili u ohně,
kde se rozdávaly ceny.
O posledním prázdninovém víkendu klub
uspořádal 2. ročník Poháru Michaela Lüftnera
starších žáků. Prvenství získal Gersdorf, aniž
by prohrál, druhý skončil Wurzen se stejným
bodovým ziskem, bronz vybojovaly Hostomice
na úkor našeho mužstva ročníku 08, které bralo
4. místo se ztrátou bodu na třetího. Pro děti
i fanoušky byly připraveny atrakce, vodní fotbal
a fotbalové střílení na obrovitánský nafukovací
terč. Na turnaji za nás ještě nastoupil loučící
se Matěj Anderla, který už předtím posílil FK
Teplice. Přejeme mu hodně štěstí, už teď je tam
platným hráčem.
V letošní sezoně jsme do soutěží nasadili hned
čtyři mládežnická družstva – starší žáky, mladší
žáky, starší přípravku a mladší přípravku. A navíc
historický okamžik potkal i fotbalovou školičku
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Fotbalový klub bude promítat filmy,
na hřišti chystá letní kino
Fotbalový klub Slovan Chabařovice vstupuje
do nové éry. Do éry s přesahem mimo sport.
Klub už ukázal, že umí organizovat i kulturní akce,
populární je Ples fotbalu a bavila i premiérová
zářijová

maškarní

Václavská

zábava.

Teď

místopředseda Lukáš Král zařídil oficiální licenci
na promítání filmů. Ochutnávku obstará při
Galavečeru FK Slovan Chabařovice, který se
uskuteční v sobotu 16. listopadu, animovaná
pohádka Pračlověk v Kulturním domě Zátiší.
Vstupné bude zdarma! Zveme i nefotbalovou
veřejnost, začátek promítání bude v 17 hodin.
Nejspíš od května 2020 připraví FK Slovan
Chabařovice pro fanoušky i letní kino, filmy se
budou pouštět celé léto. Klub shání sponzory,
kteří by pomohli uhradit licenci na konkrétní
filmy.

Petr Bílek

Pro všechny, co si chtějí zavzpomínat…
s knihou „Jak to bylo a jak to je.“
Už se vám dostala do ruky kniha chabařovické
autorky Olgy Řeháčkové? …řada z vás ji už má,
a ti, kteří ne, tak stále mohou autorku oslovit
a knihu si u ní zakoupit. Já si nyní zapůjčím prolog
z knihy: Autorka je známa v podvědomí lidí, jako
velmi nadaná a talentovaná výtvarnice. Její
obrazy jsou realistické a také se zabývá grafikou.
Ráda maluje portréty známých, herců, dětí, ale
nejvíce koček. Ve své knize „Jak to bylo a jak to
je“ zvláštním způsobem konfrontuje dobu svého
dospívání s dobou nynější. Mnoho starších
čtenářů si vzpomene na tyto doby bez telefonu,
počítačů, praček, mikrovlnek. Mnoho mladých
lidí si nedovede představit žít bez mobilu,
elektronického bankovnictví, nakupování přes
internet, nebo cestování do zahraničí. Její životní
krédo je, stále se vzdělávat nezávisle
na věku…
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Tolik z prologu knihy, kterou jsem „přelouskal“
s velkým zájmem, a měl tak možnost si počíst
o tom, jak se bydlelo, topilo, mylo nádobí,
nakupovalo, shánělo oblečení, boty, chodilo
do práce, a to na základě přímého osobního
svědectví, co život paní Řeháčkové přinesl.
Pokud jste zvědaví i vy z mladších ročníků, nebo
si chcete zavzpomínat na dřívější „vymoženosti“
doby, i všichni ostatní, co jste např. cestování
s celním prohlášením také zažili, vezměte si knihu
do ruky a přečtěte si ji. Je poučná, ale i úsměvná,
s životními zkušenostmi, peripetiemi, ale i milými
vzpomínkami, a zároveň plná pokory. Vsadím se,
že po jejím přečtení se nad řadou věcí zamyslíte,
stejně jako jsem to udělal já.
Jiří Hladík

Beruškový den ve školce
Nejen podzim umí čarovat. I my ze třídy
předškoláčků s názvem Berušky jsme se
proměnili na jeden den v roj berušek. Protože
každá beruška musí být červená, děti i paní
učitelky přišly v tento den do školky v něčem
červeném a přinesly si s sebou „plody podzimu“
v podobě ovoce a zeleniny. Když jsme se
všichni sešli, přivítali se beruškovou básničkou
a zatančili si na píseň: „Beruško, jsi krásně
červená“, zábava mohla začít.
Děti hledaly v herně, co má také červenou barvu
jako ony, a protože i berušky chtějí být zdravé
a mít červené tvářičky zacvičily si s červenými
míčky jako s „jablíčky“, pro které si nejprve
musely s rozběhem vyskočit na pomyslnou
větvičku jabloně. A pak už následovala
překážková dráha pro obratné berušky, kde si
děti procvičily koulení s kopce do kopce, lezení,
slalom, hod do košíku a na závěr si zahrály
„Schovávanou s jablíčkem“ za doprovodu
klavíru.
Aby si trošku odpočinuly, zavzpomínaly děti
na Neználkovy příhody, ve kterých se chtěl stát
Neználek básníkem a zkoušely podle obrázků
správně doplnit „Rýmy – šprýmy“. Potom se

zpívanou hrou „Co je mňam, mňam a co ble,
ble“ přenesly do světa Karafiátových Broučků,
ve kterých musela Beruška uvařit pro všechny
své malé jedlíky něco dobrého.
Děti tedy oblékly zástěrky a bílé kuchařské
čepičky a kuchařská šou mohla začít. Žádné
ovoce ani zelenina nezůstaly ležet ladem.
Děti zacházely, pod dozorem paní učitelek
a asistentky, obratně s nožem, struhadlem
i mixérem, že by jim i pan Pohlreich mohl
závidět.
Vyrobily si pomocí párátek ovocné špízy, ježka
z hrušky, drobného ovoce, hřebíčku a rozinek,
okurkového hada spojovaného ředkvičkami,
rohlíky, paprikou a sýrem, na papírové talířky
z ovoce obrázek palmy, z kousků jablíček
a barevných špejlí „jablíčkový labyrint“ i ovocný
koktejl. Hostina to byla bohatá a i ty děti, které
zpočátku váhaly, zda mají ochutnat, co si samy
připravily, nakonec neodolaly.
A pak už hurá ven najít nějakou tu berušku
v trávě a vyběhat právě nabyté kalorie. Ale
nesnědli jsme si úplně všechno, protože
i Berušky musí myslet na linii. Něco jsme

si schovali na příště, kdy si zase budeme
povídat o původu potravin a o tom, co rádi
jíme. Vyrobíme si třeba housenku z rajčátek. Je
jasné, že děti se hrou nejenom zabaví, ale i učí.
A tak si procvičily například znalost barviček,
geometrických tvarů, počítání, jazyk, motoriku
apod. a zároveň si užily spoustu legrace.
Poděkování patří všem, kteří jim k tomu
dopomohli. Obětavým rodičům, kteří nám
obstarali ovoce a zeleninu, ať už zakoupenou
či z vlastní zahrádky, hodné paní prodavačce
z pekárny za věnované rohlíky i paním
kuchařkám ze školky za zapůjčené nádobí. Ti
všichni si mohou být jistí, že děti si užily pestré
dopoledne a měly radost z toho, co si samy
vyrobily.
Paní učitelky ze třídy Berušek

Kytičkový den A co my ve třídě Sluníček?
Dne 27. září 2019 se ve třídě Kytiček konal
„Kytičkový den“. Děti se scházely do 8 hodin
ve třídě v barevném květovaném oblečení.
Den odstartoval ranní rozcvičkou s míčky
a květinami, pokračoval dráhou plnou
nástrah a úkolů.
Děti poslouchaly dětské písně, hrály
námětové pohybové hry a dále za pomoci
paní učitelek a asistentky pedagoga vyrobily
třídní květinu plnou otisknutých dětských
nožiček. Na závěr si děti vyrobily papírovou
květinu pro rodiče. „Kytičkový den“ děti bavil
a odnesly si nejen výrobky, ale i plno zážitků.

Naše třída „Sluníček“ je třídou 4-5 letých
dětí. Začátkem září jsme přivítaly nové
děti. V komunitním kruhu se děti poznávaly
navzájem – procvičovaly svá jména, kolik je
jim let a jakou mají značku.
Dne 10. 9. jsme měli akci „Sluníčkový den“.
Všichni jsme se sešli ve žlutém oblečení.
Společně jsme malovali „Sluníčko“ – symbol
třídy. Dětem se moc líbil otisk namočenou
dlaní v barvě.

V ranních hrách jsme si zacvičili se
sluníčkovými čelenkami, které si předem
děti vyrobily. Náš den vyvrcholil soutěžními
hrami – děti skákaly v pytlích, namotávaly
na ruličku papírové sluníčko, házely
míčky do sluníčka. Na závěr děti dostaly
diplomy za snaživost a přátelské chování
ke kamarádům. Tematický den se velmi
vydařil a všichni mají hezké zážitky.
Paní učitelky ze třídy Sluníček

Paní učitelky ze třídy Kytiček
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Představujeme fotbalové
talenty Slovanu

Vyplatí se,
Oč tady jde? Co se má vyplatit… Žijeme skoro
na vesnici, kde bylo tradicí si každé zahrádce
něco vypěstovat, chovat slepice, nebo králíky. To
byla doba, město nemuselo řešit údržbu zeleně,
protože každý travnatý kousek byl rozparcelován
místními králíkáři. Ale vraťme se k původní
otázce, jestli se vyplatí doma něco pěstovat nebo
chovat. Dříve lidé pracovali na svých malých
záhumencích, aby si přilepšili. Dnes, kdy máme
na pultech obchodů vše, na co si vzpomeneme,
jeví se přilepšování zbytečné, škoda času a navíc
se to snad ani nevyplatí. Finančně.
Ale ruku na srdce, je nabídka opravdu tak
pestrá, anebo se jedná o unifikovanou zeleninu
a ovoce stále stejné barvy, chuti dost nevýrazné.
A co postřiky pesticidy, víme, čím vším se
ve velkovýrobě někde ve vzdálených zemích
rostliny ošetřují?
Já to vidím jednoznačně, mám všechnu zeleninu
a ovoce, na které si jen vzpomenu a která se
dá u nás pěstovat. Kdykoliv si ji mohu natrhat
čerstvou a s výtečnou chutí různých odrůd.
Zásadně nestříkám. Ničím. Jde to. Ani to není
tolik práce. Je pravda, že letní večery netrávím
u televize, ale raději se hrabu v záhoně. Přicházejí
na to i moji sousedé a přicházejí na to i ostatní
v Chabařovicích. Vypěstovat si něco na zahradě
je zábavné, inspirativní, potěšující…

Martin Štolfa, 8 let

Kryštof Vít, 12 let

Proč právě fotbal?

Proč právě fotbal?

Protože ho hraje můj brácha, děda i taťka.

Hrál ho můj brácha, zkusil jsem ho i já a chytl
mě.

Chabařovičtí trenéři?
Jsou hodní.
Areál Slovanu?
Je dobrý a nic bych na něm neměnil, tráva je
krásná.
Největší zážitek s chabařovickým klubem?
Jak letní, tak zimní soustředění na horách, baví
mě lyžovat, umím to odmalička.
Nejoblíbenější spoluhráč?
Táďa Doubek a Zdenda Smrž.
Fotbalový vzor, oblíbený klub?
Sparta Praha. A asi Bořek Dočkal.
Fotbalový sen?
Hrát za Spartu.
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Chabařovičtí trenéři?
Jsou v pohodě. Přísní, ale spravedliví. Nic
nešidí.
Areál Slovanu?
Nic bych neměnil, vyhovuje mi a líbí se mi.
Největší zážitek s chabařovickým klubem?
Letní soustředění v Holanech, kde jezdíme
i na kole.
Nejoblíbenější spoluhráč?

Rád bych na stránkách Chabařovických novin
přinášel zajímavé zkušenosti z pěstování ovoce,
zeleniny, a popřípadě i z chovu zvířat a vyzývám
občany pěstitele a chovatele, kteří mají nějaké
zajímavé zkušenosti, aby mi je poslali, a my
je potom otiskneme a předáme k vyzkoušení
dalším lidem.

Kompostování

Fanda Koudelka a Kuba Kašpárek.

V loňském roce jsme rozdali naším občanům
kompostéry. Ti co pěstují, mají jasno. Ti co
nepěstují, tedy nepěstují zeleninu, ale mají spíše
trávu, květiny a nějaký ten kuchyňský odpad už si
tolik rady nevědí.

Fotbalový vzor, oblíbený klub?
Messi a FC Barcelona.
Fotbalový sen?
Hrát v Barceloně, sleduju ji odmalička.
Petr Bílek

Pokud se vám kompostér naplní, tak jej na jaře
vyprázdněte. Nejlepší by bylo obsahem naplnit

nebo se nevyplatí!?
druhý kompostér a nechat ještě jeden rok, ale to
nemusíte. Pokud nejste pěstitelé, nebo jen malí,
nebo nemáte zkušenosti, vytvořte z obsahu
kompostéru kompost venkovní, takový kvádr
s výškou alespoň půl metru, spíš více a to tak,
že méně rozložené části rostlin dejte dospod
a více rozložený kompost navrch. Zasaďte do něj
salátové polní okurky, mají hrubý kompost
rády. Nemusíte ani předpěstovávat sadbu, stačí
zasadit více semínek, a pak nechat jen některé
rostliny. Přihnojte je cereritem a přihrňte. Pak
stačí jen zalévat, okurky vám zarostou celý
kompost, na kterém pak neroste plevel.
Místo okurek můžete zasadit cukrové melouny
(vodní, ty červené, jsou náročnější), nebo cukety,
hokaido, nebo různé jiné tykve, doporučuji
tykev lahůdkovou (odrůda kveta), je výborná
na zapékání, grilování i řízky. Důležité je, že se
o rostliny nemusíte moc starat. Po sezóně se
vám objem kompostu opět zmenší, můžete jej
prosít a použít do záhonu nebo na trávník. Každá
rostlina vám za něj poděkuje lepším růstem.

Proč NEKOMPOSTOVAT?
Kompostovat se dá skoro všechno
Výňatek z knihy JOSEPHA JENKINSE
Trochu mne zneklidnilo, když jsem slyšel, jak
přednášející, kteří vyučovali kompostování,
předkládali svým studentům dlouhý seznam, co
všechno se „nesmí kompostovat“. Tyto zákazy
jsou vždycky prezentovány tak autoritativně
a vážně, že nováček v kompostování se při
představě, že by dal do kompostu některý
zakázaný materiál, celý roztřese.
Umím si představit naivní nováčky vyzbrojené

těmito dezinformacemi, jak pečlivě třídí svůj
kuchyňský odpad, aby se do jejich hromady
kompostu nedostal, Bože ochraňuj, nějaký špatný
materiál. Tyto „zakázané látky“ jsou maso, ryby,
mléko, máslo, sýry a jiné mlékárenské výrobky,
kosti, sádlo, majonéza, olej, arašídové máslo,
salátové dresinky, kyselá smetana, plevele se
semeny, nemocné rostliny, slupky citrusů, listy
rebarbory, výkaly domácích mazlíčků.
Podle všeho musí člověk vybírat z odpadkového
koše nedojedené sendviče s arašídovým
máslem, majonézou nebo se sýrem, nebo lovit
zbytek salátu zalitý dresinkem, zkyslé mléko
a pomerančové slupky, což všechno se musí
odvézt na skládku a pohřbít pod tuny špíny,
místo aby se to zkompostovalo. Já jsem naštěstí
takovým instrukcím vystaven nebyl, a moje
rodina zkompostuje každičký kousek svého
kuchyňského odpadu, včetně všech věcí ze
„zakázaného seznamu“.
Činíme tak po 26 let na naší zahrádce bez
sebemenších potíží. Proč by to mělo jít u nás
a u někoho jiného nikoliv? Když se kompost
zahřeje, spousta organického materiálu se
rychle rozloží. To platí i pro oleje a tuky, slovy
vědců „kompostováním látek s obsahem
tuků bylo prokázáno, že lipidy (tuky) mohou
být za termofilních podmínek rychle využity
bakteriemi včetně aktinomycet“.

s jinými kompostovatelnými ingrediencemi,
termofilní reakce zvítězí. Když je jiný kontroverzní
materiál z kompostu oddělen, termofilní proces
vůbec nemusí nastat. To je situace u domácích
kompostů zřejmě dost obvyklá. Řešením je
materiál netřídit, ale přidat dusík a vlhkost, jaké
jsou obsaženy právě v hnoji.
Takže šiřitelé kompostové osvěty by svým
studentům prokázali lepší službu, kdyby jim
řekli pravdu: téměř každý organický materiál lze
kompostovat - namísto aby jim dávali mylnou
informaci, že některé zbytky jídla kompostovat
nejdou. Jistě, něco se nekompostuje moc dobře.
Například kosti, ale v hromadě kompostu
ničemu nevadí. Nicméně, do vašeho kompostu
by se neměly dostat jedovaté chemikálie. Pokud
budete chtít získat více informací, najdete je
na stránce www.ekozahrady.com
Příště si něco řekneme o ovocném lese a přidáme
návod, jak snadno pěstovat chřest a papriky.

Josef Kusebauch

Problém se „zakázanými“ materiály je ten, že
pro dobré výsledky zkompostování mohou
vyžadovat termofilní prostředí. Jinak mohou
jen sedět v hromadě kompostu a rozkládat
se velice pomalu. A mezitím mohou být velmi
přitažlivé pro toulavé psy, kočky, mývaly a krysy.
Ale když jsou zakázané materiály zkombinovány
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Horké léto je za námi
Nejteplejší období, nejen tohoto roku bylo
v Roudníkách poznamenáno ve větší části
prázdninami a pobyty u vody. Letos jinak, než
v předchozích letech.
V červenci byly obě naše party pozvané
do Modlan na tradiční „Dny zábavy“, kde jsme
vystoupily, mezi hostujícími kapelami a zpestřili
letní odpoledne, s nacvičenými skladbami.
Parta, složená ze členů „Roudniček“ a jejich
drahých poloviček a jejich dětí v počtu 16ti
„účastníků zájezdu“ absolvovala v srpnu sjezd
řeky Ohře. Jejich zodpovědnost i odvaha byla
obdivuhodná, neboť u některých to byl první křest
„vodou“. Tréninky byly, ve vodách jezera Milada,
ať již na kajacích, či nově na paddleboardech.
Tréninky a následné grilování tmelily partu. Parta
prožila krásné dny na konci prázdnin, na které
bude s úsměvem vzpomínat.
V září odjelo 10 seniorů do kempu v Radavě
na břehu Orlické přehrady, kde odpočívali
rybolovem a výlety v okolí.
Při tomto pobytu jsme s manželem absolvovali
návštěvu Husitského muzea v Táboře, kde je
trvale vystaveno oltářní křídlo z kostela Sv.
Václava v Roudníkách s vyobrazením M. J. Husa
na kostnické hranici. Malba je z poloviny 15. století
a patří mezi nejstarší vyobrazení M. J. H. Z tohoto
důvodu je kostel prohlášen kulturním památkou.
Ovšem v den naší návštěvy oltářní křídlo
odpočívalo v Praze ve Státním památkovém
ústavu po jeho cestě z Drážďan, kde bylo součástí
Sasko-České výstavy. Po jeho aklimatizaci
bude, po dobu rekonstrukce Husitského muzea
v Táboře, vystaveno v Sternbernském paláci
v Praze. Přestože jsme neviděli originál, je zde
k vidění kopie zmíněného vyobrazení M. J. H.
v samostatné expozici. Naše návštěva byla velmi
ovlivněna přístupem zaměstnanců Muzea, kdy
jsem se představila, jako kronikářka naší obce
a paní na informacích ihned věděla, co tam
hledáme a čím jsou Roudníky známé. Byl to hezký
pocit, protože mnohý obyvatel Ústí neví, že jsme
„kousek“ od Ústí.
V našem kulturním domě, nyní komunitním
centru, je v současné době instalováno ozvučení
sálu, kterým se rozšíří jeho využití.
Volejbalové hřiště bylo společnými silami
dokončeno a je plně místními využíváno.
Pováclavskou zábavu máme za sebou,
připravujeme retro diskotéku 16. listopadu,
adventní výtvarnou dílnu pro všechny věkové
kategorie v sobotu 23. listopadu a Mikulášskou
nadílku v sobotu 7. prosince s živým
Betlémem, kde rovněž vystoupí
hudebníci, zpěváci a tanečníci ze

22

Základní umělecké školy v Chabařovicích. Přijďte,
jste všichni srdečně zváni i vy, kteří jste k nám
ještě nepřišli.
Z řádků, kterými jsem popsala hlavně volné
chvíle našich obyvatel, o kterých mohu,
ve většině, napsat, že jsou patrioty naší vesnice,
kteří spolu nejen tancují, pádlují, rybaří, flámují,
ale i zvelebují naší vesnici. Za vše velký dík všem,
kterých se to týká.
Rovněž
děkujeme
Soně
za
skalku
u kontejnerového dvora, Štefanovi za údržbu
zeleně ve vsi a Monice za péči o parčík u čp. 86.
Mé zamyšlení končím smutně. Stoprocentním
patriotem Roudníků byl určitě pan Karel
Otcovský, který se zde v roce 1941 narodil, celý
život zde žil a 27. září 2019 skonal, čest jeho
památce.

Jaroslava Račáková

S dotazníky ke koncepci sportu se pracuje
První čísla jsou tu. Rád bych Vás seznámil
s prvními výstupy z dotazníků ke sportu,
které vyplnilo celkem 221 dětí z 280. Jedná se
tak o cenné výstupy s vysokou vypovídající
hodnotou, kdy návratnost činí téměř 79%.
Pokračují tak práce na tvorbě dokumentu “Plán
rozvoje sportu ve městě Chabařovice na období
2020 - 2030”, a to na základě požadavků legislativy
- zákon č. 230/2016 Sb., o podpoře sportu. Je tak
nutná součinnost všech klubů a oddílů, které
se sportovní činnosti ve městě věnují. Proto
byly subjekty osloveny, aby dodaly potřebné
související informace. Připravovaný koncepční
dokument je nejen povinný ze zákona, je také
nutný pro podávání žádostí o dotace v oblasti
sportu.
A jaká zajímavá čísla jsme z dotazníků od dětí
získali? Jedná se např. o počty zapojení
mládeže do sportovních klubů, ale i počty
a četnost provozovaných sportů, návštěvnost
sportovišť, výčet toho, co dětem ve městě
ke sportování chybí, jaké je jejich hodnocení
sportovišť, aj. Všechny tyto údaje budou využity
do rozpracovaného dokumentu, tak slouží již
nyní při přípravě a úvahách o rozdělení financí
na podporu sportu a souvisejících investic
a oprav. Údaje byly poskytnuty také ZŠ, ZUŠ
a DDM, které díky nim mohou upravit svou
nabídku volnočasových a sportovních aktivit.

Seřazení provozovaných sportů dle
četnosti (zahrnuto jak organizované, tak
neorganizované): cyklistika, plavání, tanec,
běh, bruslení, lyžování, fotbal, jiný (uvedeny
samostaně), nordic walking, inline brusle, fitness,
gymnastika, skateboarding, stolní tenis, házená,
atletika, hasičský sport, florbal, badminton,
hokej, tenis, volejbal, basketbal, bojový sport

Další dětmi doplněné provozované
sporty: parkour, nohejbal, jezdectví na koni,

autocross, motocross, motokáry, běh na lyžích,
šachy, hokejbal, kuželky, mažoretky, míčové hry,
free run, airsoft, box, paddleboarding, potápění,
rybaření, vybíjená

Uvedené chybějící sporty (seřazeno
od nejvyšší četnosti): bojový sport, plavání
(kroužek plavání), parkour (parkourové hřiště),
florbal/hokejbal (k tomu vhodná plocha),
gymnastika,
atletika,
šachy,
basketball
(basketbalové hřiště), bruslení, skateboardové
hřiště (skate park), tenis, hokej, badminton, golf,
lyžování, stolní tenis (kroužek stolního tenisu),
volejbal pro děti, šipky, airsoft, paintbal, baseball,
fitness, horolezectví, trampolíny (venkovní
v zemi), požadavek na více tanečních stylů,
streetdance, orientální tanec, krasobruslení,
házená, jezdectví na koni, a plochy pro trénink
jízdy na koni, plochá dráha, rybářský kroužek,

Výběr z čísel:
221 dětí vyplnilo dotazník
43 různých subjektů využívaných dětmi ke sportovní činnosti
103 dětí využívá nabídky subjektů ve městě
54 dětí využívá nabídky „cizích“ subjektů mimo město
46 respondentů sportuje nepravidelně
25 nejméně 1x týdně, 41 nejméně 2x týdně, 96 nejméně 3x týdně, 12 respondentů nesportuje vůbec
46 respondentů uvedlo, že sportuje organizovaně i neorganizovaně zároveň
83 respondentů uvedlo sportování jen organizovaně
87 respondentů uvedlo, že sportuje jen neorganizovaně
122 respondentů navštěvuje jeden sportovní subjekt
30 respondentů navštěvuje pravidelně dva sportovní subjekty
113 respondentů by chtělo nejraději sportovat neorganizovaně
90 respondentů by chtělo nejraději sportovat organizovaně ve sportovním klubu
46 respondentů by chtělo nejraději sportovat organizovaně ve sportovním kurzu, kroužku
Je dostatek sportovišť?
79 ano 62 ne 76 nevím
Jsou sportoviště kvalitní?
49 ano 77 ne 89 nevím
Je dostatek příležitostí ke sportování? 117 ano 42 ne 60 nevím

Návštěvnost sportovišť:
137 workoutové hřiště
133 sporovní plocha Na Křížku
131 dětská hřiště
107 sportovní hala
88 tělocvična ZŠ
83 fotbalové hřiště FK
69 umělé hřiště (FK)
62 travnatá plocha u hřbitova
35 motoareál
33 sportovní areál TJ
25 víceúčelové hřiště Roudníky
rybolov, vodní pólo, americký fotbal, disc hunter
(frisbee), inline dráha, posilovna, mažoretky,
nohejbal, turistika.
Smyslem dotazníku bylo mj. jiné i to, aby se
nabídka v našem městě přizpůsobila poptávce
a v mezích možností uspokojila oblasti aktivit,
které vzešly z dotazníků, že je děti postrádají,
proto z uvedených výsledků a čísel uvádím
reálné aktivity, které by se v nabídkách subjektů
působících ve městě mohly objevit: florbal/
hokejbal, gymnastika, atletika, šachy, volejbal
pro děti, šipky, horolezectví, požadavek na více
tanečních stylů, streetdance, orientální tanec,
rybářský kroužek, rybolov.

Zároveň je třeba pracovat s výsledky, které
uvádějí
nejčastěji
provozované
sporty
a s ohledem na reálné možnosti na ně zkusit
reagovat, a to vytvořením podmínek či další
vhodnou podporou jejich pěstování: cyklistika,
tanec, nordic walking, turistika, chůze, fitness,
gymnastika, stolní tenis, házená, atletika, florbal,
badminton.
Pro zajímavost uvádím přehled dětmi
navštěvovaných sportovních klubů, oddílů,
kroužků, subjektů (seřazeno podle četnosti): FK
Slovan Chabařovice, ZUŠ Chabařovice taneční

Známky sportovišť
(seřazeno od nejhůř po nejlépe hodnocené):
3,08 travnatá plocha u hřbitova
2,69 KD Roudníky
2,6 sportovní plocha Na Křížku
2,43 víceúčelové hřiště
Roudníky
2,27 umělé hřiště (FK)
2,25 dětská hřiště ve městě
2,17 sportovní areál TJ
2,14 motoareál
2,10 tělocvična ZŠ
2,09 sportovní hala
2,08 workoutové hřiště Na Křížku
1,95 fotbalové hřiště FK
1,92 taneční sál ZUŠ
obor, SDH Chabařovice hasičský sport, kroužek
zumby (M. Kašpárková), sportovní hry ZŠ, kroužek
plavání (blíž neuvedeno), TJ Slovan Chabařovice,
DDM sportovky, taneční kroužek E. Uriová, klub
mladých motorkářů Chabařovice, tenisová škola
(blíž neuvedeno), koně/jezdecký klub (Řehlovice,
Liboňov), Ústecká akademie plaveckých sportů,
kroužek potápění (blíž neuvedeno), oddíl
gymnastiky (blíž neuvedeno), atletický klub
Krupka, SKP Sever Ústí nad Labem, Viva Jump
Teplice, DDM Chabařovice (blíže neurčeno),
šachový klub Spartak Ústí n. L., judo Teplice, HSK
Tygři Ústí nad Labem, HJ Baník Most, HBC Elba
Ústí nad Labem, TJ Chlumec, USK Provod Ústí
n. L., FK Teplice, Relax Teplice, parkour Ústí nad
Labem, plavecký oddíl Krupka, kroužek Jump
aréna Ústí n. L., USK Slavie Ústí n. L., TJ Sokol
Ústí n. L., Městské divadlo Ústí n. L. – baletní
soubor, Badminton klub GORAM Teplice, kroužek
mažoretky (blíž neuvedeno), HC Slovan Ústí n. L.,
TS Avalanche, Basta Cheerleader, Kravec Gym
Teplice oddíl boxu.
Jiří Hladík

23

Šmelc
Co je vlastně Šmelc? Pro mnohé z nás je to směrník
pro výjezd z Chabařovic. Pro dříve narozené
spoluobčany to může být také historická, již
zaniklá výletní hospoda při Ždírnickém toku. A to
je všechno? Zdaleka ne.
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří se
po delším úsilí v letošním roce ocitl po boku
dalších památek na seznamu světového
dědictví UNESCO. Návrh na zápis této oblasti
se staletou hornickou tradicí podalo společně
Česko a Německo. „ RUDOHOŘÍ“ je také nadpis
předválečné pohlednice, kterou jistě má mnoho
sběratelů. I tak se někdy před druhou válkou
nazývaly naše hory plné rud. Jisté naděje si
s využitím nerostného bohatství místních hor
dělal i v roce 1857 vzniklý Spolek pro chemickou
a hutní výrobu. Ale do huťařiny se chemička
nikdy nepustila. S těžbou rud to zde bylo jak
na houpačce. Nahoru, dolu. Jáchymov – Krupka,
osady, které vznikly a vyrostly ve významná
města právě na těžbě rud. A po těžbě žádná
sláva. Ale i Chabařovice k této historii svým dílem
přispěly.

Podívejme se na to. ŠMELC
Původ hledejme v názvu. Die Schmelze je
zastaralý výraz pro Schmelzhütte. A zrovna tak
je na archivních materiálech a mapách označena
provozovna s nejvhodnějším překladem jako
tavírna. Ta je lokalizována na samém rozhraní
katastrů Chlumec – Chabařovice. Spíš Chlumec.
Co se tam tavilo? Původně rudy.

Předválečný historik a šéf Muzea Ústí nad Labem
F. J. Umlauft napsal, že jižně od Chlumce leží tzv.
Schmelce, kde se tavily rudy. Ať dělala, co dělala,
naše parťačka z Archivu města Ústí n. L. paní
PhDr. Věra Hladíková, podařilo se jí vybádat tuto
provozovnu až tak od roku 1858. A to už se spíš
jednalo o slévárnu.
Ale rozdělme si tuto zajímavou lokalitu
na tavírnu, později slévárnu, katastr Chlumec
a stejnojmennou sousední hospodu Šmelc,
katastr Chabařovice.
V roce 1858 postavil zmíněnou slévárnu železa
Johann Huber. Rodina Huberů vlastnila slévárnu
železa a továrnu na stroje až do června roku 1945.
Podle pamětnice paní Polové se říkalo lokalitě
i s hospodou Huber – Schenke. Továrna vyráběla
části strojů pro důlní, chemický a energetický
průmysl. Opravovala i parní kotle. Ale žádná sláva.
Firma měla dost často dluhy, pořád zastavovala
majetek a umořovala pohledávky. Po válce
v červnu 1945 byl pověřen národní správou
továrny Boris Trutenko z Chabařovic, později
se vystřídali i další. Bratři Huberové šli v roce
1945 do odsunu. Provoz slévárny byl 10. října
1946 zastaven, zařízení továrny převedeno do n.
p. Kovorobné a strojírenské závody v Bratislavě.
Demontováno bylo výrobní zařízení v roce 1948.
K tavírně, či slévárně téměř vždy patřila hospoda.
Hasila se tam nekonečná žízeň z provozu, kde se
pracovalo s ohněm, čili při vysokých teplotách.
Ta „naše“ hospoda na katastru Chabařovic se

dá dohledat od roku 1907, kdy jí provozoval jistý
Josef Tampe. Historie hospody, která patřila
i k výletním, je mnohem jednodušší. Ještě dnes
místní pamatují, že se k ní chodilo procházkou
podél Ždírnického potoka na pivko a limonádu.
Procházkovou trasu uťala výstavba Rybničního
hospodářství Chabařovice. To asi nastartovalo
smutný konec dříve vyhlášené výletní hospody.
Posledním obyvatelem domku bývalé hospody
byl ještě v osmdesátých letech minulého století
zaměstnanec Domovní správy Chabařovice,
Jaroslav Drábek. A tím to definitivně končí.
A pak již osud této zajímavé, ale i historické
lokality na samém rozhraní katastrů známe.
Chabařovické strojírny, INTIER, a nyní MAGNA.
Dnes je v areálu více subjektů. Název Šmelc
přetrvává už pouze v ústním podání, když
na vstupním objektu do areálu najdete ceduli
ULICE MAGNA. Tu si tam daly Chabařovické
strojírny.
Stanislav Sochocký

Výběr ze schválených usnesení ZM a RM
Usnesení ZM:
- schválilo žádost o převod finančních
prostředků z rezervního fondu Mateřské školy
Chabařovice ve výši 85.000,- Kč na výmalbu
chodeb po rekonstrukci podlah v Mateřské
školce
- schválilo přijetí finančního daru pro
Městskou policii ve výši 66.100 Kč od firmy
MetallPlast Recykling, s. r. o.
- prodej pozemků v k.ú. Chabařovice žadateli

Jiná zahrada s. r. o. na vybudování nádrží pro
zadržování vody a pěstování rostlin
Usnesení RM:
- schválila záměr realizace veřejné zakázky
„Rekonstrukce MK5-7 Roudníky – Dešťová
kanalizace“ v předpokládané hodnotě
2.800.000,- Kč bez DPH
- schválila podpis smlouvy o poskytnutí
služeb – bezplatná služba na sběr a likvidaci
jedlých olejů a tuků
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- schválila podání žádosti o dotaci v rámci
Státního programu na podporu úspor energie
na období 2017 – 2021 – program EFEKT II.
pro rok 2019 na zhotovení analýzy potenciálu
úspor u 8 objektů včetně veřejného osvětlení
ve vlastnictví města Chabařovice
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