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„Okénko“ městské policie

Vítání občánků

Šmelc – Motorservice
…a taví se dál. I tak by se mohl jmenovat
následující článek.
V minulém čísle Chabařovických novin byl
zveřejněn článek o historické provozovně Šmelc
na rozhraní katastrů Chabařovice – Chlumec,
kde se kdysi tavily rudy a poté zde postavil
v roce 1858 Johann Huber slévárnu. Společně se
slévárnou sloužila i stejnojmenná hospoda. Vše
skončilo krátce po druhé světové válce.
Nedávno vznikl v sousedství velký závod KS CZ
Motorservice s.r.o, patřící pod německý koncern
Rheinmetall Automotive, kde se vyrábí písty,
jako náhradní díly pro opravárenství osobních
a nákladních automobilů. A proces při této
výrobě začíná rovněž tavením, tentokrát ne
tavením železné rudy, ale hliníku.
Zajímavá shoda pro tuto lokalitu.
V návaznosti na to mi poskytl zaměstnanec
firmy, pan Jan Arnošt z Chabařovic, záchranný
archeologický výzkum z roku 2015, který byl
zpracován pro výstavbu továrny. Při výzkumu byly
objeveny zbytky sídelní lokality včetně hutnických

pecí, které vypovídají o místní hutnické činnosti.
Bylo prozkoumáno a zdokumentováno celkem 16
objektů. Lze předpokládat, že tato lokalita byla
obydlena včetně hutnických aktivit prvních 50 let
našeho letopočtu. Nelze však určit, zda se zde
zpracovávala ruda z nivy vodoteče sousedního
Ždírnického potoka, nebo poté na Šmelci z rudy
dovážené na místo z Krušných hor.
Přílohou je kreslená rekonstrukce hutnické dílny,
jak mohla vypadat v uvedené lokalitě a fotografie
současné tavící pece firmy MOTORSERVICE
v Chabařovicích.
Stanislav Sochocký

Roudníky se hlásí…

„Okénko“ městské policie za období
Dopravní nehoda na Husově náměstí,
před služebnou MP
Dne 12. 11. 2019 v 17.22 hodin v Chabařovicích
na Husově náměstí se stala dopravní nehoda
se zraněním. Řidič se hned po události přiznal,
že je pod vlivem alkoholu. Zraněn byl naštěstí
jen tento muž, který si stěžoval na bolest nohy
a pánve, následně byl převezen na odběr krve
k potvrzení přítomnosti alkoholu. Na místě
dále přítomni HZS a PČR. Ze strany MP byla
zde ještě do úplného odstranění následků
nehody usměrňována doprava.

Dopravní
na Roudníky

nehoda

směrem

V úterý 12. 11. 2019 hlídka MP zasahovala
ještě u jedné nehody, a to ve 14 hodin při
silnici vedoucí na Roudníky, kde se ve škarpě
nacházelo vozidlo bez řidiče. Tento muž (68)
byl po chvíli hlídkou městské policie nalezen,
když se pěšky vydal ke svému bydlišti, údajně
pro vyprošťovací prostředky. Nakonec bylo
vozidlo i s přívěsem vyproštěno
jiným způsobem, do té doby byla
na místě usměrňována doprava.
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Osoba v celostátním pátrání

Požár automobilu v garáži

V Chabařovicích byl hlídkou městské policie
při kontrolní činnosti zjištěn muž ve věku 16
let vedený v Databázi pátrání po osobách jako
hledaný. Muž byl hlídkou na místě zadržen,
a poté byl předveden do Chlumce na policii
ČR, kde byl předán k dalšímu opatření.

Dne 4. 11. 2019 krátce po 13. hodině se
po přijatém oznámení hlídka Městské
policie dostavila současně s HZS Ústeckého
kraje i Hasiči Chabařovic k požáru osobního
automobilu v ulici Teplická. Ze strany MP
byla v tomto úseku frekventované silnice
usměrňována doprava do ukončení zásahu.

říjen až listopad
Znečištěná vozovka v ulici Ústecká
směr Chabařovice
Dne 6. 11. 2019 před polednem na základě
oznámení projíždějících občanů po silnici
Ústecká, řešila hlídka MP znečištění vozovky
místní firmou, která po poučení hlídky
městské policie poté zjednala nápravu
a uvedla komunikaci do původního stavu.

Překážka silničního provozu v ulici
Marie Kršňákové
Dne 30. 10. 2019 hlídkou městské policie
Chabařovice bylo rozhodnuto o odtahu vraku,
který začal náhle tvořit překážku silničního
provozu v ulici Marie Kršňákové.
Pokud občané vidí nebo jsou svědky nějaké
protiprávní činnosti ve městě, tak je prosím,
aby ihned vyrozuměli hlídku městské policie
na nepřetržitém telefonním čísle 725 062 547
nebo využili linku 156.
Josef Šittner
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Jubilanti
září - listopad 2019
Svatoňová Sieghilda
Rudinská Věra
Hummelová Soňa
Cícha Karel
Pištorová Zdeňka
Kubíková Amalie
Stein Miloš
Patková Libuše
Sochocký Stanislav
Huňák Milan
Chocholoušová Jiřina
Bělová Jaroslava

Vítání občánků
V úterý 12. listopadu proběhlo v obřadní
síni Městského úřadu Chabařovice 1. Vítání
občánků od roku 1991, kdy byl Chabařovicím
navrácen statut města. Při tomto
slavnostním obřadu, kterého se zúčastnili
nejen rodiče, ale i prarodiče dětí, jsme
mezi občánky města Chabařovice přivítali
7 miminek. Každý z rodičů obdržel kytičku,
pamětní list a dárkový šek v hodnotě
400Kč. K milé atmosféře přispěly svým
vystoupením děti z MŠ Chabařovice, kterým
tímto ještě jednou děkujeme za krásně
připravené básničky i písničky.
Další „vítání“ proběhne příští rok opět
v listopadu. O jeho konání vás budeme
včas informovat. Žádosti o zařazení dítěte
do tohoto slavnostního obřadu můžete již
teď odevzdávat na matrice MěÚ Chabařovice,
nejpozději však do 30. září 2020.
Martina Průšová

Pošvic Jan
Marešová Christa
Přibylová Božena

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

Exkurze MŠ
do Masarykovy nemocnice
Všechnu bolest vyženeme, do pytle ji zavážeme.
Strachu, strachu, ty jdi pryč nebo na tě vezmu
bič!
To si říkali všichni velcí kluci a holčičky,
když jeli na exkurzi do Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem. Nejprve si
prohlédli atrium hlavní budovy, přitom
pozorovali práci lékařů a jejich pomocníků
při převozu pacientů ze sanitek. A pak
už se vydali na dětské oddělení, kde je
přivítala milá a usměvavá sestřička, paní
Hrušková. Ukázala dětem, jak vypadají
pokoje a herna pro děti, a protože tu byly
všude hračky a pohádkově vymalováno,
nebýt všudypřítomných sestřiček, děti by
ani nepoznaly, že jsou v nemocnici. Sem
jsme ale mohli jenom nahlédnout, abychom
nenarušili provoz oddělení.

Ve vyhrazené místnosti plné obrázků
a loutek pak sestřička dětem vysvětlila, jak
probíhá příjem malých pacientů, co všechno
s sebou děti při nástupu do nemocnice
potřebují, proč některé děti musí zůstat
v nemocnici, co mají dělat pro to, aby
se do nemocnice nedostaly, co lékařům
pomáhá odhalit nemoc v těle a jak vůbec
naše tělo funguje, proč je tak důležité zdravě
jíst, co lékaři zjistí z odběru krve, apod.
Děti si také zahrály na doktory a pacienty
a vyzkoušely si, jak se měří tlak nebo si
pomocí fonendoskopu poslechly vlastní
srdíčko. Sestřička se dětí ale také hodně
ptala – třeba na to, k čemu potřebujeme
plíce a velmi děti chválila za to, že jsou hodné
a hodně toho vědí. Také dětem poděkovala
za přinesené plyšáčky a pověděla nám, že
zde na oddělení budou vděční za každé
přinesené náhradní oblečení pro nemocné
děti i pro děti z Klokánku.
My se sem zase za rok přijdeme znovu
podívat a budeme rádi, když se nás opět
ujme taková přívětivá sestřička. A kdyby
se z nás náhodou stali pacienti, už se
nemusíme tolik bát. Teď už tohle prostředí
nebude pro nás úplně neznámé.
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Paní učitelky z chabařovické školky
ze třídy předškoláků

Když se potkají generace, tak se dějí
zázraky
Už druhým rokem je naše chabařovická školka
zapojená do mezigeneračních aktivit obecně
prospěšné společnosti „Mezi námi“. Díky
těmto programům se potkávají ti, mezi nimiž je
věkový rozdíl třeba i více než 80 let života. Děti,
babičky a dědečkové mají možnost se poznat
a najít si k sobě navzájem cestu. Společně
objevují své rozdílné světy, které se ale liší jen
na první pohled. Právě děti a starší lidé z nás
všech nejvíc žijí přítomností, rádi si hrají a váží
si projevů pozornosti.

A aby to bylo spravedlivé, pozvali zase
na oplátku v listopadu předškoláčci a jejich
paní učitelky babičky do školky na „Podzimní
hraní a zpívání“. Děti se nejprve pochlubily
novými básničkami a tanečky a společně
s babičkami si za doprovodu klavíru a dětských
hudebních nástrojů zazpívaly staré české
lidové písničky a zahrály různé hudebně
pohybové hry. Na závěr při vzájemném loučení
a předávání dárečků děti ještě vyslovily
„čarovné zaklínadlo“, aby babičky neměly
z ničeho strach, nic je nebolelo, všechny
nemoci se jim vyhýbaly a ta jejich čipernost,
aby jim ještě dlouho vydržela.
Na příští návštěvu „u babiček a dědečků“
v Charitě, a to už s vánoční atmosférou, se těší
děti a paní učitelky ze třídy Berušek.

paní učitelky MŠ

Letošní podzim se uskutečnila hned dvě
taková setkání. V říjnu o školních podzimních
prázdninách byly děti pozvané do Charity
sv. Ludmily v Chabařovicích na tzv. „Dlabání
dýní“, kde si s babičkami za pomoci učitelek
a aktivizačních pracovnic vydlabaly a ozdobily
dýně různých velikostí. Když bylo vše hotové,
užili si všichni příjemného posezení u svítících
dýní, kafíčka, limonád a sladkostí.

Prvouka v Jiné zahradě
Naši prvňáčci se v prvouce učili o podzimu,
jaké jsou proměny v přírodě, co na zahradách
a v sadě češeme, jakou zeleninu sklízíme a jak
se zvířátka chystají na zimu. Vydali jsme se
proto pozorovat podzim ven. Prošli jsme se
v nádherném podzimním okolí Chabařovic
a zašli se ohřát do našeho zahradnictví Jiná
zahrada. Zde jsme se nadýchli nejen podzimu,
ale už i blížících se Vánoc.
Děti si ochutnaly dortíky z místní cukrárny,
které si už musely koupit samy, také se naučily
podzimní říkanku a dozvěděly se něco o zvycích
a podzimních tradicích. Zkrátka jsme shrnuli vše

důležité, co k tomuto ročnímu období patří.
Na závěr našeho úspěšného dne jsme
byli přivítáni manželi Holubovými v jejich
chabařovické restauraci, kde už na děti čekaly
konvice s teplým čajem, výborná pizza a přípitek
dětským šampaňským. A proč? Přáli bychom si,
aby se dětem ve škole líbilo, aby se nebály do ní
chodit, aby si našly kamarády, a abychom spolu
zůstali co nejdéle. Kuje se nám totiž z dětí skvělá
parta.
Sylva Přikrylová
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Dům dětí a mládeže v Chabařovicích –
Pravidelná zájmová činnost v kroužcích
chabařovického DDM je v plném proudu
a těší se velké oblibě. Kromě pravidelné
zájmové činnosti si klademe za cíl
poskytnout především dětem a mládeži
nevšední zážitky v rámci volnočasových
aktivit.
V rámci podzimních prázdnin to bylo
například nocování na hradu Hauenštějn,
kde 21 dětí mělo možnost poznat nejen
krásu Krušnohoří, ale i naší historie, pojíst
ve středověké hodovně nebo projít stezkou
odvahy za plamínků svíček až k trůnu
samotného Ducha hradu.
Každou
druhou
sobotu
podnikáme
celodenní výlety s kroužkem Geocachingu,
na které se s námi může přidat kdokoli, kdo
má rád dobrodružství, rád poznává nová
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místa a nové zážitky. Již jsme procestovali
oblast od Bohušovic nad Ohří přes Terezín
až po Litoměřice, Libčice nad Vltavou, byli
jsme po setmění hledat Drákulu na úbočích
Labského kaňonu na Děčínsku nebo jsme
absolvovali dvoudenní výlet v okolí Sloupu
v Čechách, místě plném skalních měst
a krásné přírody.
Na jarní prázdniny, tedy první únorový
týden, připravujeme pobyt na horské
chalupě v Černé Říčce, kde o nevšední
zážitky rozhodně nouze nebude. Poznáme
nová místa, postavíme iglú, vyzkoušíme
sněžnice,
navštívíme
jablonecký
aquapark……ale rozhodně neprozradím vše.
Rozhodně do dalšího pololetí připravujeme
kromě sobotních výletů i další zážitkové
akce. A protože pololetí uteče jako voda,
a mnozí již teď plánují dovolené, prozradím
termín letních pobytových táborů.

Letní
pobytové
Chabařovice:

tábory

DDM

LT Geocaching 28. 7. – 9. 8. (13 dní)
Náplň kroužku je zřejmá z názvu, jde o tábor
pro příznivce celosvětově rozšířené hry –
Geocachingu.

DŮM PLNÝ ZÁŽITKŮ
LT Badatelská dobrodružství 28. 7. – 12. 8.
(16 dní)
Tábor, na kterém kromě běžných táborových
aktivit,
budeme
provádět
pokusy
a experimenty zaměřené na přírodní vědy,
polytechniku a kybernetiku. Děti budou
mít volitelný program a tak si každý den
budou moci zvolit, jaké aktivity se mají
chuť účastnit. Ani zde však nebudou
chybět táboráky, výlety nebo možnost
dvoudenního výletu se spaním „pod
širákem“.

mohou být na společném táboře a každý
se účastnit svých oblíbených aktivit. Každý
den si pak mohou své zážitky povyprávět
a některé aktivity sdílet společně.
Jak vidíte, o akce v našem DDM není
nouze, sledujte proto naše facebookové
i internetové stránky, ať vám nic neuteče.

Alena Pilnajová

Oba tábory jsou na stejném místě,
na úpatí Lužických hor, přitom nedaleko
pískovcových útvarů a skalních měst kolem
Sloupu v Čechách. Na okraji městečka Cvikov,
v areálu DDM Cvikováček, v 6 ti lůžkových
chatkách, se společenským, stravovacím
a sociálním zázemím ve zděné budově.
Pokud jsou kamarádi (nebo sourozenci)
„keškaři“ a „badatelé“ není problém, oba

Poděkování
pro SČVK

Bilancování na konci roku
ZŠ Chabařovice má za sebou úspěšný rok 2019.
Dokončili jsme práci v dotačním programu
Šablony I. Děkuji všem učitelům, kteří se
na realizaci aktivně podíleli, a především panu
zástupci, Jiřímu Morávkovi, který celý projekt
řídil. Úspěšně jsme vstoupili do projektu
Šablony II, kde jsme mimo jiné získali sadu
dvaceti tabletů, na kterých mohou v hodinách
pracovat žáci. Z personálních výhod ze šablon
musím vyzdvihnout možnost udržení pozice
školního asistenta a zavedení nové pozice
školního speciálního pedagoga. Tuto pozici
zastává paní Mgr. Bc. Přikrylová, na kterou se
mohou žáci i rodiče obracet se vzdělávacími
potřebami.
Pro zkvalitnění naší pedagogické práce je
naše škola zapojena též do projektu „Inkluze”,
kde mají pedagogové možnost vzdělávat
se v práci s žáky, kteří potřebují jistý druh
integrace (poruchy chování, učení nebo
mimořádné nadání.)

Škola je zapojena do projektu „Pedagog 21.
století”, kde se budou učitelé zdokonalovat
ve využívání moderní IT techniky ve výuce.

Žáci ZŠ Chabařovice děkují Severočeským
vodovodům a kanalizacím, a. s. za dar. Naše
škola byla obdarována „pítkem”. Jedná se
o zařízení, které upravuje vodu z vodovodního
řádu, aby byla vhodná pro pití a chladí ji, což
oceníme především v létě. „Pítko” je umístěno
u tříd na Husově náměstí. Využívat ho mohou
i děti z MŠ. Jediné, co musejí děti udělat,
je nosit si svůj kelímek, abychom zůstali
vlídní k životnímu prostředí a nepoužívali
jednorázové plastové kelímky. Ještě jednou
díky SČVKu.
Dagmar Brožová

Za největší úspěch jistě všichni považujeme
přiznání dotace z výzvy 47, která umožňuje
zlepšení infrastruktury. Na naší škole bude
realizována úprava učebny přírodních
věd a učebna cizích jazyků. Škola se stane
bezbariérovou a bude přístupná i vozíčkářům.
Ve škole bude zprovozněna plošina. Krásným
a užitečným prvkem bude úprava školního
pozemku (zahrady), kde budou probíhat
pěstitelské práce.
Čeká nás ještě mnoho práce, ale z těchto
dílčích úspěchů máme radost. Po dokončení
stavebních úprav ve škole, které budou
probíhat v roce 2020 a 2021, vás všechny
pozveme do školy a podělíme se o radost.
Dagmar Brožová

7

Dům dětí a mládeže v Chabařovicích –
Kroužky a Vánoční tvoření
Klubík a Hejbásek

Rozbal To!

Vánoční tvoření

V DDM Chabařovice probíhá od začátku
školního roku dopolední kroužek Klubík
a Hejbásek, který je určen pro rodiče
s dětmi od 1-3 let. Původně probíhající
jednou týdně jsme pro velký zájem rodičů
rozšířili na dva týdně. Scházíme se tedy
každé úterý a čtvrtek. Společně tvoříme,
malujeme, lepíme, zpíváme, cvičíme a čas
zbývá i na hry v herně. Z každého setkání
si děti odnesou to, co společně s rodiči
vytvořily.

Máme další novinku a to kroužek Rozbal
To!, který se koná na Základní škole
v Chabařovicích. Pořádá se každé úterý a je
rozdělen podle věku. Mladší dívky trénují
od 14,30 do 15,30h a od 15,30 do 17h je střídají
dívky starší. Naučí se zde různé druhy
tanců, např. aerobic, zumba, discodance, ale
také některé prvky z gymnastiky. Všechny
dívky jsou moc šikovné a je vidět, že je to
baví. V průběhu roku by rády vystupovaly
na různých akcích, aby mohly ukázat, co se
naučily a pořádně „ to rozbalily!“.

Dne 30. 11. 2019 proběhlo vánoční tvoření
a výroba dekorací v našem DDM. Společně
jsme si vytvořili krásné věnce a svícny,
které budou zdobit naše domovy. Bylo to
moc příjemné dopoledne s ochutnávkou
výborného cukroví při poslechu vánoční
hudby. Připravujeme pro vás i další akce,
které najdete vypsané na stránkách www.
ddmul.cz.

Šárka Šrámková

Šárka Šrámková

Adriana Šrámková

U nás v první třídě
Letošní první třída měla trochu smůlu.
Přihlášených bylo 34 žáků a já jsem se
radovala, že budeme mít dvě krásné
první třídy po 17 žácích, sen každého
elementaristy (učitele prvních a druhých
tříd). V září se všechno změnilo, někteří žáci
nenastoupili.
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Představa,
že
bude
jedna
přeplněná první třída, mně
přidělala vrásky na čele. Situaci

se nám podařilo zachránit půlením hodin
českého jazyka, matematiky a prvouky.
Jak to tedy je v Chabařovicích s první třídou?
Je jen jedna, ale na tři předměty se půlí, aby
učitelky mohly dětem zajistit individuální
přístup a pomohly jim s hladkým vstupem
do školy. Nejedná se o žádnou speciální třídu
zřízenou pro žáky s nějakým oslabením.
Jsou to jen dvě poloviny jednoho celku,
jedné hodně naplněné první třídy.

Osobně jsem velmi hrdá na to, že jsme
dokázali prvňáčkům připravit v letošním
roce velmi dobré podmínky pro start
do života školáka.
Práce učitele v první třídě je velmi náročná,
ale odměna za snahu je právě u prvňáčků
obrovská. To, co děti dokážou za první rok
školy, už se nikdy neopakuje. V následujících
ročnících se už pouze přidává k tomu, co se
v první třídě začalo.
Přeji rodičům a dětem, aby jim spolupráce
se školou přinášela radost.
Dagmar Brožová

Roudníky se hlásí…
Výlet do Pavlova

V pátek 11. října se vydalo 13 dívek a žen
zájmové skupiny „Roudničky“ vlakem
na Moravu, do Pavlova, kde strávily krásné
3 podzimní dny. Cílem bylo VÍNO. Ochutnaly
jsme ho všude, kde ho prodávali. Nejlepší,
podle nás, se jmenuje Pálava. Ale zhlédly
jsme si i Pálavu z Děviček, což je hrad nad
vesnicí. Na víně jsme byly ve Stodole, kde
nám someliérka představila 12 druhů
vín. Její představení vín bylo jedinečné
a profesionální. Náš sobotní program jsme
ukončily na diskotéce v Zaječí, kde jsme
provětraly naše klubové oblečení. Cesta
domů, na sever byla veselá, za rok jedeme
znova.

se s členy Osadního výboru, kteří jsou
připraveni vám pomoci. V sobotu 7. 12. u nás
byla Mikulášská nadílka. 25. ledna 2020 přijďte
na MASOPUST.

Vandalové jsou i u nás,

Valná hromada Spolku občanů obce
Roudníky
byla v neděli 20. října, byla rušná, plánovali
jsme akce, které budou do konce letošního
roku – Mikuláš a zájezd – a akce na příští rok.

Státní svátek
Den vzniku samostatného československého
státu nás 16 Roudničáků poctilo výstupem
na naši Roudnickou skálu, kde jsme se
podepsali do „kešky“ a obešli celou naši
domovinu. Krásný podzimní den jsme ukončili
Na Můstku.

Retro diskotéka v duchu 80. let
byla v sobotu 16. listopadu, kromě místních,
navštívena hosty z Chabařovic a Modlan.
Zábava byla dle našich představ, kostýmy
parodovaly dobu, kterou si většina
z návštěvníků pamatovala. Domů se nikomu
nechtělo.

Adventní čas,
jsme s předstihem zahájili v sobotu 23.

listopadu výtvarnou dílnou, kdy 44 účastníků
vyrábělo adventní věnce, ozdobné „zápichy“
do květináčů, zlatilo andělíčky a další různé
odlitky a tvary. Tavné pistole „jely“ naplno,
tempery ubývaly, sněhulák rostl a je připraven
na Mikulášské odpoledne. Vše díky Petře
a Monče.

Následná neděle,
byla listopadová, pošmourná, ale parta
Roudničáků neseděla za pecí, ale zaplnila
naše komunitní centrum (do června jsme říkali
kulturák, musíme si zvykat) a hrála stolní tenis,
badminton a mučila se na rotopedech. Další
aktivní neděle budou následovat.

Komunitní centrum
je otevřeno každou středu od 17:00 do 19:00
hodin pro čtenáře místní pobočky knihovny,
rovněž můžete využít veřejný internet a setkat

jejich řádění nepřežila jedna lavička u hřiště,
dále prošlápli přístřešek u kulturáku,
roztřískali plexisklo na čekárně a počmárali
zámkovou dlažbu. Do drátěné ohrádky zasadil
pan P. Š. okrasný strom Pawlonii plstnatou,
který daroval obci. Bohužel, nepřežil. Snad
skončili, lidé, bděte!

Ještě nás trápí
pohled na stovku vraků kolem našich
domovů, které nám stále přiváží jeden náš
spoluobčan. Jeho hobby je opravdu zvláštní,
minimálně 15 let obtěžuje a překračuje meze
stanovené správním předpisem a přesahuje
i míru přiměřenou poměrům. Snad změní
svého koníčka.
Jménem Osadního výboru v Roudníkách,
bych chtěla popřát všem lidem dobré vůle
z Roudníků i Chabařovic, krásné Vánoce
a mnoho zdraví do následujícího roku.
Přijďte mezi nás, jste všichni zváni.

Jaroslava Račáková
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Na Miladě je sezóna po celý rok
Letní sezóna skončila, ať žije sezóna zimní! I tak
by se dalo charakterizovat dění na jezeře Milada,
které spravuje Palivový kombinát Ústí nad
Labem. Před pár lety, když se jezero otevřelo,
bylo vnímáno jen jako prostor pro vodní
radovánky během léta. Jsme o pár roků dále
a všechno je už jinak. Živo je kolem „Ústeckého
moře“, jak se jezeru přezdívá, od jara do jara a ani
v zimě to na jeho březích není jen o procházkách
s kulichem na hlavě. Naopak, hned v únoru roku
2020 se tu poběží první závody.

Jezero jako cvičiště

Co na to víla Milada?

Milada je místem, kde často trénují složky
Integrovaného záchranného systému z různých
koutů republiky. Je zajímavé sledovat záchranná
vozidla, motorové čluny, vrtulníky i záchranáře
při simulovaných zásazích. Díky nově
budovanému asfaltovému okruhu se významně
zlepšila dostupnost zdravotnické pomoci v tak
rozsáhlém území.

Ta již tradičně zahajovala sezónu v květnu, aby
pak v září předala klíče od jezera zpět otužilcům,
v obou případech společně se zábavným
programem pro děti, dospělé i celé rodiny.
Mezitím ale dala prostor k různým dalším akcím.
Tou, která měla velkou odezvu, byl I. ročník
workshopu budoucích architektů pod názvem
Oživme Miladu. Skupina studentů se tu na celý
týden usadila, aby vytvořila nápadité dřevěné
prvky. Například hodně vítané převlékací
kabinky, odpočívadla, lavičky, stinná místa
a knihobudku. A návštěvníci všeho s chutí využili
hned po dokončení. Druhou akcí, která měla
letos premiéru bylo gruntování po sezóně pod
názvem „Ukliďme Miladu“.

Trocha historie nikoho nezabije
Jezero Milada se pro veřejnost otevřelo
v roce 2015. Napouštění jámy po povrchovém
hnědouhelném lomu Chabařovice začalo 15.
června 2001 a bylo ukončeno v srpnu 2010,
kdy se hladina dostala na stanovenou kótu
145,7 metru nad mořem. Jeho rozloha je 252
hektarů, maximální hloubka bezmála 25 metrů,
objem vody přesahuje 35 miliónů kubíků. Letos
zabodovalo na 11. ročníku národní výstavy Má
vlast cestami proměn a od počátku roku mu
patří i turistická známka. A jak vypadá stručné
shrnutí uplynulých měsíců?

Procházky, exkurze, návštěvy
Milada je zajímavá pro ornitology, ptáci si totiž
tohle místo oblíbili jako zimní hnízdiště. O tom,
co a kde se dá na Miladě zpozorovat, vyprávějí
odborníci veřejnosti při zimních procházkách.
Také studenti středních a vysokých škol na Miladu
chodí často, při exkurzích je provází odborníci
z PKÚ, kteří je informují o vzniku jezera, jeho
technických parametrech a životě fauny i flory.
Letos se na jezero přijeli podívat i významní
zástupci vlády – poslanci, ministři i premiér ČR.
Ambiciózní projekt jezerní krajiny, která by měla
vzniknout v Podkrušnohoří na místě bývalých
hnědouhelných lomů, bude jistě žhavým
tématem příštích let, a to zvláště v souvislosti
s tím, že jezera mohou být zásobárnami vody
a také zdrojem výroby elektrické energie
z přečerpávacích stanic a solárních panelů.

A co bude dál?

Odpočinek, koupání i náročný sport
Ne všichni si chodí v létě na Miladu odpočinout
na deku. Brzy po otevření se tu objevili milovníci
běhu a cyklistiky. PKÚ pro ně postupně
vybudoval cyklostezky a upravil cesty. V průběhu
let vzniklo několik velkých závodů, a to nejen
v letní sezóně: Milada Winter Tour, Milada
Run, Cyklozávod Milada, a ty se postupně
spojily do známé akce Milada Tour.
Závody seriálu jsou vhodné pro
všechny sportovce, kteří chtějí zažít
nejen přátelskou a pohodovou
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atmosféru, ale i pro ty, kteří si chtějí poměřit síly
s profesionálními sportovci. V letošním roce se
na jezeře sešla více než tisícovka účastníků. Pro
triatlonisty a kvadriatlonisty je určen srpnový
závod s názvem Miladatlon a pro ty, kdo chtějí
přispět na charitu, zářijový Běh upřímných
srdcí. Do těchto tradičních závodů se dá již nyní
přihlásit na stránkách pořadatelů. Pokud jde
o další druhy sportů, na Miladě lze také bruslit
nebo jezdit na oblíbených paddleboardech,
vítáni jsou také vyznavači kitingu či otužování.

Pro zvýšení komfortu pro návštěvníky, ale také
pro ty, kteří tu poskytují různé služby, pokračují
práce na infrastruktuře. Budují se přípojky vody
a elektřiny u hlavní pláže, centrální kanalizace,
plovoucí mola i přístaviště pro rekreační lodě.
Počítá se i s tzv.ekomoly pro vodní ptáky.
Investice do dalších etap prací během příštích
dvou let dosáhnout téměř 200 milionů korun.
Zatím byla dokončena zpevněná komunikace
v délce přes 4 kilometry na části Tuchomyšlského
okruhu a stavba dále pokračuje kolem celého
jezera. Informace o dění na jezeře Milada najdete
průběžně na FB i na stránkách www.pku.cz, ale
již nyní se dá do PKÚ poslat žádost o rezervaci
termínu pro nějakou zajímavou akci pořádanou
v příštím roce.
Hana Volfová

Rok 2019 u SDH Chabařovice a co
čekáme v roce 2020
Výjezdová jednotka má v současnosti 23
aktivních členů. Členové výjezdu zasahovali
u 32 událostí, z toho u 5 dopravních nehod, 10
požárů, 5 požárních asistencí, 11 technických
pomocí, a dokonce u taktického cvičení dopravní
nehody dodávky a linkového autobusu, kde se
na místě nacházelo mnoho zraněných. Tohoto
cvičení se zúčastnilo 5 jednotek. V průběhu roku
se čtyři členové výjezdu zúčastnili odborného
kurzu, Nositel dýchací techniky, v polygonu
v Litoměřicích. Tento kurz slouží k tomu,
aby členové výjezdu mohli používat dýchací
techniku při zásahu, kde hrozí nadýchání
zplodin z hoření.
Svépomocí jsme postavili nový betonový plot,
kde materiál hradilo město Chabařovice. Dále
jsme nechali vyměnit jedny plechová garážová
vrata, která byla nevyhovující, za vrata
roletová průmyslová. Členové výjezdu a sboru
se v průběhu roku věnovali údržbě techniky,
výstroje a výzbroje.

V květnu navštívil naši hasičskou zbrojnici
a Městský úřad Chabařovice kontrolní orgán
z Hasičského záchranného sboru Ústeckého
Kraje. Velitel jednotky předložil dokumenty,
které obsahovaly: jmenovací dekret, seznam
členů výjezdu, prokázání odborné způsobilosti
členů výjezdu, zprávy o zásahu, preventivní
prohlídky
členů
výjezdů,
technickou
připravenost, technické prohlídky výjezdových
automobilů, výbavu a zásobu pohonných
hmot, údržbu a zkoušky techniky, chemickou
a technickou službu, revizi dýchací techniky,
uložení dýchací techniky, revizi technické služby
– vše bez závad. Město Chabařovice muselo
aktualizovat Požární řád města do 30. 9. 2019.
Moc toužíme po nové cisterně, ale prozatím
jsme v pořadí na 116. místě. Pevně věříme,
že do dvou let bude automobil stát v garáži,
protože naše technika je zastaralá. Tatra 148 je
stará 40 let a Liaz 34 let.

Na příští rok plánujeme výměnu druhých
garážových vrat a malování garáží. Jsme
k dispozici našim občanům v kteroukoliv dobu,
a rádi pomůžeme každému občanovi našeho
města.
V září 2020 by mělo proběhnout cvičení s našimi
kolegy z THW Pirna. Bude se jednat o pád
dopravního letadla na jezero Milada. Část
trosek letadla spadne na bývalou ocelárnu
a zbytek trosek na již zmíněné jezero Milada.
Vše je v jednání a budeme včas informovat
naše spoluobčany města. Cvičení by se měly
zúčastnit záchranné složky IZS.
Rád bych poděkoval všem členům jednotky
a všem členům sboru za jejich obětavou práci při
údržbě techniky, zásazích, účasti na školeních,
a pomáhání naší hasičské mládeži při soutěžích
i různých akcích, které pořádáme. Děkuji,
Rudolf Beneda
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Pověsti z Chabařovic a okolí (5)
O
zkamenělém
u Hrbovic

muzikantovi

Na cestě z Trmic do Hrbovic stojí na kraji
cesty velký kámen. O něm vyprávěli staří lidé
následující pověst. Dva muzikanti šli domů
a hádali se tam o vydělané peníze. Jeden z nich
řekl: „Jestli to není pravda, tak ať na místě
zkamením!“ V tu ránu muž zmizel a na jeho
místě stál a dodnes stojí velký kámen. Lidé se
dodnes bojí kolem něho procházet.

Hrnčířova Líza u Lochčic
Dcera jednoho hrnčíře z Teplic chodila s hrnci
také do okolních vesnic. Často přecházela
přes Věšťanský vrch (Weschner Berg) také
do Lochčic. Jednou došla až na vrchol hory,
ale byla tak unavená, že nemohla pokračovat
dále. Posadila se a zemřela. Na místě jejího
úmrtí jí příbuzní také pohřbili. Ta ubohá duše
však nenašla klid. Po nocích sedává na velkém
kameni, kde ji kolemjdoucí vídají brečet
a naříkat. Dodnes se děti bojí na vrch chodit.
Obávají se hrnčířovy Lízy.

Loučení u Modlan a památný sloup
Na výšině mezi Novými Srbicemi a Soběchleby
stál na území Nových Modlan asi 3,5 vysoký
cihlový sloup čtvercového tvaru. Na jeho
severní straně byla pískovcová tabule
s následujícím nápisem.

AGOP SAR 1646
O tomto sloupu se vypráví následující.
Na začátku třicetileté války (1618 - 1648)
doprovázel jeden sedlák z okolí Chlumce
svého syna, který studoval v Praze, až na toto
návrší, kde se rozloučili. Otec svého syna od té
doby již nikdy neviděl. Syn zůstal nezvěstný.
Asi padl za oběť válečnému chaosu. Později
nechal sedlák na místě posledního rozloučení
na památku ztraceného syna postavit památný
sloup.

Podzemní chodby u Chlumce
Z Horky u Chlumce prý vede podzemní
chodba až na teplickou Doubravskou horu
(Schlossberg, Zámecká hora). Když byl hrad
na Doubravské hoře nebo celní hrad na Horce
obléhán, používali obránci hradů tuto chodbu.
Vedle hospodářství Bernarda Watzke (1929)
v Chlumci byl prý sklep, který byl používán
jako skladovací sklep chlumeckého pivovaru.
Ten se táhnul hluboko do hory. Zemřelý Gallus
Plundrich z Chlumce, kterému patřil stavební
pozemek v sousedství, prý jako
školák s několika kamarády vyhrabal
do Horky chodbu. Přitom narazili
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na železné dveře, které uzavíraly nějaký prostor.
V té chodbě viselo starodávné brnění. Když ty
dveře otevřeli, zaznělo z chodby najednou
pronikavé hvízdání. Vylekali se a utekli. Dveře
se za nimi hlasitě zavřely. Chodbu ze strachu
zase zasypali.

Zakopané
válečné
pokladnice
ve Strádově a Chlumci (1813)
Když vojáci po bitvě u Chlumce odtáhli, zakopal
prý jeden vysoký důstojník pokladnu plnou
peněz pod jedním stromem ve Strádově.
Bohužel nikdo už neví, pod kterým stromem to
bylo. Mnoho lidí už se poklad snažilo najít, ale
zatím neúspěšně.
Pod zámeckým parkem v Chlumci byl dříve
velký rybník. V něm je ukrytá válečná pokladna.
Po hrázi chodili v noční dobu šediví mužíčci,
hlídali poklad a hledali jeho majitele. Nikdo si
nedovolil jít večer blízko k rybníku, neboť měli
z šedivých mužíčků strach. Při jedné svatbě
na zámku se stalo následující. Hosté seděli
u jídla. V tu chvíli vešel jeden šedivý mužíček
dovnitř, obcházel kolem hostů a zase odešel.
Říká se, že hledal majitele té válečné pokladny,
ale nenašel ho. Dnes roste na místě rybníka
křoví a dub. Pokladnici ale dodnes nikdo
nenašel.
Také na poli Franze Plundricha v Chlumci
(1929), které je za Horkou, má být pod stromem
schovaná deska, pod kterou je ukrytý poklad.

O vzniku Juchtové kaple v Přestanově
(1813)
Po bitvě u Chlumce prý leželi zranění vojáci
na místě, kde dnes stojí Juchtová kaple. Kolem
projížděl muž s prázdným povozem. Vojáci ho
prosili, aby je, proboha, vzal s sebou. On jim ale
odpověděl, že pro ně nemá místo. V tu chvíli
vojáci na něj zakřičeli: „Aby tě čert vzal!“ Sotva
to vyslovili, v tu ránu byl vozka s vozem i koňmi
pryč. Na tom místě pak byla vybudována kaple.
Tolik pověst.
Na tomto místě si dovolím malé historické
doplnění. Juchtová kaple stojí v místech
prudkých bojů mezi francouzskými vojáky
a ruskou carskou gardou v první den bitvy
u Chlumce a Přestanova (29. 8. 1813). Francouzi
chtěli zlikvidovat ruské dělostřelecké baterie,
což se jim díky odvaze a osobní obětavosti
vojáků carské gardy nepodařilo. Název kaple
je odvozen od speciálního typu „velmi pevné
a nepropustné ruské kůže“, která se v dřívějších
dobách vyráběla unikátním způsobem jen
v Rusku. Té se říkalo česky juchta, německy
Juchten. Tato kůže se často používala pro
armádní účely, např. na boty nebo koňské

postroje. Název tedy může souviset jak
s vlastnostmi speciální ruské kůže, tak také
se smutným pohledem na množství padlých
ruských vojáků a jejich výstroj.
Zdroj: Heimatkunde des Bezirkes Aussig, Die
Sagen, Rudolf Hübner, 1929
Karel Prošek

-

-

oslovujeme Vás touto cestou proto,
© MV–generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru
České republiky

domov i sebe

VŮNĚ DĚTSTVÍ aneb
podrav do mateřské školky
Ještě jednou dobré ráno, paní ředitelko, když
jste mi ráno řekla, že Věrulka voní, tak jsem si
vzpomněla na své dětství.
Moje maminka používala fialovou Škrobenku Z,
která je s levandulí. Je to úžasná vůně, která mi
právě dětství připomíná. Vždy, když jsem šla jako
dítě do postele nebo jsem se utírala do ručníku,
který byl nakonec praní vymáchán ve Škrobence
Z, tak jsem se cítila bezpečně, věděla jsem, že
to je domov. Jako bonus pak tohle prádlo, když
bylo vymandlované na mandlu v Roudníkách,
tak bylo jedinečnou kombinací, kterou už dnes
asi nezažiju.
Dnes Škrobenku Z stále používám na ložní
prádlo, ručníky a záclony. Občas se mi stane,
že mi tam připadne do pračky k ložnímu prádlu
nebo ručníkům světlé tričko, a to je ta vůně,
kterou jste dnes u Věrulky zřejmě cítila.

Když vstoupíte do čerstvě uklizeného bytu,
kde jsou umytá okna, záclony vymáchané
ve Škrobence Z a peřiny převlečené, tak je
to nezapomenutelný zážitek. Můj muž říká,
že Škrobenka Z je jedním z momentů pro
spokojené manželství stejně jako například,
když láska prochází žaludkem.
Pokud si ložní prádlo ve školce perete sami,
tak vám jednu lahev přinesu, když budete mít
zájem. Uvidíte, budete vonět celá školka :-).
Jinak samozřejmě to beru jako vědu, takže vše
musí do sebe zapadat. Prádlo musí být kvalitně
vysušeno, ne v sušičce!!! A pokud k tomu přidáte
povlečení z damašku, tak tomu přidáte punc
noblesy.
Tak končím své ranní rozjímání a díky
mami za Škrobenku Z.
Věra Krepindlová
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Sportovní zprávy z TJ Slovan Chabařovice
Už se blíží konec roku a možná je na místě
bilancovat. Protože ale některé sporty hrají své
soutěže systémem podzim-jaro, tak právě u nich
je soutěžní sezóna v plném běhu.

5. místo s 21 body po 12. kole je nadějné pro
další vývoj, protože čtvrté místo obsazuje Česká
Třebová, která ale má o 2 zápasy více a na 3.
místo ztrácí naše družstvo jen 4 body.

Volejbalisté nastoupili už jen v 2. lize skupiny
A, když v polovině roku ukončilo svoji činnost
družstvo „B“ v krajském přeboru pod vedením
Jana Kindermanna s tím, že se počítá s obnovou
jejího účinkování. No a „A“ družstvo přes některé
posily před zahájením soutěže se v 2. lize letos
trápí. Ukazuje to předposlední 9. místo po 12. kole.
Ale doufejme, že družstvo přidá k současným 13
ti bodům. Soutěž je trochu nepřehledná, když zde
startují 3 rezervní družstva extraligových áček
a nikdy není jisté, kdo za tyto rezervy naskočí
z extraligy.

O nohejbalu není celkem co psát. Muži dokončili
soutěž už koncem léta, mládež na podzim už
kromě turnajů nikde nestartovala. Tréninková
příprava ve sportovní hale probíhá – mládež 2x
týdně, družstvo B a C 3x týdně a Áčko jen v neděli
a ještě s velkými absencemi. Blíží se tradiční, už
19. ročník nohejbalového turnaje singlů. Mladí
odehrají svůj turnaj v pátek 20. prosince od 16
hodin, muži pak v sobotu 21. prosince od 9 hodin.
Po vyhodnocení se chystá posezení v klubovně
sportovní haly, kde budou ale na stole závažnější
témata než jen zakončení sportovního roku.
Od tréninkových výpadků a tím nenaplnění
přidělených tréninkových časů, přes zajištění
tréninků mládeže až po budoucnost soutěžních
družstev.

Ženy to nemají vůbec lehké, jak jsme psali již
v minulém čísle CHN. Velké vzdálenosti na utkání
s Českou Třebovou, Svitavami, Libercem,
Jabloncem, Turnovem a Červeným Kostelcem
nejsou náročné jen z ekonomického hlediska,
ale problémy mají i se složením družstva, když
v kádru je několik maminek malých dětí. Aktuální
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Radost nám dělají stolní tenisté. Zatím vedou
v okresním přeboru II. třídy s 24 body za 7
vítězství, 1 remízu a 1 prohru. O body se podělili:

F. Bohuslav (dvouhra 21 vítězných / 7 prohraných
utkání, čtyřhra 6 vítězných / 1 prohra, A. Hrad
(19/14 a 7/2), A. Kočí (16/16 a 6/2), Z. Smrž (3/7
a 1/1), P. Šrom (29/6 a 7/2) a R. Vanžura (2/2
a 1/0). Jejich tréninková morálka je příkladná
i pro ostatní sporty. Už ve Sportovní hale občas
trénují i mladí, nový učitel zdejší ZŠ R. Absolon
přislíbil zaktivizování mládeže v rámci Smlouvy
o spolupráci mezi ZŠ a TJ.
K doplnění jsou v TJ ještě nesoutěžní družstva –
volejbalové „B“ družstvo žen a „Neregistrovaní“
a kolektiv tanečního klubu, který se připravuje
na plesovou sezónu v tanečním sále Zátiší.
Tím se už nabízí zhodnocení členské základny TJ
Slovan Chabařovice. Celkem je v registru TJ 138
členů, z toho 20 členů tanečního klubu, 15 členů
oddílu stolního tenisu, 43 členů nohejbalového
oddílu a 60 členů volejbalového oddílu. Podle
metodiky MŠMT je v evidenci 23 mladých (do 21
let), podle metodiky MěÚ Chabařovice 15 mladých
(do 18 let, ale jen žijící v Chabařovicích).
Vlastimil Pabián

FK Slovan po podzimu vládne
okresnímu přeboru
Fotbalový podzim skončil a při vší skromnosti
můžeme říct, že v podání FK Slovan Chabařovice
byl na potlesk. Ale pěkně popořadě.
Naše áčko po sestupu z I. B třídy usilovně pracuje
na návratu do krajské soutěže, po poločase vede
II. třídu Ústecka. Z 15 zápasů jich pod vedením
nového trenéra Lukáše Krále 13 vyhrálo, doma
dokonce všech sedm, a v tabulce je první
s jednobodovým náskokem na Velké Březno
a s dvoubodovým na MSK Trmice. Můžeme se
pyšnit nejlepší obranou v celé soutěži, dostali
jsme jen 19 branek. Kapitán Michal Culek
sice odkopal pouze deset zápasů, ale se 14
nastřílenými góly je třetím nejlepším kanonýrem
soutěže. Jaro bude kvůli disciplinárním trestům
několika našich hráčů perné, zahájíme ho 21.
března v Sebuzíně. Rezervní tým čili béčko kope
III. třídu Ústecka a zatím je na 8. místě. Do jarní
fáze vstoupí 5. dubna v Povrlech.
Naši starší žáci zakončili podzim demolicí

Petrovic 9:4, na které se čtyřmi góly podílel Jakub
Kašpárek, s 12 zásahy náš nejlepší střelec v první
části soutěže. Ve II. třídě přezimují na 5. místě se
ziskem 16 bodů. Do jara vstoupí doma 4. dubna
proti vedoucím Skoroticím. Mladší žáci zimují
devátí, Falát a Morgese byli top střelci podzimu
s pěti brankami. Tato kategorie začne jaro 5.
dubna doma proti Svádovu/Olšinkám. Vydařené
zápasy zaznamenaly i starší a mladší přípravky,
poprvé v historii se v turnajích představila i naše
fotbalová školička.
Během listopadového Galavečera mládeže
FK Slovan Chabařovice se vyhlašoval Zlatý
míč. Hlasovali sami mládežníci, v jednotlivých
věkových kategoriích si trofeje za rok 2019 odnesli
Martin Štolfa, Jan Červinka, Tomáš Hanauer, Jakub
Kašpárek a Vilém Hedrlín. Fanklub překvapil naše
trenéry triky s fotkou, na které byli s účastníky
letního soustředění v Holanech. Předtím se
v Kulturním domě Zátiší uskutečnilo první
klubové kino, které bylo přístupné i veřejnosti,

a zdarma. Pouštěl se animovaný film o fotbale
Pračlověk, a všechny židle byly obsazené.

Petr Bílek
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FK Slovan 2020: fotbalové i filmové
Jak stojí na novoročním přání našeho klubu:
v roce 2020 se můžete těšit nejen na fotbalové,
ale i filmové trháky! Fotbalový klub Slovan
Chabařovice už dávno není jen fotbal, i pro
nadcházející rok připravil plno akcí s přesahem
mimo kopanou pro občany našeho města.
Symbolický výkop obstará oblíbený 5. fotbalový
ples v Kulturním domě Zátiší, který byl vyprodaný
opět během chvilky, naváže velikonoční hodování
naší mládeže, pálení čarodějnic na hřišti a zase
se budeme vidět i na chabařovické pouti; výtěžek
z našeho stánku půjde tradičně na podporu naší
mládeže. Naposledy se za utržené peníze koupily
dresy pro naše děti.
Na září je naplánovaná Svatováclavská zábava,
letošní první ročník maškarního bálu se povedl
nadmíru. Od července do září pak bude klub

pouštět filmové trháky na plátno umístěné
na hřišti. Premiéru obstarala animovaná
pohádka Pračlověk během listopadového
Galavečera mládeže v Kulturním domě Zátiší.
A měli jsme plno.
Mládež kromě mistrovských zápasů a satelitních
turnajů čeká na přelomu února a března halový
turnaj v domácí hale, v červnu opět Turnaj
o putovní pohár Michaela Lüftnera, tradičně
zimní lyžařské soustředění a letní fotbalový

Společné hodování mládeže (13. 4.)
Jarní brigáda
Pálení čarodějnic (30. 4.)
Stánek na chabařovické pouti
Letní brigáda
Letní a podzimní kino (červen, červenec,
srpen, září)

kemp. Rok ukončí další Galavečer mládeže.

Turnaj o putovní pohár Michaela Lüftnera
(20. 6.)

Akce FK Slovan Chabařovice pro rok
2020

Václavská zábava (září)

Turnaje mládeže
(29. 2. až 1. 3.)

v

chabařovické

hale

Galavečer mládeže (14. 11.)
Vypouštění balónků Ježíškovi
Petr Bílek

5. fotbalový ples (7. 3.)

Fotbalový Slovan má mezi
střelci třetího stovkaře:
Miloše Kytku
Miloš Kytka vstoupil do klubu stovkařů. Jako
třetí fotbalista v klubové historii za FK Slovan
Chabařovice dosáhl na magickou metu sta
nastřílených gólů. Povedlo se mu to v sobotu
19. října 2019, jeho druhá trefa do sítě Velkého
Chvojna ve II. třídě Ústecka byla tou slavnostní.
„Musím za ni poděkovat Páťovi Ryskovi, udělal
to parádně. Dal mi míč do vápna a mně už
stačilo poslat ho na zadní tyč. Na to, kolik mu je
let, hrál výborně,” velebil Kytka stále ještě žáka
základní školy. Chabařovice zápas vyhrály 5:1.
V žebříčku kanonýrů Slovanu patří Kytkovi
3. místo, před ním jsou už pouze Jiří Čmejla
starší se 120 zásahy a lídr Ladislav Hruška se
122. „Většina kluků asi ani nevěděla, že můžu
dát stý gól. Když jsem jim to řekl, gratulovali
mi,” potěšilo Kytku po jubilejním zásahu.
„Jsem moc šťastný, že se mi to povedlo, jen to
mohlo být o trochu dřív. Velké díky patří i mým
spoluhráčům.”
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Do úvodu sezony přitom Kytka
nezasáhl. „Zranil jsem se v posledním
zápase minulého ročníku, takže to

vlastně bylo dobře načasované, protože jsem
se vyléčil během letní přestávky,” ulevilo se
mu. „Natrhnul jsem si přední křížový vaz, ale
naštěstí jsem nemusel na operaci. Takže jsem
přišel jen o přípravu a o první dva mistráky.”
Herně mu prý ještě do ideálu něco chybí.
„Nedá se říct, že jsem se dostal do nějaké
formy. Pořád to není ono. Snad koleno vydrží
a budu moct v zimě pořádně potrénovat.”
Potrénovat i proto, aby se stal nejlepším
střelcem klubové historie. „Dal jsem si cíl
dostat se na stovku, to se mi povedlo. Takže
se nabízí, abych to dotáhl až do čela. Pokusím
se na 1. příčku dostat, 23 gólů není moc. A pak
můžu skončit,” řehtá se Kytka. „Může se mi to
povést za jednu sezonu, nebo taky za čtyři.
Záleží, jak mi to bude do brány padat a jak
na tom budu zdravotně. Ještě to není úplně
ono.”
Slovan se snaží o návrat do I. B třídy. „Sestup
mě pořád mrzí. Možná mi při střílení gólů
pomohlo, že hrajeme okres, menší rozdíl tady
je. Ale i v I. B třídě mi to docela padalo.”

Historické pořadí střelců FK Slovan
Chabařovice
1. Ladislav Hruška

122

2. Jiří Čmejla st.

120

3. Miloš Kytka

101

4. Martin Levinský

85

5. Jan Čisár

85

6. Pavel Semenský

82

7. Jiří Čmejla ml.

74
Petr Bílek

trháky, akce pro děti i dospělé

Výběr ze schválených usnesení ZM a RM
Usnesení ZM

Rada města po projednání

schválilo návrh 4. rozpočtového opatření
města Chabařovice v roce 2019, které mění
závazné ukazatele schváleného rozpočtu
města Chabařovice

A.

Usnesení RM
schválila harmonogram prací a zahájení
prací postupné opravy hřbitovní zdi
v Roudníkách nejpozději k datu 30. 04. 2020.
vzala na vědomí záměr zřídit dětskou
skupinu (jesličky) pro děti ve věku 1-3 roky
ve městě Chabařovice a žádost o poskytnutí
prostor na umístění mobilních, modulových
kontejnerů s možností připojení na veřejné
sítě, zároveň uložila vytipovat místa, kde by se
dala umístit tato dětská skupina – kontejnery
pro provoz.
uložila připravit dodatek do Plánu rozvoje
města Chabařovice, kde bude zařazen projekt
Radnice a předložit ho ke schválení ZM
v 04/2020.
celé znění usnesení č. 166/21R/19:
Koordinovaný postup dotčených samospráv
proti obtěžujícímu zápachu (po aplikaci
digestátu na pozemky v okolí)

BERE NA VĚDOMÍ

informaci o skončeném správním řízení
ve věci odvolání se provozovatele bioplynové
stanice proti rozhodnutí KÚÚK.
B.

UKLÁDÁ

Co: podat žádost na Krajský úřad Ústeckého
kraje, odbor životního prostředí, k poskytnutí
informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, v souvislosti se správním
řízením, na podnět obtěžujícího zápachu
při aplikaci produktu Bioplynové stanice
Všebořice, jejíž provozovatelem je společnost
BIOPLYN ENERGY s. r. o. Ústí n. L., k poskytnutí
kompletní dokumentace správního řízení
(prvoinstančního, a následného odvolacího).
Komu: Ing. Markéta Kombercová
Termín: 30. 11. 2019
C.

UKLÁDÁ

Termín: po obdržení odpovědi z Krajského
úřadu Ústeckého kraje, odboru životního
prostředí
D.

UKLÁDÁ

Co: oslovit dotčené samosprávy s výzvou
připojit se ke koordinovanému postupu
a vypracování společného Memoranda
a svolat koordinační schůzku dotčených
samospráv.
Komu: Ing. Markéta Kombercová
Termín: po obdržení odpovědi z Krajského
úřadu Ústeckého kraje, odboru životního
prostředí
E.

POVĚŘUJE

radního Mgr. Jiřího Hladíka ke koordinaci
řešení problematiky obtěžujícího zápachu
prostřednictvím
poradní
komise
RM
s využitím technicko – administrativního
zázemí MěÚ Chabařovice.
Komu: Mgr. Jiří Hladík
Termín: do doby vyřešení celé kauzy

Co: seznámit RM s výsledkem správního řízení.
Komu: Ing. Markéta Kombercová

Věra Krepindlová
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Další střípky z mozaiky akcí kulturní
komise města
Dne 25. 10. 2019 se konal k 101. výročí vzniku ČR
tradiční lampionový průvod. Po projevu starosty
města byly položeny květiny a zazněla státní
hymna. Pietní atmosféru doladili mladí hasiči
s loučemi. Poté se průvod vydal za doprovodu
dechového orchestru směrem k Moto Areálu,
kde bylo pro děti připraveno občerstvení.
Lampionový průvod se konal za velké účasti
občanů.

Halloweenská zábava
V pátek 1. 11. 2019 se v Zátiší konala tradiční
Halloweenská párty. Ke stálým nadšencům
kostýmové zábavy letos přibyla početná
skupina chabařovických hasičů. K tanci hrála
kapela Black Horse. O moderování i zábavu
v průběhu celého večera, formou různých
soutěží, se postarala členka Kulturní komise
města, Mgr. Jana Šromová. Podle ohlasů se akce
opět vydařila.

Koncert Vladimíra Waldy Nerušila
a kapely Malevil Band
Dne 24. 11. 2019 se uskutečnily koncerty Waldy
Nerušila a skupiny Malevil Band. Koncert byl
velmi úspěšný, hosté s Waldou zpívali, někteří
hosté tančili. Drtivá většina hostů si přála,
abychom Waldu opět pozvali. My se budeme
snažit vyjít vstříc přání hostů a na příští rok
připravíme tuto akci i jako taneční country
zábavu s obsáhlejším programem.
V prosincovém kalendáři jste měli dozajista
zapsáno a vypravili jste se 2. 12. na rozsvícení
vánočního stromu, 7. 12. na Mikuláše do Roudník,
8. 12. na Mikuláše do Chabařovic, a 31. 12.
nezapomeňte na Silvestrovskou zábavu.
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A na co se můžete těšit v roce 2020?
Můžete se těšit jednak na plesovou sezonu
a na další pravidelné, či nové akce.
Připravujeme například zájezd do Litoměřic
na Zahradu Čech, letní kino, country večer
s Waldou, letní párty na koupališti, Mezinárodní
den tance a další akce, o kterých budete
informováni jak v Chabařovických novinách,
tak v našem kulturním okénku (ve vitríně
u cukrárny) a na plakátovacích plochách.
Závěrem bych ráda poděkovala všem členkám
kulturní komise za aktivitu a dobrou spolupráci.
Jménem kulturní komise vám všem přeji krásné
Vánoce a hodně štěstí a zdraví v roce 2020.
Jitka Chládková

6. Vánoční jarmark úspěšně za námi
Zaprvé bych chtěla poděkovat všem věrným
pomocníkům, kteří mě letos opět nezklamali
a přiložili ruku k dílu. Pomohli kamarádi, děti,
rodina... Velice si toho vážím. Děkuji městu
Chabařovice za veškerou spolupráci. Všem
účinkujícím dětem z našich ZŠ, MŠ a ZUŠ a jejich
pedagogům. Děvčatům, která obstarala vánoční
dílničku, sponzorům: květinářství Daniela,
firma Rudorfer, které dodaly odměny a květiny
pro účinkující, kuchařkám ze školní jídelny
za svačinky, které pro děti připravily.
Myslím, že letošní jarmark se velice vydařil.
Počasí nám přálo a tak návštěvníků bylo mnoho,
troufnu si říct, že nejvíce za posledních 5 let.
Letos jsme se rozrostli o pár prodejních míst,
které byly i venku. Měli jsme 35 prodejních
stánků, kde prodávaly maminky, babičky
a v neposlední řadě i děti. Krásných rukodělných
výrobků bylo opravdu mnoho, například andílci,
různé stromečky, svícny, věnce, šité a háčkované
dekorace a hračky, perníčky, šperky a spousta

krásných věcí. Báječné občerstvení Kitchen On
Wheels s hamburgry nesmělo chybět.
Ve vánoční dílničce si mohly děti vyrobit krásného
andílka na stromeček a vánoční přáníčka. O celou
dílnu se staraly Klárka H., Klárka M., Alička
P. a Natálka G., děvčata z 8. třídy naší školy.
Na pódiu jsme měli také živo, krásné vánoční
vystoupení od malých až po velké děti. Bylo to
velice pěkné zpestření. Pro velký zájem prodejců,
přemýšlíme s panem starostou, že další vánoční
jarmark se rozroste o další prodejní stánky, tak se
nechte překvapit.
Doufám, že se vám na jarmarku líbilo, budeme
se těšit na další, který se bude konat v dubnu
a v listopadu 2020.
Nakonec bych všem popřála krásné Vánoce
a šťastný nový rok.
Kamila Hlaváčková

Zlatá svatba v Roudníkách
V dnešní době je to už vzácností, aby spolu
manželé setrvali v manželství 15 a více let,
o desetiletích ani nemluvě. O to hezčí je, když se
taková událost oslavuje se svojí rodinou a přáteli.
Jednu takovou oslavu zažily Roudníky 19. října t.
r., kdy se v místním kulturním domě slavila zlatá
svatba manželů Karla a Jaroslavy Račákových.
Večer plný překvapení, smíchu i slz štěstí určitě
potěšil nejen oslavence samé, ale i jejich hosty.
Asi největší událostí oslavy byla píseň, kterou
jim složili a zároveň společně zazpívali dcera
Jaroslava a syn Karel se svými rodinami. Nejedno
oko zůstalo při této písni suché. A jelikož si
manželé Račákovi řekli své „ano“ před padesáti
lety v prosinci roku 1969, tak bych jim ještě
jednou chtěla touto cestou popřát hodně zdraví
a štěstí do dalších společných let, a ať je jejich
velká láska neopouští.
Martina Průšová
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Rozsvícení vánočního stromu přineslo
Je to již tradice, kdy se natěšení potkáváme při
rozsvícení vánočního stromu, nechybí něco
dobrého na zub a pro zahřátí, možnost koupit
si i nějakou tu vánoční ozdobu, jmelí, svíčky, ale
to nejdůležitější je, že se lidé potkají, přijdou si
zazpívat, a popřát si hezké svátky, což potvrdila
i letošní hojná účast.
Počasí nám přálo, a tak se řada z nás připojila
jak k dětem z MŠ, tak i k pěveckému sboru ze
ZUŠky, a zpíváním koled a vánočních písní jsme
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se navnadili na rozsvícení vánočního stromu
a následný ohňostroj. Díky panu Bílkovi za skvělé
fotografie, které zachytily blížící se kouzlo Vánoc
s dobrou náladou všech, co se přišli podívat.
Děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu, a přispěli
tak k přivolání příjemné adventní nálady.
Přeji krásné prožití vánočních svátků.
Jiří Hladík

příjemnou adventní náladu
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Zatím žádné dobré zprávy pro Vás
nemáme… zápach nás nejspíše bude ještě
nějakou dobu obtěžovat i nadále…
Správní řízení skončilo. Digestát je hnojivo
a na pole v okolí se bude aplikovat i nadále. Tolik
asi ve zkratce. Správní rozhodnutí v ruce nemáme,
co přesně je ve zprávě uvedeno tak zatím víme jen
zprostředkovaně, protože žádná ze samospráv
nebyla účastníkem řízení. Proto jsme si v rámci
„106ky“ požádali o kompletní dokumentaci
správního řízení (jak toho prvoinstančního, tak
následného toho odvolacího), zatím na podklady
čekáme. Až je dostaneme, tak je důkladně
prostudujeme. A nebudeme na to sami.
Jak jsem avizoval, postup je koordinovaný,
proti zápachu tak v jednom šiku „potáhnou“ jak
Chabařovice, tak Krupka, Chlumec, Přestanov,
Modlany, Telnice, Trmice. Oslovíme také Srbice,
a statutární město Ústí nad Labem. Mám
i podněty od obyvatel Teplic. Odpor lidí proti
nesnesitelnému zápachu narůstá, a samosprávy
za svými občany stojí. Inicioval jsem další
schůzku, kde jsme se domluvili na postupu.
Aktuálně tedy čekáme na podklady, mezitím
jsme se potkali s firmou, která je certifikována
k provádění měření zápachu, budeme jednat
o monitorovacím systému, o vypracování
znaleckého posudku. Zároveň si objednáme
odborný posudek ze Zdravotního ústavu v Ústí
nad Labem se stanoviskem vlivu zápachu
na lidské zdraví. Byť zápach není
„jedovatý“, tak vliv na zdraví má, což
je možné se dočíst i prostřednictvím
veřejně
dostupných
zdrojů:
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„při expozici obtěžujícího zápachu může
následně docházet k žaludečním problémům,
nechutenství, zvracení, bolestem hlavy, apod.“.
Jiné zdroje uvádějí dopad psychického vypětí
a stresu. Světová zdravotní organizace WHO
definuje zdraví nejen jako pouze zdraví fyzické,
ale i jako psychickou pohodu a zdraví duševní.
Mezi obcemi si rozdělíme související náklady.
Město Krupka přislíbilo zajistit právní
zastoupení. Konzultace probíhají, právní
rámec máme připravený. Naším cílem tak
je dosáhnout předběžného opatření, které
soudním rozhodnutím zakáže aplikaci produktu,
který nesnesitelným způsobem obyvatele
obtěžuje, a to do okamžiku provedení takových
technických opatření, které zápach sníží
na minimum. Využijeme i „oborových zkušeností“,
které jednoznačně uvádějí, že „kvalitní digestát
je hnojivem, které obsahuje hodnotné organické
látky a minerální živiny a projevuje pouze
malé znaky zápachu, popř. v ideálním případě
nezapáchá vůbec.“ Využijeme legislativy
s odvoláním na zákon o ovzduší a občanský
zákoník. Studujeme judikáty, které jednoznačně
řeší konflikt mezi „výkonem vlastnického práva“
pravomocným rozhodnutím o schválení provozu
bioplynové stanice na straně jedné, a právem
vlastníka nebýt rušen (obtěžován imisemi: §
1013 odst. 1 OZ) na straně druhé, vč. podmínky
pro aplikaci § 1013 odst. 2 (zápach důsledkem
provozu bioplynové stanice, který byl úředně
schválen). Uplatnění práv opřeme o posouzení

vlivu a zápachu v míře nepřiměřené místním
poměrům.
Dalším směrem, kterým se vydáme, bude
dosažení provedení úprav technologie při
výrobě produktu k maximální eliminaci zápachu,
s cílem stanovit výčet látek vč. hraničních
hodnot v rámci celého procesu výroby k jejich
dalšímu monitoringu a vyhodnocování. Tento
postup poběží prostřednictvím Krajského
úřadu Ústeckého kraje, po kterém budeme chtít
zapracovat stanovené látky spolu se souvisejícím
režimem do Provozního řádu bioplynové stanice,
a vyžadovat jeho dodržování, s prováděním
kontrol, jejich vyhodnocení a případných dopadů
v případě jeho nedodržení.
Připravuji k podpisu dokument „Společné
memorandum měst a obcí proti nesnesitelnému
zápachu po aplikaci produktu bioplynové stanice
na pozemcích v okolí dotčených měst a obcí“,
který dotčené samosprávy projednají v orgánech
měst a obcí, a který nás sdruží.
Cesta to bude dlouhá a nepříjemná. Moc dobře
vím, jak nepříjemný čas (rok a půl) jsem trávil
odporem proti pyrolýze, jednalo se tehdy
o povolovací řízení a posouzení v rámci EIA. Toto
bude ještě komplikovanější, stačí si uvědomit, jak
dlouho trvalo obtěžování zápachem z trmického
lihovaru, bylo to cca. 6 let…
Jiří Hladík

Naše zahrada... aneb volně navazující
2. díl
Máme tady další pokračování pěstitelského
seriálu, ve kterém si řekneme něco o půdě
a přidáme si návod jak pěstovat papriky.
Často mě překvapí názory lidí, že jim nějaká
zelenina „nejde”. Mně tu nejde česnek, mně nejdou
košťáloviny apod. Je to nesmysl. Pěstuji veškerou
zeleninu a daří se jí dobře. Už mi snad chybí jen
artyčoky. Pokud je dost vody, živin a správná
půda… a právě zde je zakopaný pes. V půdě. Zní
to humorně, když si představíte toho psa, ale
k věci. Aby se dobře dařilo zelenině, květinám
i stromům, musíme mít dobře připravenou půdu.
A hlavní složka, kterou naše zemina potřebuje je
humus. Dodávám jej ve formě hnoje pro rostliny
náročné na živiny a další rok přidávám i kompost
k rostlinám méně náročným. Vidíte, už jsme zase
u kompostu.
Vypozoroval jsem, že pokud je v půdě dost
humusu, jsou rostliny odolnější a nenapadají
je tolik škůdci. Proto také nepotřebuji používat
různé chemické postřiky. Tak se do toho pusťte,
není to žádná věda. Pěstujte pro radost.

Papriky
Papriky jsou velice oblíbená zelenina, ale někteří
lidé si myslí, že její pěstování je náročné. Není.
Chce to však trochu práce, ale co to říkám, je
to zábava. Pokud chceme pěstovat papriky
ve skleníku, začneme s jejich výsadbou na konci
ledna, pokud je budeme pěstovat venku, pak je
vysadíme o čtrnáct dní později. Je důležité hlavně
vybrat správnou odrůdu na venkovní pěstování,
musí u ní být uvedeno, že je vhodná na pole,

aby vám dozrála. Do skleníku je to jedno. A ještě
něco. Paprika je náročná na živiny, proto ji sázíme
do vyhnojené půdy, nebo s velkým obsahem
kompostu, jinak vám „nepůjdou”. Během
pěstování je potřeba přihnojovat. Já používám
rozpustné hnojivo Kristalon. Na sazenice
Kristalon start (2 odměrky na 10l), během růstu
rostlin Gold pro všechny rostliny a při kvetení
květ a plod (3 odměrky) na 10l. Ale můžete
používat jen univerzální, nebo jiné hnojivo,
i zkvašený a zředěný slepičinec.
Semínka vysadíme do výsevného substrátu.
Sázíme je po jednom ve vzdálenosti 2cm od sebe
nejlépe do malého skleníčku a umístíme jej
na teplém místě. Dokud semínka nevyklíčí,
nemusí být na světle. Jakmile rostliny vyrostou
a mají dva normální lístky, přesazuji je do většího
skleníčku na vzdálenost 5 - 6cm od sebe.
Vyrostou tak silné vysoké sazenice. Nesázejte
je do kelímků. Vytvoří tam vlasové kořeny
a po přesazení by dlouho překořeňovaly. Podle
mé zkušenosti sazenice z kelímků i později plodí.
Než zakoření, necháme je přikryté, později už ne.
Pak už je to složitější. Sazenice potřebují světlo,
proto je nosím do skleníku a na noc dovnitř.
Ve skleníku je nechám, až když nehrozí mrazíky.
Kdo nemá skleník, může použít i krytý bazén,
nebo si pořídit miniskleníček nebo pařeniště pro
předpěstování sadby.
Asi v polovině dubna přesadím silné sazenice
do skleníku. Sázím je do dvou podélných řad
vzdálených od sebe 40cm a v řadách také
40cm, ale jedna řada je o 20cm posunutá, takže
sazenice tvoří cikcak vzor. Ke kmínku ještě

přihrnu zeminu jako k bramborám. Rostliny
hojně zalévám a přihnojuji, a když se vytvoří
korunka, „oholím” kmínek od veškerých listů,
aby mohl pod papriky proudit vzduch. První květ
nebo papričku odstraňuji, aby se rostlina příliš
nevysilovala. Když se vše podaří, pak se paprik
můžete dočkat již v polovině června.
Pokud budete papriky sázet ven, je potřeba
počkat a vysadit je až po 15. květnu. Vše je stejné,
jen papriky stačí sázet v řadách po 35cm. Velice
se mi osvědčilo do brázd mezi přihrnuté papriky
nastlat hnůj, rostliny pak dobře rostou a plodí.
A jak správně hnojit? U paprik se to pozná
jednoduše. Když jsou listy zelené a hladké, jsou
živiny optimální. Pokud jsou světlé, signalizuji
nedostatek hnojiva, a pokud jsou na nich vlnky,
jsou přehnojené.
Velkým problémem pěstování paprik ve skleníku
jsou mšice. Od té doby, co sázím do skleníku
i bazalku, mám pokoj. A když mi někam na zahradě
naletí mšice, objeví se i slunéčka sedmitečná
a společně se svými larvami mšice zlikvidují. Jak
mít dostatek predátorů proti mšicím se dovíte
na webu ekozahrady.com.
Ještě jsem chtěl psát o chřestu, ale to už by byl
příliš dlouhý článek. Necháme jej na příště.
A můj tip na závěr: jablíčkové papriky „jablina”
a pálivá varianta „pálinda”, jsou dužnaté,
šťavnaté a lahodné, nejlépe pěstované venku.
Josef Kusebauch

Plesová sezóna v KD Zátiší
Myslivecký ples		

11. ledna 2020

Školní ples		

15. února 2020

Ples taneční		

21. února 2020

Městský ples		

22. února 2020

Fotbalový ples		

7. března 2020

Hasičský ples		

21. března 2020

Ples sportovců		

28. března 2020
Jiří Hladík
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Život v ZUŠce v předvánočním čase
I základní umělecká škola se během podzimu
chystala na mnoho vánočních akcí. Naši žáci si
připravili vystoupení pro děti ze ZŠ Chabařovice
a představili jim tradiční písně a skladby, které
provázejí Vánoce v různých zemích světa.
V připraveném programu si děti poslechly písně
a skladby vánočního charakteru z Polska, Francie,
USA, Německa a jiných zemí. Žáci literárnědramatického oboru provázeli děti tradicemi
v afrických státech, žáci tanečního oboru
zatančili na tradiční píseň „Jingle Bells“.
Společně s mnoha jinými institucemi jsme již
podruhé nachystali „Výstavu betlémů“ v kostele
Narození panny Marie v Chabařovicích. Letos
se na výstavě podílelo zas o něco málo více
institucí. Mnohokrát děkujeme MŠ Chabařovice,
ZŠ Chabařovice, MŠ Pohádka Chlumec, MŠ Pod
Horkou Chlumec, MŠ Hvězdička Malé Březno, ZŠ
Libouchec, III. A ZŠ Vojnovičova a ZŠ Chlumec
za tvorbu betlémů. Dále náš dík patří obyvatelům
Domu sv. Ludmily v Chabařovicích a DPS
Chlumec, kteří společně s žáky výtvarného oboru
vytvořili každý jeden společný betlém. Velkou
změnou při zahájení výstavy bylo vystoupení
žáků ZŠ Petrovice, kteří si připravili živý betlém.
Byli ochotni se před svátky na chvíli zastavit
a ve svém volném čase se věnovat takové akci.
Naši žáci dále vystupovali na mnoha akcích.
Od koncertů pro domovy seniorů, přes třídní
koncerty, vánoční koncerty a byli také součástí
Mikulášské zábavy v Roudníkách.
Naše škola se zapojila do projektu EU, který
nám dává možnost děti zapojit do akcí, na které
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bychom jinak nedosáhli. Díky tomu se mohou
žáci výtvarného oboru pravidelně setkávat
s klienty různých DPS a společně tvořit výtvarné
a rukodělné výrobky. Věříme a vidíme, že
společná práce babiček, dědečků a dětí přináší
z obou stran pozitivní energii, empatii a také
krásné výrobky. Hudební nauka se začala
vyučovat na moderních přístrojích, které dávají
dětem úplně jiné možnosti. Výuka je mnohem
kreativnější a zábavná.

Část žáků tanečního oboru si pojede zacvičit
na workshop do zkušeben baletu Národního
divadla Praha, který povedou ti nejlepší čeští
sólisté. Hudební obor má k dispozici odborníky
z praxe z řad hudebníků Severočeské filharmonie
Teplice, kteří pravidelně předávají své zkušenosti
žákům přímo ve výuce.
Taneční obor a orchestr se chystá na blížící se
plesovou sezónu, kterou máme rok od roku
plnější, což nás samozřejmě velmi těší.
Taneční obor se v prvním pololetí vydal na tři
soutěže, z kterých si přivezl krásná umístění.
Na otevřeném mistrovství světa, které se
pořádá každoročně v libereckém Babylonu,
reprezentovali naší ZUŠ hned v několika
kategoriích. V kategorii Contemporary ballet
duet děti, obsadily Adélka Šimková a Anna
Karešová se svým duem Friends forever 8. místo.
Byl to obrovský úspěch v konkurenci, především
polských poloprofesionálních tanečních škol.
V hlavní kategorii JAZZ dance skončily dívky
s choreografií Girls na 3. místě. Dále jsme soutěžili
v sólových tancích disko dance, kde nejlepší
umístění vybojovala Anna Karešová, v kategorii
děti získala 4. místo. Dále se do finále probojovala
také Adélka Šimková, která obsadila konečnou 7.
příčku. V juniorech II. se nejlépe umístila Vendula
Hrnčířová na 5. místě. Opět se těšíme na další
ročník, protože soutěž takového formátu je pro
žáky především velkou inspirací.
V druhém pololetí školního roku se diváci
mohou těšit na nový muzikál, který, doufám,

a plesová sezóna před námi
naváže na velký úspěch „Včelích medvídků“.
Všechny akce školy jsou zveřejňovány na webu
školy, na facebookových stránkách, na webu
města Chabařovice a na kulturních přehledech
magistrátu Ústí nad Labem.

Táňa Dědovská

Kde budou Chabařovice za 10 let?
Abychom korektně odpověděli na tuto otázku,
nutně potřebujeme funkční křišťálovou kouli.
Takže správná otázka vlastně zní, kde mohou být
Chabařovice za 10 let? Předně by o tom nemělo
rozhodovat od stolu pár „chytrých“, ale měli by
o tom rozhodnout především občané. Takže
vlastně úplně nejlepší otázka by mohla být, kde
občané chtějí, aby Chabařovice byly za 10 let?
Na tuto otázku občané odpověděli v dotaznících,
na základě kterých byl připraven koncepční
rozvojový plán obce. Nabízí se otázka, zdali
to není další papír do šuplíku, který hezky zní
a vypadá, ale kde nic, tu nic. Ale jak říká klasik,
za vším hledej peníze. Tedy nejdříve musí město
vyřešit otázku, kde peníze vzít, když rozpočet je
omezený a na plánovaná přání občanů rozhodně
nestačí. Šetřit? Půjčit si? Jistě lze to, ale šetřit
se nedá do nekonečna a výše půjček je pro
města omezená zákonem. Nezbývá tedy než se
poohlédnout po dotacích. Ale kdo nám dotace
dá a co pro ně vlastně město musí splnit? Kolik
to vlastně bude město stát? Kdo to bude dělat?
Jak dlouho to potrvá? A na co ty dotace vlastně
použít?
Jak již bylo řečeno, na základě požadavků

občanů byl vytvořen rozvojový plán. Jednotlivé
požadavky tohoto plánu si město nechalo
u odborné firmy posoudit na možnost čerpání
dotací z různých dotačních projektů. Z tohoto
posouzení vznikl zásobník projektů, které mohou
být čerpány na konkrétní investice. Jedná se
zejména o:
park u rekonstruovaného mlýna
rekonstrukce chodníků a parkovacích stání na
náměstí
Roudníky - náves
revitalizace toků ve správě města - Modlanský
potok v Roudníkách jako retenční nádrž
rekonstrukce komunikací - povrchů Roudníky
a Chabařovice
obnova alejí

rekonstrukce školní budovy z 19. stol., Husovo
náměstí 183
projekt Radnice - přepážkové centrum pro
občany
sportovní zázemí pro TJ
Takže plán máme a víme o dotacích, které lze
na tento plán čerpat. Co tedy dál?
138 000 000,- Kč to je částka, které se plánů týká,
z běžného rozpočtu by šla tato částka teoreticky
investovat cca za 23 let, což je příliš dlouhá doba
a příliš práce. Takže s tím musí někdo pomoct
a pěkně rychle. Kdo to bude? A na kolik nás to
vyjde? Předně by to měl být někdo, kdo má již
zkušenosti s čerpáním dotací, dále by to měl
být někdo, kdo poskytne kvalitu za dobrou
cenu.Zajistit toto všechno a posunout se dál
bude úkolem města v příštím roce, držte nám
(Chabařovicím) palce.

pobytový park Na Konečné
běžné byty v bývalé budově zdravotního
střediska

Zbyněk Tichý
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Další kompostéry pro občany
Chabařovic a Roudníků
V roce 2018 vydalo město Chabařovice
svým občanům 300 ks kompostérů. Tento
projekt byl spolufinancován Evropskou unií
– Fondem soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí.
Jelikož se však po ukončení akce na městský
úřad obrátili další občané, kteří by o něj
měli zájem,
zvažuje město opětovně
požádat o poskytnutí dotačních prostředků,
tentokrát z Fondu Ústeckého kraje.
Z výše uvedeného důvodu tímto vyzýváme
všechny další zájemce s místem bydliště
v Chabařovicích či Roudníkách a zahrádkáře,
kteří si v 1. kole o bezplatné poskytnutí
kompostéru nepožádali, aby kontaktovali
MěÚ Chabařovice na tel. číslech 475 225 695,
475 225 396 nebo 720 980 371 nebo
E-mailem
drbalova@chabarovice.cz.
V případě většího počtů zájemců využije
město podpory Ústeckého kraje k získání
finančních prostředků.
Petra Drbalová

Motoareál Chabařovice
Moto Areál Chabařovice - Klub mladých
motorkářů - Motoclub F Chabařovice

cupu, od dubna pravidelné tréninky Klubu
mladých motorkářů (KMM), závody KMM a civil
moto cross, tradiční Motochaba 2020, pálení
čarodějnic, Jawa – ČZ sraz, závody Milada tour
2020, a předváděcí akce Polaris day.
A tady je pozvánka na hudební večery v Moto
Pivnici 13 :

… a na konci roku bilancujeme. Rok 2019 byl
v motoareálu celkem vydařený, a to můžu i říct
i o počtu akcí, které se zde konaly. Naštěstí nám
po celý rok moc nepršelo, takže i návštěvnost
byla slušná. Kromě stálých kulturních akcí,
jako je Motochaba 2019, Jawa – ČZ sraz, pálení
čarodějnic, nebo hudební večery, je stále
větší zájem o sportovní akce, jako jsou: Stunts
– kaskadérské show, Autorallye cross, civil
motocross a závody dětského motocrossu.
Proto jsme závody dětí a mládeže Klubu
mladých motorkářů zařadily do programu akcí,
které pořádáme.
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Plán akcí na rok 2020 se zatím stále
ladí, každopádně se můžete těšit
na hudební večery v Moto Pivnici
13, sedm závodů autorallye cross

18. 1. 2020 kapela Nudličky (Liberec)
25. 1. 2020 kapela The best of Country
a Bluegrass (Most)
8. 2. 2020 kapela Vojnar Family Band (Teplice)
7. 3. 2020 kapela Veget (Praha)
Všechny uvedené akce pro vás pořádá
Motoclub F Chabařovice. A co dalšího
v motoareálu uvidíte? Bude to bourání
a stavba „nového teskobaráku“, kterou pro
Klub mladých motorkářů bude provádět
Motoclub F Chabařovice s pomocí rodičů dětí
z motocrossu a jejich trenérů.
Martin Fridrich

Vánoční přání
Vážení občané Chabařovic,
mám takový pocit, že čas běží stále rychleji.
Ani jsme se nenadáli a už je před námi opět
čas vánoční. V Česku Vánoce milujeme a pod
vlivem atmosféry z rozsvícených vánočních
stromů a všudypřítomných světel se

možná i na chvíli zastavíme a přemýšlíme
nad tím, co jsme prožili. Něco se nám
podařilo, na některé věci bychom nejraději
zapomněli. Uvědomme si v této chvíli, že
vše je pomíjivé a všichni máme vyměřený
jen krátký čas na život. Nepromarněme
jej zbytečnostmi a špatnými myšlenkami.

Chovejme se k sobě hezky a snažme si
pomáhat. Nejen o Vánocích…
Přeji vám šťastné a veselé Vánoce a v novém
roce 2020 jen to nejlepší!
Josef Kusebauch, starosta města

Získání dotací ovlivňuje zejména kvalitní
a včasná příprava ...
Říká v rozhovoru starosta města Josef Kusebauch
Dotace byly, jsou a budou často skloňované
slovo, mohou jak pomáhat, tak škodit. V jakých
oblastech se město Chabařovice snaží o získání
dotací?
Protože nemáme dost finančních prostředků
na investice, snažíme se získat peníze, kde to jde.
V loňském roce se nám podařilo zajistit 3 miliony
korun na kompostéry pro občany a cca 500
tisíc na komunikaci v Roudníkách. Nesnažíme
se ale připravovat na každou vyhlášenou
dotaci ve stylu: teď je dotace na rozhledny, tak
postavíme rozhlednu. Vycházíme především
z Rozvojového plánu města, kde jsou zohledněny
naše potřeby. Vše je seřazeno podle priorit
a na ty se připravujeme hlavně projektováním,
aby vše bylo včas připravené. To se nám vyplatilo
při snaze získat dotaci na mlýn, kde jsme mohli
doložit předběžnou studii, konečnou studii,
projektovou
dokumentaci,
rozpracovanou
dokumentaci rekonstrukce náměstí a tím
dokázat, že se jedná o promyšlenou součást
koncepčního řešení náměstí.

Na jaké záměry má město dotace již
„přiklepnuté“?
Zaseli jsme a nyní sklízíme úrodu. Asi během
čtrnácti dní jsme obdrželi informaci o úspěšném
přidělení čtyř dotací. 19,5 miliónů na rekonstrukci
starého mlýna, 5,7 miliónů na zlepšení podmínek
pro výuku v základní škole, 15 tisíc Euro na projekt
WIFI4EU a rámec 200 tisíc na projekt EPC.

Tak si to rozebereme postupně,
nejdříve k tomu internetu…Můžete
uvést přehled míst, kde budou
obyvatelé města moci využít hotspoty
s wifi připojením?

Zatím ještě ladíme konkrétní místa, ale wifi
bude přístupná na úřadech, ve zdravotním
středisku, v kulturních domech, ve sportovní
hale, na sportovištích i veřejných prostranstvích.
Celkem by se mělo jednat o 12 přípojných bodů.

Dále jste zmínil posouzení vhodnosti
objektů pro energeticky úsporné
projekty řešené metodou EPC?
Můžete vysvětlit princip metody EPC
a její výhody?
Získaná dotace je určena na analýzu, zda lze
metodu EPC na námi vybraných objektech
použít. Princip EPC je jednoduchý: vybraná firma
zrealizuje investici, například výměnu kotle
ve škole a my ji platíme z rozdílu úspor, které
vzniknou. Výhodou je, že sice do doby zaplacení
investice se nám nesníží náklady, ale nemusíme
zaplatit nákladnou investici najednou.

Zmínil jste rekonstrukci mlýna,
co všechno je obsahem projektu,
jaké jsou předpokládané náklady,
a jak probíhala příprava tohoto
záměru až do okamžiku mít všechno
„v mašličkách“? Šlo všechno jako
„po másle“?
Dotace na rekonstrukci mlýna je vyvrcholením
pětiletého úsilí, které začalo vyjednáváním
s majiteli, několikaletým bojem s památkáři
a dalšími institucemi. Zpracováváním studií,
projektováním a přípravou žádosti o dotaci. Ne
vždy šlo vše jednoduše. Dotace se týká první
etapy, tj. částečného zbourání, rekonstrukce
zbylé části a nové výstavby. Předpokládané
náklady jsou asi 40 miliónů korun. Mlýn je totiž
ve velmi špatném stavu. Prezentace rekonstrukce

se připravuje na začátek příštího roku. Bude v KD
Zátiší a představí ji Ateliér Kotiš.

A co se dotace pro školu týče?
Dotace pro školu je určena na zkvalitnění výuky.
Její součástí je vybudování multimediální učebny,
učebny přírodních věd s laboratoří, realizace
plošiny pro vozíčkáře spolu s bezbariérovým
sociálním zařízením, a zároveň dojde
k revitalizaci školní zahrady k výuce, tak, aby
byla přístupná vozíčkářům (budou zde například
vyvýšené záhony).

V jaké „kondici“ město při získávání
dotací vlastně je? Kde jsou naše
slabiny, co nám chybí, a na co se
chcete do dalších let zaměřit?
Jinými slovy, jaké kroky pro úspěšný
dotační management má město ještě
podniknout?
Na prvním místě je Rozvojový plán města
a z něho odvozená koncepční práce
v projektových týmech. Nelze nahodile skákat
od jednoho k druhému. Důležitou stránkou je
i spolufinancování projektů, které je rovněž
nákladné. Vždy musíme zajistit naši spoluúčast
a někdy i předfinancování. Nyní se intenzivně
připravujeme
na
rekonstrukci
náměstí.
Kanalizace a voda půjde za SVS, silnice 2.
třídy za SUS, a my bychom rádi získali dotaci
na chodníky (SFDI) a parkovací stání (OPŽP).
Děkuji za rozhovor a přeji hlavně hodně energie,
pevné nervy, pracovité a spolehlivé lidi v týmu.
Jiří Hladík
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PF2016

PF2020

Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2015 a do roku 2016
Vám přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2019
a do roku 2020 Vám přejeme mnoho
osobních i pracovních úspěchů.

www.chabarovice.cz

Číslo dne „1,50 Kč“
130 g 15,88 Kč / 12,74 Kč / 10,89 Kč bez DPH

Je to hodně nebo málo? No, tak jak se to vezme,
kolik a co si za to koupím. Ale pojďme od začátku.
Jelikož bylo financování Chabařovických novin
v uplynulých týdnech podrobeno posouzení,
co všechno se skrývá v rozpočtované položce
k vydávání tohoto městského zpravodaje,
mohu se tak se všemi podělit o několik čísel,
zda je jedna barevná strana na křídovém
papíře o příslušné gramáži s informacemi
a fotografiemi k dění ve městě a okolí za korunu
padesát hodně nebo málo.
Aby si člověk udělal jasnou představu, je třeba
nejen podumat nad kvalitou papíru a cenou
tisku, ale zároveň znát cenu za grafickou přípravu
a sazbu, následně vlastní náklady za tisk, a poté
za distribuci novin do schránek ve městě. Vše
záleží na počtu stran, a tak se cena posledních
několika vydání pohybovala v rozmezí 28,20 Kč
až 35,10 Kč za jeden výtisk. Ano, můžeme stlačit
cenu 130g křídového papíru ze 79 haléřů
na 74 haléře za běžný 80g papír. Možná také
nemusíme nechat vydělat Českou poštu, která
si za roznos účtuje až 2.577,- Kč, a řešit to třeba
nějakým brigádníkem na „Dohodu“ a ušetřit tak
něco za roznos (5 roznosů ročně), a paralelně
s tím pak přemýšlet, jak si tu služby České pošty
ve městě udržet. Můžeme také hledat jinou
grafickou firmu, i jinou tiskárnu, určitě bychom
někoho levnějšího našli…a tady je pár čísel:
1000 ks výtisků v jednom vydání
cena výtisku 20 / 16 / 12 stran křídový papír

cena výtisku 20 / 16 / 12 stran ofsetový papír
80 g 14,72 Kč / 11,84 Kč / 10,18 Kč bez DPH
cena za grafickou přípravu a sazbu:
10.285 - 12.645 Kč
cena za tisk novin: 15.415 - 19.873 Kč
cena za distribuci dle váhy: 2.469 - 2.577 Kč
cena za jeden výtisk včetně distribuce:
28,20 - 35,10 Kč
Tisk novin zajišťuje Tiskárna SLON, s.r.o. - Jiří
Bartoš, grafickou přípravu a sazbu zajišťuje
firma REYKOKEYKO, s.r.o., používáme křídový
papír o gramáži 130g. Já každopádně nejsem
zastáncem toho hledat za každou cenu
nejlevnější výrobek, nejlevnější materiál, na úkor
užitné hodnoty a kvality, ověřené spokojené
spolupráce a spolehlivosti, handrkovat se o to,
zda ve 47 milionovém rozpočtu města nakonec
jedna stránka vyjde na 1,46 Kč nebo na 1,39 Kč.
Počet příspěvků narůstá, úmyslně volíme
kvalitní materiál k tisku, na kterém je fotografie
lépe čitelná, nešetříme na úkor místa, aby
byl čtenář zavalen jen textem, významnou
vypovídací hodnotu mají právě fotografie, sazba
a grafika odpovídá moderním trendům, ladíme
zpracování do „corporate identity“ s budováním
image moderního města, s novým logem.

Chabařovické noviny, periodický tisk územního správního celku

Díky tak všem za spolupráci a za společné tvoření
zpravodaje, který slouží k informování o životě
ve městě. V tomto rozsahu jej nedokážou zcela
zaznamenat ani webové stránky, ani facebook,
ze kterých se příspěvky časem „nenávratně”
ztratí. Naopak noviny jsou archivovány,
s odevzdáním povinných výtisků do knihoven,
a můžou sloužit do budoucna i pro badatelské
účely, ať už pro studenty regionalistiky, nebo
pro fanklub historie města, každopádně určitě
k založení v domácích knihovnách u všech
patriotů města. Zároveň jsem pyšný i na to, že
se ChN tak dlouho udržely, mají tu svou tradici.
Ve vydávání budeme pokračovat i nadále.
Jiří Hladík
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Obsahově tu čtenáři najdou novinky, aktuality,
aktivity a informace o jednotlivých subjektech, ať
už vzdělávacích, sportovních či volnočasových,
uchováváme tak na stránkách novin život
ve městě a veškeré dění v něm za uplynulé
měsíce, na jednom místě jsou pozvánky na akce,
přehled aktivit… seznamujeme vás s plány,
návrhy, komentáři, polemikami, vysvětleními.
Každý si v novinách najde to své, z historie,
současnosti, umění, kultury, vzdělání, sportu,
ale i běžného života, průběžně informujeme
o tématech, která obyvatele trápí, zajímají,
čekají na odpovědi, apod.
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