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V loňském roce jste odevzdali k recyklaci
3 327,14 kg vysloužilých elektrozařízení
Elektrospotřebiče obsahují spoustu materiálů
pocházejících z neobnovitelných zdrojů,
jejichž těžbou je zatěžováno životní prostředí.
Významnou úlevu přináší však správná
recyklace těchto výrobků. Občané Chabařovic
jsou si vědomi významností třízení elektra
a poctivě využívají k jejich odevzdávání sběrné
dvory a červené kontejnery společnosti
ASEKOL. Právě díky environmentálnímu
vyúčtování
zpracovanému
kolektivním
systémem ASEKOL máme k dispozici přesné
hodnoty, které určují, jakým rozsahem naše
společnost přispěla ke zdravému životnímu
prostředí. Spotřeba elektrické energie,
primární suroviny, ropa, voda, okyselování
prostředí a produkce skleníkových plynů,
zde všude díky zodpovědné recyklaci vznikají
úspory.
Z certifikátu environmentálního vyúčtování,
který vyčísluje přínos zpětného odběru
k ochraně přírody, vyplývá, že občané
Chabařovic v loňském roce vytřídili
elektrozařízení, která ušetřila 59,65 MWh
elektřiny, 5 157,88 litrů ropy, 213,80 m3
vody a 2,19 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů CO2

ekv. o 6,92 tun, a produkci SO2 ekv. (který
zapříčiňuje okyselování prostředí) o 226,10 kg.
Že každý kus vytříděného elektra se počítá,
nám ukazuje například již 100 vytříděných
mobilních telefonů, které uspoří 2 340 l
pitné vody, což by naplnilo celou cisternu.
A za 500 kg vytříděných elektrospotřebičů se
ušetří ropa, která by stačila na výrobu benzínu
pro cestu autem z Prahy do Dubaje. Všem,
kterým není příroda lhostejná, a tříděním
elektrozařízení pozitivně přispívají k ochraně
životního prostředí, patří obrovský dík.

CERTIFIKÁT
ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
Chabařovice
ZA ROK 2019 JSTE VYTŘÍDILI 3 327,14 kg A TÍM USPOŘILI:

59,65 MWh

2,19 t

5 157,88 l

213,80 m3

226,10 kg

6,92 t

elektrické energie

Environmentální vyúčtování je vypočítáváno
pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv.
LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá
o dopadech výroby a recyklace jednotlivých
elektrozařízení
na
životní
prostředí.
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to
ve všech aspektech. V potaz je bráno všech
6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný
odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.
Jan Vrba

ropy*

SO2 ekv. = snížení
okyselování prostředí

* Úspora takového množství ropy se rovná
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí
75 851,25 km v běžném osobním automobilu.

primárních surovin

vody**

CO2 ekv. = snížení produkce
skleníkových plynů

** Úspora takového množství vody se rovná
stejnému množství, které je spotřebováno
při 2 869,74 sprchováních.

Mgr. Jan Vrba
předseda představenstva
ASEKOL a.s.

Ostrov objevů
- univerzita
pro batolata
S radostí Vám představujeme unikátní kurz
Ostrov objevů - univerzita pro batolata.
Zaměřujeme se na děti od 18ti měsíců do 3
let. Jsme členové České asociace pro aktivní
rozvoj dětí (CAPARD) a naše kurzy doporučuje
i Menza České republiky.
Kurz obsahuje 10 tematických lekcí, kdy
každý týden doplujeme na jiný ostrov. Každá
hodina Ostrova objevů má své téma a děti
ho prozkoumávají všemi smysly – sluch,
zrak, čich, chuť, hmat. Také si rozšiřují slovní
zásobu, procvičují jemnou a hrubou motoriku,
socializují se v malém kolektivu. Proto
jsme právem získali přezdívku „PŘÍPRAVKA
NA ŠKOLKU“. Naše kurzy probíhají v současné
době v Teplicích a v Ústí nad Labem. Pokud
budete mít zájem, je možnost zahájit kurzy
i ve Vašem městě. Rádi Vám nabídneme
ukázkovou lekci zdarma. Informace naleznete
na
www.ostrovobjevu.cz
nebo
přímo
u lektorky Veroniky Hůlkové na telefonním
čísle +420 776 770 778. Těšíme se na Vás!
Gabriela Šittnerová

Prázdniny a začátek školního roku
ve stínu epidemie
I když ke konci školního roku 2019/2020 došlo
k uvolnění epidemiologických opatření,
musela naše Základní umělecká škola
Chabařovice omezit kulturní akce, postupové
zkoušky i absolventské a jiné koncerty.
Podařilo se uskutečnit jen pár koncertů.
Bohužel taneční obor díky omezením přišel
o veškeré soutěže a vystoupení od března až
do zatím nedohledna. Děti věnující se tanci
vystoupily pouze 18. října v Kulturním domě
Chlumec na opožděném Mezinárodním dnu
seniorů a Dnu matek, které pořádal Klub
seniorů Chlumec.
Zavření škol si žákyně tanečního oboru
částečně
vykompenzovaly
srpnovým
soustředěním, které bylo opět plné cvičení,
tance, her a další zábavy. Tentokrát se
účastnilo 70 dětí. Přes obavy kvůli koronaviru
z většího kolektivu se nakonec vše povedlo
a všichni jsme si týden ve Starých Splavech
užili jako každý rok a vrátili se zdraví. Fotky
můžete vidět na facebookovém
profilu Táňa Dědovská.

2

Školní orchestr a školní kapela

měly naplánováno několik akcí a podzimní
soustředění. Ani tyto aktivity neproběhnou
dle plánu a musíme se přizpůsobit aktuální
situaci. Akcí, která se povedla uskutečnit,
bylo vystoupení v nedalekých Řehlovicích
na zahradní slavnosti místní základní školy,
kde 16. října zahrála kapela „Chabagang“.
Další v pořadí mělo být vystoupení na Malém
Hamburku v Městských sadech Ústí nad
Labem. Protože tento projekt byl kvůli
aktuální situaci zrušen, přemístili jsme
orchestr ke hraní do kinosálu Kulturního
domu Chlumec a koncert vysílali přímým
přenosem prostřednictvím streamu. Dále měl
orchestr vystoupit na Malé Paříži v Teplicích
a má vystoupit na Swingové tančírně 28.
října a v Základní škole Elišky Krásnohorské
2. prosince. Uvidíme, která vystoupení budou
realizována.
Školní rok jsme zahájili doplněním zápisů
na všechny vyučované obory. Povedlo se
nám otevřít nový obor, zatím jen na pobočce
v Chlumci, jde o „Přípravné estetické studium“
pro nejmenší žáky od 5–7 let. V Chabařovicích
pro malý zájem studium otevřeno nebylo.

Opět ho budeme nabízet za rok. Jde o 1,5
vyučovací hodiny týdně a v měsíci vystřídání
čtyř oborů. Děti si vyzkouší hudební výchovu
- zpěv, hraní na jednoduché nástroje, notičky,
tleskání…, taneční obor - rytmická cvičení,
dětské písničky a sestavy, výtvarný obor
a literárně-dramatický - krátké herecké
etudy, pohádky. Činnosti se střídají po týdnu.
V dalším školním roce se pak děti a rodiče
mohou rozhodnout odpovědněji, jaká
disciplína děti více zajímá a čemu by se chtěly
nadále věnovat.
Letos jsme navázali na kurzy, které jsme
pořádali loni, a přidali jsme ke stávajícím ještě
kurz gymnastiky. Jedná se o gymnastické
základy, které budeme rozvíjet správným
cvičením. Děti se naučí protahovací cviky,
cviky na správné držení těla, posilování
a akrobacii. Kurz probíhá jednou týdně a je
za symbolickou cenu 500 Kč na pololetí.
Nabídka všech kurzů, které škola nabízí, je
zveřejněna na webových stránkách školy
a na facebooku školy.
Tento školní rok bude probíhat ve všech

odvětvích trochu jinak, než jsme zvyklí.
I nás se týkají epidemiologická omezení,
zvýšená hygiena a další problémy spojené
s koronavirem. Proto žádáme rodiče našich
žáků, aby sledovali své mailové schránky
a webové stránky školy. Veškeré aktuální
změny budou vždy zveřejněny.

ze slavných filmů a muzikálů. Vánoční koncert
bychom rádi odehráli v chabařovickém
kostele, kde letos vynecháme výstavu
betlémů, ale vánoční pohoštění pro
návštěvníky bychom rádi zachovali. O všech
plánovaných akcích informujeme již nyní
na webových stránkách školy.

Zatím máme naplánované krásné akce pro
širokou veřejnost i pro rodiče. Pro nejmenší
chystáme muzikálek Ať žijí duchové. Pro starší
publikum má proběhnout koncert filmové
hudby, kde naši žáci zahrají a zazpívají melodie

Držme si všichni palce v této nelehké době
a doufejme, že se opět vrátí klidné časy a vše
bude fungovat bez nutnosti různých omezení.
Táňa Dědovská

Valná hromada TJ Slovan Chabařovice
Tradiční Valná hromada TJ Slovan Chabařovice
se z důvodu Nouzového stavu na začátku
dubna nekonala. Na radu právníků České
unie sportu (ČUS, dříve ČSTV) se plnou mocí
prodloužil mandát Výboru TJ ještě na další rok,
nicméně zasáhla soudní úřednice Krajského
soudu Ústí n. L. se svým vysvětlením zákona
a prakticky nás donutila narychlo svolat
Volební Valnou hromadu TJ na 13. 8. 2020.
Za velmi dobré účasti 25 členů nejdříve
zhodnotil předseda TJ V. Pabián dosavadní
činnost od poslední Valné hromady
a přednesl již schválený rozpočet pro tento
rok. Následovalo schválení účetní závěrky
za rok 2019 a předsedkyně Kontrolní komise
přednesla Zprávu KK za stejný rok. Poté
proběhly volby Výboru TJ, včetně zvolení
předsedy, místopředsedy a hospodáře, dále
proběhla volba Kontrolní komise, včetně
volby předsedy KK. Prakticky nedošlo k žádné
změně oproti minulému volebnímu období,
jen byl zvolen pátý člen Výboru TJ Petr Šrom
(za oddíl stolního tenisu).
V. Pabián a J. Novák podali informace
o přípravě výstavby kopané studny jako
náhrady za zdroj vody na kropení kurtů
z místního potoka. Byla dokončena projektová
příprava a žádost spolu se všemi potřebnými
přílohami byla doručena na odbor Životního

prostředí Magistrátu Ústí n. L. k posouzení,
případně k souhlasu na řízení stavebního
povolení. Ztráta několika měsíců z důvodu
odmítnutí souhlasného podpisu 2 rodin ze
sousedství příslušné parcely nám zatím
neumožnila zahájit vlastní výstavbu studny.
Už několik let nám Magistrát Ústí n. L. svou
vyhláškou zakazuje odebírat z potoka vodu
a právě letošní teplé a suché léto nám
způsobilo nemalé potíže pro sportování.
Na Valné hromadě bylo domluveno, že pokud
bude sucho, volejbal bude své tréninky
provádět na beachvolejbalovém kurtu
a nohejbalisté, především mládež, budou
trénovat na antukovém kurtu se stříkáním jen
v nejnutnějším rozsahu, protože voda bude
používána z vodovodního řadu a náklady tak
vzrostou. Nikoliv tedy čerpání tajně v noci
z potoka, jak prohlašuje jistý funkcionář
z fotbalu. Tady bych použil klasické přísloví
„zloděj křičí, chyťte zloděje“.
Na Valné hromadě byl také volbou schválen
nový oddíl – TEQBALL. Jde o alternativu
nohejbalu a stolního tenisu, když fotbalovým
míčem se hraje na specifickém pinčesovém
stole. Zaregistrováním oddílu už jsme
obdrželi od příslušné sekce svazu nový stůl
jako výpůjčku, když v případě dvouletého
působení oddílu bude stůl bezplatně
převeden do majetku TJ. Prozatím je stůl

instalovaný ve Sportovní hale a už na něm
také začaly tréninky.
Důležitou součástí Valné hromady byla
také debata o možných nástupcích
na funkce ve Výboru TJ. Z důvodu věku
a zdravotních potíží je nutné hledat nástupce
za dosavadního předsedu TJ V. Pabiána (37 let
v této funkci), včetně ekonomického řízení.
Proto Valná hromada zavázala Výbor TJ
ke svolání „grémia“ TJ (členové TJ z Chabařovic,
dalších sportovních složek a vedení města)
v zimě 2020/2021 k projednání a návrhům
možných nástupců a postupů směřujících
ke změnám ve Výboru TJ.
Ještě pár slov k současnému životu města,
především na jednáních zastupitelstva města
(ZM). Je asi dobré, že si ZM schválilo zvukové
nahrávání těchto veřejných jednání. Mohou
si tak všichni zájemci udělat obrázek o životě
ve městě, o tom jak tato jednání probíhají.
Nadávky, pomluvy, křik (řev) od přítomných
občanů, urážky členů ZM.
Tady jsou záznamy k dispozici: https://
www.chabarovice.cz/dokumenty/usnesenizastupitelstva-mesta-za-rok-2020
Vlastimil Pabián

Přestěhování stavebního úřadu
S platností od 1. 9. 2020 se mění sídlo
Stavebního
úřadu
Městského
úřadu
Chabařovice.
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Nově sídlí stavební úřad na Staré
radnici, Husovo náměstí čp. 3,
v 1. patře (jedná se o kancelář

po pracovnici bytového fondu p. Dědkové).
Telefonní spojení na stavební úřad:
pevná linka +420 412 372 410
mobil +420 720 980 372

Dle nového Organizačního řádu MěÚ
Chabařovice je stavební úřad organizačně
začleněn pod Odbor majetku a rozvoje města.
Markéta Kombercová

Kulturní komise města
informuje…
Kulturní komise (KK) v roce 2020 měla
vzhledem k epidemiologické situaci velmi
omezené možnosti přípravy a pořádání akcí.
Všichni určitě víte, že pořádání akcí bylo
na několik měsíců znemožněno karanténou,
nouzovým stavem a dalšími nařízeními
vlády, které jsme museli dodržovat. Proto
KK nemohla uskutečnit drtivou většinu akcí,
které byly naplánované.
Po uvolnění opatření proběhla 22. 8.
2020 na koupališti ve spolupráci město
Chabařovice a SDH Chabařovice akce
s názvem „Letní párty“. V tento den proběhl
také „Den dětí“, který uspořádali hasiči,
součástí zábavného odpoledne byly i soutěže
pro dospělé. Všichni dospělí soutěžící, a i ti
kteří se jen dívali, nebo tančili na hudbu
kapely Brass Bombers, dostali žeton na 1 pivo
zdarma a vítězné týmy k tomu ještě plzeňské
pivo. Pro děti byly připraveny různé atrakce,
skákací hrad, malování na obličej a každé dítě
dostalo dárek od SDH Chabařovice.Počasí
i nálada byla výborná a pevně věřím, že se
i za rok sejdeme k 3. ročníku „Letní párty“.

Dále pro vás KK připravila
tyto akce:
22. 8. 2020 Desperádi v Zátiší
26. 9. 2020 Jawa sraz – kapela Desperádi

Co pro Vás ještě chystáme:
10/2020 Lampionový průvod		
– cca 23.10.2020
11/2020 Hallowenská zábava 		
– termín bude upřesněn
30. 11. 2020 Rozsvícení vánočního stromku
včetně ohňostroje

Jubilanti
červen - srpen 2020
Honková Zdeňka
Beláková Mária
Sochuľáková Věra
Řeháček Miroslav
Propper Peter
Zemanová Irena
Králová Monika
Pekárna František
Kunert Josef
Vidnerová Jana
Borovičková Marie
Kuncová Eva
Šťastná Věra
Urieová Eleonora
Cíchová Edeltruad
Svědínková Eva
Mareš Luboš
Drtinová Monika
Fenčáková Jaroslava

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

6. 12. 2020 Mikulášská nadílka 		
– pořádá SDH Chabařovice
31. 12. 2020 Silvestr v Zátiší
Na všechny akce jste srdečně zváni.
Jitka Chládková
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MAGICKÁ BORŮVKA

aneb rostlina, která by neměla chybět na vaší zahrádce
Člověk by si měl najít chvilku na sebe, být
sám s vlastními myšlenkami, naučit se
odpočívat. Tak mi dovolte, abych vám předala
kus svých myšlenek a času, kdy odpočívám.
Jako malé dítě jsem jezdila s babičkou do její
rodné vesnice ve východních Čechách,
která se jmenuje Džbánov. Jezdili jsme tam
za rodinou, ale mně především utkvěla

v hlavě vzpomínka na borůvky. Celé dny jsme
trávili v lese a sbírali borůvky, podotýkám,
že ručně, hřeben na sběr borůvek jsem
v životě nedržela v ruce. Nejdříve jsme sbírali
do takových malých plechových hrníčků
a pak se to sypalo do konve. Někteří z vás
si jistě ještě vzpomenou na hliníkové konve,
do kterých se lilo mléko. Teď už si přesně

nevzpomenu na objem, ale myslím, že to
bylo 20 – 25 litrů. Takže nasbírat takovouto
konvičku chtělo pěknou dávku trpělivosti
a pracovitosti, ale přesto jsme to většinou
za den dali. Kromě toho, že to byla práce a moc
mě to nebavilo, tak dnes již ve vzpomínkách
převažuje pozitivní stránka věci, protože jsme
byli celý den na vzduchu, měli jsme možnost
si nekonečně dlouho povídat a v neposlední
řadě - chuť borůvek, které právě nasbíráte,
ještě nemáte plný hrníček a nasypete si z něj
do pusy a kousnete – to je chuť, ulevující,
osvobozující.
Z tohoto důvodu jsem se rozhodla, že se pustím
do pěstování borůvek. Proto jsem vyhledala
specialistu – borůvkovou farmu na Moravě,
kde mi pan majitel přiblížil svět pěstování
borůvek. Není to velká věda, ale něco tomu
věnovat musíte. Při rozhodování, jak na to,
jsme začali výběrem odrůd. Na zmíněné farmě
jich před 5 lety měli asi 15, takže jsme vzali
od každé odrůdy 2 – 3 keře. Toto rozhodnutí
se vyplatilo, protože dnes je na naší zahradě
asi 30 rostlin a tyto plodí od poloviny června
do konce září. Takže po celé léto máte
přísun borůvek a lze z nich udělat opravdu
spoustu věcí, pokud vám to děti nesní, než
to donesete domů na zpracování. Letos i loni
jsem posbírala 26 kg borůvek. Letos nebylo
počasí tak příznivé jako loni, ale přesto jsme
si borůvek dostatečně užili.
Pan majitel byl opravdu sdílný, když nám
předával návod na pěstování borůvek. Takže
malý výtažek z něj:
borůvka potřebuje slunné stanoviště
dopřejte ji dostatek vláhy (denní závlaha
je nutností, ideální je závlahový systém,
kdy ke každé borůvce dostanete vodu
a nemusíte běhat po zahradě s hadicí)
keře dokážou při správné péči plodit až 40
let a produkovat na 1 keř 5 – 7 kg borůvek
rostliny se sází do bílé baltské rašeliny,
která dokáže dlouho udržet vláhu
samozřejmě je nutné borůvkám pomoci
hnojením, naleznete je v každém
zahradnictví
škůdci určitě existují, ale já se zatím s nimi
moc nepotkala, takže bohužel zkušenost
zatím nemohu předat
ptáci – borůvky jim hodně chutnají,
takže je potřeba je chránit sítěmi

6

no, a pak ještě musí vyjít počasí – na jaře to
nesmí zmrznout, léto nesmí být moc
deštivé a je potřeba hodně sluníčka,
pak se můžete těšit na hojnou úrodu.

Když stihnete posbírat nějaké to kilečko,
tak se pak dá z borůvek udělat spousta
věcí. Můžete je zamrazit do koláčů, u nás
jsou oblíbeným doplňkem do pudinku, co
takhle borůvkové knedlíky sypané tvarohem,
kakaem, cukrem a přelité máslem nebo
borůvkový přeliv na palačinky. Možností
je spousta, u mne však vyhrává borůvková
bublanina. Je to právě ta bublanina, kterou
nám babička pekla ve Džbánově. Recept měla
od své maminky, mé prababičky, která byla
z velmi chudé rodiny a toto jídlo mívávali
jako hlavní chod po polévce k obědu. Recept
je jednoduchý. Plech vymažete sádlem (nebo
dnes se již používá pečící papír), na něj
vylejete palačinkové těsto (vejce, mléko
a polohrubá mouka se špetkou soli). Do těsta
pak nasypete borůvky, je to hodně řídké,
ale nebojte se toho. Následně peču v troubě
na klasické pečení (ne horkovzduch) cca 50
minut. Po dopečení se bublanina posype
moučkovým cukrem. Pokud do toho někdo
půjdete, tak vám přeji dobrou chuť. A i když
nejste zrovna nejlepšími kuchaři, tak určitě
stojí za to jenom si tak natrhat hrst borůvek
a nasypat ji do pusy.
Borůvka patří mezi tzv. superpotraviny
a je používána odpradávna také jako lék
na spoustu neduhů. Mám vlastní zkušenost
je zejména s borůvkovým kompotem,
který jsme doma používali při chřipkách,
ale také na bolavou duši. Tato věc má
skutečně nezapomenutelnou chuť. Letos
jsem také vyzkoušela a kompot zavařila,
zkušenost s chutí ale ještě nemám. Dále
jsme pak borůvky sušili, a to na použití
při průjmu. Při použití borůvky jako léku
mne zaujal článek na https://www.cpzp.cz/
clanek/2670 - 0 -Boruvk y-jako-lek.html,
kde vás rozsah jejího použití opravdu
překvapí.
Když tedy najdete sílu, odvahu a čas, věnujte
kus země ze své zahrádky a kousek svého
srdce této rostlině, bohatě vám to vrátí nejen
na vašem duchu, ale i na vašem těle.
Věra Krepindlová

Nabádáme vás k ostražitosti
a opatrnosti
V uplynulých dnech došlo v našem městě
k tomu, že jednoho seniora navštívili podomní
prodejci, senior je vpustil dovnitř do svého
domu. Následně pak došlo ke krádeži velké
sumy peněz.

Prosím, nevpouštějte nikoho neznámého
dovnitř do svých domovů, chraňte si své
bezpečí. V případě, že se jedná o zástupce
společnosti, která Vám poskytuje služby,
ověřte si nejdříve jeho totožnost, třeba

předložením služebního průkazu.
Věra Krepindlová
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Pořád to bolí?
V Chabařovických novinách již vyšel článek
o nové zubní ordinaci, nyní přinášíme
rozhovor s paní doktorkou:

přesvědčivý :-) Ale nejen to, i nabídka města
byla velmi přívětivá a tak na sebe souhlas
nenechal dlouho čekat.

Dobrý den, paní doktorko, řekněte,
prosím, občanům něco o sobě.

Co se vám v Chabařovicích líbí
a co vám schází?

Dobrý den, narodila jsem se v Ústí, rodina
z maminčiny strany pochází z Hrbovic, taťka
z východních Čech. Na vysokou školu jsem
chodila v Praze, kde jsem pak i po studiích
několik let pracovala na špičkové soukromé
zubní klinice, kde jsem se naučila, že zubní
lékařství je opravdu dynamicky rozvíjející se
obor, který nemusí přinášet jen strach a bolest.
S manželem jsme loni začali přemýšlet o rodině
a rozhodli se vrátit domů na sever. Návrat byl
vzhledem k mému povolání náročný, ale i díky
přívětivosti Chabařovic se povedl a nyní už
jsme hrdí rodiče tříměsíční holčičky.

Bála jste se jako dítě chodit
k zubaři?
Jako dítě jsem zažila ještě povinné
školkové návštěvy zubní lékařky, vzhledem
k nepříjemným okolnostem a přístupu paní
doktorky jsem se bála opravdu hodně.
Nicméně, „všechno špatné pro něco dobré“,
a právě tam se zrodila myšlenka, že kdybych
byla zubařem, dělala bych to jinak.

Kolikrát denně si čistíte zuby?
Asi čtenáře zklamu, ale stejně jako většina lidí
ráno a večer.

Proč se rozhodla stát se zubařkou?
Pominu-li výše zmíněný příběh ze školky,
nápad studovat medicínu se zrodil někdy
během gymnázia. Přihlášky jsem měla podané
na všeobecné i zubní lékařství a vcelku
na poslední chvíli jsem se rozhodla pro zubní
lékařství. Maminka nám odmalinka říkala,
že zuby jsou vizitka, na kontroly jsme chodili
pravidelně, prošla jsem si běžnými zákroky
i rovnátky, tak možná proto mi byl nakonec
tento obor bližší.

Jak vypadá studium medicíny?
Jednoznačně náročně! Nejlepší „studentská
léta“ opravdu nemáte, protože když nejste
ve škole, sedíte nad učebnicí a doufáte, že vše
stihnete alespoň přečíst. Upřímně na těch pět
let vzpomínám ráda jen proto, že jsem ve škole
našla opravdu dobré kamarádky a všechny
strasti a radosti jsme sdílely společně.

Proč zrovna Chabařovice?
Když jsme začali s manželem uvažovat
o návratu, zjistila jsem, že v Chabařovicích
se otevírá nové zdravotní středisko
a že zubní lékař chybí. Spojila jsem
se s bývalým tajemníkem panem
inženýrem Vlčkem a ten byl opravdu
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Jsem nadšená z okolní přírody, je zde možnost
sportovního vyžití a procházek se psem.
Velkým bonusem je příjemná atmosféra
malého města, které je zároveň blízko Ústí
a Teplic, a tudíž máme vše důležité po ruce.
Nedá se říci, že by nám něco vyloženě scházelo,
ale mohl by tu být třeba větší obchod, lékárna,
či bankomat.

Co pro lékaře znamená skutečnost,
když město vybuduje a podílí
se na vybavení stomatologické
ordinace?
Vše záleží na konkrétní situaci a nabídce,
ale rozhodně je to pomoc z hlediska nutných
investic. Pokud se město podílí na vybavení,
jde lékař do menšího rizika, co se následné
platební schopnosti týče. Na druhou stranu
pokud ordinace vzniká bez odborného
dohledu lékaře, může se stát, že v projektu
jsou chyby a například z hlediska dispozic
je místnost nevhodně uspořádaná. Proto si
velmi cením toho, že mi Chabařovice daly
prostor a nechaly mě do projektu zasahovat,
i když už byl hotový a připravený na realizaci.

Jak
složité
zprovoznit?

bylo

ordinaci

Deset měsíců intenzivní práce od rozhodnutí
po otevření :-) Zahrnovalo to drobné změny
projektu a s tím spojené stavební úpravy,
návrhy a realizace nábytku a vybavení.
V mezičase jsem musela nechat ordinaci a její
provoz schválit na krajské hygienické stanici,
na úřadě krajském, živnostenském, finančním
a úřadě pro jadernou bezpečnost. Jelikož jsem
chtěla smlouvy se zdravotními pojišťovnami,
musela jsem se zúčastnit výběrových řízení
s každou zdravotní pojišťovnou a následně
požádat o smlouvy. Ordinace poté prošla
kolaudací a mohlo začít vybavování materiální
a personální. Dokoupila jsem všechny
nadstandartní přístroje, materiály, desinfekce
pro denní užívání. Náročnost otevření ordinace
se finančně nepočítá na tisíce, ale na miliony
a zabere opravdu spoustu času a papírování.
Ale třeba díky tomu, že vyučuji na ústecké
vyšší zdravotnické škole, se mi povedlo bez
problémů sehnat velmi šikovnou hygienistku
a sestřičku Kačku, která mi moc pomáhá
s provozováním ordinace v současnosti.

Co má udělat občan Chabařovic,
když chce od vás ošetřit?
V prvé řadě si musí hlídat nabírání pacientů.
Během prvního roku jsme ošetřili přes

700 pacientů, registrovaných máme 500.
A děláme opravdu maximum proto, abychom
mohli přijímat další pacienty a zároveň se
na ošetření nemuselo čekat přes půl roku,
což je v kvalitních ordinacích bohužel dnes
běžné.Příští rok plánujeme nabrat asi 100 –
200 dalších pacientů, nebude to ale nárazově,
nýbrž v průběhu celého příštího roku.
Nepříznivou situaci se zubaři v kraji chápeme,
ale i přesto bych ráda poprosila případné
zájemce, aby chápali, že i s malými dětmi
jsme v ordinaci od rána do večera a opravdu
nemůžeme přijmout všechny a hned.

Co z běžných zákroků hradí
pojišťovna a co musí pacient?
České zdravotní pojištění je nastavené
v našem sektoru na hrazení preventivní péče.
Tudíž z běžných zákroků hradí preventivní
prohlídky, rentgeny, anestezii, dále extrakce,
výplně v dočasném chrupu. Ale například
výplně ve stálém chrupu a ošetření kanálků
je natolik materiálově a časově náročné, že jej
dotace ze zdravotních pojišťoven nepokryjí.
Z čeho mám ale v poslední době velkou
radost je, že většina zdravotních pojišťoven
již přispívá na dentální hygienu a tak
opravdu velké procento pacientů má již tento
preventivní a velmi prospěšný úkon zdarma
nebo za minimální poplatek.

Proč je rozdílná cenová úroveň
za stejný úkon v různých
ordinacích?
Cena za výkony se ve všech ordinacích počítá
z takzvané minutové sazby. Ta zahrnuje
veškeré náklady ordinace v poměru k pracovní
době a časové náročnosti jednotlivých úkonů.
Minutová sazba je individuální pro každou
ordinaci, jelikož má každá rozdílné náklady.
V těch jsou zahrnuty materiály, výplaty
personálu, splátky a leasingy vybavení,
nájmy, spotřebované energie, pojištění,
veškeré poplatky za zpracování odpadu,
a spoustu dalšího. Průměrně se v České
republice minutová sazba pohybuje v rozmezí
20 – 60 Kč / min. Zjednodušeně se tedy dá
říci, že čím modernější ordinace a kvalitnější
materiály, tím je toto číslo vyšší. Na nás je
pak si spočítat, kolik daný výkon zabere
času a dle něj nastavit cenu. Dám-li příklad,
ošetření kořenového kanálku je jedním
z časově i finančně nejnáročnějších úkonů,
trvá přibližně 120 min, vynásobíme-li si tento
čas průměrnou minutovou sazbou (40,-), aby
ordinace nebyla ve ztrátě, musí si za tento úkon
naúčtovat minimálně 4.800,- Kč. Úhrada 265,Kč, které za toto ošetření vyplácí zdravotní
pojišťovny, je tedy částka naprosto mimo
realitu dnešních dní. Ale to je způsobené tím,
že ceny ve zdravotním pojištění se nastavovaly
před 30 lety a od té doby zůstaly téměř beze
změn.

K zubaři nikdo nechodí moc rád.
Proč vlastně, když dnes už skoro
žádné ošetření nebolí? Nebo bolet
může?

vhodné navštěvovat dentální hygienu, kde
se zuby čistit naučíte, ale hlavně se odstraní
plak, či zubní kámen, které jsou základním
předpokladem pro vznik kazu a parodontózy.

Tak vrtání nebo chirurgie zubů není příjemná
záležitost, ačkoliv dnes děláme vše proto,
aby tomu tak nebylo. Máme pacienty, kteří
u ošetření usnou, ti se k nám nebojí a chodí
rádi. Máme ale samozřejmě i takové, kteří
se bojí opravdu hodně a třeba kvůli tomu
návštěvu i odkládají. Těm bych jen ráda
vzkázala, že doba bolestí u zubaře pominula,
anestezii dáváme zdarma a opravdu všem :-)

Jak jsou na tom občané Chabařovic
s chrupem?

Kolik pacientů vám denně projde
ordinací?
Za náš běžný pracovní den s osmihodinovou
pracovní dobou průměrně 15 pacientů. Pár
z nich jen na prevenci, někdo na opravování
kazu, kanálky, extrakce nebo zhotovení
nějaké náhrady. Výkony jsou každý den jiné,
proto nás práce baví.

Co kromě čištění mohu udělat,
abych měl zdravé zuby?
Správné čištění je opravdu základ, bohužel
ale není tak jednoduché jak se zdá. Proto je

Řekla bych tak, jako většina obyvatel měst,
kde je zubních lékařů nedostatek. Bohužel je
spousta pacientů, kteří nemohli najít zubního
lékaře, nebo nebyli ochotni dojíždět do jiného
města a stav je tedy velmi zanedbaný. Ale
i takové pacienty máme rádi, pokud mají
snahu a jsou ochotni věnovat nápravě své úsilí
a čas.

Mohou si za kazy pacienti sami
svým přístupem?
Ano, dnes již víme, že genetika, co se kazů týče,
žádný vliv nemá. Platí krásné pravidlo: „čistý
zub se nezkazí“.

Nabízíte i „kosmetické“ ošetření
zubů? Bělení atd.?
Samozřejmě, nabízíme veškeré zubní estetické
úkony. V rámci dentální hygieny provádíme
pískování, bělení zubů, či lepení zubních

šperků. Já pak v rámci své práce vyměňuji
nepěkné výplně, korunky, dostavuji mezery
mezi zuby, či řeším potřeby chirurgických
úprav úsměvu. Nerada dělám ve své práci
kompromisy a dělám vše proto, aby se nikdo
ode mě odcházející nemusel za svůj úsměv
stydět.

Setkala jste se někdy v ordinaci
s pacientem, který neměl žádný
problém?
V Chabařovické ordinaci jsem se potkala
s jedním dospělým pacientem, který měl
všechny zuby a nikdy žádný kaz. U dětských
pacientů je to trošku lepší, tam asi čtvrtina
dětí, které ošetřujeme, nikdy nemělo kaz.

Jaký typ pacientů je nejhorší?
Ti, kteří mají přístup „Tak jsem tady a postarejte
se o mě“ a „je mi to jedno“… Nerada vkládám
svou snahu do někoho, kdo si jí neváží.

Jaký zubařský úkon vás baví
nejvíc a který naopak provádíte
nerada?
Na tuto otázku nemám jednoznačnou
odpověď, baví mě všechny úkony, které umím.
A velmi ráda se učím nové.Co ale opravdu
nemám ráda a je to pro mě velmi demotivační,
je zbytečné trhání. Když je extrakce až poslední
možností, ale protože pacient nemá snahu
a nechce se pokoušet o záchranu, stejně zub
vytrhneme.

Máte tendenci dívat se lidem
na zuby i mimo ordinaci?
Měla jsem při studiích, ale teď už mám zubů při
práci tolik, že mě venku zaujmou jen opravdu
hezké zuby, nebo naopak velké zanedbané
průšvihy.

Stačí používat jenom kartáčekpastu a ostatní je jenom reklama?
Při čištění je nejdůležitější mechanická
očista. Vše „chemické“ je jen reklama, pastu
a ústní vodu teoreticky vůbec nepotřebujeme.
Klasický měkký kartáček, mezizubní kartáčky
a jednosvazkový kartáček, to je svatá trojice,
která by měla být v každé koupelně.

Kdybyste měla dát občanům
jedinou radu ze svého oboru, jaká
by to byla?
Navštívit dentální hygienu. Je to investice,
která se vrátí nejen v podobě zdravých zubů,
ale i hezkého, čistého a zářivého úsměvu.
A nebojte, umíme to naprosto bezbolestně :-)

Zbyněk Tichý
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Roudníky se hlásí
Dveře Komunitního centra v Roudníkách se
poprvé po letošních mimořádných omezeních
otevřely návštěvníkům v sobotu 22. srpna,
kdy zde byla diskotéka. Půl roku byli všichni
doma, zdravili se pouze na dálku, roušek měli
plné zuby, ale poznali se a těšili se na sebe.
Spolu si zatančili, zazpívali, popili, pokecali
a zasmáli. Všem, kdo tam byl, se líbilo, škoda,
že už je všechno zase jinak, snad se někdy
vrátíme do NORMÁLNÍCH KOLEJÍ života naší
vesnice.
Roudníky byly v sobotu 5. září připraveny
na návštěvníky Pestrého dne na místním
fotbalovém hřišti. Pořadatelé, pod tlakem
předpovědi počasí, počítali se sluncem,
vedrem a deštěm. Během odpoledne nás
navštívily všechny tyto živly, déšť byl vydatný.
Hned po poledni Staré gardy domácích
fotbalistů a hostů ze Suché nasadily
všechny síly, aby putovní pohár získaly.
Hráči Suché byli lepší, získali na rok Putovní
pohár po výsledku 5:3, sláva vítězům, čest
poraženým, to stále platí.
Chabařovičtí hasiči s „plnou polní“ byli
připraveni na nápor místních dětí, které se
seznámily jak s hasičskou technikou, tak se
pobavily soutěžemi, nechaly si namalovat
obličej, či si užily chvíle ve „skákacím“
hradu. Odpoledne okořenily svou hudební
produkcí kapely Modlanská skládka a Doriss.
Na některé soutěže ani nedošlo, právě vlivem
povětrnostních podmínek, snad příště bude
líp.
Setkání přátel pod lipami bylo to nejlepší,
co si mohli přát, (v té době netušili, že zase
bude jinak….), rozcházeli se až za tmy.
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Hlavní poděkování patří štábu místních
dobrovolníků, kteří zajistili svou obětavostí
příjemné prostředí, jak pro místní, tak
přespolní návštěvníky a v neposlední řadě
děvčatům, která všem přítomným připravila
občerstvení.
Jak jsem již předeslala, Václavská nebyla,
protože s nastupující opětovnou nejistou
dobou, by bylo neslušné zaplatit kapelu,
která by hrála pro několik málo návštěvníků,
protože s obavami by nepřišlo tolik lidí,
na které jsme zvyklí, je to tak.
Kdo
chtěl,
mohl
navštívit
komedii
o tříhodinovém dějství 14. září v Zátiší,
bylo zastupitelstvo města. Toto jednání
nejvyššího orgánu města se často mění
na divadelní představení. Škoda, že
nezúčastněný
neporozumí
zvukovému

záznamu z jednání, které je na stránkách
města, ale bylo to trapné. To důležité pro
fungování města bylo projednáno „jedna,
dvě“, ale plky, urážky, narážky, obvinění
a zbytečné řeči zabraly 2 hodiny. Náhodný
občan, který tam třeba seděl, nemohl vědět,
jak se říká, „která bije“. Někteří obyvatelé
města, pod zástěrkou různých „problémů“
rádi ukazují svou výřečnost, kdy padají slova
neslučitelná s obyčejnou lidskou slušností
a to se odráží na jednání zastupitelstva,
místo toho, aby se řešily pravé problémy. Páni
zastupitelé, někteří nemáte žádné problémy,
prosím zvažte, zda byste přijeli poznat
problémy každého desátého občana města
Chabařovice, „Roudničáka“, do Roudníků.
Možná víte, kde Roudníky jsou, ale jak to
tam vypadá, ale co nás trápí, to vás, mnohé
nezajímá. Nestydíte se, že vás mnohé, voliči
z Roudníků 2 roky po volbách neznají, nevědí,

že „Lojza je hubený, Marie zrzavá a Tonda má
málo vlasů“. Za dva roky budete na voliče
mávat z plakátů, i v Roudníkách s hesly, že
to s námi myslíte dobře…….ale, co jste pro
nás udělali, ukažte……. a hlavně přestaňte
se svými příznivci, z řad občanů města, hrát
divadlo a makejte, aby za vámi bylo NĚCO
za dva roky VIDĚT!!!!!! Nejen v Chabařovicích,
ale i v Roudníkách. Koalice, opozice, vím,
je to všude, ale v malých městech, jako je
naše, by měl být takový boj zakázán, 15 lidí,
byť jedna polovina vyhrála a druhá ne, ale
je po volebním boji, táhněte za jeden konec
provazu k dobru věci a ne proto, aby to bylo,
ze zásady, jinak. Vaše vložená energie se tříští,
ale ta chybí na obou stranách předsednického
stolu. Všichni mluvíte česky, tak spolu mluvte,
neurážejte se vzájemně, nepohrdejte jeden

druhým, ani lidmi, budete je potřebovat.
Dle Wikipedie je „zastupitel zástupce svých
voličů, který od nich získal mandát ve volbách,
aby skrze něj byly prosazovány myšlenky
prezentované v jeho volebním programu.
Zastupitel tedy vůči svým voličům má závazek,
ten je ale spíše morální, protože vlastně
nevymahatelný: může jít jen o předvolební
sliby. Zastupitel vzešlý z místních přímých
voleb tak získal pravomoci a kompetence
a je členem například samosprávy, která je
hlavním orgánem, nadřazeným všem ostatním
orgánům, aby tato práva uplatňoval.“

Jaroslava Račáková

Seriál „Vysídlenci“

aneb z Otovic do Chabařovic...
Příběhy lidí z vesnic, které již nejsou
na mapách, jsou si téměř podobné. Vždy se
vrací ke svému mládí, vzpomínkám na místa,
kde zažívali radosti i starosti, a často, jak už
to v životě bývá, všichni si přikrášlujeme to,
co bylo, a již není.
Na svou bývalou ves Otovice rádi vzpomínají
také Petr a Vlaďka Richterovi, dnes žijící
v Chabařovicích. V tomto roce oslavili se
svými početnými rodinami a přáteli zlatou
svatbu. Petr žil v Otovicích a s Vlaďkou se
seznámil v Tuchomyšli, kde se svými rodiči
bydlela. V Otovicích byla jen hospoda a tak se
chodilo do okolních vsí, do Vyklic, Roudníků
a Tuchomyšle, kde bylo kino a kulturní dům,
místa, kde se lidé bavili a také seznamovali.
Ale i v samotných Otovicích bylo kam chodit
za zábavou.
Byla to hospoda U Máry, kde byl kuželník
a kde se každou sobotu a neděli hrálo
a zpívalo. Hospoda také sloužila jako prodejna
základních potravin jako chléb, mléko, které
se tenkrát rozlévalo z konví a bylo to opravdu
mléko. Do obce také pravidelně zajížděla
pojízdná prodejna, která zásobovala i okolní
obce. V pondělí se zde scházeli starousedlíci,

a protože to byli většinou lidé německy
hovořící, pondělky byly známi jako „Malý
Berlín“. Na malou vesnici byl kulturní život
jistě bohatší než dnes. Okolní příroda lákala
na procházky na Jedovinu, na Rabenov,
a procházky často končily v Lochočické
hospodě, kde to vonělo „držkovkou“ a v létě
bylo místem, kde byl příjemný chládek u piva.
Z Lochočic, protože byly na kopci, se sáňkovalo
po silnici až do Otovic. Tenkrát projelo auto
párkrát za den a tak se nebylo čeho bát.
Richterovi si po svatbě upravili dům, kde
opravili střechu, a zavedli etážové topení. Petr
byl zručný řemeslník, vyučený s maturitou
na Střední průmyslové škole strojní v Ústí
nad Labem. Jistě pro rodinu s hezkým
domem a spoustou práce na něm musela být
zpráva o likvidaci obce tou zprávou ze všech
nejhorších. To ale ještě netušili, že po čase se
dozví další a ještě horší.
Po oznámení záměru konce Otovic se
začali zajímat o pozemek k novému
bydlení. Od tehdejšího MNV koupili parcelu
v Chabařovicích a Richterovi se pustili
s chutí a elánem jim vlastním do práce.

Pohled na Jedovinu přes Otovice. Velká budova vpravo
pohostinství U Máslů. Zdroj: http://www.zanikleobce.cz/
index.php?detail=78932, autor: Zdeněk Kreuzer

Z likvidovaného domu, který hodně krát
oplakali, odkoupily materiál jako cihly, trámy,
novější okna, a ostatní k použití pro stavbu
nového sídla. V té době byl nedostatek
stavebního materiálu a tak se hodilo vše.
Nový domov ještě nebyl dokončen a přišla
nová rána. Chabařovice musí ustoupit těžbě
uhlí a tak rodino, pardon. Petr prohlásil, že
by se snad musel oběsit na trámech, které
s velkou námahou vydoloval v Otovicích.
Velkou zásluhu na zastavení dolu měl bývalý
starosta, pan Zbyněk Hrom, a tehdejší
zastupitelstvo.
A tak nyní celá rodina žije a bydlí
v Chabařovicích, ale často vzpomíná
na Otovice, Vyklice, Lochočice a Tuchomyšl,
kde si hlavně děti užívaly přírody v lukách
plných květin, potoků s raky a rybami, a lesů
s malinami.
Jiří Záhořík
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Výběr z usnesení ZM a RM:
Zastupitelstvo města za období
květen 2020 – červen 2020:
změnilo Jednací řád zasedání ZM
Chabařovice, a to tak, že z jednání
zastupitelstva se pořizuje zvukový
záznam, který je součástí zápisu
ze zasedání zastupitelstva. Zvukový
záznam je dostupný pro zastupitele
v aplikaci Usneseni.cz a na webových
stránkách města Chabařovice.
uložilo prověřit kontroly provedené
Kontrolním výborem zvoleným ve volebním
období 2018 - 2022, zda byly ukončeny
v souladu se zákonem.
schválilo připojení Města Chabařovice ke
sdílené vizi a podpis Memoranda o sdílené
vizi jezera Milada.
schválilo použití (vyúčtování) dotačních
prostředků na rok 2019 na základě
uzavřených
veřejnoprávních
smluv
s příjemci FK Slovan Chabařovice, TJ
Slovan Chabařovice, Spolek občanů obce
Roudníky, Svaz postižených civilizačními
chorobami, Sbor dobrovolných hasičů,
MOTOCLUB F, Český svaz včelařů Český
Újezd, Myslivecké sdružení Chabařovice,
Dům dětí a mládeže, SPEEDWAYCLUB v AČR.
schválilo aktualizaci rozpočtu neinvestiční
dotace
2020
SPOLKU
MOTOCLUB
F Chabařovice.
schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální dotace s Oblastní
charitou Ústí n. L. ve výši 50.000,- Kč.
schválilo návrh 3. rozpočtového opatření
města Chabařovice v roce 2020.
schválilo poskytnutí prostředků ZŠ
Chabařovice na předfinancování realizace
projektu
Zdokonalení
infrastruktury
školy - vytvoření prostor umožňujících
rozvoj klíčových kompetencí pro přírodní,
technické a řemeslné obory ve výši
rozpočtu projektu.
neschválilo návrh na změnu územního
plánu města Chabařovice pro parcely p. č.
51/1, 641/2 a 172 v k. ú. Roudníky na bydlení
v rodinných domech.
schválilo návrh na změnu územního
plánu města Chabařovice pro parcelu p. č.
1516/10 (o výměře 2223 m2) v k. ú.
Chabařovice na rodinnou rekreaci.

12

schválilo žádosti o zahájení pozemkových
úprav prováděných Státním pozemkovým
úřadem v katastrálním území Roudníky
a Zalužany u Vyklic.
schválilo posunutí definiční čáry ulice
Přestanovská s ukončením za posledním
rodinným domem č. p. 728 na p. č. 1456/3
v k. ú. Chabařovice.
neschválilo záměr prodeje části pozemku
p. č. 79/4 v k. ú. Roudníky

Rada města za období červenec
2020 – září 2020:
souhlasila s uzavřením SoD s vybraným
uchazečem veřejné zakázky „Stavební
úpravy - bezbariérovost školy“ v ZŠ
Chabařovice, kterým je firma Alpin Mont
Servis, s.r.o., IČ: 25491270 s nabídkovou
cenou 570 661,- Kč včetně DPH.
schválila výši úplaty za předškolní
vzdělávání v MŠ Chabařovice na školní
rok 2020/2021 v měsíční výši 450,- Kč pro
celodenní provoz.
nepožadovala posouzení záměru CPI
Park Chabařovice Letiště a navazující
okružní křižovatka dle zákona č. 100/2001
Sb., v platném znění, požadovala dodržení
územního plánu města Chabařovice změny
č. 3, kde je okružní křižovatka řešena
jako 5-ti ramenná pro zajištění dopravní
obslužnosti k okolním pozemkům.
uložila předložit Studii dopravního
řešení města Chabařovice z roku 2013
vypracovanou projektovou kanceláří
URBAN-projekt (IK-KONZULT, Ústí nad
Labem), jejíž součástí byla rovněž úprava
této křižovatky a uložila projednat
možnost
řešení
dopravní
situace
- křižovatka u zahradnictví „Jiná zahrada“
s Ústeckým krajem a Správou železnic.
vzala na vědomí stížnost ZO Českého
zahrádkářského svazu Chabařovice I.
na neúdržbu zahrádky p. p. č. 1088/2
o celkové výměře 689 m2 a uložila
provedení kontroly údržby zahrádky
minimálně 3x a podání zprávy o údržbě
zahrady Radě města Chabařovice do 30.
6. 2021 a dále uložila vyhotovit dodatek
ke smlouvě, kde bude uvedeno, že
nájemce je povinen udržovat pronajatý
pozemek v řádném stavu, nesmí
v žádném případě nad míru přiměřenou
závažně rušit práva jiných osob, jakož

i vykonávat takové činy, které by jiné osoby
obtěžovaly nebo poškozovaly.
schválila
podporu
akcí
T-mobile
Olympijský běh (16. 9. 2020) a Běh pro
paměť národa (30. 9. 2020) pořádané
organizací Už tam budeeem?!, z. s.,
a to formou zapůjčení stanu, sedaček
a stolů a uložila poskytnout součinnost
SSMCH při zapůjčení stanu, sedaček
a stolů.
jmenovala po provedeném výběrovém
řízení do funkce vedoucí odboru majetku
a rozvoje města Ing. Markétu Kombercovou
od 1. 9. 2020.
jmenovala po provedeném výběrovém
řízení do funkce vedoucí odboru správního
paní Lenku Oborníkovou od 1. 9. 2020.
schválila
plán
kulturních
činností
projednaných Kulturní komisí na 2. pololetí
roku 2020.
schválila podmínky pronájmu KD Zátiší
a Komunitního centra Roudníky s platností
od 01. 09. 2020.
schválila firmu PORSENNA o. p. s. jako
konzultanta pro administraci veřejné
zakázky na realizaci Analýzy EPC pro město
Chabařovice a souhlasila se zadávací
dokumentací k předložení cenové nabídky
firmou PORSENNA o. p. s. na administraci
veřejné zakázky na realizaci Analýzy EPC pro
město Chabařovice a návrh smlouvy o dílo
k provedení administrace veřejné zakázky.
neschválila finanční příspěvek ve výši
10.000,- Kč pro MOTOCLUB F na konání
kulturní akce CHABA MUSIC NIGHT.
uložila starostovi města Chabařovice
projednat možnost předávání dětí z MŠ
doZUŠanazpětsředitelkamiMŠChabařovice
a ZUŠ Chabařovice.
souhlasila s realizací vyčištění potoka
pod rybníkem „Na kolejích“ na p. p. č. 1661/1
v k. ú. Chabařovice (ve vlastnictví města
Chabařovice) a schvaluje finanční příspěvek
k uvedené akci ve výši 30 000,- Kč.
vzala na vědomí plán inventur pro rok 2020.
schválila znění smlouvy s firmou EKOLAMP
s. r. o., nám. I. P. Pavlova 1789/5, 120 00
Praha 2 – odběr zářivek.
Věra Krepindlová

Další kostlivec ve skříni našeho města
Jen jsme dořešili smutný příběh Židů
v Chabařovicích, který zůstal utajen celých 74
let, je tu další, neméně závažný příběh.
Jeruzalém má svoji ZEĎ NÁŘKŮ, Praha má
na Maltézské zahradě u Kampy LENNONOVU
ZEĎ a Chabařovice mají INTERNACIONÁLNÍ
HŘBITOVNÍ ZEĎ téměř v centru města.
Nejsem žádný historik, nepocházím ani
z Chabařovic, abych mohl mít informace
z pravé ruky, přesto mohu doložit, že
v poslední sekci hřbitova bylo v letech 1941
až 1945 zahrabáno jako dobytek nejméně 74
osob různých národů.
Tato skutečnost, o které se určitě vědělo,
odehrávala se po řadu let za denního světla
před zraky tehdejších místních obyvatel,
zůstala utajena plných 79 let!! Světe, div se.
Chabařovice byly v letech 1941 až 1945 městem
lágrů, což byla specialita v celém okolí.
Nejprimitivnější lidské ubytovací podmínky
bez základní zdravotní péče, nelidské
zacházení, týrání, hlad, naprostá libovůle
dozorců, to byly místní lágry, kterými prošla
internacionální spleť národů. Civilisté i váleční
zajatci. Češi, Sověti, Angličané, Francouzi,
Italové, Slováci, Poláci, Bulhaři, Rumuni
a „neposlušní“ Němci. Haagské úmluvy ale
i Ženevská konvence z roku 1929, které měly
zajistit lidské zacházení s válečnými zajatci,
byly v Chabařovicích naprosto ignorovány.
Bohužel.
K číslu 74 osob jsem dospěl nasčítáním
několika různých na sobě nezávislých
doložitelných zdrojů. Dobové matriky
o tomto případu mlčí, asi záměrně - nevím.
Nějaká evidence určitě existovala, dělo se to
přece na pohřebišti v majetku města. Zjistit
skutečný počet by pomohla pouze exhumace.
Asi bychom se pak divili. Ale exhumace
takového rozsahu by byla jak finančně, tak
i proveditelně velmi náročná a stejně by
nedala plnohodnotnou odpověď. Jak to
vypadá, do jednoho místa byly házeny lidské
ostatky bez rozdílu pohlaví, národností,
příslušnosti a hlavně bez jakékoliv úcty
k lidskému životu. A pak jenom přehrnuty
zeminou.
Přítrž těmto „pořádkům“ učinila až Rudá
armáda. Když 9. května přešla Krušné
hory a dorazila do Chabařovic, měla ostře
nabito. Přesto k osvobození města nepadl
jediný výstřel. Tehdejší správa s německým
starostou
města
Rösslerem
předala
Chabařovice se všemi náležitostmi včetně
hřbitovní dokumentace důstojníkovi Rudé
armády. Něco tam ale chybělo. Právě evidence
toho, o čem píši. Důvod byl, myslím, jasný.
Nevím, jak by se asi zachoval generál A.
S. Žadov, velitel 5. gardové armády, která

osvobodila Chabařovice, kdyby se dověděl,
že krátce před tím zfanatizovaný dav
místních obyvatel na zdejším statku umlátil
ručním nářadím 11 bezbranných, naprosto
zubožených rudoarmějců-zajatců. Jejich těla
se zkrvavenými obličeji byla pro „ukázku“
místním obyvatelům pohozena několik dní
u zmíněné hřbitovní zdi. Takovéto případy
trestala Rudá armáda na místě a hned.
To je jedna stránka příběhu. Tato událost,
která byla páchána na místním pohřebišti
v konečné podobě, náleží do kategorie
„Válečné hroby“. Vše, co s tím souvisí, je
upraveno zákonem č. 122 / 2004 Sb. V tomto
případě se jedná o pietní místo, které by
mělo být podle tohoto zákona i označeno
minimálně
pietní
deskou
umístěnou
na příslušnou jižní hřbitovní zeď s popisem,

že se jedná o INTERNACIONÁLNÍ POHŘEBIŠTĚ
OBĚTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY.
Chápu, že tento příběh zveřejněný jako
první právě v Chabařovických novinách,
může vyvolat různé nálady. U někoho
takové, u jiného jinaké. Berme to ale tak, že
Chabařovice, jako i jiné obce, mají historii
jenom jednu. Každý slušný člověk by měl
mít zájem, aby byla vypořádaná, ať již byla
taková, nebo onaká.
Zametat věci pod koberec a zakládat
v Chabařovicích další Potěmkinovu vesnici
nikomu a ničemu nepomůže.

Stanislav Sochocký
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Nový kroužek TVOŘIVÁ DÍLNA
I přes situaci, která vládne po celém světě,
v Chabařovicích začíná nový školní rok a s ním
oblíbené dětské kroužky v DDM Chabařovice.

jednou za 3 - 4 týdny. Informace najdete
na dveřích ZUŠ CHABAŘOVICE, na Facebooku
a na stránkách www.ddmul.cz/akce.

Chtěla bych vás pozvat na tvořivou dílnu,
která se koná každé pondělí od 16. -18.
hodiny v DDM Chabařovice se sídlem ZUŠ
CHABAŘOVICE. Již první dílna proběhla, tam
jsem vyzkoušela dětičky, jak jsou šikovné
a zručné. Vytvořilo se spoustu krásných
závěsů na dveře nebo okno.

Neváhejte a přihlaste se. Místa na dílnu
i workshop jsou omezená.

Na kroužku se budou používat různé
materiály, vyzkoušíme si různé techniky
tvoření, určitě se u nás nebudete nudit, není
to o žádném malování na papír. Chceme se
zaměřit na sezónní tvoření. Takže teď máme
podzim, který dodržíme do října a hned nám
v dílně nastoupí tvoření vánočních dekorací,
dárků, ozdob, věnců a jiných krásných věcí.

Kamila Hlaváčková
Dům dětí a mládeže Chabařovice
pořádá pravidelný kroužek

Dům dětí a mládeže Chabařovice
pořádá WORKSHOP na téma

TVOŘIVÁ DÍLNA

RELAXAČNÍ PÍSKOVÁNÍ

každé pondělí od 16:00 do 18:00
v ZUŠ Chabařovice, Husovo náměstí 174

17.10.2020 15 - 18 hodin
v ZUŠ Chabařovice, Husovo náměstí 174

pod vedením lektorky Kamily Hlaváčkové

pod vedením lektorky Kamily Hlaváčkové

Přihlásit se můžete na: http://www.ddmul.cz/
krouzky/2915-tvoriva-dilna

Dorazte na WORKSHOP

Další pozvání je na páteční nebo i víkendové
akce, kterým budeme říkat WORKSHOP. První
proběhne 17. 10. a budeme vyrábět krásný
obraz pískovací technikou. Věřím, že kdo
přijde, bude nadšený. Vyrobíte si krásný
obraz, ten se dá zarámovat a použít i jako
dárek. Tyto WORKSHOPY budou probíhat

Práce s přírodními i druhotnými materiály
( dřevo, kamínky, papír, kov, korálky atd. )
Vyzkoušíme různé techniky a použijeme různé materiály.
Odměnou bude vlastní výrobek, který si děti
odnesou domů.

Vytvořte si jedinečný obraz v barevných odstínech
dle vlastní fantazie. Pracovat budeme s barevným
pískem, samolepící šablonou a štětcem.
Cena workshopu 240,- Kč/účastník
( v ceně zahrnut materiál a pomůcky )

Cena kroužku 1.500,- Kč za školní rok

Workshop určen pro účastníky ve věku 9 let - neurčito

Více informací na www.ddmul.cz/krouzky/2915-tvoriva-dilna
nebo na tel.č. 737637565 - Kamila Hlaváčková

Přihlášky online na www.ddmul.cz/akce nebo
na tel.č. 737637565 - Kamila Hlaváčková

Dům dětí a mládeže v Chabařovicích
DDM nabízí ve školním roce 2020/2021 pro
zájemce o aktivně prožitý volný čas řadu
zajímavých kroužků. Mezi nejnovější patří
například:
Anglická konverzace – kroužek určený
pro pokročilejší angličtináře, vhodný
jako rozšíření a podpora školní výuky
anglického jazyka.
Hravá angličtina – kroužek pro děti
předškolního věku, kde se seznámí se
základy cizího jazyka.
Atletika – kroužek je otevřen pro dvě
věkové kategorie ve dvou termínech.
Sportovní atletika vychází převážně
z přirozeného pohybu, proto je velmi
vhodná jako všeobecná sportovní
průprava.
Volejbal – kkroužek je určen věkové
kategorii od 11 do 15 let. Žáci se zde budou učit
a zdokonalovat základní herní dovednosti.
Kroužek bude doplňován a zpestřen
dalšími oblíbenými sporty, jako
je inline bruslení, horolezectví
a cyklistika.
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Rybářský kroužek – kroužek je určen všem
začínajícím, ale také stávajícím mladým
rybářům. Začínající zde mohou získat
rybářský lístek a ti co už ho mají, mohou
zdokonalit a rozšířit své rybářské
dovednosti.
podařilo se nám opět otevřít kroužek
„Vaření a pečení pro děti“.
Kompletní nabídku kroužků v Chabařovicích
naleznete na následující adrese: https://www.
ddmul.cz/krouzky, jako místo konání zvolte
DDM Chaba. Na této webové stránce můžete
také zájemce o kroužek přihlásit. To je možné
i v pozdějším termínu, protože naše aktivity
jsou koncipovány jako celoroční.
Nabídka byla rozšířena o slíbený rybářský
a volejbalový kroužek.
Taneční kroužek „Rozbal to!“, který navštěvují
žákyně Základní školy Chabařovice, měl
v letošním roce možnost vystoupit na školním
plese. Byla to pro nás premiéra a vystoupení
se moc povedlo.
Během letních prázdnin jsme zajišťovali

příměstské tábory:
cyklotábor s Pavlem
turistický tábor
sportovní camp
příměstský tábor s Adri a Šári
příměstský rybářský tábor
Příměstské tábory nejsou v Chabařovicích

žádnou novinkou a v minulosti se staly velmi
oblíbenými. Proto jsme se rozhodli nabídku
táborů rozšířit o již výše zmíněný tábor s Adri
a Šári a Rybářský tábor.
Příměstský
Cyklotábor
s
Pavlem,
Turistický tábor a Sportovní camp tak jako
v minulých letech organizoval pan Josef
Hnyk ve spolupráci s Pavlem Nechutou
a Sylvou Přikrylovou.

Je potřeba vytvořit spolupráci i s rodiči
na vytvoření zpětné vazby, co konkrétně vás
a vaše děti oslovuje, baví nebo naopak co vám
vadí, sdělovat připomínky, stížnosti. Pojďme
společně rozvíjet zájmy, intelekt, manuální
zručnost a schopnosti našich dětí. Je to naše
budoucnost.
Věřím, že se vás tato nabídka zaujme
a budeme se těšit na nové zájemce:

vyberete kroužek a vyplníte přihlášku
online
v případě problému s přihláškou volejte
775 222 062 (paní Šrámková), 725 156 677
(pan Absolon)
máte možnost 3 zkušebních lekcí, platbu
můžete uhradit až v případě, že kroužek
vyhovuje

LEKTOR
Místo konání

CENA
(1 rok)

Zábavné odpoledne pro děti s rodičem. Pohybové Čtvrtek
aktivity, rozvoj motoriky, socializace dětí v kolektivu. 9:00 až 10:30

Šárka Šrámková
DDM Chaba

1000 Kč

Klubík Hejbásek II

Zábavné odpoledne pro děti s rodičem. Pohybové Úterý
aktivity, rozvoj motoriky, socializace dětí v kolektivu. 9:00 až 10:30

Šárka Šrámková
DDM Chaba

1000 Kč

2-4

Klubík Hejbásek III

Zábavné odpoledne pro děti. Pohybové aktivity, Středa
rozvoj motoriky, socializace dětí v kolektivu.
9:00 až 10:00

Šárka Šrámková
DDM Chaba

1000 Kč

6 - 11

ROZBAL TO
přípravka

Sportovní kroužek plný pohybu s prvky gymnastiky Pondělí
v živých rytmech moderní hudby.
14:30 až 15:30

Adriana a Šárka
Šrámkovi
ZŠ Chaba

1000 Kč

3-6

Sportovní
kruháček pro děti

Na Vaše děti čeká spousta pohybu, procvičení jemné
a hrubé motoriky, hry s míčem, tanec, básničky Pondělí
s pohybem a cviky s náčiním. Rozvoj celkové 14:30 až 15:30
obratnosti a pohyblivosti dětí.

Eliška Richterová
Sportovní hala

1000 Kč

8 - 15

Sportovní hry

Mix sportů, od míčových her přes skate, cyklo,
Středa
in-liny po posilku. Podle chuti a počasí po vzájemné
17:00 až 18:00
domluvě.

Veronika Rohlíčková
ZŠ Chaba

1000 Kč

9 - 99

Tvořivá dílna

Práce s přírodními i druhotnými materiály (dřevo,
kamínky, papír, kov, korálky atd.) Vyzkoušíme různé Pondělí
techniky a použijeme různé materiály. Odměnou 16:00 až 18:00
bude vlastní výrobek, který si děti odnesou domů.

Kamila Hlaváčková
DDM Chaba

1500 Kč

7 - 15

Vaření a pečení
pro děti

Děti si sami uvaří jednoduché jídlo, upečou moučník, Pondělí
společně povečeříme a po sobě si i uklidíme.
16:00 až 18:30

Daniela Schönfelderová
1600 Kč
DDM Chaba

6-9

Modelář (možnost
vyzvedávání
v družině)

Rozvoj zručnosti, pozornosti, představivosti
i trpělivosti, kterou děti později uplatní jako raketoví
Upřesníme
modeláři. Kroužek pod odborným vedením RMK
Krupka.

ZŠ Chaba

1000 Kč

11 - 13

Volejbal

Žáci si zde osvojí pravidla volejbalové hry a naučí
se základní druhy úderů. Součástí tréninků jsou
Středa
i zábavné pohybové hry s míčem a průpravná
14:30 až 15:30
cvičení pro zlepšení fyzické kondice, obratnosti
a vytrvalosti.

Roland Absolon
ZŠ Chaba

1000 Kč

11 - 15

Rybářský kroužek

Kroužek je určen všem, kteří chodí rádi na ryby, nebo Čtvrtek
by s tím chtěli začít.
15:30 až 17:30

Roland Absolon
ZŠ Chaba

1500 Kč

6 - 10

Atletika

Běhej, házej, skákej rád, atletem se můžeš stát. Přijď
Úterý
si vyzkoušet a naučit se atletické disciplíny. Trénovat
14:30 až 15:30
budeme v tělocvičně a na atletickém hřišti školy.

Radka Možná
ZŠ Chaba

1000 Kč

11 - 13

Atletika

Běhej, házej, skákej rád, atletem se můžeš stát. Přijď
Pondělí
si vyzkoušet a naučit se atletické disciplíny. Trénovat
15:40 až 16:40
budeme v tělocvičně a na atletickém hřišti školy.

Radka Možná
ZŠ Chaba

1000 Kč

12 - 15

Anglická
konverzace

Angličtina zábavou. Budeme společně hlavně
Pátek
konverzovat v anglickém jazyce pro lepší výslovnost
17:00 až 18:00
a schopnost domluvit se.

Diana Kutrová
DDM Chaba

1000 Kč

3-6

Hravá angličtina
pro děti 4-6 let

Pátek
Na Vaše děti čeká zábavná forma výuky anglického
14:30 až 15:15
jazyka.
15:30 až 16:15

Diana Kutrová
DDM Chaba

1000 Kč

VĚK

KROUŽEK

POPIS více na www.ddmul.cz/krouzky

1 - 3 s rodiči

Klubík Hejbásek

1 - 3 s rodiči

TERMÍN

Roland Absolon
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Letní sportování
V létě je dobře relaxovat a sport se k tomu
určitě hodí. Ne, jen tak rekreačně, ale s plným
nasazením. Nejen v trénincích, v těchto
měsících se odehrávají i některé soutěže
a turnaje.
Stolní tenisté i v největších letních vedrech
pokračovali v přípravě na novou sezónu
ve Sportovní hale. Začátkem října začínají
soutěž okresního přeboru I. třídy. Určitě
v silnější konkurenci vyšší soutěžní třídy to
bude těžké, ale všichni si věří. Pozvánka pro
diváky na domácí utkání ve Sportovní hale středy od 17:00 hodin: 7. 10. SKP D, 21. 10. TTC
UL, 4.11. D. Zálezly B, 18.11. Pinkron B a 9.12. D.
Zálezly A.
Volejbal trénoval převážně na beach kurtu
vzhledem k potížím s vodou na stříkání
(další informace v jiném článku). Druholigová
družstva se na novou sezónu připravují
na písku, muži na domácím kurtu, ženy
individuálně, v říjnu už začínají soutěže,
ve kterých je čekají i hodně vzdálení soupeři
např. Netolice, Domažlice, Sokolov (2. liga
mužů) a Turnov, Pardubice, Mn. Hradiště (2. liga
žen). Pozvánka na domácí utkání ve Sportovní
hale – v sobotu od 10:00 a 14:00 hodin: muži
3.10. Modřany, 17.10. Příbram B, 7.11. K. Vary
B, 28.11. Sokolov a ženy 24. 10. Turnov, 21. 11.
Suchdol, 5.12. Děčín, 19.12. Střešovice B.
V Křenovicích u Brna proběhlo Mistrovství
ČR seniorek ve volejbale. V konkurenci 9
kvalitních celků z celé republiky se družstvo
složené převážně z nynějších nebo dřívějších
volejbalistek TJ Slovan Chabařovice umístilo
na skvělém 3. místě. „Podaly jsme výborný
výkon a po zdařilé hře jsme přivezly bronzové
medaile
z
bezvadně
organizovaného
mistrovství v Křenovicích“, říká jedna
z chabařovických hráček Blanka Šlapáková.
Spoluhráčkami ještě byly pod vedením
Ludmily Makovské Hana Havlíčková (získala
titul nejvšestrannější hráčky), Romana
Čítková, Martina Kubánková, Renata Vávrová,
Regina Pánková, Barbora Makovská, Hana
Stiborová, Zuzana Lukšíková a Veronika
Výborná. Blahopřejeme!
Hráči a hráčky smíšeného družstva
neregistrovaných trénovali podle možností 2x
týdně a sehráli svůj tradiční turnaj víceboje.
Ženy „B“ měly také tréninky podle možností
2x týdně.
Nohejbalisté začali letní období mistrovským
turnajem Mistrovství ČR dvojic v Karlových
Varech. Přes velmi těžkou skupinu (K.Vary
„B“ a Čakovice „B“) se do závěrečných bojů
play-off nedostali, ale zanechali velmi
dobrou stopu chabařovického nohejbalu.
Prezentovalo se celkem 24 dvojic z celé České
republiky, za Chabařovice hráli
Alexander Rypka, Martin Sehrig
a Adam Henzl.
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Začátkem září se zúčastnili žáci nohejbalového
oddílu TJ Slovan Chabařovice Mistrovství ČR
starších žáků jednotlivců v Modřicích u Brna.
Mezi 29 startujícími se určitě neztratili,
celkově obsadili 25., 17. a 9. místo. Eda Turek
měl těžké rozlosování ve skupině s hráči, kteří
nakonec obsadili v MČR přední místa. Kryštof
Vít postoupil ze skupiny s 1 vítězstvím, ale
rozhodčím byl připraven i o druhé vítězství,
v předkole play-off uhrál velmi dobrý zápas
a prohrál s pozdějším bronzovým T. Jahodou
(Modřice). Lukáš Vondryska také uhrál
skupinu s 1 vítězstvím, v předkole play-off
zvítězil 2:0 nad T. Bednářem (Modřice),
v osmifinále už pak nestačil na T. Votavu
(Strakonice). Hodnocení trenéra V. Pabiána:
„Na Mistrovství ČR jsme jeli původně jen
na zkušenou, ale kluci mne velmi potěšili.

Svými sportovními výkony, zaujatostí v každé
chvíli své hry a pohodovým vystupováním
po celou dobu“. Určitě k úspěchu pomohlo
ubytování v luxusním penzionu a cesta
prvotřídním vlakem. Blahopřejeme!
K úspěchům patří také suverénní vítězství
nohejbalistů TJ Slovan Chabařovice v Krajském
přeboru mládeže, kde sice zbývá odehrát
poslední 7. kolo, ale výsledek už je nyní zcela
jasný. O celkové vítězství se zasloužili Eda
Turek, Kryštof Vít, Jan Krejčí, Ondřej Jarý,
Lukáš Bošek a Lukáš Vondryska pod vedením
trenérů Martina Sehriga a Vlastimila Pabiána.
Také „A“ družstvo mužů TJ Slovan Chabařovice
zvítězilo zcela jasně v Krajském přeboru
družstev ve složení Jan a David Tirpákové,
Martin, Jiří, Zdeněk ml. a st. Trubákové

a Václav Těšínský. Druhé místo v této soutěži
obsadilo naše „B“ družstvo ve složení A.
Rypka, M. Sehrig, bratři Henzlové, T. Doubek,
J. Novák, P. Prosický, M. Molnár a hrající trenér
J. Sochor. Blahopřejeme!
Z letních trunajů je třeba ještě vyzdvihnout
vítězství trojice Martin Sehrig, Martin Klaban
a Jiří Sochor v tradičním turnaji v Trmicích
a druhé místo v turnaji „Memoriál Ládi
Kardy“ Přestanov (hrálo se na kurtech TJ
Slovan Chabařovice) za vítězem z Pardubic
(extraligoví hráči Sokola Holice). Naše trojice
ve složení Martin Sehrig, Martin Klaban
a Adam Henzl. Zajímavostí tohoto turnaje
byla i exhibice a předvedení nového sportu
TEQBALL, který zakotvil i v Chabařovicích
Zdroj:
https://ustecky.denik.cz/zpravy_
region/obrazem-znate-teqball-podivejte-sejak-se-tento-sport-hraje-20200712.html

Vlastimil Pabián

Nabízíme novou službu pro občany
ZŠ navázala spolupráci s Psychologickou
poradnou Mojra. Jedná se o psychologickou
poradnu, která pracuje on-line. Odborní
pracovníci poskytují službu prostřednictvím
telefonu, Skypu, Google Meet. Informace
o činnosti poradny budou k dispozici do konce
října na webových stránkách ZŠ Chabařovice.
Předností Psychologické poradny Mojra je
schopnost pracovat on-line, což je v současné

komplikované
době
výhoda.
Svého
psychologa nebo terapeuta si vyberete spolu
s časem, který vám vyhovuje. Váš problém se
bude řešit v řádu dnů.
Rodiče žáků školy a občané Chabařovic
budou mít šanci uplatnit 10% slevu
na služby.
Dagmar Brožová
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Rychlá a efektivní pomoc při řešení
krize
Žijeme v digitálním světě, kterému vládne
mocné médium, zvané Internet. Aniž
bychom vytáhli paty z domu, dokážeme
online objednat dárky pro své blízké, zařídit
dovolenou, nakoupit vše od elektroniky,
oblečení, po jídlo do lednice. Díky sociálním
sítím a jiným komunikačním kanálům
zůstáváme v kontaktu s kamarády napříč
celým světem, sdílíme své každodenní
zážitky, fotky, videa.

Síla Internetu nebere hranic, své o tom ví
i PhDr. Michaela Miechová, která se ji rozhodla
využít při pomoci lidem ve složité životní
situaci, a tak v roce 2016 vytvořila projekt
první online psychologické poradny v České
republice.
Přestože je online psychologické poradenství
v zahraničí již běžnou praxí, u nás je tato služba
stále ještě v plenkách. Do jisté míry je to dáno
naší ryze českou povahou, kdy na jedné straně
toužíme po nových možnostech, na druhé
se jich obáváme a držíme si je od těla. Hned

v úvodu je nutno poukázat na fakt, že online
psychologické konzultace jsou podle různých
odborných studií svou kvalitou srovnatelné
s návštěvou kamenné poradny.

Když nejde Mohamed k hoře…
Stěžejním problémem moderní doby je
nedostatek času. Žijeme v neustálém
koloběhu práce a rodinných povinností,
chvíle volna raději věnujeme blízkým lidem,
koníčkům, cestování apod., než abychom
tento čas „promarnili“ v ordinaci lékaře,
psychologa. Odrazují nás také dlouhé
čekací lhůty, protože problémy toužíme
(a potřebujeme) řešit co nejdříve, a ne, až
za několik týdnů, měsíců.
Projekt psychologické poradny Mojra.
cz vychází z myšlenky lidem co nejvíce
zpřístupnit služby psychologů a reagovat
na překážky, které jim brání v návštěvě
odborníka. Prioritou online psychologické
poradny Mojra.cz bylo zkrátit objednací
lhůty na minimum. Podařilo se a klienti
mohou získat online konzultaci již do hodiny
od uskutečnění objednávky. A co víc,
psychologové Mojra.cz jsou jim k dispozici
v průběhu týdne i o víkendu nejen dopoledne,
ale i v odpoledních a večerních hodinách.
Online konzultace ocení nejen ti, kterým se
za pomocí nechce cestovat, ale i ti, kteří se
tam z nějakého důvodu dostavit nemohou
(např. senioři, maminky na mateřské

dovolené, pracovně vytížení jedinci, týrané
osoby, lidé imobilní, trpící úzkostí, sociální
fobií). Psychologové online poradny Mojra.
cz jsou dostupní klientům z pohodlí jejich
domova. Vše, co potřebují je internetové
připojení nebo telefon. Konzultace probíhají
formou videohovoru přes Skype, WhatsApp,
Viber, telefonicky či emailem.
K dispozici je vám 19 zkušených psychologů
z různých oblastí psychologie. Pomohou vám
s řešením náhlé, nebo dlouhodobé krize ať
už z oblasti partnerských vztahů, rodinných
a mezilidských vztahů, s výchovnými
problémy u dětí a dospívajících, s pracovními
problémy, depresemi, úzkostmi a jinými
problémy v osobní rovině.
Konzultaci si můžete objednat jednoduše
na stránkách www.mojra.cz, kde naleznete
také kompletní ceník. Pro obyvatele
města Chabařovice je připravena sleva
-10 % z ceny konzultace. Stačí v posledním
kroku objednávky uvést slevový kód
ZSCHABAROVICE.
Pokud máte nějaké dotazy k fungování
poradny
Mojra.cz
Poradna@mojra.cz
+420 731 226 690.

využijte
nebo

email:
telefon

Markéta Ligocká

Co nás letos v MŠ čeká
S
ohledem
na
stále
se
měnící
protikoronavirová opatření ve školách je
těžké plánovat cokoli na dlouhou dobu
dopředu. Přesto se paní ředitelka rozhodla
pokračovat nadále v osvědčené spolupráci
se ZŠ, ZUŠ, DDM v Ústí n. L., s chabařovickými
hasiči, fotbalisty, Charitou sv. Ludmily
a DPS v Chabařovicích, nově také s DDM
v Chabařovicích.
Postupně během měsíce září tak mohli
rodiče děti přihlašovat do kroužků s různým
zaměřením. Od začátku září již některé děti
v odpoledních hodinách dochází každé
pondělí do ZUŠ na výtvarný obor a každé úterý
a čtvrtek starší děti a každou středu mladší
děti do taneční přípravky ZUŠ. Po domluvě
s rodiči si mohou učitelé ZUŠ vyzvedávat děti
u učitelek MŠ. Kroužky, které nabízí
DDM Chabařovice, také probíhají
od konce září buď v budově ZUŠ,
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nebo ve sportovní hale. Týká se to „Hravé
angličtiny“, která se bude konat každý pátek,
pokud se na ni přihlásí dostatečný počet
dětí. Bylo by škoda, kdyby se tento kroužek
„nerozjel“ – povede ho zábavnou formou
zkušená lektorka. Druhý je „Sportovní
kruháček“, ve kterém na děti v tělocvičně
čeká spousta pohybu. Děti si procvičí jemnou
a hrubou motoriku, zahrají si míčové hry,
zatančí, zacvičí podle říkanek s různým
náčiním. Kroužek přispívá k rozvoji celkové
obratnosti a pohyblivosti dětí.
Dále jsou v nabídce tréninky pro děti
od fotbalového klubu buď ve sportovní
hale nebo na fotbalovém hřišti FK Slovan
Chabařovice. Trenéři si opět po domluvě
s rodiči mohou děti vyzvedávat přímo
u učitelek MŠ.
Letáčky jsou k nahlédnutí ve vestibulu při

vstupu do MŠ. Je na nich vypsaný, jak název
kroužku, tak i kdo ho pořádá, čas, kdy probíhá,
cena kroužku, a hlavně, a to je důležité –
pro jak starou věkovou skupinu je vhodný.
Na rodičích je, aby zvážili, zda má dítě pro
danou činnost vlohy, mohla by ho bavit nebo
naopak rozvinout v něm to, s čím má problém
(např. obratnost). V žádném případě nemá
cenu dítě přemlouvat a nutit násilím. Někdy
se stává, že účast na kroužku je spíše přáním
rodiče než dítěte, a to pak chodí na kroužek
s nechutí nebo dokonce prosí učitelku z MŠ,
aby ho tam neposílala. Když si rodič není
jistý, je dobré domluvit si s lektorkou, zda by
se nejprve dítě nemohlo přijít (pokud to jde)
na kroužek podívat a rozhodnout se samo,
zda by ho to bavilo. Týká se to hlavně těch
nejmladších dětí, které nesou těžce odloučení
od svých nejbližších (maminky) nebo ještě
nechápou, co od nich lektorka požaduje
a narušují jí tak celou činnost. Rodiče si

děti po kroužcích vyzvedávají u lektorů či
trenérů, mohou se také mezi sebou domluvit
na střídavém vyzvedávání dětí s některým
rodičem, jehož dítě také na kroužek dochází.
Kromě odpoledních zájmových činností bude
dopoledne probíhat v MŠ výchovně vzdělávací
činnost, tak jako vždy, přizpůsobena věku
dětí, letos podle projektu „Pohádkový rok“,
do kterého chceme zapojit i rodiče a další
rodinné příslušníky dětí.
Na přivítanou paní učitelky a asistentky
uspořádaly dětem postupně ve všech třídách
během září „Den třídy“.

Od října všechny třídy MŠ využívají ke cvičení
jednou týdně sportovní halu (v pondělí
Sluníčka, v úterý Kytičky a v pátek Berušky).
Pro rodiče to znamená zajistit dětem
z bezpečnostních důvodů vhodný oděv
a nápoj. I letos cvičíme ve spolupráci se
Sokolem částečně i podle projektu „Cvičíme
se zvířátky“. Pro šikovné „středňáky“ ze třídy
Sluníček a předškoláky ze třídy Berušek je
domluvená návštěva keramické dílny v DDM
v Ústí n. L. a podle situace i exkurze na dětské
oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí n. L.
Do MŠ by mělo přijet Sváťovo divadlo
s pohádkou „Kašpárek a hodná víla Jarmilka“
a vystoupení cvičených papoušků, obě akce

chce paní ředitelka, aby se za příznivého
počasí uskutečnily na školní zahradě.
Pokud se nebudou moci děti a senioři v rámci
projektu „Mezi námi“ fyzicky setkávat budou
i tento rok vytvářet předškoláci babičkám
a dědečkům z DPS obrázky na téma „Pohádka
pro radost“. A jelikož pohádky má rád každý,
protože v nich dobro a láska vždy zvítězí,
tak nám držte palce ať se vše, co jsme si
naplánovali, podaří uskutečnit. Nikdo z nás
s jistotou neví, jak se situace bude vyvíjet
nadále.
Dagmar Vadkertiová

Školka zase o něco krásnější
V létě se nám přiblížila další etapa
rekonstrukce MŠ. Tentokrát se týkala větších
stavebních úprav v obou jídelnách a menších
oprav v kuchyni. Vlivem vlhkosti jdoucí ze
sklepních prostor nám zde začala odpadávat
omítka a obkladačky a zvedat se podlaha.
Z hlediska bezpečnosti dětí i dospělých
a na doporučení KHS bylo nutno naplánovat
opravy v co nejbližším termínu tak, aby
co nejméně narušily chod MŠ. Nedaly se
provádět za provozu, bylo rozhodnuto, že
proběhnou v době letních prázdnin, kdy bývá
školka většinou pět neděl uzavřena.
Vzhledem ke zjištěným závadám a náročnosti
oprav by tento časový úsek nestačil,
proto bylo rozhodnuto zavřít MŠ na celé
prázdniny. Nebyl by to problém, kdyby nám
plány nenarušila koronavirová pandemie.
Tím, že musela být školka uzavřená už dva
měsíce na jaře, řešili rodiče znovu „hlídání
dětí“. Průzkum ukázal, že náhradní prostory
budeme potřebovat.
A tak posledního června, kdy se pro školáky

brány ZŠ uzavřely, naopak pro školkové děti
zůstaly otevřené a do budovy ZŠ se postupně
stěhovaly hračky, lehátka i nádobí. Důkaz
o tom, že spolupráce mezi MŠ a ZŠ funguje.
Paní ředitelky obou škol – mateřské i základní,
jejich paní vedoucí stravoven a paní kuchařky
i stále ochotný a usměvavý pan školník činili
vše pro to, aby naše malé děti a jejich paní
učitelky a asistentky byly v novém prostředí
spokojeny a zároveň se splnily všechny
podmínky KHS. Patří jim za to poděkování.
A zatím co si děti hrály venku na pískovišti
na řemeslníky, ve staré budově MŠ pracovali
opravdoví odborníci.

Děti zasedly ke svým stolečkům a zvědavě se
rozhlížely kolem. Ještě týden a nový školní rok
úspěšně začal. My budeme dělat vše pro to,
aby se dětem a rodičům u nás líbilo.
paní učitelky z MŠ

Dík patří také panu Hanzlíkovi, který za město
vykonával stavební dozor nad pracemi
v MŠ a díky jeho koordinaci stavebních
prací se stavební firmou, která rekonstrukci
prováděla, byla stavba předána před
termínem a my jsme se mohli vrátit do školky
dříve, než nastal nový školní rok.
Ve vymalovaných jídelnách nás přivítala
vůně nově položeného linolea a dlažby
a v kuchyni zase nové kachličky okolo kamen.
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Jak se ZŠ Chabařovice připravuje
na distanční výuku
Máme za sebou první týdny ve škole, které
nebyly lehké, a ještě nás jistě mnoho
nelehkých chvil čeká.
Jak se připravujeme na možnou online výuku?
Pokud dojde k situaci, že budeme nuceni
přistoupit na smíšenou výuku – polovina
žáků ve škole a polovina doma nemocná, pak
bude výuka probíhat pouze off-line. Učitel
bude posílat písemné materiály, bude je
vyhodnocovat a posílat zpětnou reakci.
Pokud dojde k úplnému přechodu na distanční
výuku, která je od září pro žáky povinná,

budeme mít připravený rozvrh. V rozvrhu
budou pevně ukotveny on-line hodiny
- maximálně dvě v jednom dni. Přednost
dostanou předměty matematika, český jazyk,
cizí jazyky a pak budou následovat další dle
časových možností.
Pro žáky bez hardwaru budeme mít k dispozici
zařízení k zápůjčce. Žáci bez připojení
k internetu budou pracovat off-line - dle
šetření, které proběhlo ve škole, jich není
mnoho.
Hlavním komunikačním kanálem s rodinami
bude Škola Online, kterou jsme uvedli

do chodu během září, a maily rodičů a žáků.
Informace budou též k dispozici na stránkách
školy.
Téměř všichni rodiče si vyzkoušeli třídní
schůzku přes Google Meet a tímto způsobem
povedeme i on-line hodiny pro žáky.
Budeme všichni doufat, že se připravujeme
zbytečně a k distanční výuce u nás na škole
nedojde, ale i tak se nám příprava neztratí
a budeme schopni zapojit on-line prvky
i do běžné výuky.
				

Dagmar Brožová

Ne, nejsem hysterická ředitelka
Chtěla bych vám všem nastínit, jak vypadá
současná situace ve škole.
Všichni mají jistou míru obavy z onemocnění
Covid-19, někdo větší, někdo menší. Někdo
svou obavu schovává za silácké řeči, že je to
přeci jen chřipka a je třeba se promořit.
Patřím do skupiny s větší obavou. Mám obavu
především o své blízké a svou rodinu, ale
plně si uvědomuji odpovědnost i za školáky
v Chabařovicích. Roušky ve společných
prostorách školy jsme zavedli dřív, než nás
k tomu vyzvala vláda. Rodiče podpořili
mou aktivitu chránit se rouškou i ve vyšších
ročnících na prvním stupni, za což moc děkuji.
Práce ve škole plné „maskovaných“ žáků
a učitelů není jednoduchá, špatně si
rozumíme, špatně se nám dýchá, často nás
bolí hlava, ale snažíme se co nejdéle vydržet
být otevřenou školou pro žáky.
Moc mne trápí, že si rodiče myslí, že rýmu
a kašel si nosí děti ze školy. Věřte, že tomu tak
není. Nemáme tu tajné lahvičky s nachytanými

viry a nenosíme je do hodin tajně, abychom
žáky nakazili. Rýmu a kašel nám sem nosí
děti, které si nezodpovědní rodiče nenechají
doma a pošlou je nachlazené do školy
i v takto složité době.
Vede se pak diskuse na různých místech
o tom, zda jsme ve škole rozumní nebo ne,
když posíláme děti s respiračními problémy
nebo s teplotou domů a přiděláváme
rodičům starosti. Snažíme se být rozumní,
ale nedostali jsme do ruky žádný návod, jak
poznat nachlazení od Covidu-19, jak správně
oslovovat rodiče, kteří mají nedostupný
telefon, a nelze se jim dovolat, když jejich
dítko má teplotu a v izolační místnosti
pofňukává, že mu není dobře. Nedostali jsme
návod, jak zvládat stres, který je spojený
s touto dobou, a věřte, že je obrovský.
Všichni máme společný zájem, aby naše škola
patřila mezi ty poslední, které budou muset jít
do karantény a učit distančně. Jsme sice lépe
připraveni než na jaře, ale stále to neumíme
ani z poloviny tak dobře jako prezenčně. Bez
osobního kontaktu je všechno úplně jiné.

Distanční výuka opět narazí na to, že ne
všichni žáci jsou disciplinovaní a budou
na dálku spolupracovat, ne všichni žáci budou
mít kvalitní připojení k internetu, i když jim
škola zapůjčí hardware. Ne všichni rodiče
mají večer sílu sednout si se svým dítětem
a probírat to, co se na dálku nezvládlo,
a ne všem na vzdělání záleží a mají ho jako
prioritu. Tím se rozevřou nůžky rozdílů mezi
žáky o další kus.
Pro to všechno možná někdy působím jako
hysterická ředitelka, která má z Covidu-19
strach, ale věřte, že je to strach o budoucnost
vašich dětí, i když to možná tak na první
pohled nevypadá.
Chtěla bych moc poděkovat většině
vstřícných rodičů, kteří chápou vážnost
situace a spolupracují s námi velmi hezky.
Zavolají, jak se dítě lepší, že je to opravdu
jen nachlazení, že výsledky podezřelého
kontaktu jsou negativní a podobně. Velmi si
toho v tuto dobu vážím.
				

Dagmar Brožová

Hasiči z Chabařovic a jejich činnost
Jak jsem se zmínil v minulém vydání
Chabařovických novin, tak proběhlo začátkem
července cvičení s hasiči Chabařovice a
Městskou policií Chabařovice na jezeře
Milada. Tématem cvičení byla
záchrana osob z vodní hladiny.
Cvičení se odehrálo po 8 hodině
ranní. Do poslední chvíle nikdo
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netušil, že se jedná o cvičení, všichni očekávali
ostrý výjezd.
Dojezdové časy byly v normě, městská
policejní hlídka se v daném čase vyhlášení
výjezdu nacházela v Přestanově na své
kontrolní činnosti, zatímco naši hasiči se
nacházeli doma, nebo v místě bydliště. Příjezd

městské policie s člunem na místo zásahu
byl v čase 14 minut a hasiči dorazili v čase 19
minut. Nedostatky cvičení byly nepatrné, ale
poučné.
Rok jsme plánovali cvičení s partnery z THW
Pirna, ale bohužel na poslední chvíli bylo
cvičení zrušeno z důvodu pandemie COVID–19.
Je nám to velice líto a mrzí nás to. Tímto bych
chtěl poděkovat panu Liborovi Vernerovi,
který tuto velkou akci s THW Pirna pečlivě
zařizoval a věnoval tomu svůj volný čas.
Jinak jsme zajišťovali v letních tropech
kropení fotbalového hřiště v Chabařovicích
a v Trmicích, voda byla zajištěna přes Město
Trmice, které nám umožnilo odběr vody
v jejich regionu, naše město zřídilo celoroční
objednávku na vodu přes firmu SčVK v Ústí n.
L., kde mohou naši hasiči oficiálně celoročně
odebírat vodu, když bude zákaz odběru
povrchových vod.
V měsících červenec, srpen a září se naše
jednotka zúčastnila deseti mimořádných
událostí. Poslední událost se odehrála
v odpoledních hodinách v obci Luční Chvojno,
kde hořelo uložené seno na ranči. Naši kluci
zasahovali v náročných podmínkách v dýchací
technice, a zároveň byla zřízena kyvadlová
doprava, celkem jsme dovezli na místo
zásahu osm cisteren vody z místní nádrže,
což je cca 20 tisíc litrů vody. Nadále jsme
prováděli o prázdninách další činnosti a těmi
byly např. ukázka techniky na dětském dni
v Roudníkách a na koupališti Chabařovicích,
ukázka techniky v kempu Chabařovice pro

Základní školu Mírová z Ústí nad Labem,
a dále na jezeře Milada při akci Milada RUN
jsme prováděli v tropických teplotách
kropení běžců. Jsme našim občanům kdykoliv
k dispozici, všem, kteří potřebují naši pomoc.
				

Rudolf Beneda

Staňte se dobrovolným hasičem
Chtěl bych tímto požádat kluky, chlapy
z Chabařovic, kterým bylo víc jak 18 let,
a chtějí se stát dobrovolným HASIČEM města
Chabařovice. Všem, kteří chtějí být součástí
našeho týmu, není se čeho obávat, vše vám
ukážeme, poradíme, pomůžeme a naučíme,
jsme dobrá parta a tým.

Potřebujeme pomoc při pořádání akcí, pro
naše hasičské děti, které nás reprezentují
na soutěžích a hlavně také pomoc při řešení
mimořádných událostí (požárů, technické
výjezdy, technické pomoci atd.).
Kdo by měl zájem být jedním z nás, tak

mě může kontaktovat na telefonním čísle
725 066 514 anebo na emailové adrese:
benedar@seznam.cz
				
Děkuji,
velitel JSDH Rudolf Beneda
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Informace o činnosti MP Chabařovice
Vážení spoluobčané, i v této nelehké době
vás chceme informovat o dění v našem
městě a o činnosti strážníků městské policie
za období červenec 2020 až srpen 2020.

14. 7. 2020 – poskytnutí první pomoci.
Hlídka MP vyjížděla do Chabařovického
DPS, kde otevírala byt a poskytovala
pomoc osmdesátileté paní, která byla
v bytě nalezena po oznámení personálu,
že si nepřevzala oběd a ani nereaguje
na mobilní telefon. V prostoru, kde
nebylo možno použít klasická nosítka
sanitního vozu, byla poté ještě zdravotním
záchranářům poskytnuta pomoc při
transportu zvedacím nafukovacím vakem.

Červenec 2020
Vážení spoluobčané, i v této nelehké době
vás chceme informovat o dění v našem
městě a o činnosti strážníků městské policie
za období červenec 2020 až srpen 2020.
2. 7. 2020 – společné cvičení MP a JSDH
Chabařovice. Druhý červencový den, tedy
i druhý letní prázdninový, se dopoledne
v
Chabařovicích
rozezněla
siréna
svolávající Jednotku dobrovolných hasičů
chabařovického sboru. Vzápětí bylo
na mobilním telefonu MP Chabařovice
přijato oznámení Operačního střediska
HZS, kdy na vodní hladině jezera Milada
byly Ostrahou PKÚ spatřeny dvě osoby,
kterým se zřejmě převrátilo plavidlo
(člun), nezvládají takto doplavat ke břehu
a volají o pomoc. S tímto oznámením
ústeckých hasičů bylo požádáno vzhledem
k dislokaci i o záchranný člun.
Jednalo se o cvičení, které mělo za úkol
prověřit v případě podobných událostí
dojezdové časy a následnou činnost
v lokalitě jezera Milada.
Spoluprací hasičů JSDH Chabařovice
svolaných k výjezdu běžným způsobem
a městské policie (sloužící 24/7 a konající
tou dobou kontrolní činnost v Přestanově),
byl záchranný člun spuštěn a tím
připraven k zásahu z hladiny jezera Milada
v čase čtrnácti minut od přijetí prvního
oznámení.
Po vytažení osob (figurantů) z vody
a transportu na břeh, kde jim bylo
poskytnuto ošetření, cvičení ještě
nekončilo – následoval společný nácvik
strážníků i hasičů zaměřený na manipulaci
se člunem, záchranu tonoucích a další
úkony s tímto spojené.
Poděkování za součinnost patří Palivovému
kombinátu Ústí, s. p., a Hasičskému
záchrannému sboru Ústeckého kraje, v roli
figurantů naši kolegyni a dalšímu kolegovi
od chlumecké policie.
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14. 7. 2020 ve 21:50 hod – únik plynu.
Nahlášen unik plynu před domem v ulici
Řezáčova. Po příjezdu MP se na místě již
nacházel HZS provádějící měření. Městská
policie byla k dispozici veliteli HZS, a to
do skončení akce.

3. 7. 2020 – bylo oznámeno, že v ulici
Smetanova došlo k rozbití čelního skla
u osobního vozidla, z důvodu trestného
činu byla na místo přivolána hlídka PČR
Chlumec.

16. 7. 2020 – žádost ZZS ÚL o aktivaci AED.
Hlídka MP vyjížděla k náhlé zástavě srdce
do ulice Za Stadionem.
16. 7. 2020 – dopravní nehoda v ulici
Nádražní. Výjezd hlídky MP k nahlášené
dopravní nehodě, při které došlo
k lehkému zranění.

6. 7. 2020 – požár bývalých kanceláří
v Zalužanech.

17. 7. 2020 – osoby v kolejišti. Výjezd
hlídky MP k případu, kdy výpravčí ČD
stanice Chabařovice dostal od strojvůdce
informaci, že příliš blízko kolejiště se
pohybují děti. Při okamžitém výjezdu
byli o další pomoc požádáni policisté
z Chlumce a po chvilce byli u tratě
nalezeni dva kluci (10 let), kteří zde
prý hledali “kešku”. Nebezpečné místo
hned s hlídkami opustili a ze strany
PČR s informací o události byli předáni
rodičům.

22. 7. 2020 – odchyt hada. Hlídka MP
vyjížděla k odchytu hada do ulice
Přestanovská, jednalo se o užovku
obojkovou.

29. 7. 2020 – ukázky techniky MP a JSDH
Chabařovice pro příměstský tábor.

30. 7. 2020 – výjezd hlídky MP k fyzickému
napadení několika osob. Ve čtvrtek navečer
řešila hlídka MP v centru Chabařovic
fyzické napadání mezi osobami, přičemž
došlo k ublížení na zdraví jedné z osob.
Na pomoc přijela i policie, nyní je tato
událost evidována a bude dále městskou
policií oznámena správnímu orgánu jako
přestupek proti občanskému soužití.

11. 8. 2020 – oznámen požár v RD
– Přestanov. Dne 11. 8. 2020 v 23:45 hod. byla
spuštěna centrální siréna ohledně požáru
ve sklepních prostorech /uskladněné uhlí/
v obci Přestanov. Hlídka za použití majáku
asistovala na místě události, kde se sjelo
několik jednotek hasičských jednotek
a hlídka PČR/Chlumec, ze strany MP byl
usměrňován provoz.

31. 7. 2020 – žádost o prověření oznámení
v ulici M. Kršňákové. Páteční poledne
vyjížděla hlídka prověřit oznámení z linky
158, kdy v jednom z bytů má bydlet mladá
matka se svým čtrnáctidenním dítětem
a nyní tato žena nereaguje, nebyla déle
viděna a není s ní kontakt.

13. 8. 2020 – dopravní nehoda v ulici
Ústecká. Žádost PČR Nehody o uzavření
silnice směr Ústí nad Labem z důvodu
vážné dopravní nehody. V 16:10 byl provoz
otevřen.

Provedeným šetřením se nakonec zjistilo,
že žena, o kterou byly obavy je v pořádku,
při tomto šetření si však hlídka všimla další
jiné ženy jevící známky nevolnosti, dále
zjištěno že je ve třetím měsíci těhotenství,
proto ji byla přivolána rychlá záchranná
služba a do příjezdu zdravotníků zůstala
pod dohledem strážníka.

Srpen 2020
Městská policie eviduje od 1. 8. 2020 do 31.
8. 2020 celkem 101 událostí různého druhu,
kdy za uvedený měsíc bylo strážníky řešeno
celkem 35 různých přestupků a 2 trestné činy
předány PČR.
2. 8. 2020 – oznámena ležící osoba
za zastávkou MHD. Oznámeno na služební
telefon, že nějaký muž leží za zastávkou
v ulici Smetanova (poblíž dům č.p. 477)
hned naproti parku TGM. Muž byl hlídkou
probuzen a z místa vykázán.
4. 8. 2020 – oznámen pohyb domácího
zvířete po komunikaci v ulici Ústecká. Přes
OS MP ÚL oznámeno, že u zahradnického
podniku na hlavní silnici pobíhají dvě
krávy. Po příjezdu na místo byla jedna
kráva již za ohradníkem a druhá byla
společně s majitelem zahnána zpět
do ohrady.

13. 8. 2020 – kontrolní činnost u KD
Zátiší z důvodu probíhající oslavy. Dne 13.
8. 2020 až 14. 8. 2020 hlídka MP společně
s policistou PČR Chlumec od 19.00 hodin
až do času 01.10 hodin dohlíželi a řešili
přestupky proti veřejnému pořádku
související s pořádanou romskou oslavou.
V daném čase a zejména od 22.00 hodin již
nebylo možné vzhledem k množství osob
cca 200 lidí na oslavě, jejich podnapilého
stavu, a s tím spojeného jejich
protiprávního počínání a dále v počtu
jednoho strážníka a jednoho policisty
v místě jednotlivě evidovat přestupková
jednání osob, a s tím i evidovat jednotlivá
oznámení občanů na rušení nočního klidu
a znečištění veřejného prostranství.
Opatření povedená
v místě KD Zátiší:

městskou

policií

Zapůjčení klíčů od KD Zátiší a zamčení
bočních dveří KD za účelem zamezení
neustálého
vycházení
osob
ven
a pronikajícího hluku.
Dozor vedoucí k zamezení likvidace
zařízení KD (přenášení židlí ven, močení
a zvracení na okolní zdi, ploty a ostatní
prostranství, fotbal s plnou PET lahví)
Dozor vedoucí k průjezdnosti ulice
a zamezení parkování vozidel před
vjezdy a v zeleni.
Dozor nad jedinci hlasitě se
projevujícími v prostoru před
KD
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Informace o činnosti MP Chabařovice
Poučení a výzvy na místě zjištěným
organizátorům akce k dodržování
smluvních ujednání vztahujících se
k pronájmu sálu a dodržení nočního
klidu.
Pořízení foto a video dokumentace
z místa konání akce
V 01.10 hodin z místa odjeli poslední
účastníci oslavy, přesto zde zůstalo
zaparkované vetší množství vozidel,
v některých spaly osoby. Celá věc byla ze
strany MP řešena a předána na příslušný
správní orgán k dalšímu dořešení.
14. 8. 2020 – ukázky techniky pro děti
z Klokánku. Klokánek Ústí nad Labem:
„Děkujeme
moc
strážníkům
MP
Chabařovice za super dopoledne. Bylo to
moc moc prima, umíme pustit houkačky,
umíme stavět auto.… umíme řídit člun! Byl
to skvělý zážitek. Děkujeme.“

17. 8. 2020 – výjezd hlídky MP k psychicky
narušenému muži. Pondělní zásah proti
devatenáctiletému muži z Teplic, který
během jízdy jako spolucestující ohrožoval
ve vozidle svou rodinu a u kruhového
objezdu nakonec řidiči, zatáhl ruční brzdu,
až vozidlo dostalo “smyk”. Psychicky
narušen i poté ohrožoval své okolí, kdy
se muž před strážníkem a policistou
dal na útěk do ulice Marie Kršňákové,
kde byl dostižen a byly proti němu
použity donucovací prostředky. Muž byl
následně převezen přivolanou sanitou
na psychiatrické oddělení, kde lékař u této
osoby zjistil přítomnost amfetaminu
a cannabis. Z tohoto důvodu byl tento muž
následně převezen za asistence strážníka
i policisty na Protialkoholní záchytnou
stanici do Teplic, kde zůstal tentýž den
umístěn.

30. 8. 2020 – výjezd do DPS. Oznámeno
na služební telefon MP, že paní v DPS
spadla na zem a nemůže se zvednout.
Hlídka ihned vyrazila na místo, kdy
paní byla hlídkou zvednuta a posazena
na postel. Žena nebyla zraněná a nežádala
lékařské ošetření.
15. 8. 2020 – zaklíněné palety. Zřejmě
po přívalovém dešti zůstaly pod mostem
v ulici Marie Kršňákové zaklíněné palety,
závadu nahlásil občan na MP, a Hasiči
Chabařovice následně odklizením zajistili
průtok.

31. 8. 2020 – výjezd k psychicky narušené
osobě do ulice Ústecká. Zásah na Ústecké
silnici, kde byl projíždějícími řidiči
oznamován
prostředkem
vozovky
kráčející bosý muž. Tohoto muže ještě
před příjezdem sloužící hlídky odvedla

do bezpečí kolegyně z místní MP, když
okolo projížděla do práce. Jelikož tento
psychicky vyčerpaný muž potvrdil sklony
k sebevraždě, odvezla jej přivolaná
záchranná
služba
k
hospitalizaci
na psychiatrické oddělení.
31. 8. 2020 – zadržení pachatele odcizené
motorky a vozíku v Přestanově. Poslední
srpnový večer vyjížděla hlídka MP
Chabařovice k oznámení, kdy všímavý
občan nahlásil v Přestanově na parkovišti
odstavený a plachtou přikrytý přívěs
s naloženým motocyklem, avšak obojí
zřejmě
bez
registračních
značek.
Po provedeném šetření, kdy se k vozíku
s motorkou nikdo nehlásil, se hlídka
vzdálila, aby po chvíli u kruhového objezdu
silnice č. 13 zastavila ke kontrole soupravu
tohoto přívěsu s vozidlem, od kterého byl
zajištěn i řidič. Po příjezdu policie bylo
zjištěno, že motorka i s přívěsem byla
odcizena za hranicemi.

Jestli jste svědky nějaké protiprávní
činnosti ve městě, tak Vás prosíme,
abyste ihned vyrozuměli hlídku městské
policie na nepřetržitém telefonním čísle
725 062 547 nebo využili linku 156. Pokud
byste měli jakýkoli dotaz či podnět nebo
stížnost, můžete se obrátit přímo na mě
v kterýkoli den, nebo prostřednictvím emailu
mestska.policie@chabarovice.cz.
Josef Šittner

Smutek se proměnil v naději
V neděli, 19. 7. tohoto roku, při prvních
vzletových pokusech z chabařovického
komína spadlo jedno ze dvou mláďat na zeď
pod ním. Pádem si dokrvava zranilo bok. Pak
přelétávalo z místa na místo.
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Jeho následné zastávky jsme s paní
Sedláčkovou Petrou konzultovaly přes mobil,
až nakonec po prohlídce okolních míst
a blízkých střech ze střechy „hasičárny“, kam
jsem se odvážila vylézt, jsem celá šťastná
spatřila onoho zraněného čápa na jedné
sousední střeše.
Poté byl čáp někým vyplašen a jeho konečnou
zastávku jsme s paní Sedláčkovou objevily

na dvorku u Kyselých ve Smetanově ulici.
To už s námi pelášili přivolaný policista, dále
hasiči pan Libor Verner a Zbyněk Pospíchal,
a
zvířecí zachránce pan Tomšovský ze
Záchranné stanice v Týnci, kterého se mi
podařilo přes ústeckou ZOO přivolat. Pan
Tomšovský poté, co se mu podařilo zachránit
pořezanou labuť v Roudnici, sedl do auta,
a za cca 1,5 hodiny dorazil do Chabařovic.
Čáp seděl vystrašeně v rohu dvorku domu
Kyselých. Pan Tomšovský se k němu přiblížil
a láskyplně ho vzal do náruče. Bylo to dojemné
až k pláči. Hned čápa odvezl na stanici v Týnci,
kde je vedoucím.

Bohužel, úmyslně i neúmyslně zraněných
zvířat je hodně a oni pracují pouze ve třech
lidech. Smutné je prý i to, že hlavně labutě, ale
i jiní ptáci, spolknou háček z rybářské udice.
Od té doby jsem s ním byla telefonicky
ve spojení. Čáp byl ošetřen, dostal antibiotika,
avšak to, co ho ohrožovalo na životě, byla
jeho neschopnost zatím přijímat potravu.
Doposud byl krmen rodiči do zobáčku a zde
musel být tedy krmen pouze uměle.
Po více než týdnu se vše změnilo, protože čáp
začal žrát sám. Pan Tomšovský uzdraveného
čápa odvezl do Chabařovic ke komínu. Ovšem
když se vrátil do Týnce, s překvapením zjistil,
že náš uzdravený čáp ho „předběhl“ a usadil
se opět u nich na pozemku. Tuto cestu
podnikli oba ještě jednou, čáp se opět vrátil
ke svému zachránci do Týnce. Našel si k němu
vřelý vztah a tak nějak to na světě chodí.

Děkujeme za záchranu, byť se na náš komín
mládě letos už nevrátilo. Doufejme, že se mu
šťastně podařilo s ostatními čápy odletět
za teplem a že se příští rok zase vrátí k nám
nebo kamkoli jinam. Přejme mu to!
Na fotografiích je čáp čekající na svého
zachránce v rohu dvorku a čáp na pozemku
záchranné stanice Týnec.
Evženie Arnoštová

Moto areál Chabařovice
V moto areálu jsme museli přesunout závody,
tréninky i kulturní akce, které byly připraveny
na celý rok. Nebylo snadné vždy najít vhodný
termín, protože jsme byly závislí také
na přesouvání termínů ostatních organizací,
které měly stejný problém, týkalo se to hlavně
autocross závodů a závodů v motocrossu.
Jelikož se každý rok plní v moto areálu
kalendář akcí více a více, k tomu jezdíme
s dětmi závody po celé republice, rozhodli
jsme se jezdit závody letos i v neděli, kdy
je v moto areálu klid, takže nerušíme
s motocykly občany Chabařovic.
Byť s námi již někteří nejezdí, tak i přesto se
nám Klub mladých motorkářů opět rozrostl
o nové členy, přišli k nám noví závodníci,

dokonce přešli z jiného klubu k nám, a nyní
máme zaregistrováno 31 dětí.
Radost nám letos udělal 8letý Matěj Gebert
(Chabařovice) z našeho oddílu MX motocross,
který jezdí na licenčních tratích a na celkovém
místě v seriálu Bati Cup 2020 získal v kategorii
65 ccm 4. místo.
Také jsme se účastnili akce Americké stroje
u Globusu v Ústí n. L., kde jsme se prezentovali
jako Moto areál Chabařovice.
Do konce roku plánujeme tréninky KMM,
závody v autocrossu a hudební večery
v Motopivnici 13. Jste srdečně zváni.
				

Martin Fridrich
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Milan Hnilička navštívil FK Slovan
Chabařovice
Vzácnou návštěvu na začátku září hostil
Fotbalový klub Slovan Chabařovice. Na náš
stadionek zavítal Milan Hnilička, předseda
Národní sportovní agentury a de facto první
muž českého sportu.
Bývalý
hokejový
brankář,
který
je
trojnásobným mistrem světa a olympijským
vítězem z Nagana, si vybral Slovan díky
jeho výborné práci s mládeží a návštěvu
zařadil do svého programu v Karlovarském
a Ústeckém kraji. Byl mimo jiné v teplické
hale na Stínadlech, ve fotbalovém klubu

Baník Modlany nebo v ústeckém Sportcentru
Sluneta.
U nás ho uvítali předseda klubu Karel Král
a členové výboru Reinhold Gehlert a Pavel
Nechuta, který je i šéftrenérem mládeže.
Hnilička se zajímal o fungování klubu, se svým
štábem si prohlédl šatny a hřiště. Informoval
o chystaných dotačních programech, které by
pomohly obnovit zázemí v menších klubech.
Potom o své návštěvě napsal na Twitter: „FK
Slovan Chabařovice - tady se bude místním
(dotační program) KABINA více než hodit.
Úspěšní žadatelé programu COVID - Sport
i Můj klub. Důkaz toho, že si na státní peníze
do sportu sáhnou i nejmenší kluby.“
Petr Bílek

Dřina, která baví. Fotbalová mládež
Slovanu trénovala na soustředění
v Holanech
Stala se z toho tradice, fotbalová mládež
Slovanu Chabařovice každoročně koncem
prázdnin vyráží na letní soustředění do Holan
na Českolipsku a nejinak tomu bylo i letos,
v době koronavirové.
Na dobrodružný i fyzicky náročný týden plný
sportování se vydalo 34 mládežníků včetně
jedné dívky. Věkový rozptyl velký, od prťat
po kluky, kterým už raší vousy a mění se hlasy.
Šéftrenér Pavel Nechuta vedl ty nejmenší,
Lukáš Král s pomocným trenérem Patrikem

Ryskou starší přípravku a Petr Orság s Pavlem
Caitamlem žáky.
Příjemné středisko Aero, kde jsme se
ubytovali, je sice rekreační, ale naši fotbalisté
na rekreaci nepřijeli.
Fotbalový trénink se kvůli vysoké účasti
odehrával na dvou místech, na hřištích
v Zahrádkách a v Holanech, kam se týmy
dopravovaly na kolech. Na nich se jezdilo
i kolem holanských rybníků, starší se vydali
až k Máchovu jezeru.
Motivací byly fotbalové kartičky v čele
s legendou Messim, které se dávaly za dobré
výkony, splněné úkoly nebo úklid.
O regeneraci se staral bazén přímo v Aeru,
letos příjemně teplý, děti se v něm vydováděly.
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Stihlo se toho hodně, třeba výlet do Pekla,
přírodní památky v údolí Robečského potoku,
prohlídka zříceniny Vítkovec, bitva s plavci

a plavkyněmi z Lovosic v pálkové hře zvané
bränball, podobné baseballu.
Za bombarďáka pobytu byl při závěrečném
ceremoniálu vyhlášen Ondřej Macke, dort
se baštil a šampaňské pilo na počest
narozeninového oslavence Tadeáše Doubka.
Mezi staršími vyhrál celokempovou soutěž
tým Gambrinus Lovers nad Vesnickými
lopatami.
Petr Bílek

Vladimír Doubek se stal nejmladším
mistrem České republiky v driftování
Vladimír Doubek, kterému je 13 let, pochází
z Chabařovic. K motoristickému sportu se
dostal před 4 lety, kdy začal na motokárách
a v tomto sportu se stal nejúspěšnějším
nováčkem roku.
V letošním roce se přesunul k autům a začal
jezdit závodním speciálem BMW 330i o výkonu
230koní. Právě s tímto vozem jel seriál Czech
Drift Series, kde získal titul Mistra České
republiky. Mimochodem, v rámci testování
v seriálu

V současné době se na příští sezonu
připravuje nové BMW do vyšší kategorie, kde
by mělo mít auto cca 500 koní.
Velké poděkování patří rodičům, všem co
pomáhají, a také chabařovické škole, která
vychází vstříc.
Jiří Záhořík

Drift Days Champion‘s získal také celkové
prvenství.
Drift (Drifting) je specifické odvětví
automobilového sportu, kde se jezdí
řízeným kontrolovaným přetáčivým smykem.
V letošním roce, kdy se Vláďa objevil
na automobilových závodech, tak svou
suverenitou překvapil dlouholeté zkušené
jezdce.
Také musíme zmínit, že výsledky budou
asi i díky genům, protože děda se stal
vícenásobným mistrem republiky v závodech
do vrchu a taťka také vícenásobným mistrem
republiky a vrcholem u taťky byl titul
vicemistra Evropy také v závodech do vrchu.
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Bijeme na poplach! Chabařovický
hřbitov je v zoufalém stavu!
Sliby města, po několika výzvách a prosbách
(poprvé v ChN č. 39 v roce 2009) o záchranu
hřbitova, se absolutně rozplynuly!
Beznaděj? Celá část hřbitova, resp. ta dříve
tak zajímavá, historická, rychle mizí! Výjimku
tvoří několik hrobů významných osobností
v Chabařovicích, resp. náhrobních kamenů.
Ty zrenovoval a obnovil na nich nápisy
Karel Prošek, pravidelný přispěvovatel
vlastivědných článků v Chabařovických
novinách.
Stále více a více lidí, mj. mnoho cizinců,
navštěvujících občas místní hřbitov, si
nad dnešním stavem hřbitova stýská. Lidé
poukazují na to, že všechny okolní, ale
i vzdálenější obce, se mohou pyšnit tím, jak
se jejich obec o místo posledního odpočinku
svých občanů stará.
Obec je světem hodnocena také tím, jak se
stará o své staré a mrtvé. U nás se (v případě
těch mrtvých, dříve i velmi významných
občanů Chabařovic) děje, bohužel, pravý
opak.

na hřbitově ve městě, kde žijí, jakou ztrátu
hřbitov dodnes utrpěl a co jej možná ještě
čeká, pokud nedojde k nápravě ze strany
města!
Kdo však přijde na hřbitov, byť tam nemá
pohřbeného bližního nebo známého, musí
(pokud není absolutně bezcitný) konstatovat
beznaděj a smutek. Tolik úsilí bylo věnováno
hned po revoluci záchraně naší obce! A co se
stalo?
Lidi vyplnili ulice po zbouraných domech
spoustou drobných domků. Kostel, jediný,
který tu zbyl po zbourání evangelického
kostela, uvnitř praská vinou neustálého
projíždění těžkých kamionů, a praskliny se
stále a stále zvětšují. Co až kostel spadne.
Vždyť tu nezbude pak skoro nic (a jezero
Milada není památka). Nebo pro někoho je to
něco víc? To snad ne!

Hřbitov je doslova zarostlý suchou
trávou, zavalený popadanými náhrobními
kameny. Kamenné plastiky, které nebyly
zatím ukradeny, jsou zavaleny sutinami
a nepořádkem.
Velikou ostudou je zanedbaný hrob
s rodinným erbem mecenášky Chabařovic
Anny von u. zur Furtenburg, který můžeme
spatřit hned vpravo při vstupu na hřbitov.
Noviny jsou plné barevných fotek mnohdy
finančně nákladných podniků a akcí. Ty jsou
pochopitelně vidět. Na fotkách je hodně
mladých. Jestlipak ti vědí, co se děje například

Starý hřbitov
Chabařovický hřbitov je velice starý. Původně
měl být zlikvidován, ale nakonec k tomu
nedošlo ani u města ani u hřbitova.
Problémem je, že je zde asi tisíc hrobů, o které
se dnes nikdo nestará. Nemá již žádného
majitele. Odstranit jej nelze a investovat
peníze města je problematické. Náhrobky
totiž nejsou naším majetkem.
Nedávno některé zajímavé hroby iniciativně
vyspravil pan Prošek. Jak se k tomu
postavit? Jinde si například lidé
opuštěný hrob “adoptují” a vedle
svého se starají ještě o jiný. Anebo
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může vzniknout spolek…?
Chci ještě poznamenat, že je jednoduché
vyfotit areál před sečí a ještě přes výmladky
náletových dřevin, a potom kritizovat vzhled
hřbitova. Hřbitov se seká pravidelně, náletové
dřeviny byly odstraněny v zimě a přes léto
znovu obrazily, budou se opět odstraňovat
v zimě, tentokrát se ale ošetří chemicky.
A tak vám nabízím fotografie z jiného pohledu,
díváme se na stejný hřbitov?
Josef Kusebauch

Bohužel, tato kapitola obce Chabařovic, jež
se týká také našeho hřbitova, resp. „snaha“
splnit slíbené, absolutně selhala. Navíc stala
se výsměchem. Kolik let už od těch prvních
slibů uplynulo! Tolik lidí, bohužel hodně
mladých, snad i práceschopných, se po městě
doslova bezprizorně potuluje s prázdnou
nebo plnou „lahvičkou“.
Stačila by přitom síla, evidující nešvary a
nepořádek, a pustila se do této, dle mne,
duchaplné věci. Neříkejte, že ne! Myslím, že
není v současné době v tomto smyslu nic
důležitějšího!
Za řadu rodilých, ale i přistěhovalých
Chabařovičáků, biji na poplach.

Evženie Arnoštová

Jak bioplynová stanice Všebořice řeší
problém se zápachem při hnojení
Digestát vzniká v bioplynové stanici, která
zpracovává biologicky rozložitelné odpady
jako zbytky z jídelen, prošlé potraviny,
odpady z potravinářského průmyslu anebo
kaly z čistíren odpadních vod. Technologie
bioplynové stanice bezpečně, hygienicky
a
efektivně
přemění
tyto
suroviny
na elektrickou a tepelnou energii, ale i palivo
BioCNG. Současně vzniká kvalitní organické
hnojivo, které suchem sužovaná půda velmi
potřebuje. Stalo se však, že toto hnojivo
po aplikaci na půdu zapáchalo. Jak je to
možné a co s tím?
Organická hnojiva, která oproti minerálním
hnojivům mají nenahraditelné pozitivní
účinky na strukturu, vododržnost a živiny
v půdě, mají jedinou nevýhodu. Může se
stát, že zapáchají. Nejvýrazněji tímto vyniká
kejda, aplikovaná přímo jako hnojivo, avšak
i hnůj na rozpáleném poli voní tak, že zavřete
okénka, když projíždíte. Bioplynová stanice
má však celou řadu možností tento stav
ovlivnit. Organické materiály, včetně kejdy
zpracovávané v bioplynových stanicích, se
zde zápachu díky důmyslnému řízení celého
procesu naopak zbaví. Jak je tedy možné,
že i správně zpracovaný biologický odpad
po aplikaci na půdu je cítit?
Bioplynová stanice (BPS) musí mít vyladěný
vstup zpracovávaných surovin, délku
fermentace i dobu skladování výstupního
digestátu. Toto vše může provozovatel
ovlivnit. Dalším krokem je správné zapravení
hnojiva do půdy, na které se vztahují pravidla
stejně, jako na veškeré další půdní přídavky.
Zde role přechází především na zemědělce,
který s ním nakládá. Bohužel neovlivnitelným
faktorem celého procesu je počasí. To
každý zemědělec samozřejmě ví, a snaží se
podle něho řídit. Co když však potřebuje
sklidit, pohnojit a zaorat, a přitom sucho
a horko stále neodchází? Agrotechnické
lhůty jsou neúprosné a nejeden farmář
musel v posledních letech učinit podobné
rozhodnutí.

BPS Všebořice krok za krokem

Na podzim roku 2018 se bioplynová stanice
Všebořice doslechla o sužování zápachem
části místních obyvatel, který vznikl při
hnojení přilehlých zemědělských ploch jejich
digestátem. Stanice prošla řadou kontrol
odpovědných orgánů a žádná nezjistila
pochybení v procesu výroby. Provozovateli
však záleží na tom, aby vše fungovalo bez
potíží, a proto začal revizí celého provozu,
aby zjistil příčinu. Provoz bioplynových
stanic na odpady je sice společností velmi
žádaný, ale zkušeností ještě příliš není. V ČR
je v provozu více jen 400 zemědělských
BPS, ale ryze odpadářské je možné spočítat
na prstech. Provozovatel si tedy na pomoc
povolal soudního znalce v oboru biologie

bioplynových stanic. Přistoupil na změnu
společnosti, zajišťující řízení biologického
procesu na stanici. Nová firma nastoupila
hned, jak bylo možné vypovědět smlouvu
přecházející. Od června roku 2019 již aktivně
měnila skladbu vstupních surovin, jejich mix
a fermentační proces, aby optimalizovala
množství NMK (nižších mastných kyselin).
Limitní hodnoty NMK i postup pro jejich
vyladění jsou stanoveny v provozním řádu
bioplynové stanice a jsou kontrolovány
každý jeden až dva týdny. Výsledek se rychle
dostavil a nové biologické řízení procesu
přineslo snížení zápachu.
Po nabytých zkušenostech se zpracováním
odpadů hodlá provozovatel jít ještě dál
a chce využít nejmodernější dostupné
technologie. Plánuje zabudování technologie
evaporace, která upraví konečný digestát
na frakci technologické vody, která bude
využita zpět v procesu BPS. Digestát tak
bude zbaven čpavku, čímž bude maximálně
odstraněn možný zdroj zápachu, a navíc
bude BPS zpracovávat více odpadu ze
stravovacích zařízení, jako jsou školy, školky,
jídelny, restaurace, z hnědých popelnic,
supermarketů (ovoce, zelenina, balené
potraviny, masné produkty, pekařské výrobky
atd.), potravinových odpadů z výrobních
potravinářských firem a objem celkového
digestátu přitom zůstane stejný jako
u stávající kapacity BPS.
Výstupem z BPS má být kromě výroby
elektrické a tepelné energie, také biometan
(BioCNG), který bude uplatněn v dopravě,
zejména u nákladních automobilů. BioCNG
je pokročilé biopalivo s největší dnes běžně
dosažitelnou úsporou emisí a stává se
světovým hitem, když odpady od občanů
sváží auta poháněná tím, co vezou na korbě.

Hnojení digestátem
Vývoz digestátu je organizován ve vegetační
sezóně (jaro–léto–podzim) s důrazem
na počasí. Navíc s podmínkou, pokud pět dní
po sobě teploty přesáhnou 30 °C, nebude
digestát aplikován. Jednou z příčin zápachu
v roce 2018 mohla být aplikace na právě
posečené trvalé travní porosty za vysokých
teplot. Provozovatel se proto domluvil se
zemědělci, kteří měli zájem digestát odebírat
a zaorávat na svých orných půdách. Zapravení
do půdy je totiž nejvhodnějším způsobem
aplikace organického hnojiva, které nejvíce
předchází vzniku možného zápachu.
Kvůli prvotní nelibosti dotčených obyvatel
však došlo ze strany města Ústí nad Labem
k velmi unáhlenému kroku, a to smluvnímu
zákazu aplikace jakéhokoliv digestátu
na nově pronajímané městské pozemky.
Hospodáři na již pronajatých pozemcích
jsou jen slovně upomínáni, aby toto hnojivo

neodebírali. Tato situace je o to více kuriozní
v době, kdy město Praha naopak upravilo
pachtovní smlouvy a na svých pozemcích
hospodaření s organickými hnojivy požaduje.
Zpracování bioodpadu v bioplynové stanici
je z mnoha pohledů výhodné, a to nejen pro
region, ale i pro společnost. Blíží se konec
skládek odpadu, na kterých nikdy neměl
končit tak cenný surovinový zdroj, jako jsou
bioodpady, které bioplynová stanice umí
přeměnit na obnovitelnou energii a podobně
jako kompostárny navíc na přínosné hnojivo.
Organické hmoty v půdě je dlouhodobě
na našem území nedostatek a bioplynové
stanice se na jejím doplnění významně
podílí a uplatnění bioodpadů tak rok od roku
narůstá
Aplikace digestátu jako hnojiva je již
dlouhodobě
bedlivě
zkoumána
vědci
například z Výzkumného ústavu meliorací
a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP), České
zemědělské univerzity (ČZU), Výzkumného
ústavu zemědělské techniky, v. v. i. (VÚZT)
a Ústředního kontrolního a zkušebního
ústavu zemědělského (ÚKZUZ). Pozitivní
účinek digestátu na půdu je nejen těmito
ústavy deklarován.
Stále větší využití bioodpadů je cílem ČR, ale
i Evropy. BPS Všebořice je příkladem pro další
kraje a zcela naplňuje principy cirkulárního
hospodářství. Z tohoto pohledu je využití
odpadu a aplikace digestátu v přímém
souladu s Vnitrostátním plánem České
republiky v oblasti energetiky a klimatu,
Akčním plánem pro biomasu, Plánem
odpadového hospodářství ČR, Zásadami
správné zemědělské praxe, podmínkami
Dobrého zemědělského a environmentálního
stavu (DZES), ale i mezinárodními úmluvami
týkajícími se změny klimatu.
Cílem tohoto článku je upozornit na pohled
z druhé strany této kauzy. Provozovatel
zmíněné BPS není zdaleka nečinným
přihlížejícím, právě naopak. I přes to, že nebyl
přímo kontaktován stěžovateli, od počátku
projevuje nesporný zájem problematiku
možného obtěžování zápachem diskutovat
a vyřešit. Na podzim tohoto roku plánuje
den otevřených dveří pro veřejnost, která
má zájem nahlédnout do zákulisí této výroby
a nabídne k odběru hnojivo na vlastní
zahrádky nebo pozemky.
V případě zájmu o jakékoliv další informace,
prosím
neváhejte
nás
kontaktovat
na adrese: dajcl@biom.cz (digestát) anebo
moravec@biom.cz (technologie bioplynových
stanic)

Tým CZ Biom
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Realita se zápachem je takováto…
Problematika zápachu po aplikaci digestátu
na pozemcích v okolí se táhne již od roku
2018. O spolupráci a snaze samospráv,
aby obtěžování zápachem skončilo, jste
pravidelně informováni na stránkách ChN.
V posledním čísle jsem Vás informoval
o pozastavení rozšíření provozu, díky
skončení procesu EIA. Redakce ChN byla
požádána představiteli profesního sdružení
BIOM CZ, aby dostali prostor poskytnout
informace „z druhé strany“, vyšli jsme tak
vstříc a čtenáři si tak mohou udělat vlastní
obrázek a úsudek o tom, co se v článku uvádí,
a naproti tomu kde a kdy cítili zápach nejen
v roce 2018, ale i v roce 2019…
Řešíme však i podnět aktuální. Dne 18. 8.
2020 jsem byl telefonicky kontaktován
panem místostarostou z Modlan, že jsou opět
vystaveny enormnímu zápachu, následující
den zjistili, že původcem zápachu je digestát
na poli na rozhraní našeho a jejich katastru.
Vzhledem k probíhajícímu správnímu řízení
o vydání povolení stávajícímu provozu BPS
Všebořice jsem se s Modlany domluvil,
že budeme informovat Krajský úřad,
jelikož trpělivost všem spolupracujícím
samosprávám skutečně došla (Chabařovice,
Modlany, Krupka, Přestanov, Chlumec, Telnice,
Trmice). Vypravili jsme tak za Chabařovice
dne 21. 8. 2020 na Kraj dopis, adresovaný
odboru životního prostředí a zemědělství,
s následujícím znění:
Vážený pane doktore,
obracíme se na Vás tímto dopisem,
a apelujeme na Vás, coby příslušný orgán,
prostřednictvím kterého se domáháme
uplatnění práva vlastníka nebýt rušen,
a to v souladu s § 1013 zákona č. 89/2012
Sb., a odkazujeme na ustanovení § 1013
odst. 2 o. z., který řeší konflikt mezi
výkonem vlastnického práva umožněným
pravomocným rozhodnutím o schválení
provozu bioplynové stanice na straně jedné
a právem vlastníka nebýt rušen (obtěžován
imisemi: § 1013 odst. 1 o. z.) na straně druhé,
vč. podmínky pro aplikaci § 1013 odst. 2, kdy
jsou imise důsledkem provozu bioplynové
stanice, který byl úředně schválen.
V těchto dnech probíhá aplikace digestátu
v okolí našeho města, a opětovně dostáváme
podněty na nesnesitelný zápach. Ve dnech
18. a 19. 8. 2020 jsme byli kontaktováni
místostarostou Modlan, panem Hubeným,
který se na nás obracel s podnětem na zápach,
i s informací o pohybu traktoru ve směru
na Chabařovice, a o aplikaci digestátu
na pole mezi Chabařovicemi a Modlany.
Modlany zároveň identifikovali místo aplikace
digestátu.
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Další podněty jednak na zápach, tak
i na rušení nočního klidu provozem

traktoru, máme z veřejné facebookové
skupiny Chabařovice ze dne 19. 8. 2020.
Na základě informací v této FB skupině jsme se
tak dozvěděli o tom, že je aplikace digestátu
údajně nahlášena. Žádná ze samospráv,
která je zápachem nyní aktuálně opětovně
zasažena, však takovými informacemi
nedisponuje.
Žádáme tak o předání plánu hnojení,
rozpisu termínů a míst aplikace digestátu,
jelikož k této činnosti dochází na katastru
příslušných měst a obcí. Předpokládáme,
že tomu nebrání žádná legislativa, aby byly
samosprávy o termínech a místech aplikace
digestátu informovány.
V případě, že není opora v legislativě, či
v provozním řádu BPS, žádáme kompetentní
správní orgán, aby tento požadavek do PŘ
nechal zapracovat, a bylo vyžadováno
(a kontrolováno) jeho dodržování. Podněty
a dotazy nejsou směrovány ani na město
Ústí nad Labem, ani Krajský úřad. Podněty
na zápach jsou směrovány v místě aplikace
digestátu na úřad příslušné samosprávy.
Vzhledem k tomu, že nebylo městu
Chabařovice umožněno stát se účastníkem
správního řízení ve věci vydání povolení
stávajícímu provozu BPS Všebořice, kterému
povolení končí k 31. 12. 2020, poskytujeme
probíhajícímu správnímu řízení tuto informaci
o obtěžování zápachem.
Vzhledem k tomu, že jsou obyvatelé našeho
města, vč. dalších okolních měst a obcí
obtěžováni zápachem již od podzimu
roku 2018, a s ohledem na dosavadní
jednání,
i
jednoznačného
stanoviska
města Chabařovice v rámci správního
řízení ve zjišťovacím řízení EIA ve věci
rozšíření provozu BPS, které bylo skončeno,
a v očekávání rozhodnutí probíhajícího
správního řízení k vydání povolení stávajícímu
provozu, upozorňuje město Chabařovice
na to, že nebude nadále trpět obtěžování
zápachem a využije k jeho eliminaci veškeré
právní kroky vč. využití medializace, jelikož
obtěžování zápachem neustává. Jsme
připraveni využít judikátu Nejvyššího soudu
ze dne 29. 3. 2017, sp. zn./č. j.: 22 Cdo 4847/2016,
a domáhat se ochrany proti obtěžování imisí
a dosáhnout tak technických či jiných opatření
k eliminaci zápachu soudní cestou, pokud se
nám nepodaří domoci se našich legitimních
požadavků prostřednictvím správního řízení.
Kromě
příspěvku
do
ChN
nabídli
představitelé BIOMu schůzku u kulatého
stolu. Na tuto nabídku jsme kývli a svolal
jsem tak další setkání dotčených samospráv,
spolu s jednatelkou společnosti ODOUR,
která je naší klíčovou poradkyní. Setkání
proběhlo 2. 9. 2020, shrnul jsem na něm
dosavadní kroky dotčených samospráv

(memorandum, jednání samospráv, jednání
na Kraji, zjišťovací řízení EIA, správní
řízení k povolení stávajícího provozu BPS,
konzultace s VŠCHT, se Zdravotním ústavem).
Představitelé
jednotlivých
samospráv
komentovali dosavadní zkušenosti, podané
podněty k řešení, získané informace o tom, že
není povinnost zapravit digestát to trvalých
travních porostů.
Do následné diskuse se zapojila paní
starostka Bechyňová (problém od roku 2018,
jednotlivé kroky, vč. jednání se zemědělcem),
pan místostarosta Hubený (aktuální zápach
ve 34. kalendářním týdnu), paní starostka
Oubrechtová (podněty občanů, stížnosti
na
zápach
ředitelství
hypermarketu
Globus), pan starosta Zettlitzer (podporuje
kroky dotčených samospráv), pan starosta
Kusebauch (aktivní role města Chabařovice,
jasné prohlášení, že kroky nejsou zaměřeny
proti BPS, ale proti zápachu po aplikaci
digestátu), pan tajemník Růžička (aktivní
kroky města Krupka, dopis právníka
adresovaný zemědělci).
Představitelé profesního sdružení CZ BIOM
projevili zájem o diskusi, a snahu podpořit
dobré jméno a pozitivní vnímání technologie.
Ing. Jan Habart představil sdružení, projevil
pochopení s problémem, který dotčené
samosprávy trápí, projevil vůli a nabídnul
pomoc při hledání řešení. Komentoval
setkání s provozovatelem (ředitelem)
BPS. Zazněly informace o technologických
problémech (biologické procesy) v roce 2018,
vč. kroků a snahy BPS o napravení, zároveň
zazněly informace o aktuálním správním
řízení, během kterého BPS předložila změnu
provozního řádu, a avizovala doplnění
technologie.
Zároveň proběhla diskuse k aplikaci digestátu
se zapravením do orné půdy, i s vědomím
aplikace na travnaté pozemky, kde k zapravení
hnojiva nedochází. BPS se údajně skutečně
snaží, aby produkt nezapáchal. BPS má zájem
o rozšíření provozu.
V této souvislosti jsem reagoval ve smyslu, že
má být enormní zájem BPS, aby jednak získala
povolení k dalšímu provozu, a vypořádala
připomínky k předložené dokumentaci
v rámci zjišťovacího řízení EIA. Do diskuse
vstoupila Ing. Auterská ze společnosti
ODOUR, zpracovatelka posudku předložené
dokumentace k EIA, zmínila nedostatky
v předložené dokumentaci, zároveň uvedla,
že BIOM její posudek k dispozici dostal.
Odpor samospráv není vůči BPS samotné ale
vůči zápachu z produktu, který BPS předává
zemědělcům k aplikaci na pozemcích v okolí
dotčených samospráv.
Pokračovala diskuse, zazněly názory všech
zúčastněných, vč. zdůraznění faktu, že
dokumentace k EIA byla zpracována lajdácky,

město Chabařovice si objednalo posudek
dokumentace od společnosti ODOUR
a stanovisko Zdravotního ústavu.
Zástupce BIOMu uvedl, že BPS činí
nadstandardní kroky (aniž by musela, jednak
úpravou provozního řádu, tak plánovanou
instalací technologie evaporace), a tak přeci
nebylo nutné „shodit EIAu“. Následovala
důrazná reakce starosty Kusebaucha, že
uvedené sdělení snad nemyslí zástupce
BIOMu vážně…
Na základě odborného posudku jsem
upozornil na to, že evaporace dokáže snížit
množství čpavku v produktu, ale nikde se
nehovoří o řešení k odstranění dalších látek,
které zápach způsobují (nižší mastné kyseliny
aj.).
V diskusi jasně zaznělo, že v určité míře bude
digestát zapáchat vždy, a proto je třeba řešit
podmínky jeho aplikace. Otázkou je, pokud
bude proces fermentace nastaven správně,
co tedy v digestátu tolik zapáchá.
Představitelé samospráv byli zaskočeni
diskusí, kdy po údajně zcela správném
procesu, mění digestát svoje parametry
v čase od výroby po okamžik aplikace
a zároveň reaguje s půdou… Na toto tvrzení
zazněla zcela odmítavá reakce paní Auterské

a pana starosty Kusebaucha, pokud je
produkt výstupem správně řízeného procesu,
jsou přeci zápašné látky eliminovány a nemají
s čím reagovat. Bohužel odpověď ze strany
BIOMu všechny přítomné více než zaskočila,
po vyslechnutí názoru, že v digestátu zreaguje
uhlík, či jinak reaguje s půdou.
V diskusi rovněž zazněly otázky, proč
představitelé samospráv nekontaktovali
BPS, či proč se samosprávy nedohodli
na režimu aplikace se zemědělci. Účastníci
souhlasně odmítli tento princip řešení,
partnerem řešení zápachu je pro samosprávy
Kraj, podmínky provozu stanovuje Kraj, ten
jej zároveň má monitorovat, kontrolovat,
vyhodnocovat, případně sankcionovat. Není
tak povinností samospráv problematiku řešit
odděleně, dílčími dohodami. Samosprávy
jsou přesvědčeny, že je to v zájmu výrobce
produktu, aby si režim aplikace se zemědělci
nastavil tak, aby to obyvatele neobtěžovalo.
Problém
(kromě
chemického
složení
produktu) spočívá v režimu aplikace, kdy není
digestát zapraven do půdy. To je způsobeno
formou zemědělské činnosti na pozemcích
v okolí dotčených samospráv, kdy převažují
jen travní porosty, dalším problémem
(způsobující šíření zápachu a stížnosti
obyvatel), je morfologie terénu a hustá
zástavba.

Předseda sdružení Habart ujistil, že je snahou
celého oborového sdružení, aby digestát
obyvatele neobtěžoval, aby uvedený obor
vzkvétal, a uvědomuje si, že negativní projevy
celý obor poškozují.
A co jsme si řekli závěrem? Účastníci se shodli
na pokračování věcné diskuse a hledání
řešení k eliminaci zápachu po aplikaci
digestátu. Představitelé BIOMu nabídli
zprostředkování schůzky s provozovatelem
BPS vč. návštěvy BPS, seznámení s provozem
a možností diskuse k technologii, a plánům
BPS k rozšíření provozu.
V době uzávěrky již byla naplánována
návštěva BPS na čtvrtek 8. 10. 2020, od 10
hod. Do uzávěrky se již informace z exkurze
nestihly zapracovat. Podrobněji tak budu
informovat v prosincovém čísle ChN.
Jiří Hladík

Proč je dobré být připojen na kanalizaci?
Od 1. 1. 2019 platí novela vodního zákona,
kdy majitelé domů musí prokázat, kolik
odpadu z jejich žumpy fekální vůz odvezl.
Pokud objem nebude odpovídat spotřebě
domácnosti, bude jim vodoprávní úřad moci
uložit pokutu až do výše sta tisíc korun.
(v případě neexistence vodoměru – např.
u objektů napojených na studny – se spotřeba
domácnosti určuje směrným číslem).
Odvoz obsahu žumpy a jeho likvidaci
může provádět jen oprávněná osoba

s likvidací na zákonem povoleném místě.
Vypouštění přepadu z žump do povrchových
a podzemních vod je zákonem zakázáno.
Takže, být připojen na kanalizaci je
jednoznačně výhodnější. Průměrná spotřeba
vody čtyřčlenné rodiny je cca 180 m3/
rok. Z toho min. 140 m3 skončí v žumpě.
Jak je uvedeno výše, aby žumpa splňovala
současné předpisy, nesmí mít žádný přepad.
Z toho vyplývá, že celý obsah musíte vyvézt
a ekologicky zlikvidovat.

Při 10kubíkové cisterně je to 14 vyvezení
ročně, která Vás přijdou cca na 35.000,Kč ročně. Za stočné byste v tomto případě
zaplatili cca 9 000,- Kč ročně. Finanční
rozdíl je jednoznačný (problémy a práci se
zajištěním likvidace nepočítaje). Proto ti, kteří
stále nejste na kanalizaci napojeni, na nic
nečekejte, příští rok můžete za ušetřené
peníze vyrazit třeba na krásný výlet
s rodinou.
Markéta Kombercová
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Krátce…
Jak pokračuje rekonstrukce
mlýna?
Prokousat se českou administrativou je
nadlidský úkol. Do léta jsme ještě čekali
na vyjádření magistrátu a vyjasňovali si
názory s policií ČR. Nyní už je stavební
povolení pravomocné. Je připravena zadávací
dokumentace na veřejnou zakázku a smlouva
o dílo. Jakmile je Ministerstvo průmyslu ČR
odsouhlasí, bude vypsáno výběrové řízení
na zhotovitele a může se stavět, tedy nejdřív
bourat.

Projížďka městem
Když projíždím městem, tak mě upoutají
popelnice v den svozu. V jedné části vidím
zavřené nádoby a v jiné části přeplněné. Když
se podívám blíž, tak mohu rozeznat plechovky,
plastové obaly od salámů a jogurtů, kečupů,
skleněné lahve ap.
Zkrátka řada lidí ještě dnes netřídí
dostatečně. Na čtyřčlennou rodinu bohatě
stačí 120 litrová nádoba (velká je 240 l), pokud
poctivě třídí odpad. A je to potřeba, protože
pokud se nám nepodaří dostatečně vytřídit
komunální odpad, budeme platit násobnou
cenu za skládkovné. A kdo ji zaplatí? Občané
nebo rozpočet. Obojí je nepřijatelné. Snažte
se, prosím, pečlivě třídit, abychom nemuseli

více platit.

alespoň v neděli dopoledne.

Mám, ale také dobrou zprávu, podařilo se
nám opět získat dotaci na kompostéry, takže
můžeme uspokojit další zájemce. Informace
o distribuci sledujte na webových stránkách
města.

A ještě jedna prosba

A ještě na závěr: nebojte se do kompostéru
dávat zbytky masa a kostí. Rozloží se. Když je
nedáte do kompostéru, zavažte je do sáčku.
Vyhnete se tak nepříjemným drobným
“živočichům“…

Dokud Kubera nevymyslel svůj slavný zákon,
bylo uklízení chodníku před svým domem
samozřejmostí. Vždyť vede k jejich obydlí.
Dnes si dá práci jen někdo. Spíše starousedlíci.
V některých ulicích je krásně čisto a bez
plevele, ale někomu dokonce na chodník
roste zeleň z vlastní předzahrádky. Často zní
argument: chodníky jsou města, tak ať se o ně
stará!

Kam třídíme: papír, plast - duonádoby,
bioodpad - kompostéry, sklo - zelené
kontejnery po městě, plechovky a drobný
elektroodpad - kontejner na tržnici, oděvy kontejnery po městě, oleje a přebytky zeleně
a komunálního odpadu na kontejnerovém
dvoře.

Ale kdo je město? Jsme to přece my všichni.
Všechno něco stojí, a tak protože si někdo
nenajde hodinku, nezbude na jiné věci.
Anebo budou chodníky před našimi domy
zaplavovány chemií proti plevelům, kterou
budeme dýchat. Jinak se to totiž v celé ploše
nedá zvládnout.

A v neděli klid…

Obracím se na vás s prosbou, postarejte se
o ten kousek chodníku před svým domem,
určitě budete mít z práce dobrý pocit.

Objevují se požadavky, abychom vyhláškou
zakázali hlučné činnosti po městě (sekání,
řezání vrtání apod.) Proti tomu se staví
občané, kteří pracují do večera a na kutilství
mají čas pouze o víkendu. Nemyslím si, že
bychom měli něco zakazovat. Spíše bych
vás chtěl poprosit, abychom se zdrželi
zušlechťovacích prací na našich obydlích

PS: Se zákonem souhlasím v tom, aby majitelé
přilehlých nemovitostí k chodníku neměli
odpovědnost za úrazy.
Josef Kusebauch

Jirka Čmejla † 20. 8. 2020, 81let
Smutná zpráva zasáhla chabařovickou
a ústeckou sportovní veřejnost. Ve věku 81let
zemřel bývalý, skvělý a všestranný sportovec,
ale především fotbalista Jiří Čmejla.
Jirka byl znám svou mírnou a kamarádskou
povahou, příkladným životem a nadšením
ke sportu. To vše dovedl na hřišti patřičně
využít. Pracoval v ústecké Armaturce,
v Početnické stanici (PORS) v Chabařovicích,
v komunálních službách Chabařovice.
Naposledy pak v PKAZ Úžín.
Jeho fotbalová éra začala v roce 1953 v Baníku
Chabařovice. V dorosteneckém věku hrál
za RH Ústí (v té době nebylo v Chabařovicích
dorostenecké mužstvo). V RH zaujal svými
výkony funkcionáře Army Ústí a v roce 1956 se
stává jejím hráčem. Byl nominován do širšího
výběru dorostu Československa. Jeho forma
prudce stoupala a v sezoně 1957-1958 okusil
jako dorostenec prvoligový chlebíček.
Na vojnu narukoval do tehdy slavné DUKLY
PRAHA, ale pro velkou konkurenci byl
převelen do DUKLY TÁBOR a s ní postoupil
v roce 1960 do II. ligy.
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Po vojně se vrátil do Spartaku Ústí, ale těžké
zranění kolena jeho slibnou kariéru zastavilo.

Závěr
fotbalové
kariéry
strávil
v Chabařovicích. Se 120 góly se stal druhým
nejlepším střelcem historie chabařovického
mužstva.
Po skončení aktivní kariéry trénoval
žákovský výběr OFS ÚSTÍ, žáky a dospělé
v Chabařovicích.
Kromě fotbalu byl i výborným hokejistou.
Hrál za Vyklice, Ústí, Trmice i Chabařovice. Byl
také výborným tenistou.
Čest jeho památce!
Josef Kusebauch

Novinky z jezera Milada

aneb budujeme pro vás...
Jak jste během léta zaznamenali, rozsáhlé
stavební práce na jezeře Milada jsou
v plném proudu. V červenci byla dokončena
rekonstrukce
koryta
Modlanského
potoka v celkové délce 3,56 km, koryto
je po rekonstrukci dlážděné kamenem
do betonu a nyní probíhá už jen úklid.

V poslední době jste si mohli všimnout
nových plovoucích ekomol na hladině jezera
a mol pro plavce, o kterých jsme informovali
na našem FB. Jedná se o místa pro vodní
ptáky, která jim umožní klidné hnízdění.
Prosíme návštěvníky jezera, aby na mola pro
ptáky nevstupovali a nerušili je.

Také jsme instalovali mola pro pohodlnější
vstupy do vody po obvodu jezera a hlavně
přístaviště (kotviště) pro lodě v zátoce
pod svahem Rabenov. Dokončení této akce
plánujeme na květen příštího roku.

Mnozí bruslaři a cyklisté jistě ocenili, že byl
vyasfaltován okruh kolem celého jezera
v délce 10,5 km. Nyní se intenzivně pracuje
na dokončení hlavního příjezdu od Trmic, a to
až do konce listopadu 2020.
Vybudovali jsme Přelivový vrt PV 12
na západním svahu jezera a dokončili jsme
také opravu komunikace u příkopu na jižním
svahu jezera v délce 580 m. Věříme, že naše
práce přinese všem návštěvníkům jezera
užitek, ať už při aktivním nebo pasivním
odpočinku u vody. Hezký podzim!
Hana Volfová
Také probíhá výstavba centrální kanalizace
u hlavní pláže a v prostoru nad ní, dále
u Trmické pláže a v místě budoucího
přístaviště. Součásti stavby je vybudování
splaškové kanalizace, dešťové kanalizace,
vodovodu a elektrických přípojek. Současně
také do konce listopadu opravíme všechny
cesty, které byly výstavbou dotčeny.

Představujeme Vám…
Jmenuji se Jirka Starý. Nově jsem k září
nastoupil na městský úřad a měl bych se
kompletně starat o dotační záležitosti. Pár
zkušeností jsem už nasbíral a možnost podílet
se na rozvoji města, kde s rodinou již pár let
žiji a kde se mám dobře, jsem opravdu uvítal.
Na pravděpodobně největší investiční akce,
tedy dořešení další etapy revitalizace mlýna,
nové řešení tzv. Kostelního náměstí, které
nám tu zbylo po odstřeleném kostele, a také
na zamýšlený Pobytový park Na Konečné
bychom mohli čerpat evropské dotace. Tyto
dotační programy se dostávají do další
sedmiletky a příležitostí bude více. Už
nyní probíhají jednání o možném zařazení

těch projektů do různých strategií, kde
bychom o dotace nemuseli s nikým soutěžit.
Nejdůležitější je být připravený, a proto se
nyní zahajují přípravné práce tam, kde zatím
existuje pouze studie.
Další důležitou oblastí, která by si zasloužila
větší investice, jsou sportovní zázemí. A to jak
samotný sportovní areál, tak i moto areál. Zde
to bude již krapet složitější, protože „evropské
peníze“ jsou zacílené jiným směrem a budeme
se muset spoléhat na pomoc státu, která
se prý připravuje. Ostatně to na návštěvě
sportovního areálu potvrdil i pan Hnilička
z Národní sportovní agentury. Jednáme nyní
s Nadací ČEZ, která sportoviště a dětská hřiště

dlouhodobě podporuje. ČEZ nám také letos
přispěje několika tisíci na akci slavnostního
rozsvícení vánočního stromu.
Záměrů má město mnoho, od sanace
školní budovy, využití šedé a dešťové
vody po zajištění obnovy retenční nádrže
u Roudníků. Nejdále je nyní ale příprava
na vybudování městských bytů v bývalém
zdravotním středisku, na které bychom mohli
čerpat dotaci přímo od Ministerstva financí.
I zde se s jeho zástupci už jedná.

Jiří Starý
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Co předcházelo bitvě u Ústí nad
Labem (16. 6. 1426)
„Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě,
miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň
pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí
od hříchu, od ďábla i od smrti… Nejmilejší, žijte
podle poznané pravdy, která vítězí nade vším
a mocná je až navěky.“ Jan Hus
Snad žádná jiná historická epocha našich dějin
není tak kontroverzní jako právě husitství. Ta
doba je pro dějepisné líčení o to složitější, že
obě strany, katolická i kališnická, měly svým
způsobem pravdu, ale obě současně páchaly
bezpráví. Byla to doba, kdy se chudí postavili
proti bohatým, prostí proti vzdělaným, Češi
proti Němcům. Byl to také obecný střet
rozumných (na obou stranách) s fanatiky
(na obou stranách). Období husitství bylo
také obdobím hladu, moru, rozvratu země,
bratrovražedné občanské války Čechů
proti Čechům a morální devastace. Těžko
v takovém období hledat vítěze.
Za husitské války je považována doba bojů
mezi husity a jejich protivníky vedenými
králem Zikmundem Lucemburským i mezi
husitskými frakcemi navzájem (radikální
fanatici proti umírněným kališníkům), které
probíhaly na českém území v letech 1419 až
1434 a ještě nějakou dobu poté. Do českých
zemí mimo jiné proti husitům zamířily
postupně čtyři křížové výpravy. Někdy je
za třetí křižácké tažení nesprávně označována
také výprava Sasů, která měla osvobodit
město Ústí obléhané husity.

Příčiny husitských válek
Českými zeměmi neproběhlo v žádném
století tolik morových epidemií jako ve druhé
polovině 14. a v první polovině 15. století. Jako
morové rány byly nazývány epidemie všeho
druhu. Jejich důvodem bylo studené a vlhké
počasí umocněné špatnými hygienickými
podmínkami
a
podvýživou
obyvatel.
Ve středověku panoval názor, že vše důležité
se již v dějinách odehrálo, neboť kdysi žil
Kristus - Spasitel, a že v minulosti se žilo
lépe. Nehledělo se tedy do budoucnosti, ale
do minulosti. Ideálem byl návrat k hodnotám
prvních křesťanů. S růstem gramotnosti
světských vrstev ztrácela církev monopol
na interpretaci Písma svatého. Jakmile se
objevily překlady bible do národních jazyků,
začali věřící překvapivě zjišťovat, že v bibli
jsou mnohé myšlenky, které církev veřejně
nešířila, protože byly v rozporu s tím, jak
sama jednala. Nikdy také nebylo Zjevení
svatého Jana s výkladem Apokalypsy tak
oblíbené jako v době, kdy křesťanskou
Evropu sužovaly války, mor a hladomor. Lidé
považovali tyto katastrofy za boží
trest za lidské hříchy a vyzývali
k nápravě. Očekávání konce světa
se na počátku 15. století stalo
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typickým pocitem mnoha křesťanů. Logické
řešení všech problémů a veškeré lidské bídy
bylo z jejich pohledu jednoduché - za viníka
považovali církev, protože se odchýlila
od zásad Kristovy apoštolské církve.
Nejvýznamnějším z těchto reformátorů
byl u nás Jan Hus. Jan Hus žil myšlenkou
následování Krista i v jeho utrpení. Ve svých
kázáních si nebral servítky a nebál se autorit.
Takový člověk a mravokárce by takříkajíc
„narazil“ nejen tehdy, ale i dnes, neboť se
stavěl proti nejvyšším autoritám. Odmítal
například odpustky, ze kterých měla prospěch
církev i král. Odmítal ale například také hraní
kostek, tanec nebo zpěv v kostelích. Sám
Jan Hus chtěl však církev reformovat, ne
ji zničit, jak se v Čechách téměř stalo. Král
Zikmund i kostnický koncil se snažili Husa
přimět k odvolání jeho „bludů“. Hus však
žádosti o odvolání považoval za pokušení,
kterým musí stejně jako Kristus „zkoušený
ďáblem na poušti“ odolat. Upálení Jana Husa
6. července 1415 dalo vzniknout husitskému
hnutí, které však bylo velmi různorodé, jen
málo kdy jednotné a mnoho z proudů celého
hnutí neodpovídalo morálním požadavkům
a standardům Jana Husa. Revoluce vypukla
dne 30. července 1419 Pražskou defenestrací.

Krutost a násilí husitských válek
Zdá se, že s masovým vybíjením nepřátel
začala katolická strana již v roce 1419, kdy
ozbrojení rytíři v Kutné Hoře pronásledovali
houfy venkovských stoupenců kalicha a více
než stovku můžu i žen naházeli za živa
do šachty. K pobíjení katolických nepřátel
přistoupili stoupenci kalicha ve velkém
na konci roku 1420. V listopadu zaútočil
Jan Žižka na Prachatice, a protože mu
měšťané odmítli otevřít brány, po dobytí
města nechal asi 200 mužů popravit. Ještě
krutěji si jeho houfy počínaly v březnu 1421
v severních Čechách. Když po těžkých bojích
dobyly Chomutov, nechal Žižka na Květnou
neděli pobít všechny chomutovské muže.
V atmosféře krve a hysterie husitské ženy
upálily v jakési boudě na vinici několik
chomutovských měšťanek, včetně těhotných.
Podle odhadů husité zabili v Chomutově
asi 2200 lidí, zbylo jen několik žen, dětí a 30
mužů, které husité nechali na živu, aby měl
kdo pochovat mrtvé. Mnozí místní Židé, aby
se vyhnuli násilnému křtu, skončili raději
dobrovolně život v plamenech. Podobným
násilím dopadlo v roce 1421 dobytí Bíliny,
Berouna a Českého Brodu. Krvavé skutky
husitů vytvářely obrovský psychologický
tlak na jejich soupeře. Ti, kteří se bránili,
byli bez milosti zmasakrováni, ale pokud se
někdo poddal dobrovolně a došlo k dohodě
o kapitulaci, husité v duchu rytířských zákonů
většinou ustoupili od násilností. Z tohoto

důvodu se jim některá města vzdávala bez
boje.
Po vypuknutí husitské revoluce a po smrti
krále Václava IV. zůstalo Ústí nad Labem
na straně katolické. Na rozdíl od Litoměřic
(husitskými od r. 1421), Loun či Žatce. Pro krále
Zikmunda mělo město pochopitelně svou
důležitost - podobně jako Most - jednak jako
pohraniční pevnost, jednak jako strategický
prostor vzhledem k sousednímu Míšeňsku.
V Ústí n. L. se na počátku roku 1421 Zikmund
sešel s Vilémem mladším Míšeňským, aby
zde zpečetili dohodu o válečné pomoci
ze strany markraběte, který však měl být
za všechny ztráty a výdaje řádně odškodněn.
Následovala další úmluva se všemi Wettiny,
kteří za zástavu českých držav ve Vogtlandu
slíbili králi pomoc při znovudobývání
Karlštejna a v případě, že by byla obležena
severočeská města Most, Kadaň a Ústí. Ještě
konkrétnější podoby dostalo spojenectví
v roce 1423, kdy král Zikmund zastavil Ústí
spolu s Mostem míšeňskému markraběti
a čerstvému kurfiřtovi saskému, Fridrichu
Míšeňskému, za pomoc v boji proti husitům.
Do saské zástavy se dostal i sousední hrad
Blansko, pod kontrolou Sasů byl též hrad
Střekov. Obranyschopnost Ústí byla posílena
saskou posádkou.
Janu Žižkovi se podařilo v letech 1420 a 1421-22
odrazit dvě křížové výpravy vyslané k likvidaci
českých husitů. V následné krvavé vnitřní
občanské válce mezi husitskými mocenskými
skupinami v Čechách, kde bojovali převážně
Češi proti Čechům, se mu podařilo v letech
1423 a 1424 pod své velení sjednotit veškerou
husitskou brannou moc. Po jeho smrti
v roce 1424 se opět radikální Táboři a Sirotci
rozhádali s umírněnými a myšlení Jana Husa
bližšími Pražany. Nakonec se ale spojili
v otázce nepřípustnosti Zikmunda za českého
krále. Na setkání v Praze se husitští předáci
domluvili obrátit společnou vojenskou moc
všech husitských sil na sever Čech s cílem
tuto oblast plně opanovat včetně dobytí Ústí
a Mostu. Opanováním těchto měst severních
Čech husité chtěli získat pod kontrolu
obchodní stezky vedoucí do bohatých měst
Saska a Horní Lužice. V té době totiž v Čechách
a hlavně v Praze vrcholil nedostatek určitých
komodit, například soli, neboť vlivem
vojenské a obchodní blokády Čech ze strany
okolních zemí váznul obchod.
Koncem května roku 1426 se všechny skupiny
mobilizovaného husitského vojska sešly před
Ústím nad Labem. Prokop Holý na pochodu
ještě stihnul dobýt Třebenice, Teplice,
Duchcov a Krupku (kromě hradu). Spojená
branná moc husitů čítala dohromady asi 17000
bojovníků s nezvykle bohatě zastoupenou
jízdou v počtu asi 5000 jezdců. Měli asi 1000

bojových vozů. Čtyřčlenná válečná rada se
skládala z velitelů Jakoubka z Vřesové, Jana
Roháče z Dubé, Prokopa Holého a Zikmunda
Korybutoviče (Litevec).
6. června 1426 rozhodli husitští velitelé
o generálním útoku na Ústí se snahou dobýt
město naráz z pochodu. Obránci města
v počtu asi 500 míšeňských vojáků byli
připraveni a zmužile útok odrazili. Husitům
způsobili značné ztráty. Současně poslali
urgentní žádost vévodovi saskému o pomoc.
Husité po neúspěšném útoku přistoupili
ke klasickému obležení. Obehnali město
vozovou hradbou, příkopem a náspem,
zřídili baterie děl a praků a zahájili na město
pravidelnou obléhací palbu se současným
cílem dostat se k hradbám a podkopat je.
Žádost o pomoc obleženému Ústí dorazila
do Saska na vévodův dvůr. Fridrich Saský
v té době přebýval na říšském sněmu
v Norimberku, kde se mimo jiné měla domluvit
třetí křížová výprava proti husitům. V době
nepřítomnosti vládla jeho choť Kateřina,
velice srdnatá a bojovně laděná žena. Hned
začala energicky připravovat vše potřebné
pro mobilizaci vojska pro vyproštění Ústí
z husitského obležení. Bylo svoláno saské,
durynské a míšeňské rytířstvo, hesenské
a hornolužické oddíly. Na pomoc dorazil
i kontingent z Norimberka a od lužického
hejtmana Albrechta z Koldic. Vrchním
velitelem byl zvolen hrabě Boso z Vitzthumu.
Boje proti husitům u Ústí se osobně zúčastnil
také Hanuš z Koldic (Hans von Kolditz), majitel
panství Krupka. Z bitvy vyváznul na rozdíl
od mnoha jiných šlechticů živý.
Kateřině Bojovné se podařilo povolat do pole
nebývale velké vojsko o síle asi 25000 pěších
a 7500 jízdních. Údaje o počtech bojovníků
na obou stranách se však v pramenech
značně liší. Uskupení prý trpělo naprostým
nedostatkem bojové disciplíny. Hraniční hory
překročili ve třech směrech a za hranicemi
se měli spojit a vydat se k Ústí nad Labem.
Předpokládali
rychlou
akci
směřující
ke zničení husitů a tomu odpovídaly i malé
zásoby vojska.
13. června se dalo saské vojsko na pochod
do Čech. Kateřina je prý doprovázela až
na hranice, kde jim ještě kladla na srdce,
aby nebojovali v neděli. Během celodenního
náročného pochodu přes hory se všechny
tři skupiny zastavili na čáře Janov, Osek
a Krupka a spojili se u Teplic. Po překročení
hranic prý začali křižáci loupit, vraždit
a vypalovat vesnice. Během obsazování Teplic
došlo k přepadení kláštera benediktýnek,
rabování, ponižování a znásilňování. Původci
svůj čin ospravedlňovali tím, že klášter
uzavřel dohodu s husity a kdo se paktuje
s kacíři, je také kacíř. Válečná rada uvažovala
o potrestání za nekázeň, ale vzhledem
k nadcházejícímu boji to bylo odloženo.
Špatně zásobené a hladové oddíly se 15.
června spojily v pozdních odpoledních
nebo podvečerních hodinách u Chabařovic,
kde pravděpodobně přenocovaly. Bosa

Foto: Bitva husitů s německým vojskem 16. června 1426 na návrší jménem Na Běhání nedaleko Ústí nad Labem,
Věnceslav Černý

z Vitzthumu plánoval, že zničí jedno
z husitských obléhacích ležení Ústí a uvolní
město ze sevření. Následně měli Němci
společně s posádkou města a ústeckými
měšťany zaútočit proti husitům. Tomu chtěli
husité zabránit.
Když se 15. června husité dozvěděli
o soustředění německého říšského vojska
10 km od jejich pozic, zrušili obléhání Ústí
a rozhodli se nepříteli postavit západně
od města, na nevysokém návrší poblíž
vesnic Předlice a Hrbovice, které bylo později
pojmenováno Na Běhání (dnes už výšina
neexistuje).
V těch dnech vládlo velké horko a Němci
byli unavení několikadenním pochodem.
V noci se prý kališnické houfy přesunuly
na návrší u Předlic, aby saská jízda musela
při útoku stoupat do kopce. Vozy sirotků
a táboritů přetínaly celé návrší. Pražané měli

vozů nejméně, základem jejich vojenské síly
byla početná jízda kališnické šlechty v čele
s Hynkem Krušinou z Lichtenburka a Hynkem
Bočkem z Kunštátu. Ti čekali za vozy na západní
straně směrem na Chabařovice, odkud měli
nepřátelé přijet. Husité postavili vozy vedle
sebe a jejich kola svázali k sousedním vozům
řetězy. Velení bylo svěřeno do rukou Prokopa
Holého, duchovního vůdce i správce táborské
polní obce.
Ačkoli o bitvě samotné hovoří mnoho
pramenů, bližší informace o průběhu jsou
pouze kusého charakteru, navíc mezi historiky
panuje značná nejednotnost v názoru o jejich
spolehlivosti a hodnověrnosti.
… a pokračování o bitvě samotné v příštím
čísle ChN.
Karel Prošek
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Naše zahrada – skleník
Na zahradě už zůstalo jen pár druhů
nejodolnější zeleniny, ale ve skleníku je ještě
plno paprik. Ty můžeme pěstovat i venku,
ale dozrají nám až v pozdním létě, kdežto
ve skleníku začínáme sbírat papriky prvního
června a končíme třicátého listopadu.

Jaký skleník
Nejlepší je postavit na zahradě skleník
z
pozinkovaného
profilového
železa
s automatickým větráním. Je velice dobrý, má
dlouhou životnost, je ale nákladný. Na trhu je
celá řada skleníků levnějších v dobré kvalitě,
například kulatý akrylátový. A jak velký skleník
je potřeba? Celá naše rodina miluje zeleninu,
a tak pěstuji ve skleníku 5x3 m výpěstky,
které stačíme jen tak tak sníst, občas podělím
i známé. Důležitá je šířka skleníku, při šířce
menší než 3 m budou záhony příliš úzké.

Jaké rostliny pěstovat
Skleník je určen pro teplomilné rostliny. Ale
brzy na jaře můžeme pěstovat i rané zeleniny.
Z těch atraktivních se ve skleníku nejlépe
pěstují papriky a salátové okurky. A co
rajčata? Rajčata mají speciální požadavky,
na rozdíl od paprik a okurek nesnášejí vlhký
vzduch. Rajčata se musí pěstovat zvlášť, nebo
nejlépe pod přístřeškem venku.

Příště si řekneme podrobnosti o pěstovaných
rostlinách ve skleníku.
Josef Kusebauch

Teplo
Vytápění skleníku je nákladné, a proto je pro
naše potřeby nejlepší skleník studený. Je
možné si koupit ventilátor určený do skleníku
a přitopit si, pokud hrozí mrazíky. Pěstitelskou
sezónu tak můžeme prodloužit.

Zemina
Někteří lidé si nechtějí pořídit skleník,
protože se obávají, že budou muset každý
rok vyměňovat zeminu. To už je překonané.
Jednou navezeme kvalitní kompostovou
zeminu a to stačí. Staráme se o ni jako
venku. Vždy na podzim zaryjeme hnůj nebo
kompost, ale pozor musíme záhony udržovat
stále vlhké. Nejjednodušší je navážet v zimě
do skleníku sníh, pokud ale nenapadne, pak je
potřeba skleník zalít. Ve vlhku se hnůj rozloží
a na jaře máme půdu plnou živin.

Chabařovické noviny, periodický tisk územního správního celku

Vedoucí redakce: J. Hladík telefon: 731 452 650

s informacemi o chabařovickém regionu, vychází 5 x ročně,

Členové redakční rady: V. Blahníková,

4. číslo roku 2020.

J. Caitamlová, J. Račáková, J. Záhořík

Místo vydání a vydavatel:

Grafický návrh a sazba: Reykokeyko s.r.o.

Vydavatel: Město Chabařovice, IČO 556912

Tiskne: Tiskárna Jiří Bartoš - SLON

Místo vydání: Městský úřad, Husovo nám. 183, 40317 Chabařovice

DĚKUJEME

