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Na  zahradě naší mateřské školy probíhaly 
v  průběhu jara 2022 stavební přípravy 
na  výstavbu Přírodovědné učebny, které 
vyvrcholily na  konci června, těsně před 
začátkem prázdnin, kdy byla stavba 
dokončena. Děkujeme všem, kteří se 
na  projektu s  námi podíleli. Nesmíme 
zapomenout ani na  zřizovatele, který nám 
vyšel vstříc a  poskytl finanční podporu 
na  realizaci této stavby. Pro úplnost 
přidávám několik důvodů, proč jsme 
usilovali o vybudování Přírodovědné učebny 
na naší zahrádce:

Pozitivní zkušenosti s  učením venku, 
kdy jsou děti dokonce pozornější, než 
v  uzavřené škole nejsou v  naší historii 
žádnou novinkou. Kde jinde naši předci 
ještě před vznikem škol sbírali zkušenosti 
a znalosti o životě kolem nich? Nepochybně 
uprostřed přírody. 

První cílené vzdělávání lze v  české kotlině 
vystopovat do  roku 1926, kdy pedagog, 
spisovatel a archeolog Eduard Štorch založil 
na Libeňském ostrově tzv. dětské farmy, kde 
své úvahy přímo v terénu ověřoval.

Venkovní prostory jsou ideálním místem 
pro navazování přátelství, pro prohlubování 
spolupráce mezi dětmi a  učiteli, pro 
objevování přírodních zákonitostí. Výuka 
venku, v  přímém kontaktu s  přírodou 
a  se světem, přináší dětem mnoho výhod. 
Pobyt venku rozvíjí u  dětí kreativitu, 
psychomotorické schopnosti, pohybové 
dovednosti, má výborný vliv na koncentraci, 
na  předcházení psychickým poruchám. 
Přispívá k nižší nemocnosti dětí a posílení 
jejich zdraví obecně.

Učení venku je názornější a  zábavnější, 
zlepšují se vzdělávací výsledky, roste 

motivace dětí k  učení. Sezonní didaktické 
herny nabízí přirozené prostředí pro rozvoj 
dětí. Vybízejí k  experimentování, bádání, 
zkoumání, pozorování a  objevování. To 
vše v  bezpečném a  chráněném prostoru 
obklopeném přírodou. Učení venku je 
názorné, trojrozměrné a  pestré. Přináší 
mnoho nových podnětů nejen pro naše 
smysly, ale i pro naše myšlení, a hlavně děti 
baví. Mají možnost radovat se z  vlastního 
pozorování, zkoumání a poznávání.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní 
vzdělávání (RVP PV) vymezuje povinný 
obsah, rozsah a  podmínky vzdělávání a  je 
závazný pro tvorbu školních, respektive 
třídních vzdělávacích programů. Jeho obsah 
se skládá z pěti vzdělávacích oblastí, z nichž 
jedna je environmentální – Dítě a  svět. Je 
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V Domě pokojného stáří sv. Ludmily (V Aleji 
434, Chabařovice) poskytujeme od 1. ledna 
2022 pouze 1 sociální službu a to Domov se 
zvláštním režimem. Tato pobytová služba 
je určena osobám ve věku od 55 let, které 
mají sníženou soběstačnost z  důvodu 
chronického duševního onemocnění, 
zejména osobám s  Alzheimerovou nemocí, 
se stařeckou a  ostatními typy demencí. 
Dále je od 1. května 2022 navýšena kapacita 
Domova z 35 na 43 lůžek.

Zájemci o  služby Domova mohou 
kontaktovat vedoucího Domova:  
David Lobpreis – lobpreis@charitausti.cz, 
731  402  490. Veškeré informace k  naší 
službě najdete na  webových stránkách  
www.charitausti.cz.

V  našem zařízení dbáme na  rodinnou 
atmosféru. Klienti u  nás najdou důstojné, 
důvěrné a bezpečné prostředí uzpůsobené 
jejich individuálním a specifickým potřebám. 
Nenabízíme pouze sociální a  zdravotní 
službu dle zákona, ale zaměřujeme se 
na  aktivizaci klientů a  pestrou nabídku 
volnočasových činností.

Naší prioritou a  největší zásadou je 
respektování vůle uživatelů, jejich 
důstojnosti, soukromí a  lidských práv. 
Podporujeme pozitivní myšlení a aktivizaci 
klientů na  základě jejich individuálních 
přání. Zakládáme si na  pozitivním vztahu 
mezi pracovníky a  klienty. Podporujeme 
kontakt uživatelů s jejich rodinami, blízkými 
a přáteli.

František Kopa 
Dům pokojného stáří sv. Ludmily

V  září letošního roku slaví náš Dům 
s pečovatelskou službou dvacet let provozu. 
Podívejme se trochu do  historie tohoto 
objektu, kterému zkráceně říkáme DPeSka.

Po roce 1999 stát zahájil dotační programy 
na  domovy pro seniory, které pomáhaly 
řešit bydlení pro starší občany. Podmínky 
byly pro obce příznivé z hlediska financování 

i z hlediska provozování. Tato zařízení měla 
zvláštní provoz, odlišný od běžných bytů. 

Například pro provoz byl vydán provozní 
řád, který některé zvyklosti bydlení 
omezoval. Chov domácích zvířat nebyl 
povolen, a  žadatelé museli splňovat 
dané podmínky. V  objektu byla zřízena 
provozovna pečovatelské služby. 

Budova i  s  vybavením přišla město 
na  28 milionů. Dotace státu činila 17 
milionů, ostatní bylo hrazeno městem, 
částečně vlastními prostředky, a  částečně 
dlouhodobým úvěrem. Dnes jsou závazky 
vyrovnány. 

V  domě byla dodatečně provedena stavba 
arkýřů, která značně zlepšila vzhled a zvýšila 
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domy jsou pro naše malé městečko velkým 
přínosem. Do dalších let bych vyslovil jedno 
přání - aby po  dalších dvaceti letech byla 
obě zařízení taková, jaká jsou dnes.

Jiří Záhořík 
zastupitel města

Všechno, co kupujeme a používáme po jisté 
době přestává plnit svoji funkci a  stává 
se pro nás věcí neužitečnou a  zbytečnou. 
Taková věc představuje problém, kterého se 
chceme zbavit co nejrychleji.

Samozřejmě nejjednodušším řešením je 
vyhodit problém do  koše. Bohužel to však 
není řešení zodpovědné a  ideální. Téměř 
každý odpad se dá následně dále využít 
a  přeměnit na  surovinu, např. i  textil. 
Kontejnery na textil představují řešení.

Sběrné kontejnery na  textil jsou určeny 
k  druhotnému využití textilních materiálů. 
Suroviny získané z  nich jsou poskytnuty 
z  části charitativním organizacím a  z  části 
jsou předány k následné recyklaci.

Naše společnost DIMATEX CS, která se 
zabývá problematikou sběru textilního 

odpadu, garantuje, že z 95% je textilní odpad 
recyklován. V  České republice se textilní 
odpad používá na  výrobu čistících tkanin, 
geotextilií, čistících plachetek a  střešních 
lepenek. DIMATEX CS zpracovává textil pro 
použití v  automobilovém, strojírenském 
a  stavebním průmyslu v  rámci ČR. Kvalitní 
kusy oblečení věnujeme charitě a na obecně 
prospěšnou činnost. Odpadová část textilu, 
která by obyčejně skončila ve  spalovnách 
nebo na skládkách, je následně zpracována 
na textilní kompozit. 

Společnost DIMATEX CS přinesla 
ve  spolupráci s  VIVE Innovation na  český 
trh inovativní materiál RETEXTIL®, který 
je vyroben z  95% z  odpadové části textilu 
a LDPE.

Textilní kompozit RETEXTIL® je nabízen 
jako profil v  různých délkách a  tvarech. 
Materiál je bezúdržbový – nemusí si natírat, 
mořit nebo voskovat. Je vysoce odolný vůči 
olejům, tukům, kyselinám a  solím. Jelikož 
je nenasákavý, může být venku za každého 

počasí. Ideálním využitím recyklátu 
je městský/zahradní mobiliář, ploty 
a  kontejnerová stání. Výrobky z  textilního 
kompozitu ocení každý, kdo požaduje 
záruku dlouhé životnosti a odolnosti, stejně 
jako minimalizaci budoucích nákladů.

Jelikož město Chabařovice spolupracuje se 
společností DIMATEX CS dlouhodobě v rámci 
sběru nepotřebného textilu, proběhlo 
v  průběhu května 2022 setkání partnerů, 
kterého se zúčastnil starosta města 
Chabařovice a zástupkyně naší společnosti 
DIMATEX CS. Na  daném setkání proběhlo 
nastínění možné spolupráce v  rámci 
pořízení mobiliáře či kontejnerového stání 
z  textilního kompozitu Retextil®, neboť 
oba zástupci vidí smysl v použití recyklátů 
ve veřejných prostorech města. 

Zároveň použití recyklátů je motivační pro 
občany, protože vidí skutečné výrobky 
z  odpadu, který vytřídili. Nemají pocit, 
že třídí zbytečně. Proto se i  občané 
Chabařovic mohou v  budoucnu případně 
těšit na mobiliář Retextil® z odpadové části 
textilu a plastu v prostorech města.

Kristýna Jelínková 
Projektový manažer RETEXTIL®

Udržitelná cesta textilu  
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Ve Stráži nad Nisou 20. 7. 2022 
Kristýna Jelínková 
Projektový manažer RETEXTIL® 

komfort bydlení v  podkrovních bytech. 
Krátce nato byla zahájena další stavba, Dům 
pokojného stáří, kterou financovala církev. 
Město se na ní podílelo tím, že pozemek byl 
prodán za  symbolickou cenu. Nyní i  tento 
objekt zvyšuje komfort města a  slouží 
i  našim občanům, v  souvislosti s  naší DPS 
tvoří další stupeň pomoci občanům ve stáří, 
hlavně těm, kteří tuto pomoc potřebují.

Je tomu již dvacet let, ale když přijdete 
do  domu, nepoznáte jeho stáří. Je 
ve  stejném, možná v  lepším stavu. Je to 
zásluhou provozování a řízení, na kterém se 
podíleli hlavně pan František Novák, který 
dnes již není mezi námi, na kterého se mohli 
vždy nájemníci obrátit se svými problémy. 
Právě on se velkou měrou zasloužil o stavbu 
arkýřů. 

To, že je dnes budova taková, jaká je, je velkou 
zásluhou lidí, kteří se podíleli na  údržbě. 

Vzpomínáme na  paní Dragounovou, která 
dlouhá léta měla na  starosti úklid budovy 
a  také zeleň okolo, zvláště kytiček. Také 
již není mezi námi, a  lidé na  ní s  úctou 
vzpomínají.

Po  paní Dragounové se práce ujala paní 
Boženka Přibylová a  údržby budovy pan 
Miroslav Přibyl. Mezi hlavními tvůrci 
kulturního života můžeme zařadit pana 
Františka Cíchu, který již také není s námi, 
a paní Amaliji Kubíkovou, která je motorem 
dění v DPS. 

Lidé také vzpomínají na  bývalou 
pečovatelku, paní Alenu Pelcovou, která 
se podílela na  kulturním programu, např. 
pořádala cvičení, ozdravné  výlety a  měla 
hezký vztah k lidem. 

Všichni stárneme a  nemáme možnost 
vlastního bydlení, a  tak oba zmiňované 
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Letos naše městečko slaví 670 let od první 
písemné zmínky. To si zaslouží menší 
seznámení s  tehdejší dobou. 

Za  doby vlády Karla IV. (1346 – 1378) je 
v seznamu farních kostelů na listině z roku 
1352 uvedena v  ústeckém děkanátu také 
ves Kagrnicz, jejíž kostel měl platit roční 
desátek ve  výši 36 grošů (míšeňských 
nebo pražských), tedy třetí nejvyšší částku 
v ústeckém děkanátu. Více platil jen ústecký 
děkanský kostel (120 grošů) a  Trmice (48 
grošů).  Chabařovice platily stejně jako 
bohatá hornická Krupka, dvakrát tolik než 
Chlumec (18 grošů). Z  výše desátku lze 
odvodit, že se jednalo již v této době o ves 
lidnatou a hospodářsky prosperující. 

Ať už vznikly Chabařovice v  11. století, jak 
se domnívá Frind, nebo ve  12. století, jak 
se domnívá kolektiv autorů kolem pana 
Kaisera, určitě nejsou tak staré jako hradiště 
Chlumec (Hlumecz, Chlumecz), které bylo 
zmíněno již v Kosmově kronice z roku 1040. 
Počátky slovanského osídlení hraniční 
celnice Chlumce sahají zřejmě již do  9. 
století. V  roce 1040 vtrhlo do  Čech starou 
zemskou stezkou nedaleko Chlumce saské 
vojsko vedené míšeňským markrabětem 
Eckhardem II. Byl to následek rozepře mezi 
českým knížetem Břetislavem I. a německým 
císařem Jindřichem III. Chlumec a jeho okolí 
byl na  počátku dějin naší země svědkem 
velkých událostí. 

V  roce 1107 kníže Svatopluk svolal 
na  chlumecký hrad zemský sněm českých 
velmožů, na  němž byl jeho bratr Ota 
z  Moravy jmenován zástupcem knížete 
po dobu jeho návštěvy u německého krále 
Jindřicha V. 

Dne 18. února 1126 proběhla u  Chlumce 
slavná bitva mezi českým knížetem 
Soběslavem I. a  německým králem 
Lotharem III. Kníže Soběslav I. po  vyhrané 
bitvě vyjednal s  Lotharem smír a  přijal 
od  něj české knížectví v  léno. Je písemně 
doloženo, že v  roce 1169 daroval král 
Vladislav rytířskému řádu johanitů mimo 
jiné ves Hrbovice (Hribovici). Takže už máme 
Chlumec zmíněný s  jistotou v  roce 1040, 
Hrbovice zmíněné na listině z roku 1169. Ale 
co Chabařovice? 

Na osidlování území od Chabařovic 
k  úpatí Krušných hor se 
na  počátku ve  12. století podílel 
pravděpodobně nejprve český, 

Chabařovická vlastivěda (12) 
670 let od první písemné zmínky o obci Chabařovice 

1352 – 2022 - církevní dějiny (II. / III.) 

ve 13. století pak také německý živel, neboť 
nejstarší dochovaná jména lokalit jsou 
převážně česká – Strádov, Přestanov, Unčín 
(Hunczin). Česká vlna osidlování území pod 
horami proběhla o  něco dříve, ale byla 
méně početná. 

Zatímco od  13. století význam Chlumce 
klesá, význam blízkého Ústí a  Chabařovic 
naopak s  německou kolonizací začal 
růst. Dosavadní české i  německé bádání 
se shoduje v  hodnocení vývoje jména 
Chabařovic v  tom, že zde lze sledovat 
dlouhodobé vzájemné působení obou etnik 
žijících v  regionu od  13. století po  několik 
staletí vedle sebe. 

Nejstarší dochovaná znění jména 
Chabařovic ve  formě Kagrwicz (1362) 
a  Cagerwicz (1385, 1393, 1401) by mohla 
být odkazem německých zakladatelů obce 
na název sousední starší slovanské vesnice 
Koleč, vedle které Chabařovice založili, 
a která v době založení a rozvoje Chabařovic 
postupně upadala (desátek v roce 1352 jen 
1 groš). Německé slovo Kager (psáno také 
Kagr nebo Cager, čte se vždy [kágr]) je totiž 
obdobou českého kol.

Založení německé obce vedle české nebylo 
nic neobvyklého. Bylo tomu pravděpodobně 
také u  Böhmisch Kahn (České Chvojno, 
tj. dnes Velké Chvojno) a  Deutsch Kahn 
(Německé Chvojno, tj. dnes Luční Chvojno). 
Z  vesnice Koleč nakonec zůstal jen kostel 
svatého Vavřince. Slovo Kagr / Cager (česky 
„kol“, tj. také kůl, plot) odkazuje na  to, jak 
Chabařovice v té době asi vypadaly, tedy že 
byly vesnicí ohrazenou kůly nebo nějakými 
ploty. 

Německý chabařovický učitel a  historik 
Gustav Simon ve své knize spekuloval o tom, 
že Kager je vlastní jméno osoby možného 
zakladatele (lokátora). Tedy Cagerwicz 
(česky Kagervice nebo Kagerovice) jako 
„místo lidí Kagerových“. Při zakládání 
Chabařovic pravděpodobně jako jinde 
působil lokátor, který měl za  úkol stavbu 
vesnice zorganizovat. Ten uzavřel smlouvu 
s majitelem panství, kde bylo stanoveno, že 
kolonisté do  určitého počtu let vykácí les, 
postaví domy, založí pole a začnou platit daně 
až v okamžiku, kdy pole začnou nést úrodu. 
Vyměřil pozemky, katastr vesnice, polnosti, 
zajistil osadníky ochotné a schopné založit 
novou obec. Velkým přínosem byl obecně 
import vyspělejších forem správy, práva 
(magdeburské s osobními svobodami, právo 

na samosprávu, dědičný nárok na osídlenou 
půdu atd.) a hospodářství.  

Na  určité prolínání českého i  německého 
živlu v  každém případě ukazuje také 
neustálené, a  z  dnešního pohledu 
přímo zmatečné, používání názvu obce 
v  listinách. Kromě Cagerwicz (1385, 
1393, 1401), Gagerwicz (1387, 1407) také 
Chabrowicz (1387, 1427), Chabrzowicz (1396), 
Chaborzowicz (1411), Carwicz (1413), Korwicz 
(1415). Z německy psané listiny datované 24. 
dubna 1393 víme, že synové Tima II. z Coldicz 
(dodnes obec a  hrad u  Lipska v  Sasku) 
věnovali Chabařovice „za  mnohé a  věrné 
služby“ v léno svému purkrabímu Michaelovi 
z  Krupky (Michael von Graupen), který si 
později říkal Michael von Cagerwicz. Měl 
za to platit 12 kop pražských grošů (tj. 720) 
ročního úroku k znovuobnovení a udržování 
oltáře Božího Těla v  krupském kostele. 
Listina potvrdila léno i pro Michaelova syna 
Zikmunda. 

Od  počátku vzniku Chabařovic zde tedy 
určitě docházelo k  prolínání českého 
a  německého živlu, přičemž německý živel 
postupně převážil, jak nám dokládají jména 
a původ prvních známých farářů Heinricha 
a  jeho následovníka Dietricha z  Rotsteinu 
(potvrzen 14. února 1362), u  kterého je 
výslovně uvedeno, že pocházel z míšeňské 
diecéze. Faráři mluvili stejným jazykem 
a  na  počátku dějin obce pravděpodobně 



přicházeli také ze stejných oblastí jako 
jejich farníci. 

Půdorys obce Chabařovice odpovídá 
velké návesovce (německy Angerdorf) 
s  pravidelně uspořádanou záhumenicovou 
plužinou. Návesovka znamená, že dvory 
a  domy byly plánovitě uspořádané kolem 
centrálního náměstí. Prostor mezi domy 
ve tvaru čočky nebo oka, tedy Anger, byl pak 
společným prostorem využívaným všemi. 
Dodnes v těch místech stojí kostel. 

Domy se stavěly v  Chabařovicích spíše 
na  šířku, neboť to byla zemědělská obec 
s  dostatkem okolního prostoru. Za  domy 
se nacházely stáje a stodoly. Záhumenicová 
plužina znamená, že pozemky za stodolami 
byly rozděleny do  dlouhých pravidelných 
obdélníkových pásů a  zemědělské parcely 
byly široké jako parcela samotného domu 
nebo dvora. Proto také ty široké domy. 

Obec se pravděpodobně již ve  14. století 
skládala ze 40 až 50 takových zemědělských 
usedlostí. Chabařovické náměstí 
čočkovitého neboli vřetenovitého tvaru 
je v  České republice ojedinělé a  unikátní. 
Podobné náměstí mají prý Košice nebo 
Spišská Nová Ves na  Slovensku, na  jejichž 
založení se taktéž podíleli němečtí 
kolonisté. 

V  minulém díle jsme skončili vyprávěním 

církevních dějin v  roce 1631, kdy do  Čech 
vtrhlo saské vojsko, katolický farář 
Simon Schemelius musel z  města utéct 
a  v  Horní Krupce byl zavražděn. V  roce 
1632 se karta obrátila. Saské vojsko bylo 
poraženo rakouským císařským vojskem 
a  z  Chabařovic musel utéct evangelický 
farář Heinrich Roth. 

Chabařovická farnost se nyní stala jen 
filiálkou chlumecké. Farář tedy nově nesídlil 
v  Chabařovicích, ale v  Chlumci. Nový 
katolický farář pro církevní obce Chlumec, 
Chabařovice, Habartice a  svatý Vavřinec 
se jmenoval páter Martin a  pocházel 
z bavorského katolického města Nördlingen. 
Jeho nástupcem byl M. Paul Jezinger, také 
z Nördlingenu. V Čechách byl po třicetileté 
válce asi nedostatek katolických farářů. 
Farář Jezinger byl ústeckým děkanem dne 
19. května 1636 slavnostně uveden také 
do  chabařovického kostela. Zemřel v  roce 
1649 v  Chlumci. Jeho následovníkem byl 
Johann Andreas Pfaffendorf, který zemřel 
27. srpna 1675. 

Mimořádný význam má pro Chabařovice 
chlumecký farář Michael Ignatius Schmiedt 
(narozený 27. srpna 1644 v  Lochočicích, 
určitou dobu farář v Proboštově u Ústí). Byl 
magistrem filozofie a  bakalářem teologie. 
Ve  stručnosti se dá říci, že se zasloužil 
o obnovu samostatné chabařovické farnosti 
a  její odtržení od  farnosti chlumecké, 
k  čemuž bylo potřeba dost peněz. 

Obětoval tomu svůj statek ve  Vyklicích 
(tzv. stralendorfský statek) a  dvě vinice 
u  kostela svatého Vavřince. V  roce 1694 
nechal postavit mariánský sloup na Tržním 
náměstí (Marktplatz, dnes Husovo náměstí), 
po velkém požáru města v roce 1697 nechal 
znovu postavit vyhořelou školní budovu. 
Financoval z  poloviny práce při stavbě 
chabařovického kostela v  letech 1699-1701, 
zaplatil odlití tří kostelních zvonů, stavbu 
křížového oltáře a  hrobky pod ním, kde je 
také sám pohřben. Zemřel 16. února 1716 
ve  věku 71 let, po  49 letech v  kněžském 
úřadě. Jeho obraz z  roku 1906 s  textem 
popisujícím jeho přínos pro Chabařovice se 
dodnes nachází v kostele.  

Po strašném požáru v roce 1697 se občané 
Chabařovic rozhodli, že budou každý rok 
31. října a  na  den svatého Floriána (4. 
května) konat procesí a  prosit Boha, aby 
do  budoucna obec od  takového neštěstí 
ochránil. Občan Johann Krauße nechal 
v roce 1705 na své náklady postavit v dolní 
části Chabařovic kapli svatého Floriána 
(u  vjezdu do  dřívější Vodní ulice, zbořena 
v 60. letech 20. století), tedy patrona hasičů 
a jiných profesí souvisejících s ohněm. 

Karel Prošek

Zdroj: 

Karbitzer Kirchenwesen, Gustav Simonm 1926; 
Dějiny města Chabařovic, kolektiv autorů, 1998

5Foto: Kaple svatého Floriána Foto: Farář Michael Ignaz Schmiedt



Vítěze mezinárodní architektonické soutěže 
o budoucí podobu jezera Milada a jejího okolí 
známe již dlouho. Tento rok konečně mohlo 
vítězné švédské studio Mandaworks začít 
svou práci na  jezeře přibližovat veřejnosti 
a dodávat ji podrobnější obrysy. Výsledkem 
bude koncepční studie a  design manuál 
pro Miladu, který Mandaworks představí 
na  konci tohoto roku. Prvním úkolem 
týmu bylo obeznámit širokou i  odbornou 
veřejnost s  vítězným soutěžním návrhem, 
získat k němu zpětnou vazbu a zodpovědět 
dotazy. Z  deseti jednání vzešlo na  500 
připomínek od 150 přímých účastníků z řad 
dotčených obcí, úřadů, spolků, sportovců, 
odborníků a  široké veřejnosti. Hlavním 
motivem, který se objevoval nejčastěji je 
apel na zachování současných kvalit, což je 
čistota vody a  obnovené přírody, divokost 
prostředí a zázemí pro sporty. “Hlavně nám 
z toho nedělejte další Mácháč” - byla věta, 
která zazněla mockrát. 

Ze setkání vyplynulo, že lidé se s návrhem 
ztotožňují, připomínky, které od nich vzešly 
jsou spíše provozního upozornění, případně 
podněty k  drobným změnám anebo 
doplnění uživatelských potřeb. Jako celek 
se jim představený záměr líbil. Zástupci 
oslovených úřadů reagovali podobně, návrh 
byl přijat kladně, zaslané připomínky se 
postupně vypořádávají. V  druhé polovině 
prázdnin proběhne další kolo setkávání 
s veřejností a klíčovými aktéry nad pracovní 
verzí koncepční studie. Budeme rádi, když 
dorazíte! Na webu www.vizemilada.cz najdete 
podrobnosti k  proběhlým i  budoucím 
aktivitám. O  přesných termínech budeme 
včas informovat.  

Přehled hlavních 
připomínek: 

spojení: zkvalitnit veřejnou dopravu, 
zvýšit bezpečnost pro cyklisty, nastavit 
pravidla pro mikrodopravu v  areálu 
jezera
převažující shoda na  zachování 
bezmotorových sportů na jezeře
převažující shoda na  zachování zákazu 
rybolovu kvůli obavě ze zhoršení kvality 
vody
stín a s tím spojené větší zalesnění
pláže: více i  menších pláží, zlepšení 
přístupu do  vody se sportovním 
vybavením na více místech
více tras a  tratí kolem jezera pro různé 
druhy sportů
kvalitní zázemí
spolupráce s  místními na  kulturních, 
sportovních či vzdělávacích aktivitách
propracovaný odkaz na minulost

obava o udržitelnost stavebních objektů 
na jezeře kvůli údržbě a vandalům

Představené body jsou připomínkami 
k  soutěžnímu návrhu Mandaworks, nikoliv 
ke stávajícímu provozu na Miladě. Je třeba 
brát v potaz, že na budoucí podobě Milady 
se pracuje postupně, se zapojením velkého 
počtu místních obyvatel.  Konsenzus “Vize 
Milada” i  proběhlá architektonická soutěž 
sice vyžadují mnoho času a  úsilí, nicméně 
tento proces je zárukou, že práce je 
v rukou odborníků a odráží reálné potřeby 
místních. Z  častého srovnávání s  jezerem 
Most na  první pohled Milada vyznívá jako 
chudý příbuzný. Není tomu tak, jen přístupy 
i  proces znovuoživení jezer se liší. Obě 
území prošla v  posledním století zásadní 
proměnou. Není to tak dlouho, kdy byla 
těžba ukončena a  krajina se postupně 
navrací lidem i přírodě.

Linda Kovářová  
participace na vizi jezera Milada

Mistrovství České republiky ve  volejbale 
seniorek 11.června 2022 hostil Ústecký kraj 
na antukových kurtech TJ Slovan Chabařovice 
pod záštitou Českého volejbalového svazu. 
A  právě Český volejbalový svaz svou 
nečinností v  krajích zapříčinil malou účast 
zúčastněných družstev. To byl snad jediný 
stín na jinak velmi zdařilé akci.

Z původních 7 přihlášených družstev přijela 
4 družstva žen, a to:

TJ Slovan Chabařovice
TJ Sokol Dobřichovice – vítěz 
minulého ročníku

TJ Sokol Plzeň Skvrňany
TJ Sokol Litoměřice

Za krásného letního počasí se hrály krásné 
zápasy, ve kterých se bojovalo o každý míč. 
Vítěz ale může být jen jeden, a tak po velkém 
boji vyhrálo domácí družstvo žen TJ Slovan 
Chabařovice. Dvě hráčky z  vítězného týmu 
získaly ocenění nejlepší smečařka – Hana 
Havlíčková, a  nejlepší blokařka – Míša 
Bláhová. Nejlepší nahrávačkou byla oceněna 
hráčka Dobřichovic a  nejvšestrannější 
hráčku získala hráčka z  Plzně Skvrňany. 
Ocenění zaslouží i  početní diváci, kteří 

vytvořili skvělou kulisu. 

Součástí mistrovství ČR seniorek byl 
turnaj mladších a  starších žákyň a  žáků, 
nazvaný Setkání generací. Mezi účastníky 
žákovského turnaje bylo vidět hodně dětí 
současných i  bývalých volejbalistů. Pokud 
děti a  seniorky zrovna nehrály, tak se 
fandilo hrajícím družstvům.

Na turnaj přijelo 7 družstev: 4 družstva SKV 
Ústí nad Labem, Teplice, Dubí, Čížkovice 
a  Šanov. Vyhráli a  ceny dostali všichni 
účastníci turnaje.6

Zájem o budoucí podobu Milady 
předčil očekávání 

TJ Slovan Chabařovice hostil 
Mistrovství ČR
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A  právě toto spojení mladé a  starší 
volejbalové generace na  turnaji v  jednom 
místě bylo velmi zdařilé a je potřeba za tento 
nápad poděkovat domácím volejbalistkám, 
jmenovitě Regině Pánkové a Lídě Makovské.

Lída Makovská a  Regina Pánková 
za  pořadatele: „Velké poděkování patří 
předsedovi Vlastimilu Pabiánovi, který se 
svým týmem připravil skvělé kurty a vytvořil 
100% zázemí. Volejbalistky TJ Slovan 
Chabařovice při vyhlašování výsledků 
ocenily jeho dlouholetou práci pohárem, 
dárkovým košem a  dlouhým potleskem. 

Za  organizační tým chceme poděkovat 
panu starostovi, který zahájil a  ukončil 
Mistrovství ČR velmi vtipným proslovem. 
Dále děkuji Ústeckému volejbalovému 
svazu za  finanční příspěvek, fotbalistům 
Chabařovic za  zapůjčení šaten, a  hlavně 
firmě APLICA za vynikající koláčky a chutné 
rohlíky. Večerní závěr krásného sportovního 
dne jsme všechny ukončili se svými příznivci 
dobrým jídlem, pitím a  hlavně tancem. 
Nestranný divák by si mohl myslet, že vyhráli 
všichni – a také že VYHRÁLI!“

Je třeba velmi ocenit poskytnuté příspěvky 

a  dotace od  Krajského úřadu Ústí nad 
Labem z  Fondu KÚ, mimořádné dotace 
od města Chabařovice na ceny a od Českého 
volejbalového svazu příspěvek na rozhodčí, 
zapisovatele a pořadatelskou službu.

Odkazy na fotogalerii a video:  
https://tjslovan.rajce.idnes.cz/FOTO/
https://youtu.be/Al9YQMIhUnw 

Vlastimil Pabián 
předseda TJ Slovan Chabařovice
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květen 2022 – červen 2022
Zastupitelstvo města 
Chabařovice po projednání:

Schválilo jako důvod koupě objektu 
Husovo nám. č. p.  183, Chabařovice, 
pozemku na p.p.č. 1 včetně zázemí budovy 
bez čp. / ev., umístění MěÚ Chabařovice.

Schválilo bezplatný převod Darovací 
smlouvou spojenou se smlouvou o zřízení 
služebností a zřízením předkupního práva 
pozemku p. č. 222 a stavby, která je jeho 
součástí, budova bez čísla popisného 
nebo evidenčního (kaple) vše v  k. ú. 
Chabařovice od Římskokatolické farnosti 
Chabařovice a Biskupství litoměřického.

Schválilo demolici objektu Kiosek – 
veřejné WC dle projektové dokumentace, 
odstranění stavby občanské vybavenosti 
na p.p.č. 85/3, k.ú. Chabařovice

Schválilo zadání zpracování Koncepční 
rozvahy Nové Vyklice společností 4ct, 
s.r.o., V  Jámě 1598/4, Praha 1 dle cenové 
nabídky ve výši 980 tis. Kč bez DPH. Pro 
zadání se uplatní výjimka ze Směrnice 
6/2019 k  pořizování služeb, dodávek 
a stavebních prací článek 5 bod 1 písm. e).

Schválilo podání žádosti do  Dotačního 
programu „Podpora přípravy 
projektových záměrů v  Ústeckém kraji 
2022“, název projektu „Projektová 
dokumentace pro Kostelní náměstí 
v Chabařovicích“.

Schválilo dokument „Rozvojový plán 
města Chabařovice pro období 2022–2028“ 
v předloženém znění a uložilo zpracování 
aktualizace Plánu prioritních projektů 
na  nejbližší zasedaní Zastupitelstva 
města Chabařovice.

Schválilo Smlouvu o  zajištění služeb 
pro Českou poštu, s. p.  č. 2022/03573 
s termínem zahájení provozu od 1.9.2022 
a  uložilo předložit provozní analýzu 
pošty Partner v  souvislosti s  činností 
Městského úřadu Chabařovice.

Uložilo předložit Zastupitelstvu obce 
Přestanov Dodatek č. 1 k  veřejnoprávní 
smlouvě města Chabařovice s  obcí 
Přestanov na  výkon Městské policie 
Chabařovice na  území obce Přestanov 
s navýšením ceny na 400.000,- Kč a uložilo 
sdělit výsledek projednání Dodatku č. 1 
v Zastupitelstvu obce Přestanov.

Schválilo změnu Směrnice č. 2/2022 
Pravidla nakládání s  dřevem z  pozemků 
města Chabařovice.

Schválilo koncept kroniky města 
Chabařovice a  koncept kroniky místní 

části Roudníky.

Schválilo návrh 2. rozpočtového 
opatření města Chabařovice 
v roce 2022.

Vzalo na  vědomí výsledky kontrolních 
zjištění provedených Odborem 
ekonomickým Městského úřadu 
Chabařovice v  souvislosti s  použitím 
dotačních prostředků na  rok 2021 
na  základě uzavřených veřejnoprávních 
smluv a  uložilo předložit Zastupitelstvu 
města Chabařovice na  vědomí přijatá 
nápravná opatření.

Uložilo provést nápravná opatření ze 
zjištěných chyb a nedostatků na základě 
Zprávy o  výsledku přezkoumání 
hospodaření města Chabařovice za  rok 
2021.

Schválilo účetní závěrku města 
Chabařovice za rok 2021.

Schválilo Závěrečný účet města 
Chabařovice za rok 2021 s výhradou.

Schválilo změnu využití části 
pozemků p.  č. 1517/36 a  1517/47 v  k. ú. 
Chabařovice v  novém územním plánu 
města Chabařovice následovně: plochy 
produkční.

Schválilo prověření možnosti změny 
využití pozemků p.  č. 51/1, 641/2, 51/3, 
825/22, 825/23 a  172 v  k. ú. Roudníky 
v  novém územním plánu města 
Chabařovice následovně: plochy bydlení, 
výstavba jednoho rodinného domu.

Neschválilo změnu využití pozemků p. č. 
1492/1, 1492/10, 1492/8, 1492/2, 1492/7, 
1492/6 a 1480/6 v k. ú. Chabařovice v novém 
územním plánu města Chabařovice 
následovně: plochy rekreace.

Schválilo Zadání Územního plánu 
Chabařovice s prvky regulačního plánu.

Neschválilo koupi objektu č. p. 389 v k. ú. 
Chabařovice.

Schválilo záměr prodeje zahrádek 
na  p.  č. 1088/1 v  k. ú. Chabařovice 
a zadat zpracování geometrického plánu 
na  oddělení jednotlivých zahrádek 
a znaleckého posudku na stanovení ceny 
obvyklé.

Neschválilo záměr prodeje pozemku 
p. č. 305/10 (o výměře 1949 m2) a 305/11 
(o výměře 501 m2) v k. ú. Přestanov.

Neschválilo záměr prodeje pozemku p. č. 
305/11 (o výměře 501 m2) v k. ú. Přestanov.

Neschválilo záměr prodeje pozemku 
p. č. 1452 a části pozemku p. č. 1463/1 v k. 
ú. Chabařovice.

Schválilo Smlouvu o  bezúplatném 
převodu majetku pro JSDH, a  to vozidla 
značky Hyundai.

Rada města Chabařovice 
po projednání: 

Schválila navýšení ceny za  vícepráce 
„Regenerace zchátralého objektu bývalého 

mlýna v  centru Chabařovic“ dle 
změnových listů č. 8 – č. 18, harmonogram 
prací a dodatek č. 2 ke smlouvě č. 18/2021.

Schválila Smlouvu o  spolupráci 
s Mgr. Michalem Neustupou na pořádání 
MILADA TOUR 2022.

Schválila uspořádat kulturní akci 
k  příležitosti 670. výročí od  založení 
města Chabařovice dne 25. 6. 2022.

Schválila ukončení nájmu nebytových 
prostor výpovědí pana xxx v  KD Zátiší 
v Chabařovicích k 31. červenci 2022.

Schválila nabídku společnosti MVV 
Energie CZ, a. s. na zajištění provizorního 
ohřevu vody v budově Husovo náměstí 17.

Schválila podání žádosti o dotaci na akci/
projekt „Cisterna a  stříkačka pro JSDH 
Chabařovice“ z  Programu 2022 pro 
poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého 
kraje a  závazek spolufinancování 
akce/projektu v  minimální výši 10% 
z poskytnuté dotace 

Souhlasila s  realizací stavby „Jezero 
Milada - vybudování 3 záchytných 
parkovišť, parkoviště Chabařovice“. 
Investorem stavby je DIAMO, státní 
podnik, odštěpný závod 

Souhlasila s  realizací stavby „Jezero 
Milada - vybudování 3 záchytných 
parkovišť, parkoviště Roudníky“. 
Investorem stavby je DIAMO, státní 
podnik, odštěpný závod 

Souhlasila s realizací stavby „Komunikace 
na plochách pro rekreační využití (jezero 
Milada)“ a  se vstupem na  pozemek p.  č. 
1734 v  k. ú. Chabařovice, který je touto 
stavbou dotčen. Investorem stavby je 
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod 
PKÚ, Hrbovická 2, Chlumec.

Souhlasila s  bezplatným propůjčením 
pivních setů, stanu, stolů a  židlí 
společnosti Už tam budeeem?! ve dnech 
22. 5., 22. 6. a 16.11.

Uložila provést zjišťovací řízení 
na profesionální sekačku dle stanovených 
parametrů.

Schválila použití investičního fondu MŠ 
Chabařovice na  dofinancování stavby 
„Přírodní učebny“ v  MŠ Chabařovice 
po  vyčerpání prostředků poskytnutých 
z rozpočtu města 

Souhlasila s realizací stavby „Dobudování 
dopravní infrastruktury – jezero Milada“.  
Investorem stavby je DIAMO, státní 
podnik, odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 
2, Chlumec.

Neschválila záměr pronájmu části 
pozemku p. č. 305/7 (dle zákresu) v k. ú. 
Přestanov.

Souhlasila s realizací stavby „Prodloužení 

Výběr z usnesení ZM a RM
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vodovodního řadu pro Jinou Zahradu 
s.r.o.“, na  pozemcích města p.  č. 216/4, 
242, 245/1, 261/1, 1665/1, 1665/15, 
1665/16, 1665/17, 1665/18, 1665/19, 
1665/20 a  1665/21 v  k. ú. Chabařovice, 
za stanovených podmínek.

Schválila výzvu zjišťovacího řízení 
na  zpracování projektové dokumentace 
„Rekonstrukce MK4 Roudníky“ 
v  předpokládané hodnotě 250  000,- Kč 
bez DPH.

Schválila výzvu zjišťovacího řízení 
na  nákup profesionální sekačky pro 
potřeby FK Slovan.

Schválila účetní závěrku ZŠ Chabařovice 
bez výhrad.

Schválila účetní závěrku MŠ Chabařovice 
bez výhrad.

Schválila účetní závěrku ZUŠ Chabařovice 
bez výhrad.

Schválila Plán kulturních akcí ve  městě 
Chabařovice a  místní části Roudníky 
na 2. pololetí roku 2022 dle předloženého 
návrhu Kulturní komise Rady města 
Chabařovice.

Schválila provést základní údržbu 
sloupů osvětlení na  fotbalovém hřišti 
a na multifunkčním hřišti provést údržbu 
sloupů osvětlení a  výměnu svítidel 
za LED svítidla a uložila provést zjišťovací 
řízení na výše uvedené práce a předložit 

výsledek Radě města Chabařovice.

Schválila navýšení nejvyššího počtu dětí 
ve třídách Mateřské školy Chabařovice  

Nesouhlasila s  úpravou dopravního 
značení v  propojovací ulici Haškova 
– Masarykova u  Základní školy 
v Chabařovicích.

Schválila zpracování PD na  rekonstrukci 
koryta vodního toku na p. p. č. 1142 v k. ú. 
Chabařovice.

Nesouhlasila se stavebním záměrem 
„Fotovoltaická elektrárna na p. č. 1625/1 
v k. ú. Chabařovice“.  

Schválila důvody pro posunutí 
harmonogramu stavební akce Regenerace 
zchátralého objektu bývalého mlýnu 
v centru Chabařovic a návrh Dodatku č. 3 
ke smlouvě č. 18/2021.

Schválila zveřejnění záměru prodeje 
dřeva na nejméně 15 dnů.

Schválila výpověď Smlouvy o  pronájmu 
s firmou REKLAMA STOFI.CZ s.r.o.

Schválila Dodatek č. 2 „Rekonstrukce MK 
5-7 Roudníky“.

Souhlasila s  realizací stavby 
„Rekonstrukce žst. Chabařovice“ 
za  navrženého majetkoprávního 
vypořádání. Stavbou jsou dotčeny 
pozemky města p.  č. 1466/29, 1466/30, 

1480/1 a  1480/2 v  k. ú. Chabařovice. 
Investorem stavby je Správa železnic, 
státní organizace, stavební správa západ, 
IČ 709 94 234.

Schválila pronájem části pozemku p.  č. 
649/4 (dle zákresu, o  celkové výměře 
7378 m2) v k. ú. Chabařovice, za cenu 30 
Kč/m2/rok žadateli: ARZ Construction 
s.r.o., U  Nových lázní 1179/15, Teplice, IČ 
08700711, za stanovených podmínek.

Schválila znění a  uzavření SoD se 
společností 4ct, s.r.o. (Koncepční rozvaha 
Vyklice)

Schválila poskytnutí mimořádného 
finančního daru Svazu postižených 
civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní 
organizace Chlumec – Chabařovice ve výši 
19.500,-Kč.

Schválila zajištění opravy střechy 
a  popř. demolici (po  vyjádření statika) 
objektu ve dvoře domu Husovo náměstí 
24 po  havárii střechy a  uložila zajistit 
cenovou nabídku na opravu střechy, popř. 
na demolici dle vyjádření statika.

Plné znění přijatých usnesení naleznete 
na  těchto webových stránkách: 
ht tps://www.chabarovice .cz/mesto-a-
samosprava/usneseni-rm-zm/

Věra Krepindlová 
tajemnice MěÚ Chabařovice

Nejen u nás v Chabařovicích jsou zahrádky 
a pěstování zeleniny ovoce a dalších plodin 
přírody na  vzestupu. Chabařovické noviny 
pravidelně uveřejňují rady starosty Josefa 
Kusebaucha, jak a co.

V  okolí pozoruji, jak se některým daří či 
nedaří. Jedním z  těch, kterým se opravdu 
daří, je pan Karel Ptáček. Fotografie dokazují, 
s  jakou láskou se rajčatům a  paprikám 
věnuje. Neznám v  okolí pěstitele, který by 
měl tak brzy a v takovém množství kvalitní 
zeleninu připravenou k hodování.

Myslím si, že i  starosta může závidět, 
a  možná se i  přiučit. Ne každý se chce 
svěřovat radami, zda přihnojuje acylpyrinem 
nebo rostlinkám zpívá.

Tak Karle, jak je to u Tebe? „Vlastní semínka 
z předchozího roku, zasívám u paprik koncem 
února, rajčata koncem března. Začínám 
u  malých sazbovačů, pak je několikrát 
přepikovávám do  větších obalů. Vždy je 
pěstuji na  parapetu, několikrát otáčím, 
a když se rozrůstají, mám je po celém domě 

k  nelibosti mé manželky. Závěr pak tvoří 
výsadba do  velkých nádob ven. Většinou 
používám nádoby, které mi dodává kamarád. 
Spodní vrstvu tvoří kravský hnůj, pak vrstva 
z  kompostéru, a  vrchní část dávám novou 
kvalitní zeminu, kterou kupuji v Jiné Zahradě  
tady u  nás v  Chabařovicích. Později vrchní 
vrstvu hnojím popelem z  krbových kamen, 
kterou smíchávám se zeminou. Během 
růstu hnojím Kristalonem jedenkrát týdně. 
Po  zmrzlících, tak jako jiní, je přesadím 
do  zmíněných velkých nádob. Nádoby 
mám na  zhotovených venkovních regálech. 

Tím, že nejsou přímo ve  styku se zemí, se 
neochlazují (alespoň se tak domnívám) 
a urychluje se jejich růst. Přiložený snímek je 
ze šestého června.“

Jistě je mnoho jiných nadšenců pěstování 
zeleniny, například velkých úspěchů mají 
pěstitelé melounů, které kdysi byly v našich 
končinách nemyslitelné.

Jiří Záhořík 
zastupitel města

Naše zahrádky
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Konec školního roku se přiblížil rychleji, než 
jsme očekávali. A  ten je vždy ve  znamení 
koncertů, vystoupení a  veřejných akcí. 
Nejvydařenějším vystoupením byl koncert 
filmové hudby, který jsme pořádali 
v  Kulturním domě Chlumec pro místní 
mateřské školy a základní školu. Děti slyšely 
melodie z  filmů, které jsme doprovodili 
obrazovou projekcí. Toto zajímavé spojení 
se dětskému publiku velmi líbilo. Během 
koncertu diváci  bedlivě sledovali jak obraz, 
tak i poslouchali krásné a známé melodie. 

Zajišťovali jsme také kulturní program 
na  oslavy výročí založení města 
Chabařovice. Tuto akci bohužel poznamenala 
předpověď počasí, kvůli které nakonec bylo 
rozhodnuto kulturní program přesunout 
do  kulturního domu Zátiší. Zřejmě kvůli 
nepřízni počasí nebyla účast veřejnosti tak 
veliká, jak jsme očekávali. Nicméně kulturní 
vystoupení, která během dne proběhala, 
se velmi povedla. Žáci ZUŠ i přizvaní hosté 
předvedli profesionální výkony. Zvláštní dík 
patří zvukaři, který si poradil se špatnou 
akustikou kulturního domu. 

Taneční obor zakončil soutěžní sezónu 
soutěží O  cenu starostky České Lípy, 
kde dívky získaly dvě první místa. Pak již 
následovala dvě závěrečná vystoupení pro 
rodiče a dvě pozvánky na koncerty baletních 
studií v  Ústí nad Labem, které se konaly 
v Severočeském divadle opery a baletu. 

Výtvarný obor se v druhé polovině školního 
roku velmi věnoval historii Chabařovic. 
Připravovaly se práce pro výstavu v  rámci 
oslav města. Takže si děti připomněly krásy 
obce, ve které žijí, a také se dozvěděly něco 
o tom, jak to s Chabařovicemi v historii bylo.

Naše vyučující výtvarného oboru se 
podílela na  přípravě výstavy dobových 
fotografií v rámci oslav města. Poděkování 
za  spolupráci při přípravě výstavy, 
poskytnutí materiálu a  krásný výklad 
k  němu patří Evžénii Arnoštové a  Karlu 
Proškovi. Tuto výstavu natrvalo umístíme 
v prostorách školy na Husově náměstí. 

V letošním školním roce jsme měli celkem 14 
absolventů hudebního oboru, 12 absolventek 

tanečního oboru a  4 výtvarného. Všichni 
absolventi předvedli své závěrečné práce 
na  některém z  vystoupeních nebo přímo 
na  absolventském koncertě, kde jim byl 
slavnostně předán absolventský diplom. 
Výtvarný obor navíc obohatil prostory ZUŠ 
svými závěrečnými pracemi. Tato výstava 
bude k vidění v prostorách školy do konce 
září.

Hudební obor se prezentoval na  klavírní 
přehlídce Okouzlení klavírem, na  Noci 
kostelů, v  celorepublikovém projektu ZUŠ 
Open, pořádali jsme několik koncertů 
na  zámku v  Trmicích, byli jsme pozváni 
na  Festival rodiny na  Letné v  Teplicích, 
orchestr hrál na  společenských akcích 
pořádaných v Ústeckém kraji. Letošní školní 
rok byl po covidové pauze opravdu nabitý. 

S koncem školního roku také probíhal zápis 
nových žáků na  školní rok 2022/2023, ten 
probíhal od 13. do 17. června. 

Pokud má někdo další zájem stát se 
žákem naší umělecké školy, může vyplnit 

Hurá na prázdniny
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přihlášku na  webových stránkách www.
zuschabarovice.cz (v  sekci dokumenty) 
a vyčkat telefonátu od nás. Některé obory 
jsou v tuto chvíli plné. 

Pro potřeby školní kapely a  orchestru 
hledáme do  budoucna hráče na  trombón, 
trumpetu a  basovou kytaru. Jsou to 
obory, které nejsou u  nás ve  škole tolik 
navštěvované, ale přitom bez těchto 
důležitých nástrojů žádný orchestr nebo big 
band nemůže fungovat. I  v  profesionálním 
hudebním světe je hráčů na  takové 
nástroje málo a  jsou velmi žádaní. Pokud 

se někdo chce hře věnovat, časem třeba 
i  profesionálně, vyhlídky na  velmi dobré 
uplatnění jsou reálné.  

Naším novým studijním oborem pro 
nadcházející školní rok je „Flautíkova 
přípravka“ (viz. plakátek). 

V novém školním roce nás čeká velká výzva 
v  podobě dalšího odloučeného pracoviště 
v budově Základní školy v Řehlovicích, kde 
prozatím otevíráme kytarovou, klavírní, 
houslovou, bicí a pěveckou třídu. 

Školní rok jsme zakončili netradičně -  
předáváním vysvědčení na  koupališti. Žáci 
od  nás ke  známkám na  vysvědčení dostali 
malé občerstvení a  mohli si projít stezku 
plnou úkolů a her. 

Všem přejeme krásné léto a těšíme se v září 
školního roku 2022/2023, který určitě bude 
stejně  zajímavý jako ten letošní.

Táňa Karešová 
ředitelka ZUŠ Chabařovice
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Tak jako každý rok, tak i letos jsme na konci 
školního roku uspořádali pro děti poznávací 
výlet. Doprava objednaným autobusem 
byla, tak jako pokaždé, hrazena školkou. 
Děti platily pouze vstupné. Výletu se 
zúčastnily všechny děti z  celé mateřské 
školy. Navštívily Muzeum v přírodě Zubrnice 
a muzeální vlakovou stanicí.  

Dozvěděly plno zajímavých věcí o  životě 
jejich prapradědečků a  praprababiček, 
navštívily komplex roubených 
zemědělských usedlostí s  interiérovými 
a  exteriérovými expozicemi. Prohlédly si 
zemědělské stroje a  nářadí, které se dříve 
používaly. Zasedly také do  lavic vesnické 
školy a se zájmem poslouchaly, jak to dříve 
v takové škole chodilo. Měly možnost si také 

prohlédnout výstavu školních obrazů, které 
visely na zdech třídy. Pak jsme pokračovali 
prohlídkou malého nádraží s  muzejní 
expozicí dopravy. 

Děti také navštívily nedaleký vodní mlýn, 
kde sledovaly, jak mlýn dříve pracoval. 
Povídali jsme si o  tom, co vše se v  mlýně 
na vodní pohon napájený z Lučního potoka 
vyrábělo. Děti si tak mohly prohlédnout celý 
areál mlýna.

Výlet do  Zubrnic byl opravdu vydařený, 
dětem se moc líbil a  odnesly si spoustu 
zajímavých zážitků.

Kolektiv MŠ Chabařovice

Na  jaře 2022 po  uvolnění proticovidových 
opatření jsme se již nemuseli obávat, že 
by se na  akci pořádané školkou mohla, 
s nadsázkou řečeno, covidem nakazit půlka 
Chabařovic, a tak jsme plně využili možnosti 
pořádání různorodých vzdělávacích 
a  zábavných akcí, a  ještě jsme navíc 
zorganizovali i  společné odpolední tvoření 

dětí i rodičů.

Mimo jiné jsme ke  konci školního 
roku také rozloučili v  KD Zátiší 

s  předškoláčky, tzn. dětmi které od  září 
zahájí docházku v  ZŠ. Celkem odchází 
do  přípravné a  první třídy 22 dětí 
předškolního věku, z toho 20 dětí nastoupí 
do ZŠ v Chabařovicích a 2 děti do ZŠ na jiném 
místě. 

Slavnostní odpoledne zahájily pokusy 
a  experimenty firmy Marstafit, při kterých 
byla fyzika a chemie představena zábavnou 
formou. Na  čaroděje a  kouzelníky si tak 
na  chvíli za  pomoci ochranných brýlí 

a  různých pomůcek mohli zahrát jak děti, 
tak dospělí z řad rodičů i učitelek. 

Děti pak předvedly za  doprovodu klavíru 
krátký hudební program a  poté už paní 
ředitelka vzala do  ruky obří pastelku, aby 
děti tzv. pasovala na školáky a ošerpovala. 
Paní učitelky zase předaly dětem kytičku, 
pár laskavých slov na rozloučenou a došlo 
i na nějakou tu slzičku. Děti si na památku 
odnášely domů šerpu s  nápisem Školáček 
2022, knížky, vysvědčení, kytičku 

Výlet na konci školního roku

Červen ve znamení loučení a tvoření



a  beruškovou tašku plnou dárků jako 
vzpomínku na třídu s názvem Berušky.

Předposlední červnový týden v  MŠ byl 
věnován spolupráci MŠ s  rodinou. Tři dny 
po  sobě se setkávaly postupně děti ze 
třídy Kytiček, Sluníček a  Berušek během 
letního odpoledne se svými rodiči, aby 
zde předvedly, co se během jara ve  školce 
naučily zahrát, zarecitovat, zazpívat či 
zatančit. 

A tak mimo klavíru zazněly v herně i dětské 
hudební nástroje, hemžilo se to tu myškami 
a  jinými zvířátky, některé z  větších dětí si 
střihly dokonce sólo, aby rodičům v písničce 
a  za  pomoci rekvizit představily, čím se 
rozhodly být, až vyrostou. 

Když rodiče zjistili, že již nemusí mít 
o  budoucnost svých dětí obavu, protože 

ty v  tom mají naprosto jasno a  kariéra 
realitních makléřů, grafiček, lékařů a baletek 
je nemine, mohli se přesunout ke stolečkům 
a dále se nesl čas strávený s rodiči ve školce 
v  tvořivém duchu. Kdo měl chuť, zájem 
a  kreativního ducha, mohl si zde ozdobit 
dřevěné srdíčko jako zápich nebo nastříkat 
vybraný obrázek na látkovou tašku. 

A tak se zase na chvíli rodiče vrátili do dětství 
a třídou se nesla vůně barev. Okolo nás se 
to hemžilo motýlky, květinami, sluníčky, 
beruškami, třpytivým pískem a  flitry jako 
veselé rozloučení s  tímto školním rokem. 
A  aby výtvory dostatečně uschly a  děti si 
je mohly odnést domů, čekalo na  všechny 
ještě malé pohoštění a kdo nespěchal, mohl 
si u kávičky, čaje a domácích sušenek ještě 
posedět a  popovídat s  ostatními dětmi, 
rodiči i paní učitelkami. 

Poděkovat musíme všem rodičům, kteří si 
navzdory vysokým letním teplotám našli 
čas a přišli se podívat a pobavit, a že se jich 
našlo opravdu mnoho, paním kuchařkám 
za výborné sušenky, a nakonec také paním 
uklízečkám, které ještě dlouho potom stíraly 
třpytky a barvičky ze židliček a podlahy. Ale 
stálo to za to!

Kolektiv MŠ Chabařovice
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Ve  středu 12. května k  nám do  mateřské 
školky zavítala na  besedu příslušnice 
Městské policie Chabařovice s  mladým 
stážistou. Děti byly plné očekávání, co vše 
se od příslušníků dozvědí nového.

V  úvodu dětem nejdříve představili práci 
policie a  jejich vybavení. Hravou formou 
dětem vysvětlili, jak správně chodit 
po  chodníku, přecházet silnici, jak se děti 
mají chovat jako správní cyklisté, a čím vším 
má být kolo vybaveno, aby bylo bezpečné. 
Také co znamenají barvy na  semaforech 
a  nač má policista zastavovací terčík 
a reflexní vestu. 

Policisté ukazovali dětem svoje vybavení, 
největší dojem však udělal policejní obušek 
a pouta. Připravili si pro děti i paní učitelky 
malý testík, který jsme s přehledem všichni 
zvládli.  Pomocí obrázků jsme určovali, 
o  jaké dopravní značky se jedná, a  co 
znamenají.  

Na  závěr děti dostaly od  příslušníků 

Návštěva městské policie v MŠ 
Chabařovice

městské policie mnoho dárků, ze kterých 
měly ohromnou radost. Poděkováním 
byly obrázky, které děti před programem 
s městskou policií malovaly.  

Těšíme se na další spolupráci. 

Kolektiv MŠ Chabařovice



žádoucí, aby docházelo k  realizaci aktivit 
týkajících se poznávání životního prostředí 
a světa, napříč všemi oblastmi RVP PV.

Rozvoj environmentální senzitivity, tj. 
citlivosti k  přírodě a  životnímu prostředí 
vůbec, je základním cílem environmentální 
výchovy a  vzdělávání v  mateřské škole. 
Předpokladem harmonického rozvíjení 
environmentální senzitivity je především 
dostatek kvalitního kontaktu s  přírodním 
prostředím. Právě senzitivita je v raném věku 
nejdůležitějším nástrojem environmentální 
výchovy. 

Proto chceme prožívat zahradu 
a přírodovědnou učebnu všemi smysly. Je to 
prostor, kde děti získají znalosti na základě 
vlastní prožité zkušenosti a  pozorování. 
Naše smysly nás propojují s  okolím. 
Ovlivňují naše pocity a nálady, a přitom nás 
spojují s  vnějším světem. Prostřednictvím 
našich smyslů učíme děti sledovat okolní 
svět a pozorovat,

poslouchat různé zvuky, čichat k  různým 
předmětům, rozeznávat bezpečné chutě. 
chuť: ochutnávky ovoce, zeleniny, bylinek, 
ukázat dětem i  jedovaté rostliny – keře, 
pupeny

čich: vůně rostlin, bylinek, ovoce, 
zeleniny, ale také kůra stromů, jehličí, 
pryskyřice
hmat: poznat podle hmatu ovoce, 
zeleninu, strom, plod, prvky živé a neživé 
přírody
zrak: určování tvarů, barev, změny, 
životní cykly, rozmanitost během ročních 
obdobích
sluch: poslech ptáků, hmyzu, rostlin, 
vodních prvků, využití přírody jako 
hudebních nástrojů – kameny, větve, 
písek

Rozvíjí se i  tzv. šestý smysl, který vnímám 
jako intuitivní vnímání prožitku a  sepjetí 
s přírodou.

Venkovní učebna už je nyní součástí zahrady 
MŠ. Její využívání bude jedním ze způsobů, 
jak ve  školním prostředí reflektovat 
požadavek RVP PV v  oblasti postojů 
a  hodnot environmentální výchovy, která 
přispívá k utváření zdravého životního stylu.

 Učebna poslouží k relaxaci a k zájmovému 
vzdělávání, k  rozšiřování vědomostí 

o  přírodě. Na  zahradě a  v  jejím 
okolí jsou zastoupeny rozmanité 
druhy rostlin, díky kterým by 
se výuka přírodních věd měla 

stát názornější a  zajímavější. Děti mohou 
např. porovnat různé druhy listnatých 
i  jehličnatých stromů, zkoumat životní 
cyklus rostlin, naučit se rozeznávat bylinky. 

V krásném prostoru plném zeleně děti objeví 
živočichy od  půdních bezobratlých, přes 
zástupce hmyzí říše, po drobné obratlovce 
či ptáky. Jaké další živé organismy se 
nastěhují do  hmyzího hotelu, se necháme 
překvapit.  S dětmi můžeme vyrobit krásná 
krmítka a  ptačí budky. Pro badatelské 
aktivity můžeme do učebny umístit základní 
ukazatele projevů počasí – větrná korouhev, 
zvonkohra, teploměr. V učebně mohou děti 
také odpočívat, poslouchat pohádky, hrát 
hry nebo divadlo atp.

Přínos venkovní učebny není jen estetický 
a  naučný, ale také ekologický. Díky 
zachytávání dešťové vody se školní zahrada 
stane více soběstačnou a  děti nebudou 
muset plýtvat pitnou vodou na  zalévání 
pěstovaných bylinek, květin a  zeleniny. 
Děti se budou podílet na  péči o  rostliny 
na  zahradě a  výsledky své práce a  péče 
pak budou moci ochutnat například jako 
zdravou svačinku. Děti tak lépe pochopí 
zákonitosti přírodních dějů a zároveň dokáží 
ocenit náročnost práce dospělých při péči 
o rostliny a zemědělské plodiny.

Realizace projektu umožní dětem rozvíjet 
znalosti z  oblasti živé i  neživé přírody 
atraktivní a  zážitkovou formou a  rovněž 
napomůže budování jejich kladného 
vztahu k  životnímu prostředí. Příjemné 
a radostné zážitky v dětech probudí touhu 

po  dalším poznávání a  aktivním pobytu 
venku. V  neposlední řadě u  dětí podpoří 
zodpovědnost za  vlastní chování vůči 
přírodě a okolnímu světu.

Z  výzkumu nadace Proměny Karla 
Komárka vyplývá, že české děti tráví venku 
ve všední den průměrně 1 hodinu 41 minut. 
U  obrazovek telefonů, počítačů a  televizí 
pobývají téměř třikrát déle. Většina rodičů 
se shodne na tom, že děti jsou venku málo. 
Celých 81 % z  nich se domnívá, že děti 
potřebují být venku každý den, stejně tolik 
jich pak považuje nedostatek kontaktu 
s přírodou u dnešních dětí za velký problém 
a souhlasí s  tím, že se tento problém týká 
také dospělých. Každá příležitost, kdy 
se děti dostanou z  dosahu wifi signálu či 
od elektroniky je vítanou příležitostí. 

V  naší mateřské škole poskytujeme dětem 
plnohodnotné a  všestranné vzdělávání. 
Venkovní přírodovědná učebna nám 
poskytne další možnosti vzdělávání a  je 
rozhodně dobrým krokem k  obohacení 
dětí ve všech oblastech jejich života, učení 
a poznávání.

Přírodovědná gramotnost je schopnost 
využívat přírodovědné vědomosti, klást 
otázky a  z  daných skutečností vyvozovat 
závěry, které vedou k  porozumění světu 
přírody a  pomáhají v  rozhodování o  něm 
a o změnách působených lidskou činností.

Dagmar Vadkertiová 
ředitelka MŠ Chabařovice14

Přírodovědná učebna na zahradě MŠ 
Chabařovice
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Po  celý školní rok 2021/2022  probíhala 
činnost DDM Chabařovice velmi úspěšně 
a  s  radostí  ze společného setkávání. 
Pro zájemce o  aktivně prožitý volný čas 
nabízíme řadu zajímavých kroužků, které 
děti  navštěvovaly s  oblibou a  pravidelně.  
Ať už se jedná o kroužek pro rodiče s dětmi 
Klubík a  Hejbásek, který jsme pro velký 
zájem otevřeli i v dalším termínu. Také další 
kroužky byly hojně navštěvovány.

Pro naše nejmenší proběhla Velikonoční 
akce v  DDM Chabařovice. Dopoledne plné 
zábavy probíhalo ve  sportovní hale, kde 
děti za pomoci rodičů plnily spoustu úkolů 
a  odměnou bylo hledání velikonočního 
zajíčka. 

Během letních prázdnin probíhají naše 
oblíbené příměstské tábory, kam se děti 
pravidelně a  rády vracejí. K  pravidelným 
táborům: Příměstský tábor se Sylvou 
1,  Příměstský tábor sportovní camp, 
Příměstský tábor  s Adri a Šári, Příměstský 
rybářský tábor , Příměstský tábor se Sylvou 
2, rozšiřujeme o Příměstský tábor s Harrym 
Potterem. Všechny termíny jsou k  naší 
radosti plně obsazeny a určitě budou v naší 
nabídce i  v  příštím roce. Veškerá činnost 
DDM probíhá za  finanční podpory města 
Chabařovice.

Šárka Šrámková 
 DDM Chabařovice

DDM Chabařovice



Vážení spoluobčané,
informujeme Vás o dění v našem městě  
a o činnosti strážníků městské policie za 
období květen 2022 a červen 2022.  

Květen 2022
Městská policie eviduje od 1. 5. 2022 do 31. 5. 
2022 celkem 74 událostí různého druhu, kdy za 
uvedený měsíc bylo strážníky řešeno celkem 
8 různých přestupků a 1 trestný čin, který byl 
na místě předán PČR.

Dne 1. 5. 2022 ve 21:25 byla hlídka MP požádána 
hlídkou PČR o součinnost při zahoření 
ohniště po čarodějnicích v Přestanově. Hlídka 
setrvala na místě události do příjezdu HZS a 
do uhašení ohniště. 

Dne 4. 5. 2022 v 11:30 byla přijata žádost 
obyvatele z DPS V Aleji, zda by hlídka MP 
mohla pomoci odemknout byt. Hlídka po 
příjezdu na místo byt oznamovatele odemkla.

Dne 4. 5. 2022 v 16:25 bylo oznámeno, že v 
ulici V Aleji se opětovně ozývá nesnesitelné 
halekání. Hlídka po příjezdu na místo 
vyzvala všechny přítomné, aby okamžitě 
přestali s hlasitým rušením sousedů, a to 
reprodukovanou hudbou a zpěvem. Zároveň 
bylo nájemníkům hlídkou nařízeno okamžité 
odklizení igelitových pytlů plných odpadků 
uložených na chodníku vedle nádoby 
na komunální odpad. Vše bylo následně 
nájemníky uklizeno, a hlídka přítomné 
poučila s tím, že celá věc bude oznámena ke 
správnímu orgánu. 

Dne 4. 5. 2022 ve 21:05 přijala hlídka MP 
telefonické oznámení, že pod železničním 

mostem směr z Chabařovic na 
Chlumec, v ul. Smetanova viděl, 
že motorkář srazil mývala. Hlídka 
ihned po oznámení vyjela na místo, 16

kdy na hlídku čekal oznamovatel. Řekl, že 
motorkář byl německy hovořící muž, SPZ si 
nepamatuje. Srazil mývala, cosi mu odpadlo z 
motorky, to sebral a odjel. Dle oznamovatele 
mýval následně odešel do trávy, kde se ještě 
hýbal. Hlídka následně kontaktovala ve 
21:14 myslivce, který na žádost hlídky MP se 
dostavil na místo a o mývala se postaral. 

Dne 5. 5. 2022 ve 14:10 se na služebnu dostavila 
paní s nezletilou dívkou, kdy paní uvedla, 
že dívku našla plačící na Husově náměstí u 
silnice, kde pobíhala bez dozoru rodičů. Dále 
uvedla, že dívenka si nepamatuje své jméno 
a neví, kde se její matka a otec nachází. Ve 
věci bylo ihned ze strany městské policie 
zahájeno jednání a byla informována i hlídka 
PČR Chlumec. Dívenka v 15:00 byla předána 
hlídkou MP matce, kterou se podařilo najít. 
Věc byla ze strany městské policie oznámena 
na OSPOD. 

Dne 5. 5. 2022 v 15:56 byla přijata žádost od 
MP Trmice o součinnost u jezera Milada z 
důvodu přijatého oznámení, kdy oznamovatel 
hlídce MP Trmice sdělil, že se mu v půlce 
jezera Milada topí pes. Hlídka MP Chabařovice 
požadovala přesnou lokalizaci pro případný 
zásah na vodní ploše, kdy ze strany MP Trmice 
přišla poloha místa a telefonní kontakt na 
oznamovatele. Hlídka ihned kontaktovala 
oznamovatele s žádostí o upřesnění přesné 
lokalizace. Oznamovatel hlídce poděkoval 
s tím, že pes to asi zvládne, jelikož se vrací 
zpátky k břehu, kdy je už cca 30 m od břehu. 
Následně oznamovatel hlídce sdělil, že pes 
sám naštěstí doplaval na břeh. 

Dne 6. 5. 2022 ve 23:25 hod. požádáno PČR 
Chlumec o součinnost z důvodu pátrání 
po nezletilé osobě z Chabařovic, která se 
nevrátila domů. Hlídka MP provedla šetření, 
kdy byl hlídkou následně zjištěn pobyt osoby v 
Předlicích. Informace byla ihned předána PČR 
Chlumec a osoba byla vypátrána v pořádku.

Dne 11. 5. 2022 v 18:11 byla přijata žádost PČR 
Chlumec o výjezd do místní části Roudníky, 
kdy oznamovatel na linku 158 oznámil, že 
ho napadá zuřivý pes u domu č.p. 25. Hlídka 
ihned vyrazila na místo, kde na ní čekal 
oznamovatel, který uvedl, že má strach ze 
psa, který je za plotem a štěká. Dále uvedl, 
že když chodí domů od jezera Milada, tak jde 
právě okolo domu, a pes pokaždé na něho 
zuřivě štěká. Hlídka MP na místě zjistila, že 
ke zranění oznamovatele ani ke škodě na 
majetku nedošlo, dále ze strany MP neřešeno 
a osoba poučena, jak se má chovat, když jde 
okolo domu. 

Dne 14. 5. 2022 v 15:42 byla hlídce nahlášena 
ztracená holčička u atrakce Break Dance. 
Hlídka MP využila atrakce s rozhlasem, kde 
bylo hlídkou vyhlášeno jméno holčičky. Po 
vyhlášení z rozhlasu atrakce si pro dceru k 
hlídce MP přišel její otec. 

Dne 16. 5. 2022 v čase 18:31, byla přijata žádost 
od PČR Chlumec o součinnost u domu V Aleji, 
kde se má napadat několik lidí. Hlídka se 
ihned dostavila na místo do ulice V Aleji, kde 
na místě již žádný konflikt nebyl. Dle podání 
vysvětlení osoby, která bydlí na dané adrese, 
měl jeho syn napadnout pána, a pak si to s 
ním přijeli vyřídit nějací muži. Po chvíli se na 
místo dostavila hlídka PČR Chlumec, která si 
věc na místě převzala. 

Dne 21. 5. 2022 ve 21:15 bylo oznámeno na 
služební telefon ostrahou objektu Truck 
centra, že k vrátnici, kde krmí kočky, se každý 
den stahují lišky. Lišky prý chodí i do areálu 
Truck centra a rozhrabují pytle s odpadky. 
Osoba poučena, že se jedná o divoké zvíře, 
pravděpodobně má liška v okolí noru s liščaty. 
Hlídkou bylo ostraze vrátnice doporučeno 
stáhnout krmivo pro kočky a zajistit odpadky 
a znemožnit tak liškám přístup k potravě. 
Dále plašit. Věc prokonzultována s myslivcem 
mysliveckého spolku Chabařovice.

Dne 22. 5. 2022 ve 20:35 bylo oznámeno na 
služební telefon MP, že v místě bývalého 
letiště jezdí nějací kluci s vozidly po bývalé 
letištní ploše. Dle oznamovatele se tam mají 
konat závody. Hlídka ihned po oznámení 
vyjela na místo, kde na bývalé letištní 
ploše stálo 5 osobních automobilů a jedna 
sportovní motorka. Na místě od osob zjištěno, 
že vjezdová brána byla otevřená a zákazová 
značka nikde nebyla. Po příjezdu na místo 
nikdo nejezdil a všichni stáli v hloučku, kde 
si povídali. Osoby hlídkou poučeny, že tento 
soukromý prostor letiště je firmy CPI a byly 
hlídkou z místa vykázány. 

Dne 23. 5. 2022 v 11:15 bylo oznámeno na 
služební telefon MP, že u pomníku T.G.M. 
je otevřený poklop kanalizace, hloubka je 
asi cca 3m. U poklopu se nikdo nenachází a 
oznamovatelka má obavy, aby do otevřeného 
otvoru nespadlo náhodou dítě, až půjde ze 
školy. Hlídkou na místě zjištěn otevřený poklop 
od čističky kanalizace, kdy otvor šachty nebyl 
nikterak zabezpečen proti náhodnému pádu, 
a v okolí se nenacházel žádný pracovník SčVK. 
Hlídka uzavřela otvor poklopem a z místa byla 
pořízena fotodokumentace. Následně o celé 
věci byl vyrozuměn dispečink SčVK. 

Informace o činnosti MP Chabařovice
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Dne 27. 5. 2022 v 17:15 při kontrolní činnosti v 
centru města bylo hlídkou zjištěno, že několik 
osob sedí v zastávce MHD a kouří. Hlídka k 
dotyčným osobám přistoupila a vyzvala je 
k ukončení činnosti a k předložení dokladů. 
Všichni hlídkou poučeni o protiprávním 
jednání a vykázáni z místa zastávky MHD. 
Osoby hlídkou řešeny důraznou domluvou 
s tím, že pokud se to bude opakovat, budou 
již řešeny příkazem na místě v horní hranici 
sazby.

Dne 28. 5. 2022 ve 23:17 bylo přijato oznámení, 
že v Chabařovicích v ulici V Aleji je před domem 
čp. rvačka dvou Romů. Hlídka po přijetí na 
místo zjistila, že jeden  mužů úmyslně rozbil 
skleněnou výplň u vchodových dveří do 
domu v ulici V Aleji,  tím se dostal do sporu 
s dalším mužem. Na místě hlídkou zajištěn 
muž podezřelý z rozbití skleněné výplně u 
vchodových dveří. Nikdo nebyl zraněn, osoby 
hlídkou poučeny, a věc byla oznámena ke 
správnímu orgánu města.   

Červen 2022
Městská policie eviduje od 1. 6. 2022 do 30. 
6. 2022 celkem 58 událostí různého druhu, 
kdy za uvedený měsíc bylo strážníky řešeno 
celkem 11 různých přestupků.

Dne 4. 6. 2022 v 07:40 byl oznámen ležící 
muž v zastávce MHD v ul. Teplická. Na místě 
zjištěn ležící muž na lavičce (polonahý). Muž 
byl hlídkou MP probuzen a prohlédnut, zda 
není zraněný. Hlídkou zjištěno, že muž je bez 
zranění, jednalo se o muže, který jevil opilost. 
Hlídkou provedena kontrola totožnosti a 
pátrání (negativní). Muž hlídce uvedl, že se 
včera v Ústí n.  L. opil a jel do Teplic. Zraněný 
není, nic se mu neztratilo, ale má “okno” a nic 
si nepamatuje. Jelikož byl již ve stavu plné 
kontroly, byl ponechán na místě bez dalšího 
opatření. Následně si muž přivolal taxi a z 
místa se nechal odvézt.   

Dne 6. 6. 2022 v 11:30 bylo oznámeno 
projíždějícími řidiči, že kruhový objezd u 
Přestanova je ze všech směrů ucpaný vozidly 
a kamiony, které najíždějí do firmy TRACK 
Centrum. Hlídkou na místě usměrňován 
provoz a zprůjezdnění kruhového objezdu.

Dne 11. 6. 2022 v 16:30 byla přijata žádost z 
DPS o odemčení bytu z důvodu zabouchnutí 
dveří. Hlídka ihned po oznámení dorazila do 
DPS a byt byl hlídkou odemčen.  

Dne 11. 6. 2022 ve 22:07 hod. bylo oznámeno 
na služební telefon MP, že je opětovně slyšet 
po 22:00 hod. techno hudbu pocházející 
od letiště za firmou Zdemar. Hlídka MP po 
příjezdu na místo události, kde se nacházelo 
cca 80 osob, kontaktovala organizátora akce, 
který po poučení hlídkou o nočním klidu a 
jiných právních předpisech hudební produkci 
ukončil. O daném opatření hlídka poté 
telefonicky informovala PČR Chlumec, a to z 
důvodu nelegální techno párty. 

Dne 14. 6. 2022 ve 13:53 bylo oznámeno na 
služební telefon, že u odbočky na jezero 
Milada je rozsypaný kus betonu a zasahuje 
to do obou jízdních pruhů. Při kontrole 
daného místa bylo zjištěno, že se na vozovce 
nachází hrubší kameny z recyklátu a dva 
větší betonové kusy, které byly hlídkou z 
komunikace odklizeny. Z místa byl hlídkou MP 
vyrozuměn dispečink SÚS ÚK, který na místo 
poslal uklízecí četu.

Dne 16. 6. 2022 ve 14:23 bylo oznámeno, že 
v ulici Smetanova do domu vlétl nějaký 
papoušek. Hlídka provedla odchyt papouška 
a dočasně umístila k osobě, která chová 
papoušky, a to do doby, než se o papouška 
přihlásí majitel. V 16:00 hod se přihlásil 
majitel odchyceného papouška, který mu byl 
následně vydán. 

Dne 16. 6. 2022 při kontrole obvodu v 01:20 
si hlídka MP všimla sedící dívky na silnici v 
ul. Přestanovská v Chabařovicích. Po dotazu 
hlídky, co zde dělá, začala mluvit německy 
a rozbrečela se. Hlídka po mnoha pokusech 
o domluvu alespoň anglicky ze slečny nic 

nedostala. Hlídka se proto obrátila na 
cizineckou policii, která se ihned dostavila na 
místo události. Přes tlumočníka se obě hlídky 
dozvěděly, že slečna zde byla na festivalu 
se svým přítelem, který spí někde v autě. Je 
jí 19 let a bydlí v Drážďanech. U sebe nemá 
žádné doklady, mobilní telefon a ani peníze. 
Neustále opakovala, že chce jít domů, že neví, 
kde je. Hlídka MP mezitím prováděla šetření 
v kempu, zda tu není někdo s německou SPZ, 
bohužel přístup do kempu byl zamčený a 
vstupní brána přes koupaliště uzavřená. Při 
návratu na místo události hlídku kontaktovala 
PČR Chlumec, s tím, že je v Chabařovicích 
hledaná německy mluvící dívka, která zde 
byla na festivalu. Na tuto reakci hlídka MP 
odpověděla, že slečnu našla, a ať si pro ni 
někdo přijde do ulice Přestanovská. Na místo 
se následně dostavil přítel dívky. Ten oběma 
hlídkám uvedl, že dívka je jeho přítelkyně, a 
že jí skoro přes hodinu hledali podél břehu 
koupaliště, zda nespadla do vody. Až poté 
se obrátili na policii. Řekl, že spolu i s jeho 
matkou přijeli na festival a všichni spí v 
kempu. Dále uvedl, že její doklady i mobilní 
telefon má u sebe a o slečnu se již postará. 
Dívka oběma hlídkám poděkovala za pomoc. 

Dne 21. 6. 2022 v 09:00 byla přijata žádost z 
DPS o otevření bytu z důvodu zabouchnutí 
dveří. Hlídka ihned po oznámení přijela byt 
otevřít. 

Dne 22. 6. 2022 v 03:33 bylo oznámeno, že dvě 
osoby v ulici V Aleji svítí do ostatních aut a 
u vozidla značky ford Mondeo modré barvy 
montují auto baterii. Hlídka po příjezdu na 
místo ztotožnila oba muže a následně přes 
PČR provedla lustrace osob i vozidla. Lustrace 
obou mužů a vozidla byla negativní. Po 
předložení dokladů k vozidlu nebylo zjištěno 
žádné protiprávní jednání. Muži z vozidla 
demontovali auto baterii, jelikož jim přestala 
fungovat. Hlídka mužům poskytla telefonní 
číslo na odtahovou službu. Hlídka v dané ulici 
prováděla namátkové kontroly. 

Dne 23. 6. 2022 ve 12:55 byla přijata žádost o 
součinnost na jezeře Milada, kdy oznamovatel 
na linku 158 uvedl, že u hlavní pláže mají dvě 
osoby chytat ryby. Jelikož PČR Chlumec se 
v tu dobu nacházela v obci Tisá, požádala 
hlídku MP, zda by tam nemohla 
zajet. Hlídkou na místě zjištěni dva 
muži, kteří uvedli, že nevěděli, že 
na Miladě je zákaz rybolovu. Oba 



VAROVÁNÍ POLICIE ČR
POZOR NA PODVODY 
V KYBERPROSTORU

V posledních měsících nabírají na intenzitě různé formy podvodů v kyberprostoru, 
které mají společný cíl – vylákat z poškozeného finanční částku.

Podvody mohou mít formu:
1) Vydávání se za falešné bankéře a policisty

Pokud Vám zavolá jakýsi „bankovní expert“ a „policista“ (oba zdánlivě volající z čísla patřícího Vaší 
bance a Policii ČR) s tím, že máte napadený bankovní účet a je nutno Vaše úspory, a nejlépe navýšené 
o další úvěr, buď v hotovosti vyzvednout a „ochránit“ je tím, že je vložíte do BITCONMATU… (např. v 

OC FORUM) nebo převést na jím uvedený „zabezpečený účet“ - NEDĚLEJTE TO!!!

Vězte, že…když budete postupovat dle instrukcí podvodníka, jsou Vaše peníze nenávratně pryč!!! 
BITCOIN ATM není úschovna žádné banky. JE TO PODVOD!!!

2) „Výhodných“ investic do KRYPTOMĚN, 
Nikdy si nepouštějte k sobě do počítače, notebooku, telefonu apod. cizího člověka prostřednictvím 

aplikací ANYDESK, TEAMVIEWER, REVOLUT apod. 
Vězte, že…1.000,- USD denně za nic Vám opravdu nikdo nedá!!! JE TO PODVOD!!!

3) Smyšlených příběhů o „americkém vojákovi“, „doktorovi“ nebo jiných 
„romanticky“ laděných zpráv a příběhů

AMERICKÝ VOJÁK, DOKTOR – SLADKÝ PODVOD – ten fešák, co si s Vámi romanticky dopisuje 
lámanou češtinou, opravdu není ten, za koho se vydává a OPRAVDU nikdy, NIKDY, nepřijede, tak mu 

neposílejte žádné peníze!!!
Vězte, že…ten fešák Vám také žádné peníze neposlal a nepošle!!! JE TO PODVOD!!!

4) Podvody na inzertních portálech
Pokud něco prodáváte na např. www.BAZOS.cz , www.VINTED.cz apod. nikdy nevyplňuje svoje 

přístupová hesla k bankovním účtům, platební kartě (PIN, CVC kódy) na internetu!!!
Vězte, že…ten nabízený kurýr nikdy nepřijede!!! JE TO PODVOD!!!

Proto přemýšlejte, uvažujte, nevěřte každému, buďte 
obezřetní!!! A pokud nevíte, anebo si nejste jistí, poraďte 

se (na lince 158), dokud je čas, pak už bude pozdě!!!
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muži hlídkou poučení dle návštěvního řádu 
a vykázáni od jezera. Informace předány 
následně PČR Chlumec.

Dne 24. 6. 2022 ve 13:25 byla oznámena 
zapadlá poštolka mezi domy č.p. 7 a 6 
na Husově náměstí. Hlídka za pomocí 
služebního žebříku, odchytové tyče a pomoci 
kolemjdoucího poštolku odchytila a umístila 
do klece. Následně byla zavolaná záchranná 
stanice Falco, která si pro poštolku přijela.

Dne 26. 6. 2022 ve 13:50 byla přijata žádost 
od PČR o součinnost na jezeře Milada, 
kdy z důvodu výslechu nemohou přijet. 
Podle oznamovatelky má u hlavní pláže 
jezdit motorový člun. Hlídka po příjezdu na 
místo nikoho neviděla. Kontaktovala proto 
oznamovatelku, která sdělila, že to není u 
hlavní pláže, ale zhruba uprostřed jezera, jak 
je molo, a jezdí v levé části jezera a koukají 
na hlavní pláž. Hlídka tedy zajela na místo 
určení, kde se opět nikdo nenacházel. Přes 
služební dalekohled byla následně spatřena 
skupina osob u Roudnické pláže, kde jezdili 
na wakeboardech, které jsou na elektřinu. 
Kontaktována i ochranka PKÚ, která oznámení 
přijala také. Po sdělení od ochrany toto na 
vodní plochu jezera Milada může. Dále ze 
strany MP neřešeno, a informace následně 
předána PČR Chlumec.

Dne 29. 6. 2022 v 16:00 bylo přijato telefonické 
oznámení od občana, že na svém domě má 
velké vosí hnízdo hned u okna. Jelikož mu 
přijedou vnoučata, tak se bojí, aby vosy děti 
nepobodaly. Hlídka vyrozuměla velitele JSDH 
Chabařovice, který na místo v součinnosti s 
MP vyslal tři členy JSDH. Hnízdo bylo hasiči 
zlikvidováno pomocí žebříku a spreje. 

V červnu byla provedena ukázka výbavy a 
činnosti městské policie Chabařovice a PČR 
Chlumec pro děti ZŠ Chabařovice. 

Jste-li svědky nějaké protiprávní činnosti ve 
městě, prosíme Vás, abyste ihned vyrozuměli 
hlídku městské policie na 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 
velitel Městské policie Chabařovice

Informace o činnosti MP Chabařovice



 

 

 

KD ZÁTIŠÍ 
 Marie Kršňákové 112, Chabařovice 

sobota 24. 09. 2022 od 19:30 h 
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Dne 7. 5. 2022 se konal ve spolupráci s kulturní 
komisí a městem Chabařovice výlet občanů 
do  Moritzburgu a  Míšně. Zájem o  tento 
výlet byl značný, a všem, kteří se zúčastnili, 
splnil očekávání. Krásné prostory zámku 
a zahrad, vzpomínka na pohádku „Tři oříšky 
pro Popelku“.  Po  návštěvě Moritzburgu 
jsme pokračovali do  Míšně, kde jsme měli 
možnost vidět výrobky i výrobu míšenského 
porcelánu. Z  celého výletu jsme si odnesli 
krásné zážitky.

V červnu se konalo mnoho akcí – Dětský den 
v  Roudníkách i  v  Chabařovicích, hudební 
akce Motochaba, setkání přátel rodáků 
v Roudníkách. 

Dne 25. 6. 2022 se konala oslava 670. 
výročí od  první písemné zmínky o  městě 
Chabařovice. Občané Chabařovic mohli 
v  tomto dni vidět bohatý program. 
Z  důvodu zpočátku nepříznivého počasí 
byl program přesunut do  sálu KD Zátiší. 
V hlavním programu vystoupil orchestr ZUŠ 
Chabařovice Chabakus, kapela Chabagang, 
zpěvák Petr Lüftner, Junior Band orchestr 
ZUŠ Evy Randové, taneční vystoupení 
Rockdance společně s kapelou Chabagang, 
taneční skupiny ZUŠ Chabařovice, a  dále 
vystoupení dětí MŠ Chabařovice.

Pro děti byla připravena pohádka divadélka 
Na  Klice, výtvarná dílna, a  malování 
na  obličej. Hasiči připravili pro děti 
skákací hrad a  výstavu hasičské techniky, 

sportovního vybavení, kroniky, fotky a malé 
soutěže. Byla také možnost se podívat 
do muzea, kromě toho v tento den umožnila 
MŠ a kostel den otevřených dveří.

Na  sále v  KD Zátiší byla možnost si 
prohlédnout výtvarné práce ZŠ a  ZUŠ 
na téma Chabařovice. Dále zde byla výstava 
dobových fotografií a  k  nahlédnutí byla 
i kronika Chabařovic.

Občerstvení bylo zajištěno u  stánků 
ve  venkovních prostorách před Zátiším, 
a  na  sále bylo možné vidět také umění 
občanů Chabařovic v  oblasti keramiky, 
dekorací a pečení.

Všem zúčastněným bych ráda jménem 
Kulturní komise města Chabařovice 
poděkovala za účast na tomto významném 
jubileu města.

Zároveň také velké poděkování patří 
ředitelce ZUŠ Chabařovice paní Karešové 
za přípravu programu.

No a co nás čeká po prázdninách?
10. 9.  Chaba music night – motoareál 

Chabařovice
24. 9.  činohra Skaláček Tisá nám představí 

komedii Světáci (divadelní 
představení) – sál KD Zátiší

1. 10.  Václavská zábava v Roudníkách
19.10. - 23. 10.  zájezd pro občany města 

na Šumavu
22.10.  kapela Desperádi – motoareál 

Chabařovice
25.10. Lampionový průvod.

Jménem Kulturní komise města Chabařovice 
všem občanům děkuji za  účast na  akcích, 
které pořádáme, a budeme se na vás těšit 
i na dalších akcích.

Přeji všem krásné léto.

Jitka Chládková 
předsedkyně Kulturní komise

Informace z kulturní komise



Fotbalová sezona je minulostí – a  v  té 
uplynulé se FK Slovan Chabařovice 
rozhodně neztratil. Jeho mládežnickou sekci 
zastupovaly čtyři týmy v  dlouhodobých 
soutěžích, a  navíc minipřípravka, neboli 
fotbalová školička, pravidelně startovala 
na  turnajích nejmenších v  Libouchci, které 
spolupořádal Vladimír Lacina. 

Starší žáci obsadili ve II. třídě Ústecka šesté 
místo, když zaujali hlavně střelecky – 81 gólů 
je druhý nejlepší počin mezi všemi mužstvy. 
Mladší žáci ve  stejné soutěži své věkové 
kategorie skončili devátí. Starší i  mladší 
přípravka se víkend co víkend objevovaly 
na  satelitních turnajích v  okrese, kde se 

výsledky ani pořadí nezapisují z  nařízení 
svazu. 

Naši mládež – staráme se o  139 dětí – 
vedli šéftrenér Pavel Nechuta, Lukáš Král, 
Pavel Cajtaml, Petr Orság, Vladimír Lacina, 
Josef Hnyk a  František Kubálek. Několik 
našich kluků se dostalo do  okresního 
výběru a nejen oni – i naše děvčata na jaře 
reprezentovala tým Ústecka. 

Sezonu tradičně zakončila dokopná a  děti 
se vydováděly ve fotbalovém areálu hlavně 
na vodní skluzavce. Ti nejmenší pak přímo 
na koupališti. 

Našemu áčku se poslední ročník příliš 
nepodařil, opustilo krajskou I. B třídu 
a v nové sezoně bude hrát okresní přebor. 
Nejlepším střelcem byl Václav Bednář 
se 13 góly následovaný osmibrankovými 
Michalem Bednářem a Václavem Kršňákem. 
Béčko bude nadále startovat ve  III. třídě 
Ústecka. 

Dotace jsme letos získali od  města 
Chabařovice, Národní sportovní agentury 
a od Ústeckého kraje. Děkujeme!

Petr Bílek 
FK Slovan Chabařovice

139 dětí, plno soutěží a zápasů. 
Fotbalový Slovan se neztratil
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Dostávejte informace z  webových stránek 
města Chabařovice, zaregistrujte se 
k  odběru novinek. Pak Vám již žádná akce 
nebo nabídka prodeje, pronájmu neuteče.

redakce ChN

Informace e-mailem



V  této nové kapitole věnujme pozornost 
domům a  budovám, které byly postaveny 
za  nějakým důležitým účelem, nebo 
jsou něčím zajímavé, třeba i  příběhem. 
Bezesporu k nim patří:

Stará radnice č. p.  3. Stavba radnice, dnes 
nazývaná jako stará, měla rozdělovat 
horní a dolní náměstí a obci byla povolena 
již za  dob správy města Litoměřice. Byla 
dokonce garantována listinou svobod, 
sestavenou roku 1580. Přišly jiné starosti 
a  na  výstavbu nebylo. Započalo se až 
za vlády Kölblů z Geisingu s rokem dokončení 
1606. 

Radnice byla v roce 1680 postižena požárem, 
který zničil většinu městských písemností. 
S  obnovou radnice se začalo až na  jaře 
1699 a  dokončena byla 3. září téhož roku. 
Úřadovalo se v  prvním patře a  přízemní 
prostory několikrát změnily poslání, 
dokonce pro zlepšení finanční situace zde 
byl i hotel. 

Od  sedmnáctého století do  konce druhé 
světové války zde byla šatlava – místní 
vězení. Tu v  roce 1997 přetvořila místní 
stavební firma JAPIS v knihovnu.

Jelikož měla obec šenkovní právo, součástí 
přízemí býval i  šenk. Měla zde sídlo 
i  městská spořitelna, která si ale později 
postavila vlastní budovu. V  době expanze 
místních šachet zde od  roku 1913 měla 
pronajaté prostory pobočka anglické banky 
a  také  berní úřad. V  roce 1937 sem bylo 
přemístěno městské muzeum.

Po válce sloužila budova pouze jako sklad, 
ale našly si zde místo i  různé kulturní 
aktivity. 

Na  stavbu měla nepříznivý vliv zejména 
v  roce 1974 vyhlášená stavební uzávěra 
v souvislosti s důlními záměry, které se však 
neuskutečnily. 

Objekt byl roku 1994 kompletně 
zrekonstruován stavební firmou GP 
Rýmařov.

Pro příští generace byly v  zacínované 
schránce uloženy písemnosti a dokumenty 
doby, mezi kterými nechybí ani Ústecký 
deník.

V  současné době využívá město první 
poschodí k zasedání zastupitelstva, ve dvou 
přízemních místnostech je muzeum města 
a od roku 2020 zde pracuje i stavební úřad.

A ještě jedna zajímavost. I když štít radnice 
je opatřen letopočtem vzniku budovy 1606, 
v  mnoha informacích je přesto uváděn 
letopočet 1609. 

Stanislav Sochocký 21

Domy a budovy promlouvají
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Ve  středu 22. června nám byla na  Radě 
města panem Ing.  arch. Vítem Pešinou 
ve  spolupráci s  f. Omni Cimiterium 
z.s. představena architektonická 
studie revitalizace jižní části hřbitova 
v Chabařovicích, která vznikla v rámci jeho 
plánované obnovy.

Základní osnovu revitalizace tvoří tři 
elementy: 1. rozptylová loučka, 2. tzv. 
Pohřebiště národů, 3. obecní hrobka. 
Zatímco obecní hrobka a Pohřebiště národů 
jsou již existující prvky hřbitova, rozptylová 
loučka bude zcela novým elementem, 
o jejímž vzniku jsme se rozhodli na základě 
zvýšeného zájmu o  tento alternativní 
způsob pohřbení. Nejvhodnějším místem 
pro umístění rozptylové loučky byla zvolena 
volná plocha v jihovýchodní části hřbitova. 
Studie počítá s úpravou plochy v jejím okolí 
mlatovým povrchem doplněný lavičkami, 
výsadbou listnatých stromů a  umístěním 
velkého kříže v linii plotu.

Dále je v  zadní části hřbitova navržena 
drobná úprava terénu za účelem vytvoření 
nového pietního místa tzv. Pohřebiště 
národů, které zahrnuje 6 stávajících hrobů 
politických vězňů a  blíže nespecifikované 
místo u jihozápadní hřbitovní zdi, kam byly 
zahrnuty tělesné ostatky desítek Čechů, 
Slováků a  dalších osob cizích národností 

zemřelých v  pracovních táborech za   
2. světové války. Celek pak doplní pamětní 
deska s nápisem upevněná na hřbitovní zdi, 
lavička a nižší zeleň. Po ukončení realizace 
toho pietního místa bude požádáno o jeho 
zaevidování dle zákona č. 122/2004 Sb., 
o válečných hrobech a pietních místech.

Posledním prvkem architektonické studie 
je obecní hrobka, která je situovaná 
v protějším rohu od Pohřebiště národů. Jedná 
se o  stávající hrobku, která po  opravách 
bude sloužit především k  uložení uren ze 
sociálních pohřbů vypravených městem 
a opuštěných uren, které se nám v kapličce 
hromadí z  nezaplacených kolumbárních 
okének či opuštěných a  rozpadajících se 
urnových pomníků.

Všechny tyto realizace budou bohužel 
dosti finančně náročné, takže se budou 

muset s  rozvahou naplánovat a  zahrnout 
do  rozpočtu obce na  další roky. Bohužel 
to potvrdí i  zástupci jiných měst a  obcí, 
kteří mají ve správě veřejná pohřebiště, že 
hřbitov je a vždy bude ztrátovým podnikem. 
Nicméně určitě stojí za to navrátit této části 
hřbitova důstojnost, kterou si toto místo 
zcela určitě zaslouží. 

Martina Luxa 
matrika, MěÚ Chabařovice

Architektonická studie hřbitova  
v Chabařovicích 
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Dne 5. března, až do odvolání, nás požádal 
Ústecký kraj o  výpomoc v  krajském 
asistenčním centru pomoci Ukrajině 
(KACPU).

V  době covidu jsme chodili do  očkovacího 
centra několik měsíců, jelikož nikdy 
nenecháme nikoho na holičkách. Naší náplní 
práce bylo pomáhat lidem s  vyplňováním 
dotazníků, seřazovat a  posílat lidi 
na očkovací dávku.

Od  7. března nám opět začal tvrdý boj 
v  rámci pomoci Ukrajině. Šli jsme do  toho 
s  cílem opět pomoci lidem v  těžké situaci. 
Nechali jsme tam pot, dřinu a  únavu. 
Věnovali jsme tomu hromadu svého času, 
protože máme hasičské srdce. Hasiči jsou 
pro nás přednější než naše vlastní rodina.

Pomáháme rádi: BYŤ HASIČI PRO NĚKOHO 

OBYČEJNÉ SLOVO, PRO NÁS JE TO RODINA.

Naší náplní práce bylo odvádět lidi, 
zapisovat, dávat čísla, pomáhat 
s  humanitární pomocí, shromažďovat lidi, 
odvážet lidi, a  jiné další věci, které byli 
potřeba.

Na pomoci se podíleli členové z výjezdové 
jednotky SDH Chabařovice a  členové SDH 
Chabařovice. Tímto chceme poděkovat 
našim rodinám za trpělivost, že při nás stojí 
v těchto těžkých chvílích.

Tímto chceme poděkovat našim rodinám 
za  trpělivost, že při nás stojí v  těchto 
těžkých chvílích.

Jiřina Halamková  
členka SDH Chabařovice

V našem městě je řada spolků a organizací, 
které jsou podporovány městem. Bez 
podpory města nemůže žádná organizace 
existovat. Na  druhou stranu zase bez 
podpory občanů, kteří jsou zapojeny 
do různých zájmových činností, by byl chod 
města  jen pouhou administrací.

Jednou takovou organizací je spolek 
s  krkolomným názvem Svaz postižených 
civilizačními chorobami, zkratkou uváděný 
jako SPCCH Chlumec-Chabařovice.

Počet členů dosáhl stopadesátky a  členů 
stále přibývá i přesto, že řada lidí je starších. 

Členské příspěvky se platí jedenkrát za rok, 
a  to jedno sto korun. Už z  toho je zřejmé, 
že bez podpory města by spolek nemohl 
existovat. Na  chodu spolku se také podílí 
město Chlumec, jelikož někteří  členové 
jsou z Chlumce. 

Spolek je řízen devítičlenným výborem, 
který se pravidelně jedenkrát za  měsíc 
schází a  řeší potřeby členů. Přispívá 
na  návštěvu Divadla v  Ústí nad Labem, 
na návštěvu plavecké haly nebo městských 
lázní, nebo na tematické zájezdy. Pravidelně 
se setkáváme v KD Zátiší, kde se sejde téměř 
sto členů. Už po desáté pořádáme ozdravný 

pobyt na  Slovensku v  termálních lázních 
Vadaš Štúrovo. 

Z důvodu epidemie covidu byla v posledních 
letech naše činnost omezena. Zasáhla i nás 
drahá doprava, a  tak jsme požádali Radu 
města Chabařovice o  pomoc, za  kterou 
děkujeme, a věříme, že přežijeme tento rok 
a v prosinci se tak jako každý rok při hudbě 
sejdeme v sále Zátiší.                                                              

Jiří Záhořík 
zastupitel města, člen SPCCH

SDH Chabařovice pomáhá v Kacpu

SPCCH Chlumec-Chabařovice
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V  Moto areálu Chabařovice proběhl 
ve  dnech 8. až 9. července 2022 od  12:00 
první spojený sraz klubů Rebels tuning Cars 
a Drift days Champions v duchu tuningových 
aut a driftových závodů. 

Na  programu byla převážně výstava 
automobilů, a  to v  jedné části  areálu, 
v další části pak tréninky a závod driftových 
automobilů převážně značky BMW. 

V  pátek byla hostem skupina Last Rebel 
Teplice, která hrála od  20:00 do  22:00, 
poté pokračoval program tuningů v soutěži 
osvětlení automobilů. 

Sobota se nesla ve  znamení tréninků, 
závodů a  soutěží, např. soutěž s  motorem, 
jízda na  malém chooperu mezi kužely,  
soutěž o nejhlučnější káru. 

V  areálu byly postavena tři pódia 
s  prostorovým zvukem, aby se zvuk mezi 
jednotlivými aktivitami nepřekrýval. 

Celé setkání se nesla výborná hudba právě 
od DJ z Rebels tuning Cars. 

Za organizátory srazu bych chtěl poděkovat 
Vám, kteří jste svou účastí přispěli k tomu, 
že můžeme pořádat tyto srazy a  dalších 
aktivity  Moto Areálu Chabařovice.

Martin Fridrich 
Motoclub F Chabařovice

Akce v Moto Areálu Chabařovice: Rebel 
Tunning a Drift days Champions
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město Chabařovice pro vás zajistilo 
pětidenní výlet autobusovou dopravou 
a  ubytování s  polopenzí v  Jižních Čechách 
ve Zdíkově u Vimperka v penzionu Babůrek 
v  termínu 19. 10. – 23. 10. 2022 za  cenu 
595,- Kč/os/noc (děti dle ceníku penzionu 
+ poplatek obci). Doprava je pro občany 
zdarma, vč. příležitostných výletů.

Přihlásit se je možno osobně nebo 
telefonicky na  MěÚ Chabařovice u  pí 
Blahníkové, tel.: 724 181 300 až do úplného 
obsazení autobusu.

Předpokládaný odjezd od městského úřadu 
dne 19.10.2022 ve 12 hod. a návrat 23.10.2022 
kolem 14. hod.

Bližší informace o  (nepovinných) 
výletech a  časech budou upřesněny 
www.penzion-baburek.cz

Zájezd pro občany 
Jižní Čechy, Zdíkov 39 – penzion Babůrek



26

Začátkem května zorganizovala kulturní 
komise města zájezd na  druhou stranu 
Krušných hor, na který se přihlásilo i devět 
Roudničáků. Počasí přálo, zámek Moritzburg 
a  Míšeň jsou jistotou krásného výletního 
dne. Prohlídka zámku byla již pod taktovkou 
moderní techniky, kdy každý z návštěvníků 
obdržel tablet a  mohl se tak seznámit 
s  dějinami, stavebním slohem, popř. 
s  perličkou z  natáčení legendární pohádky 
na  tomto zámku. Porcelánka v  Míšni se 
představila rovněž na  vysoké úrovni 
světoznámé značky, kdy nám byly místními 
zaměstnanci předvedeny jednotlivé úseky 
výroby krásného porcelánového zboží.

Polovina měsíce byla slavena třídenní 
velkolepou Chabařovickou poutí, která byla 

po dvouletém výpadku opravdu pompézní. 
Stovky prodejců, atrakcí, aut a  tisíce lidí 
jistě uspokojilo všechny, kteří tam byli. 
Opravdu byla krásná. V pondělí odpoledne 
jsem projížděla městem a po pouti nebylo 
ani památky. Pracovníci Střediska služeb 
města si mákli, poděkování jim, v  ten 
okamžik, patřilo.

Oslava Dne dětí 28. května u nás byla letos 
poznamenána počasím, chladno rozhodlo 
o účasti, přesto se sešlo cca 90 místních dětí 
a  dospělých, kteří umožnili svým dětem, 
aby si den užily. Vítězové byli všichni, kteří 
přišeli, ceny byly rozdány, snad příště bude 
lépe.

Počasí se o  týden později 4. června 
umoudřilo a  Chabařovičákům přálo. Den 
dětí se uskutečnil na  koupališti v  plné 
parádě, pod organizací místních hasičů. Dětí 
bylo opravdu hodně, stejně tak jako soutěží 
a  odměn, dokonce došlo i  na  oblíbenou 
pěnu, kdy si děti užily dovádění pod 
tryskající pěnou. Byla jsem tam, byla to 
krásná letní sobota, dětí s  rodiči stovky 
ale… nepotkala jsem v  době od  14 do  16 
hodin, kromě jednoho, žádného zastupitele, 
ani úředníka z města, asi neměli čas. 

Poté jsem navštívila mezi 16. do 21. hodinou 
Dětský den v Modlanech, byl rovněž bohatě 
navštíven, zastupitelé a  úředníci trávili 
sobotu organizováním soutěží pro děti 
a koncertu Fešáků, který byl od 17:30 hodin 
na místním hřišti. 

Kromě výše uvedeného zpravodajství 
musím uvést, že místní Komunitní centrum 
je v  týdnu využíváno každou středu od  17. 
do  18. hodin místní knihovnou a  současně 

mají občané možnost  kontaktovat Osadní 
výbor. Každou neděli od  19 do  20 hodin 
je na  sále hodina jógy navštěvovaná jak 
místními, tak přespolními. Zájemci o stolní 
tenis mohou využít dva stoly, a  to dle 
jejich časových možností. Volejbalové 
hřiště je možné využívat kdykoliv, stejně 
tak jako dětské hřiště, které bylo v  těchto 
dnech, na základě naší žádosti z 15. 9. 2021, 
obohaceno o houpačku.       

Sraz rodáků a  přátel obce Roudníky 
připravovalo 21 dobrovolníků z řad místních 
občanů již v  předstihu, aby vše bylo, jak 
má být. Sraz se konal v  sobotu 18. června 
po třetí, návštěvníků bylo 179, což náš starý 
kulturák dlouho nepamatuje, a  ani vedro, 
které tento den panovalo. Přijeli z  různých 

Roudníky žijí…
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koutů Čech, přivítání bylo tradiční, chléb 
a sůl, mnohým, stejně jako setkání po více 
než 50. letech, vehnalo slzy do  očí. Ženy 
v  českých krojích všechny hosty přivítaly, 
vzájemně seznámily a  pohostily koláči 
a  pobavily svým vystoupením, společně 
s  partou mužů, kteří rovněž pobavili 
přítomné. Přivítala jsem všechny zástupce 
rodů, které jsou nyní rozesety v Roudníkách 
a okolí blízkém, či dalekém. 

Na  přání přítomných zástupců rodů, které 
jsme mohli přivítat, uvádím, že v Roudníkách 
byli: Hrdličkovi, Jirušovi, Tučkovi, 
Otcovských, Krejčovi, Šindlerovi, Dudíkovi, 
Lonských, Riedlovi, Eflerovi, Maternovi, 
Beranovi, Ausprungovi, Žitných, Sobotkovi, 
Hejských, Ledvinovi, Pekárkovi, Koričarovi, 
Soukupovi, Murkovi, Erbovi, Mocovi, 
Zeithammerovi, Králíčkovi, Merašických, 
Dvořákovi, Vyšatovi, Hrnečkovi, Novotných, 
Jindráčkovi, Dostálovi, Čápovi, Hřídelovi, 
Vorlovi a  z  Krajčenky, která patřila 
k  Roudníkům, Štikovi a  Sojkovi. A  můj rod 
Vávrových, nyní Račáků. 

Přátel naší vesnice, kteří to u nás mají rádi, 
bylo rovněž mnoho, někteří se podíleli 
i na přípravách, všem touto cestou děkuji.

O týden později uspořádala kulturní komise 
oslavu města Chabařovic, u  příležitosti 
670. výročí první písemné zmínky. Hlavním 
aktérem bylo opět počasí, kvůli kterému 
byla oslava přesunuta z  plánovaného 
prostoru u  památníku T. G. Masaryka 
do  Zátiší. Doprovodné aktivity – prohlídka 
kostela a muzea a prodej různých pamlsků, 
rovněž doplatily na špatné počasí toho dne. 
Program byl v celém rozsahu zorganizován 
paní ředitelkou ZUŠ, kdy žáci školy předvedli 

svá vystoupení, jak taneční, pěvecká 
a  hudební. Bylo to krásné, pouze škoda, 
že se místní zalekli počasí a  do  Zátiší jich 
přišlo pouze několik desítek a  vystoupení 
místní mladé generace neocenili – škoda.                                                             

Jaroslava Račáková 
předsedkyně Osadního výboru Roudníky



28

Město Chabařovice, jehož počátky se datují 
již od 11. století,  v těch dobách bylo zapsáno 
jako poddanská ves Kagrnitz, má ze sebou 
velice bouřlivou minulost: třicetiletá válka, 
bitva u  Chlumce, ničivý požár – a  přesto 
nezaniklo, statečně vzdorovalo jak náporu 
mocichtivých nepřátel, tak i  běsnícím 
přírodním živlům.

Minulá staletí však samozřejmě nebyla 
jenom o bojích a nepřízni počasí, jako nyní 
i  tehdy v  nich prožívali lidé svoje osudy, 
ať již veselé či tragické. Lásku a  nenávist, 
přátelství a zradu  znali ve všech podobách 
nejenom pod střechami Paříže, ale i v malé 
obci pod Krušnými horami.

Nebylo by od  věci si jeden z  těchto 
osudů, třeba ze 14. století, přiblížit. Jistě, 
existuje něco jako propast času, ale ta 
se dá překlenout mostem postaveným 
z nestárnoucích legend, lidových vyprávění, 
zachovaných písemných záznamů, 
kramářských písní, her a  divadel – ze 
všech těchto dobových naplavenin se dají 
vyrýžovat zrnka zlata, a  i  když nebudou 
zcela ryzí, ale promíchána se zlatem kočičím 
– nic přece není dokonalé!

…

Květava do  krve vyplakanýma očima 
sledovala, jak hřmotná postava jejího 
muže vztekle rázuje k  omšelé dřevěné 
stavbě se začouzenými trámy a kamenným 
výčepem, aby tam jako vždycky propíjel 
těžce vydělané grošíky ve  společnosti 
sobě rovných. Nikdy si nedělal starosti, 
jak a z čeho se pak zaplatí daně a poplatky 
za pronájem půdy, a přitom políčko s žitem 
bylo jediné živobytí, které měli. Květava 
musela být nakonec ještě ráda, že aspoň 
farní desátky se daly odpracovat robotou 
na  církevních polích, i  když to znamenalo 
dřinu navíc. 

Ovšem dneska se Neklan nespokojí 
s několika kalnými pivy, kdepak, nic takového, 
dneska kořalka, pálenka a medovina poteče 
proudem, aby v  té alkoholické smršti 
zapomněl, že místo cudné, věrné žínky má 
doma ženu povětrnou, poběhlici, které se 
pána zachtělo.

Štíhlé tělo v podomácku vyrobených šatech 
z  hrubého vlněného sukna, se viditelně 
roztřáslo a rozhodně to nebylo zimou. 

To příšerné odpoledne – řev, nadávky, rány, 
kopance – myslela, že udeřila její poslední 
hodinka, chybělo málo…proč vlastně 
Neklan ve svém běsnění nepokračoval, proč 
odešel a nechal ji – sice příšerně zbitou, ale 

pořád ještě dýchající? Nikdo v celé 
vesnici by mu přece svaté právo 
pomstít pošlapanou čest neupíral, 
i zákon by měl na své straně – tak 

Bylo – nebylo…
proč? Aby měl znovu do koho kopat, až se 
večer připotácí opilý? 

Ušetří aspoň práci katovi, pousmála se 
křivě, protože tím, že překročila šesté 
přikázání NESESMILNÍŠ, spáchala zločin nad 
jiné ohavný a  pro takové zločince neměla 
církev ani světský soud slitování: 

Usekněte té cizoložnici hlavu, podlehla 
pokušení ďábla! 

„Jenomže ďábel za  to nemůže,“ řekla tiše, 
jako by se bála, že její kacířská slova někdo 
uslyší. „Všechno zlo světa se na  něho 
svádí, ale kde potom zůstali lidé, kteří 
si v  necitelnosti a  podlosti s  rohatým 
pekelníkem nijak nezadají,“ pokračovala se 
vzrůstajícím hněvem.   

Třeba Neklan, když řval, že hrdelní trest 
je až to poslední, že napřed jí ještě musí 
rozžhaveným železem vypálit cejch 
nevěstky, postavit na  pranýř, karabáčem 
vymrskat z  rodné vsi s  krvavými šrámy 
na nahých zádech i na duši. 

Nebo Česlava, družka z  dětství a  mládí, 
povídaly si spolu, smály se spolu – v  těch 
dávných dobách, kdy ještě znala slovo 
úsměv – a  najednou je z  ní nepřítel, zlý 
a zákeřný, připraven kdykoliv udeřit znovu.

A konečně rychtář, ten samý rychtář, který 
ještě nedávno horoucně sliboval, že až ji 
zbaví muže tyrana, odvede si ji k sobě…. 

A  ona uvěřila – podlehla – z  lásky 
a  malinko snad i  z  polichocené ješitnosti, 
že o  ni projevil zájem takový pán, vlivný 
prostředník mezi šlechtou a  poddanými, 
kterému patřila krčma, polnosti, dům se 
světnicí, síní, komorou, dvorem…

Jaký to rozdíl, rozhlédla se štítivě kolem 
sebe, oproti této tmavé začouzené místnosti 
s  pecí v  pravém rohu, v  levém pak postel 
s matrací naplněnou listím

a  slámou, uprostřed rozviklaný stůl se 
stejně rozviklanou lavicí a  celý tento 
„domov“ uzavíraly čtyři špinavé stěny se 
zrezivělými skobami, na  kterých visely 
skromné kuchyňské potřeby a věčně látané 
šatstvo, protože truhlu, kam ho dříve 
ukládala, už její muž stačil propít.

Květava zoufale zatoužila dostat se z  této 
tmavé kobky ven do  slunečního jasu, 
proběhnout náves a  podél potoka až 
ke hřbitovu a odtud ke kostelíčku Zrození

Panny Marie, kde by poklekla na  kamenný 
oltář, pokorně přiznala bohorodičce 
všechny svoje hříchy a  poprosila ji 
o  odpuštění. Snad by nalezla útěchu, ale 
cožpak se mohla takhle zbitá vystavit 

zvědavým očím vesničanů, jejich falešnému 
soucitu, průhledným narážkám a  špatně 
skrývanému posměchu?  

Jenomže co když… ach bože, smiluj se nade 
mnou hříšnou… co když vesničané přijdou 
za ní a veřejný pranýř – to příšerné ponížení, 
horší než smrt – se stane skutečností? 
Neklan si přece mohl v  krčmě požalovat, 
udělat ze sebe mučedníka a horkým hlavám 
věru postačí málo, aby vzplanuly!  

Možná že už teď…ten podivný zvuk venku…
ale ne, to byl jen vítr v  korunách stromů, 
šepot spadaného listí, její strach z trestného 
komanda je předčasný, dnes ji Neklan ještě 
vlkům nepředhodí, dnes ji ještě potřebuje, 
ještě s ní neskončil…

Zaplavila ji únava a  závrať, cítila, že je 
na konci svých sil, že už nedokáže vzdorovat 
stínům, které se po ní ze všech stran sápaly, 
to raději…

Tím ovšem spáchá další hřích, ale o  jeden 
víc nebo míň – právo být pohřbena 
do posvěcené půdy již stejně pozbyla, takže 
když ji jako sebevraha zahrabou někde 
v lese nebo na poli…  

Zcela nečekaně se hlasitě rozesmála, ale 
nebyl to hezký smích – opravdu to nebyl 
hezký smích!

Zahrabou? To spíš její hlavu někde vystaví 
pro výstrahu, protože ještě dříve, než 
přivolá spánek, ze kterého není probuzení, 
musí něco udělat, něco, co ji sice uvrhne 
do  věčného zatracení, ale cesty zpátky už 
pro ni není, ta se dnešním dnem propadla 
pod tíhou nenávisti – nenávisti spalující 
víc než muka pekelná. Cožpak je už dávno 
neprožívala v  podobě života bez lásky, 
s  tyranem a  opilcem vnuceného jí rodiči, 
a  nikdy nekončící dřinou, bez cíle, bez 
radosti, bez východiska, takže když přišel 
rychtář a s ním světélko naděje…

Byla to však jen zrádná bludička vedoucí 
na popraviště! 

Ano, zhřešila, pokud je tedy láska hříchem, 
ale zhřešil přece i  rychtář, neboť jak zní 
deváté přikázání? NEPOŽÁDÁŠ MANŽELKY 
BLIŽNÍHO SVÉHO! Jenomže pán pánovi nikdy 
neublíží, a  tak jeho velké provinění spraví 
nejspíš malá pokuta! 

A  co Česlava, zmije proradná, to ona 
nakapala jed do  Neklanova ochotně 
naslouchajícího ucha, protože vždycky 



Od  posledního vydání městského 
zpravodaje Chabařovické noviny uběhl 
nějaký čas. Jako vždy jsme řešili mimořádné 
situace v  ranních, odpoledních i  večerních 
hodinách. Celkem bylo pět požárů, jedna 
požární asistence, a jeden technický zásah. 
Tři požáry se odehrávaly mimo náš katastr, 
v Předlicích a na všebořické skládce.

Mezi náročné zásahy patří skládka 
komunálního odpadu ve  Všebořicích 
– Podhoří. A  proč je to náročný zásah 
na  skládce? Protože se musí při zásahu 
používat dýchací technika, není vidět 
na  krok, jak kvůli silnému černému kouři, 
a  je nebezpečný terén. Zásah probíhal 
od 1:30 do 5 hodiny ranní. 

Veškeré zásahy proběhly bez zranění členů. 
Prostě nikdy nevíme, kam jedeme, a do čeho 
jdeme, a kdy se vrátíme k rodinám. Ale jsme 
tady, abychom všem pomáhali. 

Jinak jsme pořádali Dětský den za podpory 
města Chabařovice, který byl na koupališti, 
a  hlavně se vydařil. Bylo mnoho atrakcí, 
a mezi atrakcemi byla i jízda na motorovém 
člunu. Člun ovládali hasiči, kteří prošli 
školením. Školení prováděla městská 
policie pod vedením p. Josefa Šittnera. 

Ke  konci června probíhaly oslavy města 
Chabařovice. Kvůli spatnému počasí se 
oslavy konaly v KD Zátiší a před kulturním 
domem. Této akce jsme se také zúčastnili. 
Měli jsme tam stánek s  hasičským 
vybavením. Vybavení bylo nové, které 
používáme při zásahu, ale také starší, 
dá se říct historické, které používali naši 
předkové. Jsme velice rádi, že toto vybavení 
vlastníme. 

Krajské ředitelství Policie Karlovarského 
kraje nám převodem daruje osobní 
automobil HYUNDAI IX 35 4X4. Odhadní cena 

vozidla Hyundai je 360.000,- Kč. Automobil 
je v  zachovalém v  stavu. Bude sloužit jako 
velitelské vozidlo pro zásahy a zároveň pro 
služebný jízdy. Lakování vozidla nezasáhne 
náš rozpočet. Přípravy na lakování budeme 
provádět sami pod dohledem lakýrníka. 
Barvu a  veškerý potřebný materiál 
na lakování nám dodal sponzor. 

Chtěl bych všem hasičům poděkovat 
za  skvěle odvedenou práci a  přeji všem 
pěknou dovolenou.                                                   

Rudolf Beneda  
velitel JSDH Chabařovice
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chtěla rychtáře, čekala a doufala, a když pak 
nějakou proklatou náhodou zjistila, kvůli 
komu čeká a doufá marně, ani na chviličku 
nezaváhala vrazit přítelkyni dýku do zad.  

Květaviny pokleslé koutky úst se lehce 
pozvedly. Jakou směšnou tragikou by bylo, 
kdyby cizoložnici vyšetřoval sám svůdce 
– obviněný i  soudce v  jednom – ani ten 
zatracovaný ďábel by to líp nevymyslel.

Ale to se nestane, rychtář smí soudit 
a  trestat jenom drobnější prohřešky – 
krádeže, opilství, šarvátky – její zločin je 
na  vesničku Kagrnitz až příliš velký, takže 
ho určitě dostane na  stůl nějaký sudí 
z královského města Austí. 

Květava zatnula nehty do dlaní tak silně, až 
si jeden z nich nalomila. 

Bude to však jiný zločin – vlastně zločiny – 
a  jeden z  nich tak neslýchaný…nebo snad 
už někdy někdo slyšel, že by se rychtářovi 
zkřivil, byť jen vlásek na  hlavě? „Má je 
pomsta“ pravil Pán, ale ona už jeho hlasu 
nedbá, pomsta patří jí a taky ji vykoná bez 
obav a  beze strachu ze strašlivého trestu, 
protože ještě žádná ruka kata nedosáhla až 
k nebesům!

Neklan se vrátí tak opilý, že ani nebude 
vědět, kdo mu smrtelnou ránu zasadil. 

A  potom rychle k  sousedce, již týdny 
upoutané na  lůžko: „Stalo se neštěstí, 
Vojtěško, muž doma upadl, leží a nehýbe se, 
musím hned zpátky k němu, moc tě prosím, 
pošli Dalimilka pro rychtáře.“

Určitě přijde, z  povinnosti i  ze zvědavosti 

a ona pak bez zaváhání bodne znovu! 

Zbývá Časlava, ale ta od  rychtáře nikdy 
není daleko, takže až uvidí, kam vešel a že 
tedy i  přes její udavačství hříšný vztah 
pokračuje, neznajíc se vzteky a  žárlivostí 
vpadne do světnice, no a potom – co se asi 
tak dělá s jedovatou zmijí? 

A  že tím Květava už potřetí překročí páté 
přikázání NEZABIJEŠ? 

„Aspoň budu slavná,“ řekla komusi 
neviditelnému, „tak slavná, že o  mně jistě 
budou potulní pěvci a kejklíři na jarmarcích 
zpívat. A  ta písnička by mohla začínat 
třeba nějak takhle: Slyšte, slyšte, lidičkové, 
o strašlivých mordech v Kagrnitzu…“

Hana Doubková

Hasiči Chabařovice
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Covidová doba nám všem změnila život 
a  ten školní ovlivnila velmi výrazně. Žáci 
i  pedagogové, každý asi po  svém, cítili, že 
jim mnoho školních aktivit chybělo. 

Snažili jsme se dohnat ztracené dva školní 
roky. Nejvíc ochuzeni se asi cítili deváťáci, 
kteří sami přicházeli s podněty na nějakou 
tu legraci ve škole. 

Na  jejich popud se jeden den změnila 
škola na staveniště, pláž, nádraží, pekárnu 
a mnoho dalších míst, protože byl vyhlášen 
Den bez batohů. Žáci si museli přinést 
pomůcky v netradičním zavazadle. Dorazilo 
kolečko, rudlík, dětský bazének s  pláží, 
sekačka, všechno nelze vyjmenovat, bylo 
skvělé pozorovat, jak se umí zapojit celý 
kolektiv.

Velké odhodlání a kreativitu prokázali žáci 
druhého stupně při přípravě Evropských 
dnů. Každá třída si vybrala jeden evropský 
stát a přiblížila jeho kulturu svým spolužáků 
z  prvního stupně. Za  tuto akci patří velký 
dík učitelům a asistentům, kteří již opravdu 
hledali poslední zbytky sil a  nadšení 
po  náročném školním roce. Nesmím 
zapomenout i  na  pomoc rodičů, kteří se 
také zapojili do příprav.

Počasí nám trochu pokazilo všechno to, co 
jsme nachystali na  Pohádkový les. Ti, co 
se nebáli deště, mi jistě dají za pravdu, že 
jsme byli připraveni potěšit malé občany 
Chabařovic. Když jsme pak v sobotu uklízeli 

promoklé a mnohdy úplně zničené rekvizity, 
shodli jsme se na  tom, že to mělo svoje 
kouzlo. Vodníků jsme měli hned několik 
a nemuseli se o to sami ani přičinit.

V květnu jsme se vrátili k tradiční akademii, 
kde se žáci předvedli v  disciplínách, které 
více či méně souvisejí se vzděláváním. 

Letos deváťáci ukončili slavnostně svou 
docházku na naší škole nově hned dvakrát. 
Místo vystoupení na akademii měli tradiční 
věneček (jako v  tanečních) a  vysvědčení 
si rozdávali pod širým nebem. Drobné 
nedostatky ještě vychytáme a  myslím, že 
jsme zavedli novou tradici.

Letošní konec roku byl jiný i příchodem dětí 
z Ukrajiny do naší školy, na konci školního 
roku jich bylo dvanáct. Myslím si, že většině 
se v naší škole líbí, našli tu kamarády, kteří 
jim pomáhají v  návratu ke  klidnějšímu 
životu.

Skláním se před snahou a  kreativním 
přístupem většiny pedagogických 
pracovníků, kteří v  letošním roce odvedli 
obzvlášť velký kus práce a zůstali pozitivně 
naladěni. 

Děkuji i rodičům za jejich pomoc při řešení 
problémů, které vyvstaly během návratu 
z  distanční výuky. Děkuji za  milý přístup 
ke školním aktivitám, kde nás mnohdy tiše 
podpoříte. Děkuji i za pěkná slova, která se 
k nám letos na konci roku donesla.

Ve  škole to žije i  teď o  prázdninách, uklízí 
se, opravuje se, modernizuje se, abychom 
mohli zahájit nový školní rok plni elánu 
a chuti do práce.

Všem přeji pěkné a dlouhé léto, plné zážitků 
v kruhu rodiny.                                                             

Dagmar Brožová 
ředitelka ZŠ Chabařovice

Ve škole to zase žije…

Občas se setkáváme s  tím, že se občané 
obávají nahlásit nějakou závadu nebo 
událost ve  městě. Chci vás ubezpečit, že 
se nemusíte obávat napsat nám emailem, 
poštou, nebo zavolat, pokud si myslíte, že 

není vše v pořádku. 

Může se jednat například 
o  znečištění, černou skládku, 

problémy se sběrnou nádobou, údržbu 
zeleně, propadlý kanál apod. Za váš podnět 
budeme rádi, protože nemáme oči všude 
a nemůžeme vše postihnout. 

Na řešení se musíme připravit a naplánovat 
jej. Někdy to půjde rychleji, někdy pomaleji, 
podle situace, ale vaším podnětem se 
budeme zabývat.

Do  budoucna připravujeme aplikaci, kde 
budete moci zaznamenat zjištěnou poruchu. 

Děkuji vám za spolupráci.                                                         

Josef Kusebauch 
starosta města

Nahlaste nám
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Je dobrým zvykem čas od času se zastavit, 
ohlédnout se a  zamyslet se nad tím, co se 
udělalo dobře a  co šlo udělat lépe. Kdy 
jindy udělat toto ohlédnutí, než na  konci 
mandátu, kterým byl pověřen starosta 
Chabařovic:

Pane starosto, když se 
ohlédnete, jak byste 
zhodnotil poslední čtyři roky 
v Chabařovicích.
Ve  volebním období jsme se snažili 
respektovat vůli voličů, a proto jsme vycházeli 
z  rozvojového plánu, který zase vycházel 
z  dotazníkového šetření. Proto se chýlí 
ke  konci rekonstrukce zchátralého mlýna, 
který hyzdil náměstí a  v  němž budeme 
nabízet rozšíření služeb. Dalším přáním bylo 
posílení bezpečnosti pro chodce v  dopravě, 
zvláště na  frekventovaném náměstí. Celé 
volební období jsme připravovali náročnou 
koordinovanou akci rekonstrukce náměstí, 
na kterou jsme nyní získali dotaci.

Všechny investiční záměry jsme projednávali 
na veřejných setkáních s občany, kteří se tak 
aktivně zapojili do  procesu rozvoje města. 
Za to jim patří velký dík.

Všechny nás také překvapila pandemie 
covidu, se kterou jsme nepočítali, a se kterou 
jsme se museli vyrovnat. Dík patří všem, kteří 
se zapojili do  pomoci: hasičům, policistům, 
úřadu, lidem, kteří šili roušky, a vůbec všem, 
kteří dodržovali pravidla, a  snížili tak riziko 
na minimum. 

Pokud byste měl říct, co se 
povedlo, co by to bylo?
Za úspěch se dá samozřejmě považovat mlýn 
a náměstí, úspora energií v projektu EPC , nové 
komunikace v  Roudníkách, a  získání dotací. 
Jsou to materiální vylepšení života našeho 
města. Ale důležité je i  semknutí občanů 
a snaha pomáhat v těžkých chvílích. Projevilo 
se to při pandemii, ale například i při požáru 
domu spoluobčanů. 

Co by šlo, zpětně vzato, udělat 
lépe?
Město nenabízí možnosti bydlení. Naší mladí 
spoluobčané, kteří zde chtějí zůstat, nemají 
kde bydlet. Naše možnosti jsou omezené. Je 
potřeba vytvořit koncepci bydlení a  popsat 
všechny nástroje, jak tento problém řešit. 
Naštěstí se objevují finanční produkty 
umožňující rekonstrukce bytů a  výstavbu 
nájemního bydlení.

Lidé si opakovaně stěžují na dopravní situaci. 
Ale blýská se už na lepší časy. Máme povolené 
měření rychlosti a  čeká nás úprava náměstí 

s  důrazem na  bezpečnost. Konečně se také 
projektuje kamerový systém.

Zlepšit bychom měli informovanost občanů. 
Rozhlas ne všichni slyší, hlavně když jsou 
mimo domov. Na  plakát se nepodívá každý. 
Ideální jsou novinky na email, kde se zobrazují 
i  informace z  úřední desky, ale s  jejich 
nastavením je potřeba občanům pomoci.

Jsou známy případy měst, která 
zkrachovala. Jak si na tom stojí 
město s financemi?
Především se soustředíme na  projekty, 
které vycházejí z  rozvojového plánu. 
Máme stanovený plán prioritních projektů 
i  s  jejich financováním pomocí dotací, úvěrů 
a prostředků z  rozpočtu, a vše konzultujeme 
s odborníky a bankami. Nerealizujeme dotace 
jen pro dotaci, protože s tím souvisí vždy naše 
spoluúčast.

Projekt EPC nám například pomáhá šetřit 
i investovat zároveň.

Jakou máte představu a dalším 
směřování města?
Hlavním vodítkem je rozvojový plán města, 
tam je vše. Jedná se o dokument, kterým jsme 
propojeni s občany s jejich prioritami. Na jeho 
základě včas předpřipravujeme projekty 
abychom byli připraveni na dotace. 

Hodně se chceme zaměřit na  dopravní 
bezpečnost a veřejná prostranství.

V  krátké době nás čeká navýšení počtu 
obyvatel. To s sebou nese příjmy do rozpočtu, 
ale taky nároky na  služby, například místa 
ve  školce, a  to nesmíme zanedbat. Plán už 
máme.

Všechny záměry chceme konzultovat s občany 
na veřejných setkáních.

To nás vrací k předchozí otázce, 
kde na to vezmete peníze?
Využitím dotací, úvěrů, které bývají pro města 
výhodnější, a  prostředků z  rozpočtu. Příjmy 
rozpočtu by měly s  příchodem občanů růst. 
Ještě na  vysvětlenou příklad pro ty, kteří si 
myslí, že úvěr je zadlužování. Před 10 lety, když 
jste chtěli bydlet, tak jste si postavili dům za 3 
milióny. Dnes takový dům stojí 7 miliónů, ale 
vy pořád splácíte hypotékou 3 milióny, i když 
s nějakým navýšením o úrok. Kdybyste na dům 
šetřili, nikdy byste nenašetřili. Investice, které 
se dlouhodobě používají, se mají dlouhodobě 
financovat.

Finance konzultujeme s  odborníky a  vždy 
počítáme s rezervou.

Rozhovor se starostou
Zejména z Roudníků se ozývá 
čím dál častěji, co s vraky?
To nás trápí velice ale i v Chabařovicích, a jedná 
se o  velký problém i  v  jiných městech. Jenže 
legislativa je v  tomto ohledu komplikovaná, 
preferuje osobní vlastnictví a  zasahuje 
do  působnosti státní správy, kterou politici 
nemohou ovlivňovat. Kdyby existovalo 
jednoduché řešení, už je vše vyřešeno. 

Úředníci, kteří vykonávají státní správu 
v  přenesené působnosti, problémy s  vraky 
průběžně řeší, ale nejde to tak rychle, jak 
by si občané představovali. Vše probíhá 
ve správním řízení s jeho lhůtami a možnostmi 
odvolání. Politici ani starosta do  procesu 
nemohou zasahovat a  ani z  něj získávat 
informace. Zjistíme až výsledek. Například 
v Chabařovicích byly v letošním roce odtažena 
čtyři auta.

Jak plánujete využít jedinečné 
polohy u Milady.
Milada je skvělé místo k  rekreaci a  sportu, 
je v ní čistá voda, a naši občané ji využívají. 
Po  dokončení studie vítězného týmu ze 
Švédska by se měly služby postupně zlepšovat. 
Našim dlouhodobým plánem je připravit 
území u ocelárny k výstavbě Nových Vyklic, což 
otevře možnosti mladé generaci zde bydlet.

Jsou Chabařovice dobrá adresa?
Celou dobu se o  to snažíme. Důležitá je 
spolupráce s  občany, díky ní se Chabařovice 
stále mění k lepšímu. O bydlení v Chabařovicích 
je nebývalý zájem, jsou zde služby, sportoviště, 
školy, kultura. S  výstavbou začne brzy 
developer u  koupaliště a  nový územní plán 
umožní další výstavbu uvnitř města. Do okolní 
přírody zasahovat nebudeme. To je náš poklad. 
Jsme blízko měst, ale obklopeni přírodou.

Děkuji za rozhovor.                                                         

Zbyněk Tichý 
zastupitel města
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Na stránkách ChN vás pravidelně informuji 
o  koncepční práci města, přináším 
každoroční vyhodnocování dokumentu 
s  komentářem plnění jednotlivých cílů 
a  jejich opatření. V  minulém čísle ChN 
jsem tak informoval o  končící platnosti 
strategického dokumentu „Program rozvoje 
města Chabařovice 2017 – 2022“, a o vzniku 
nového, který tak stanovil vizi města 
na  další období vč. nových rozvojových 
opatření. Tento dokument schválilo ZM 
na svém zasedání dne 20. 6. 2022, a uložilo 
dopracovat plán prioritních projektů, které 
budou ze schváleného dokumentu vycházet. 

Tento dokument je stěžejní mj. i  pro 
získávání dotací, kdy představuje jednu 
z  dotačních podmínek, aby byla realizace 
dotovaného projektu součástí rozvojového 
plánu města. 

Dotazníkové šetření a  strukturované 
rozhovory proběhly v  létě minulého roku, 
v  podzimním čísle ChN jsme o  tvorbě 
nového rozvojového plánu informovali 
veřejnost. Po  dokončení dokumentu 
v  jarních měsících t. r. měla veřejnost 
možnost se s  výstupy nového dokumentu 
seznámit na  veřejném projednání, které 

proběhlo v KD Zátiší v pondělí 4. 4. 
2022. Byly prezentovány výsledky 
dotazníkového šetření, spolu 

s představením vize města na další období 
vč. návrhu rozvojových opatření.

Vize města
V  roce 2028 bude město Chabařovice 
klidným a  kvalitním místem k  bydlení, 
které využívá širšího zázemí služeb 
v  okolních velkých městech. Město 
bude poskytovat široké možnosti pro 
rekreaci a  volnočasové vyžití místního 
obyvatelstva založené na  citlivém 
a  udržitelném využití krajiny ve  svém 
okolí. Bude podporovat soudržnost 
komunit v  obou místních částech 
a  s  jejich zapojením dále zkvalitňovat 
vzhled a využití veřejných prostranství.

Rozvojová opatření
Opatření jsou členěna do tří prioritních os 
se zaměřením kvalitu života a komunitní 
soudržnost, správu města a  jeho 
infrastruktury, a životní prostředí.

Prioritní osa 1.:
Kvalita života 
a komunitní soudržnost.

1.1 Bezpečnost a správa města 
Jednorázová opatření

zavedení kamerového systému 

Dlouhodobá opatření
zajištění bezpečnosti městskou policí 
a Policií ČR
zkvalitnění služeb státní správy, 
samosprávy a školství
zlepšení informovanosti občanů – FAQ 
na webu města či Smart Info
podpora diskusních akcí s občany

1.2 Vzdělávání a sociální služby
Jednorázová opatření

specifické jednorázové požadavky 
školských a sociálních zařízení na území 
města
zpracování strategického dokumentu 
„Koncepce školství“

Dlouhodobá opatření
podpora sousedských komunitně 
vedených aktivit
investice do  zázemí pro spolkovou 
a kulturní činnosti, vč. knihoven
podpora vzdělávacích zařízení

Zastupitelstvo města schválilo nový 
rozvojový plán do roku 2028

Zastupitelstvo města Chabařovice na svém 
červnovém jednání rozhodlo v  souvislosti 
s koupí objektu Husovo náměstí 183 – úřadu 
jako podmínkou této koupě, že od  01. 09. 
2022 bude provozována Pošta Partner. 
Příprava provozování Pošty Partner není 
jednoduchou záležitostí, proto od  září 
nestihneme zajistit všechny doplňkové 
služby, které jsou dnes na Poště  Chabařovice 
poskytovány. Jedná se zejména o  prodej 
losů a sázkových služeb společnosti Sazka, 
a. s. a prodej novin a časopisů.

Naopak pozitivním krokem bude rozšíření 
hodin pro veřejnost, a  to tak, že bude 
v pondělí a ve středu otevřeno již od 8 hodin, 
ne od 10 hodin, jak tomu bylo doposud.

Děkujeme Vám za pochopení, 
budeme se těšit na Vaši 
návštěvu.

Věra Krepindlová 
tajemnice MěÚ Chabařovice

Pošta Chabařovice od 1. 9. 2022
Hodiny pro veřejnost pošty Partner Chabařovice od 02. 09. 2022 

Hodiny pro veřejnost v období převodu pošty Chabařovice 
na poštu Partner Chabařovice

Pondělí 8:00 – 12:00 polední přestávka 13:00 - 18:00

Úterý 8:00 – 12:00 polední přestávka 13:00 - 16:00

Středa 8:00 – 12:00 polední přestávka 13:00 - 18:00

Čtvrtek 8:00 – 12:00 polední přestávka 13:00 - 16:00

Pátek 8:00 – 12:00 polední přestávka 13:00 - 16:00

30. 08. 2022 pošta uzavřena

31. 08. 2022 pošta uzavřena

01. 09. 2022 pošta Partner Chabařovice 
otevřena 13:00 - 18:00 Město 

Chabařovice
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podpora sociálních služeb 
podpora aktivního stárnutí obyvatelstva 
nabídkou aktivit pro seniory

1.3 Sportovní, kulturní a zájmové 
aktivity 
Jednorázová opatření

návrh systému podpory sportovních 
a zájmových klubů (vouchery, normativní 
podpora, či jiný přístup)

Dlouhodobá opatření
normativní podpora financování 
sportovní činnosti mládeže 
finanční podpora sportovních 
a zájmových klubů
pořádání a  podpora tradičních 
sportovních i kulturních akcí 
dostupnost komerčních služeb 

1.4 Podnikání ve městě
Jednorázová opatření

využití informačních kanálů města pro 
prezentaci podnikatelů 
informování a  školení občanů 
o  alternativních možnostech pořízení 
služeb a nákupu
dočasné zaplnění prázdných výloh 
především na  Husově náměstí 
po  domluvě s  majiteli exponáty či 
výstavami různých spolků a institucí

Dlouhodobá opatření
udržování konkurenceschopné výše 
nájmu pro podnikatele 
viditelná prezentace volných obchodních 
prostor především na  Husově náměstí 
na webu města i jinde

Prioritní osa 2.: 
Správa města 
a infrastruktura  

2.1 Dopravní komunikace 
a veřejná prostranství
Jednorázová opatření

rekonstrukce Husova náměstí
zřízení vyhrazeného parkovacího místa 
u provozoven obchodů 
revitalizace křižovatky při vjezdu 
do intravilánu ze směru Ústí nad Labem
realizace opatření na  základě dopravně 
bezpečnostní studie (re-lokace přechodů 
pro chodce a dopravní značení)
vyznačení cyklopruhů či cyklostezek 
v  intravilánu pokud to situace daného 
místa dovolí 

rekonstrukce veřejného osvětlení

Dlouhodobá opatření
rekonstrukce a  opravy komunikací 
v  návaznosti na  rekonstrukce 
inženýrských sítí
koordinace oprav a rekonstrukcí II. a  III. 
třídy se správcem komunikací 
pořádání diskusních akcí s  občany při 
realizaci projektů s  vlivem na  veřejný 
prostor

2.2 Objekty služeb a podpora 
jejich využití 
Jednorázová opatření

dokončení rekonstrukce objektu mlýna 
pro multifunkční účely 
rekonstrukce zázemí pro technické služby 

Dlouhodobá opatření
podpora péče obvodního, dětského 
a zubního lékaře
rekonstrukce a  opravy školních budov 
a hřišť 
koordinace veřejné dopravy 
s  poskytovatelem (Krajský úřad 
Ústeckého kraje) 

2.3 Bytový a domovní fond
Jednorázová opatření

pasportizace obchodních prostor, 
zveřejnění seznamu a  koordinovaná 
inzerce volných obchodních ploch, 
podpora nových záměrů obchodu 
a služeb
rekonstrukce objektu starého 
zdravotního střediska a  budovy (PORS) 
pro účely bydlení
zpracování koncepce bytové politiky

Dlouhodobá opatření
péče o bytový fond 
pozvolné uvolňování ploch pro 
výstavbu rodinných domů za  účelem 
lepší integrace nového obyvatelstva 
a zamezení nadměrného růstu města
podpora vzniku nových rezidenčních 
ploch v Nových Vyklicích v okolí ocelárny 
realizace bytové koncepce města

2.4 Sportoviště 
Jednorázová opatření

zkvalitnění zázemí a prostor koupaliště 
podpora kontroly bezpečnosti 
na sportovištích a hřištích (např. CCTV)

Dlouhodobá opatření
rekonstrukce sportovních areálů dle 
Koncepce sportu města Chabařovice 
2020 – 2030

Prioritní osa 3.: 
Životní prostředí 
3.1 Udržitelné město a adaptace 
na klimatickou změnu
Jednorázová opatření

dokončení pasportizace zeleně – 
příprava koncepce integrovaného 
rozvoje a využití zeleně 
revitalizace vodních toků ve  správě 
města
plán realizace rekonstrukce školních 
zahrad a dvorů
tvorba krátkého vycházkového okruhu 
kolem města s  důrazem na  využití 
potenciálu vodních ploch (doplnění 
infrastruktury a vyznačení naučné stezky 
o roli vody v krajině)

Dlouhodobá opatření
rekonstrukce parků, alejí a  zelených 
ploch s ohledem na podporu biodiverzity 
území
podpora zadržování vody v  krajině 
pomocí sítě drobných vodních prvků 
v  extravilánu a  opatření pro infiltraci 
vody v  intravilánu (např. vsakovací 
pásy, propustné povrchy – redukce 
zbytečných/nevyužívaných zpevněných 
ploch)
vytváření prostor pro individuální 
rekreaci (zahrádky) 
využívání potenciálu jezera Milada 
ve spolupráci s jinými aktéry

3.2 Odpadové hospodářství 
Jednorázová opatření

řešení problému nevhodného nakládání 
s odpady
zvýšení informovanosti občanů 
o  možnostech čerpání dotací v  oblasti 
vytápění, energetické účinnosti budov 
a hospodaření s vodou

Dlouhodobá opatření
důsledné třídění odpadů (papír, plast, 
sklo, bio, komunál) a  snížení produkce 
komunálního odpadu 
podpora provozu a revitalizace sběrných 
dvorů 
opatření k omezování černých skládek
snižování prašnosti ve  městě čistící 
technikou
instalace energeticky efektivních 
zařízení a  zařízení pro výrobu energie 
z  obnovitelných zdrojů v/na objektech 
ve vlastnictví města                                                       

Jiří Hladík 
zastupitel města
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Krátce
Hluk.
S  železnou pravidelností se vyskytují 
požadavky na různé zákazy prací o víkendu 
(sekání trávy, řezání pilou ap.) jako je to 
v  jiných zemích. Než řeknu svůj názor, tak 
se chci zmínit o  jednom dokumentárním 
pořadu. Vystupoval v  něm jistý Holanďan, 
který si vzal Češku a  žije v  Čechách, 
a  ten tvrdil, že už se nikdy nechce vrátit 
do  Holandska, že si tady může jít do  lesa, 
kam chce, že může sbírat houby a  potom 
je jíst. Přímo nadšený byl z  toho, že může 
rozdělávat oheň. Až tak, že manželka 
vyprávěla, jak na zahradě týden hořel oheň, 
a on nutil celou rodinu stále si něco opékat.

Když se vracím domů ze zahraničí, tak se 
těším, že zas bude méně striktních zákazů. 
A protože chápu lidi, kteří chtějí o víkendu 
v klidu odpočívat, ale chápu i lidi, kteří chodí 
do  práce a  na  svůj dům a  zahrádku mají 
čas až o víkendu, nechoďme cestou zákazů 
a  následného nahlašování provinilců. 
Zhorší se jen atmosféra mezi námi. Snažme 
se navzájem tolerovat a sekačky startujme 

ráno nejdřív po desáté.

Koncepční práce se vyplatila 
V  minulém čísle ChN jsem psal 
o  podání žádosti na  Státní fond 
dopravní infrastruktury (SFDI) o  dotaci 
na  rekonstrukci částí Husova náměstí 
a Náměstí 9. května z hlediska bezpečnosti 
dopravy zvláště pro chodce. Úprava 
by měla zároveň nastartovat přeměnu 
náměstí s  historizujícím charakterem. 
Uspěli jsme. Získali jsme dotaci 11,5 
miliónů korun na  naši část (chodníky, 
přechody, osvětlení, parkování…). Další 
prostředky do  rekonstrukce bude vkládat 
SVS (rekonstrukce kanalizace a vody) a SUS 
(rekonstrukce vozovky). 

Body nám přihrálo, že jsme postupovali 
komplexně na  základě předběžné studie, 
dále že akce probíhá v koordinaci s dalšími 
subjekty, a  také proto, že se jedná 
koncepční řešení revitalizace náměstí, což 
jsme dokládali i rekonstrukcí mlýna a nově 
vytvořenou studií zbylé části náměstí.

Akce bude trvat dva roky a bude postupovat 
po etapách. S bližšími informacemi budete 
včas seznámeni. 

A  co pouť? Pouť se po  dobu rekonstrukce 
bude konat na  náhradním místě 
v omezenějším rozsahu.

Co bude dál s poštou?  
V  předchozím článku od  paní tajemnice 
jste se dověděli, že kupujeme budovu 
úřadu a pošty a budeme provozovat Poštu 
PARTNER. To ale není všechno, do budoucna 
počítáme s využitím prostor stávající pošty 
pro městský úřad. V  prvním patře byste 
pak měli najít podatelnu, pokladnu, bytový 
fond, CZECHpoint a stavební úřad. Nebudete 
tak muset s nejběžnějšími věcmi do dalšího 
patra. V další etapě počítáme i s výtahem. 

Připravovanými opatřeními by se měl zvýšit 
komfort pro občany.

Josef Kusebauch 
starosta města

Tématem dnešního článku bude známé 
afrodiziakum, teda říká se to o  něm, co je 
na  tom pravdy musí každý posoudit sám, 
ale zelenina je to v kuchyni potřebná. Jsme 
národ svíčkové.

Nejdříve si však pojďme sdělit některé 
postřehy. Letošní léto je výborné pro 
rajčata, neprší, a tak se plíseň bramborová 
nešíří. Na  druhou stranu je ale málo vody 
a  ten, kdo nemá studnu, nebo v  blízkosti 
potok, vodu nenachytá. 

Už jsme sklidili část úrody a  co ještě 
můžeme sázet? Do  zimy ještě můžeme 
nějakou zeleninu dopěstovat: například 
rané kedlubny, různé druhy salátů, černou 
ředkev, ředkvičky celoroční a na konci srpna 
ty běžné, na podzim jsou ředkvičky nejlepší. 

Dobře roste pekingské zelí ap. Nebojte 
se experimentovat. Stačí se řídit pokyny 
na sáčcích.

Konečně se také objevil článek o pěstování 
od  jiného autora. Budu rád, když i  vy 
ostatní přispějete svými zkušenostmi 
z  vašeho pěstování do  ChN. Váš článek 
rádi otiskneme. Vždyť co si vypěstujeme, 
nemusíme kupovat. 

Mám také nové zkušenosti s rajčaty, ale to 
si napíšeme v zimě. Počkáme, jak dopadne 
sezóna.

A nyní k  zelenině: celer. Někdo ho pěstuje, 
někdo ne, a  přitom to není složité, jen 
musíme správně postupovat. Já pěstuji celer 
blumový i řapíkatý. Pěstování celeru začíná 
už v  lednu. Na  konci ledna až do  poloviny 

Naše zahrada: Afrodiziakum

února vysejeme semínka do  výsevného 
substrátu, přes sítko jej jemně zasypeme 
ještě prosátým substrátem a  přikryjeme 
skleníčkem, abychom udrželi vlhko, protože 
celer dlouho klíčí. Semínka jsou malá, 
tak je sypejte opatrně, ať nemáme jemné 
sazeničky příliš hustě. Jakmile nám vzejdou 
a  mají první pravý lístek, tak je můžeme 
přepikýrovat na  vzdálenost 3x3 cm. Je to 
piplačka, ale rostlinky se dobře chytí. 

Jakmile rostlinky vyrostou a  už se skoro 
nevejdou, je potřeba je přepikýrovat znovu 
na  vzdálenost 5x5 cm, a  tak je pěstujeme 
až do  výsadby po  zmrzlých. Výhodou je 
že se sazenice za  oknem příliš nevytahují 
a  rostou tam dobře. Když je pěkně, tak je 
dáváme ven na slunce, a když nemrzne, tak 
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Pomoc v Hřensku
Naše výjezdová jednotka vyrážela v pondělí 
25. 7. 2022 v  ranních hodinách na  pomoc 
s  požárem v  Českém Švýcarsku, kde 
zasahujeme doteď. Naši kluci jsou nasazeni 
24 hodin denně a střídají se po 12 hodinách, 
ikdyž už jsou vyčerpaní, nevzdávají boj 
s požárem. 

Členky SDH Chabařovice se zapojily 
do  pomoci povolaným jednotkám. Členky 
SDH Chabařovice se zapojily do  pomoci 
povolaným jednotkám, pomáhají 
s humanitární pomocí, která stále probíhá. 
Naše děvčata denně jezdí do  Hřenska 
s  rozvozem potravin a  nápojů vyčerpaným 
hasičům, je k tomu určené velitelské vozidlo 
Hyundai, které může jezdit v daném terénu.

Další parta děvčat připravuje teplou 
a  studenou stravu, nápoje, energetické 
tyčinky, svačiny a  jiné věci, které jsou 
potřeba.

Do  dnešního dne bojuje s  živlem ca 900 
až 1  000 příslušníků všech jednotek 
IZS. Hasičský kluci si nás velice chválili 
za veškerou pomoc, co pro ně děláme.

Ještě není boj s  ohněm u  konce, a  proto 
budeme stále dál pomáhat celým 
hasičským tělem a  duší. Velké díky všem 
profesionálním a  dobrovolným hasičům 
z  Čech, Moravy a  okolních států za  velkou 
pomoc s bojem proti ohni.

Při zásahu nás začala zlobit naše stařenka 
Tatra 148, využili jsme veškeré možnosti 
k  opravě, ale nepodařilo se. Na  místo 
zásahu se dostavil náš velitel a začal jednat. 
Rozhodl dostat Tatru zpět na  základnu, 
a na místo zásahu povolal zálohu Liaz 24K, 
aby se mohlo pokračovat v zásahu. Tatra se 
pomalejší jízdou dostala na naši základnu.

Během jízdy se řešila oprava a přes sociální 
sítě se zveřejnila prosba k  opravě Tatry. 
Reakce byla rychlá, ozvalo se mnoho lidí, ale 
po telefonu se to špatně opravuje. Nakonec 
se ozval majitel firmy ČEMIS z  Děčína, 
který nabídl okamžitou pomoc s  opravou. 
Na naši základnu do hodiny přijel mechanik, 
a začala oprava vozidla. Po dvou hodinách 
práce byla Tatra opravená. Byla to veliká 
radost a úleva. V ranních hodinách se Tatra 
vracela na místo zásahu. 

Velice si vážíme ochoty, je vidět, že jsou 
ještě hodní a ochotní lidé. Velice si vážíme 
veškeré pomoci. DĚKUJEME.

Rudolf Beneda 
velitel JSDH Chabařovice

Michaela Tichá 
členka SDH Chabařovice

je necháme venku. Kdo má skleník, pěstuje 
sazenice ve skleníku.

Oba celery se vysazují jinak. Bulvový sázíme 
do  humusem zásobené půdy na  mírně 
vyvýšené řádky 40x40 cm, zároveň tak 
hluboko, jak byl v truhlíku. Postupně vodou 
odplavujeme navýšení, aby bulvy zůstaly 
nad zemí. Viz obrázek. Řapíkatý celer sázíme 

do  běžného záhonu do  řádků vzdálených 
30 cm na vzdálenost 20 cm od sebe. Tím, že 
jsou zasazeny těsněji, vytvářejí vzpřímený 
trs dužnatých řapíků. Celer je bahenní 
rostlina, takže potřebuje hojnou zálivku 
a  přihnojování živinami, můžete používat 
i zředěný slepičinec.

Bulvový celer dáme do  polévky nebo 

do  svíčkové, ale co s  řapíkatým? Můžete 
ho dát do  polévky místo bulvového, dále 
do  polévek zeleninových, dusit, zapékat 
ap. Pokud mi na  podzim zbude, spařím jej 
a dám do mrazáku. Tak to zkuste. Pěstování 
je zábava.

Josef Kusebauch 
starosta města
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DĚKUJEME

Dům dětí a  mládeže Ústí nad Labem, 
odloučené pracoviště v Chabařovicích

Přihlášky:
www.ddmul.cz/krouzky

vyberete kroužek a  vyplníte přihlášku 
online
v případě problému s přihláškou volejte 
775 222 062 (paní Šrámková) 

máte možnost 3 zkušebních lekcí, platbu 
můžete uhradit až v případě, že kroužek 
vyhovuje

Naše webové stránky pravidelně sledujte, 
kroužky budeme průběžně doplňovat.

Šárka Šrámková 
DDM Chabařovice

Nabídka kroužků na šk. 
rok 2022 - 2023

VĚK KROUŽEK POPIS TERMÍN LEKTOR 
Místo konání CENA (1 rok)

1–3 
s rodiči Klubík Hejbásek ÚT

Zábavné odpoledne pro děti 
s rodičem. Pohybové aktivity, rozvoj 

motoriky, socializace dětí v kolektivu.

Úterý 
9:00 - 10:30

Šárka Šrámková 
DDM Chabařovice

1200 Kč 
400 Kč rodič

1–3 
s rodiči Klubík Hejbásek ST

Zábavné odpoledne pro děti 
s rodičem. Pohybové aktivity, rozvoj 

motoriky, socializace dětí v kolektivu.

Středa 
9:00 - 10:30

Šárka Šrámková 
DDM Chabařovice

1200 Kč 
400 Kč rodič

1–3 Klubík Hejbásek ČT
Zábavné odpoledne pro děti. 

Pohybové aktivity, rozvoj motoriky, 
socializace dětí v kolektivu.

Čtvrtek  
9:00 - 10:30

Šárka Šrámková 
DDM Chabařovice

1200 Kč 
400 Kč rodič

6–11 ROZBAL TO přípravka
Sportovní kroužek plný pohybu 

s prvky gymnastiky v živých rytmech 
moderní hudby.

Pondělí  
14:30 - 15:30 ZŠ Chabařovice 1200 Kč

6-10
a

11-15
Inline - MTB

Kroužek bude zaměřen převážně 
na inline bruslení a cyklistiku. Děti 
se seznámí se správnou technikou 
jízdy, zdolávání překážek, brzdění, 
přehazování. Cílem je vybudovat 

v dětech radost z pohybu.

Středa  
15:25 - 17:00 

Středa 
17:00 - 18:35

Roland Absolon 
ZŠ Chabařovice 1200 Kč

7-15 Vaření a pečení pro děti
Děti si sami uvaří jednoduché 

jídlo, upečou moučník, společně 
povečeříme a po sobě si i uklidíme.

Pondělí 
16:00 - 18:00

Daniela Schönfelderová 
DDM Chabařovice 2000 Kč

11-15 Rybářský kroužek Kroužek je určen všem, kteří chodí rádi 
na ryby, nebo by s tím chtěli začít. 

Čtvrtek 
15:30 - 17:05

Roland Absolon 
ZŠ Chabařovice 1500 Kč

4-6 Hravá angličtina pro děti  
4-6 let I

Na Vaše děti čeká zábavná forma 
výuky anglického jazyka.

Pátek 
14:30 - 15:30 DDM Chabařovice 1200 Kč

5-7 Hravá angličtina pro děti  
5-7 let II

Na Vaše děti čeká zábavná forma 
výuky anglického jazyka.

Středa 
13:30 - 14:30

Mgr. Kosová 
DDM Chabařovice 1200 Kč


