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Ocenění Chabařovic za EPC
Malostranská beseda v Praze je historická
budova,
kudy
procházely
dějiny
českých zemí. V této budově bylo město
Chabařovice oceněno za svůj přístup
ke snižování energetické náročnosti budov.
Kromě úspory energií má tento přístup
i význam ve společenské odpovědnosti
a udržitelnosti.
V této chvíli již ve vybraných veřejných
budovách v Chabařovicích probíhají
stavební práce, které mají za úkol snížit účty
za energie. Což má právě v době násobného
zvyšování cen zásadní význam na rozpočet
obce.
A právě za tento přístup byly Chabařovice
oceněny od Asociace poskytovatelů
energetických služeb v rámci projektu
EPC. Součástí předání čestného uznání byl
i společenský večer v Malostranské besedě,
kde si oceněné organizace mohly vyměnit
zkušenosti a získat další cenné kontakty.
Metoda EPC je v České republice používána
od roku 1994. Během této doby bylo

realizováno více než 260 projektů za celkem
4,9 mld. korun, které organizacím pomohly
uspořit k dnešnímu dni 4,3 mld. korun. Roční
souhrn uspořených nákladů na energie
ve všech aktivních projektech v ČR činil

v roce 2020 téměř 400 mil. korun a meziročně
vzrostl o 16 %.
Zbyněk Tichý
zastupitel města

Z univerzity do Chabařovic
Pokud někdo z vás na řemeslném jarmarku
obdivoval umění vyrobit z kusu hroudy
pěkný džbánek na hrnčířském kruhu, jistě
ho napadlo, jaké by to bylo, dotknout se
hlíny a zkusit si to sám. Od září mají dospělí
v Chabařovicích možnost navštěvovat
kurz keramiky a základů točení na kruhu
v základní umělecké škole, který vede
BcA. Petra Hilasová. Dovolil jsem si položit
pár otázek.

prostorových a technických možností, které
škola nabízí. Vnímám to jako možnost, jak
lidem v Chabařovicích přiblížit krásné řemeslo
našich předků, aby i oni mohli zažít ten pocit,
když z beztvaré hmoty jen pomocí svých rukou
vytvoří něco, co je krásné a současně i funkční.

Jaký je u kurz pro dospělé
zájem?
Byla jsem až překvapena velkým zájmem.
Vzhledem k prostorovým možnostem může být
na kurzu současně jen osm dospělých. Některé
zájemce jsem bohužel musela odmítnout.

Jaké jsou prozatím ohlasy
od účastníků?
Dospělí účastníci mají možnost seberealizace
a odpočinku zároveň. Získají zkušenosti,
dovednosti a zajímavé zážitky. Já jsem tu
od toho, abych jim tyto zážitky pomohla
zprostředkovat. Každý může přijít se svým
nápadem na výrobek. Tajemství materiálu pak
s mojí pomocí objevují sami. Tvoření je proces,
kdy je vlastní práce zároveň i relaxací.

S jakými nápady účastníci
chodí a co prozatím vytvořili?
Proč zrovna kurzy keramiky
pro dospělé?
Již několik let má základní umělecká škola
výtvarný kroužek pro děti v rámci, kterého
děti pracují i s keramikou. Je škoda nevyužít

Jedním z hlavních cílů je naučit se pracovat
na hrnčířském kruhu. Takže jsou to různé
hrníčky, kalíšky, vázičky a misky. Myslím si,
že o Vánocích našlo spousta oříšků své místo
ve vlastnoručně vyrobených oříškových
mističkách. To pak oříšky chutnají úplně jinak.
Ale kurz není jen o točení na kruhu, vyráběly
se i různé vánoční ozdoby, aromalampy věci
na zahradu atd.

Jak vypadá průběh kurzu?
První hodiny se účastníci věnovali především
seznámení s materiálem a technologií
zpracování. Nyní již každý přijde se svým
nápadem, který si samostatně realizuje
a pokud má potřebu, ráda mu pomohu.

Zároveň vedete u výtvarný
obor pro děti, jak relaxujete?
Vystudovala jsem střední i vysokou školu
v oboru keramika a porcelán. Moje práce
začíná v době, kdy se děti a dospělí vrací ze
školy a z práce. Práce s těmito skupinami je
rozdílná, ale vlastně ji ani nevnímám jako
práci, stále mne to baví natolik, že je to pro
mne především zábava.

Plánujete do budoucna,
keramický kurz rozšířit?
Současný model plně vyhovuje a je
z prostorových a časových důvodů náročné
ho dále rozšiřovat, ale do budoucna uvažuji
o novém kurzu základů malby a kresby.
Myslím, že by to bylo další zajímavé téma pro
chabařovické občany, kde by si mohli zkusit
jaké to je, stát u malířského stojanu a držet
v ruce štětec nebo uhel. Uvidíme, na co se
můžeme těšit.
Děkuji za rozhovor.
Zbyněk Tichý
zastupitel města

Co nás čeká v MŠ na jaře
V novém roce si plánovaných akcí na leden
a únor 2022 děti ani paní uč. mnoho neužily.
Trápila nás omezení vyplývající ze zhoršené
epidemiologické situace a z doporučení
KHS jsme museli i na čas uzavřít celou MŠ.
Několikrát odpadlo objednané divadelní
představení a předškoláci, kteří se těšili,
že navštíví se svými vyrobenými dárečky
babičky a dědečky v Domě pokojného
stáří sv. Ludmily, si musí počkat až na jaro.
Doufáme, že se po jarních prázdninách
sejdeme
všichni
na
„Masopustním
karnevalu“, který má proběhnout ve školce
poslední únorový den.
Vzhledem k postupnému rozvolňování
epidemiologických opatření se budou moci
nejstarší děti ze třídy Berušek
počátkem března podívat do první
třídy ZŠ, aby si udělaly představu
o tom, co je v dubnu u zápisu,
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a v září při nástupu do „velké školy“, čeká.
V polovině března snad už přivítáme
ve
školce
divadlo
Krabice
Teplice
s pohádkou „Kde je ten ježek?“ a 22. 3. se
budou děti fotografovat na téma „Jaro“.
29. března se pak sejdeme ve školce všichni
v zeleném oblečení a oslavíme příchod
jara dalším barevným dnem plným her a to
„Travičkovým“.
V dubnu před Velikonocemi si předškoláci
připraví vystoupení na Velikonoční jarmark
v KD Zátiší a všichni si na konci dubna
zařádíme na „Čarodějnickém reji“. Také pro
děti plánujeme výlet.
Bude-li epidemiologická situace příznivá,
budeme moci po dvou letech konečně při
zápisu do MŠ osobně přivítat nové děti

a jejich rodiče. V předchozích dvou letech
jsme museli dle protiepidemiologických
opatření a vládních nařízení provádět zápis
dětí do MŠ tzv. „distančním způsobem“, tedy
bez osobní přítomnosti zájemců o docházku
dětí do MŠ.
Zápis do MŠ proběhne v těchto dnech:
v úterý 10. 5. 2022 v odpoledních hodinách
od 12.30 do 16.30 hodin a ve středu 11. 5.
2022 v dopolední hodinách od 8.30 do 11.30
hodin. Více informací o zápisu do MŠ
naleznete v druhé polovině měsíce března
na internetových stránkách školky.
Držte nám palce, ať tedy letos prožijeme
nastávající
jarní
měsíce
ve
zdraví
a s úsměvem.
Kolektiv
MŠ Chabařovice

Sněhový den
„Sněží, sněží, mráz kolem běží, …“ zpívaly
děti v naší mateřské škole tuto známou
oblíbenou píseň i na konci ledna, kdy u nás
ve školce proběhl „Sněhový den“.
Na tento den jsme měli za úkol se všichni,
jak děti, tak i pedagogický personál,
obléct tematicky do bílého oblečení, které
připomíná sněhuláky, vločky nebo sníh.
Náš „Sněhový den“ začal zvesela, a to
tak, že jsme si s dětmi povídali o tom,
co v tomto zimním období děláme a co
se děje s přírodou. Dále děti sledovaly
změnu skupenství vody, proměnu ledu zpět
ve vodu, předváděly pantomimu na téma
zimní sporty – připomněli jsme jim i ZOH,
nevyhnuly se také výtvarným a pracovním
činnostem, jako byla například výroba
sněhuláků z ruliček od toaletních papírů,
která děti velmi bavila.

A i když nám počasí nepřálo a sněhu jsme
se s dětmi nedočkali, tak nesměla chybět
pořádná „koulovačka“, a to ze zmuchlaných
papírů, které připomínaly sněhové koule.
Každá třída měla vymyšleno spoustu aktivit
a soutěží pro děti, které jsme si společně
užili.
Kolektiv
MŠ Chabařovice

Vesmír
V únoru proběhl v naší školce v rámci
školního vzdělávacího programu „Vesmírný
týden“.
Děti ve všech třídách byly seznámeny
se základními vesmírnými zákonitostmi,
názvy, velikostí, pohyby planet a dalších
vesmírných těles, s vlivem Slunce a Měsíce
na naši planetu Zemi, vyslechly si příběh
o „Mléčné dráze“. Získaly povědomí
o letech kosmonautů do vesmíru, jejich
výcviku, stavu beztíže, či nutném vybavení
(skafandry, kyslíkové přístroje, spánek,
stravování a cvičení ve vesmíru…).
Při hrách a činnostech mohly děti
rozvíjet vlastní fantazii a představivost.
Děti se seznamovaly s tímto zajímavým
tématem různými formami: velmi pestrým
a
kvalitním
obrazovým
materiálem,
prostorovými pomůckami, prohlížením
knih a encyklopedií nebo třeba sledováním

pořadů o vesmíru na interaktivní tabuli.
Nezastupitelnou a jedinečnou formou
poznávání byla samozřejmě hra a také
samostatné tvoření dětí. Děti vyráběly
prostorové modely raket, malovaly vesmír
pomocí netradičních výtvarných technik,
stříhaly, lepily, pracovaly s modelínou
a podílely se na výzdobě svých tříd a chodeb
v MŠ.

Děti získané znalosti uplatňovaly při
každodenních hrách a rozhovorech. Všechny
paní učitelky se shodly, že děti téma velmi
zajímalo a společně s dětmi se těší na další
společné akce a tvoření.
Kolektiv
MŠ Chabařovice

V rámci tématu se děti učily básničky,
písničky a pohybové hry. Rády si zkoušely
práci kosmonauta v modelu rakety, který
vyrobila jedna z paní učitelek z velkého
kartónu, který vyzdobila a doplnila panely
se všemi potřebnými tlačítky. Důkazem
toho, že děti téma zaujalo, bylo i to, že
si samy postavily raketu z molitanových
kostek a doplnily ji o různé „přístroje“vysílačky, kabely, motory, páčky a volanty.
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Druhé pololetí v základní umělecké škole
Začátek druhého pololetí školního roku se
v základní umělecké škole nese v duchu
soutěžním. Naše škola pořádá tři okresní
kola soutěží základních uměleckých škol
vyhlášených
ministerstvem
školství
a tělovýchovy. Hostíme soutěž bicích
nástrojů, dechových nástrojů a přehlídku
tanečního oboru. Všech vyjmenovaných
soutěží se účastní i naši žáci. Kromě
příležitosti zahrát si před odbornou
porotou, zasoutěžit si a něco vyhrát,
je to pro žáky i výjimečná příležitost
slyšet a vidět žáky ostatních základních
uměleckých škol z okresu. Ti nejlepší žáci
mají šanci postoupit do krajských kol
a následně do celostátního kola.

nebo veřejný prostor. I v tuto dobu zdobí
díla výtvarného oboru chodby naší školy
a obrázky se průběžně obnovují.

Taneční přehlídka se koná v kinosále
Kulturního domu Ústí nad Labem a sjedou
se na ni tanečníci z našeho okresu,
z okresu Litoměřice a Děčín. Pozvání
do odborné poroty přijal dlouholetý sólista
Severočeského divadla opery a baletu,
choreograf, pedagog a baletní mistr
Vladimír Gončarov, což bude pro soutěžící
jistě velkým zážitkem.

Srdečně zveme chabařovické občany
na některý z našich koncertů nebo
vystoupení. Za zmínku určitě stojí
učitelský koncert 30. 3., absolventský
koncert žáků hudebního oboru 4. 5. vždy
od 17:00 v koncertním sále ZUŠ, Chlumecký
velikonoční jarmark 9. 4. na náměstí
v Chlumci a i další akce. Kompletní kalendář
akcí najdete na webových stránkách školy,
kde v této sekci můžete nově shlédnout
záznamy z některých koncertů a vystoupení.

V lednu a únoru jsme uskutečnili několik
koncertů. Jednalo se především o koncerty
pro rodiče, aby viděli práci svých dětí a žáci
si užili trochu veřejného vystupování.
Vzhledem k uvolňující se situaci kolem
covidu se nyní chystáme na několik
veřejných vystoupení. Taneční obor čekají
plesová vystoupení a orchestr Chabakus
se představí na „Chlumeckém velikonočním
jarmarku“.
Kromě soutěží a vystoupení se snažíme
žákům poskytnout i zajímavé zážitky
a provádět je výukou rozlišnými způsoby.
Proto jsme opět organizovali výlet, tentokrát
pro 20 žáků do Prahy do Národního muzea
na výstavu „Čeští skladatelé“. Děti strávily
dopoledne v doprovodu dvou lektorek,
které jim barvitě okomentovaly zajímavě
ztvárněnou výstavu. Následně se děti
podívaly do kopule, odkud je krásný výhled
na Prahu a z ptačí perspektivy si vybraly,
do kterého fastfoodu půjdou na oběd.
Výtvarný obor se chystá na výstavu, která
by měla proběhnout v jarních měsících
v prostorách školy. V jednání je i větší sál
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Taneční obor se již tradičně zapojuje
do účasti na mnohých soutěžích. 8. ledna
byly žákyně na soutěži Best world dance
groupe v Praze, kde obdržely několik prvních
a druhých míst, tři poháry a dva granty
v hodnotě 1000 euro na taneční festival
do Pařížského Disneylandu a na výletní
loď do Středozemního moře. Nyní se
část tanečního oboru chystá na okresní
kolo soutěže tanečních oborů ZUŠ, část
na vystoupení pro rodiče a všichni na jednu
z jarních pohárových soutěží.

Táňa Karešová
ředitelka ZUŠ Chabařovice

Napotřetí to vyšlo!
Ani dvakrát odložený termín oblíbeného
Winter Milada Runu neodradil závodníky,
kterých se první únorovou sobotu sešlo
téměř 450. Zázemí ve sportovní hale
v Chabařovicích hostilo už od dopoledních
hodin velké množství dětských závodníků.
V příjemných 5 °C, za občasného sluníčka se
na start postavilo kolem stovky soutěžících.
Mladší závodníci absolvovali trať 500
metrů, ti starší 1 km. Odměnou pro všechny
byla účastnická medaile, kterou jim v cíli
nasadili na krk klauni. Pořadatelé ani letos
nemění množství dětských kategorií, takže
na stupně vítězů se dostala opravdu velká
spousta malých závodníků, kteří obdrželi
puntíkaté krabice s cenami od Olympia
Teplice.
V pravé poledne odstartoval hlavní závod
na 12,5 kilometrů vedoucí kolem celého
jezera Milada. Vítězný čas z minulého ročníku
od Aleše Filingra překonán ale nebyl. Ondřej
Čadek si doběhl pro prvenství na Winter
Milada Run 2022 v čase o půl minuty horším,
44:40. Druhé místo v absolutním pořadí
vybojoval Stanislav Dvořák v čase 45:55, třetí
finišoval triatlonista Jakub Langhammer
za 46:24. V ženách potvrdila roli favoritky
Anežka Křížová, která s přehledem zvítězila
s více jak dvouminutovým náskokem
za 50:18. Další ženy v pořadí byly Martina
Mikulicová a Míša Luňáčková, které mezi
sebou neměly rozestup větší jak dvacet
sekund. Všichni ocenění na stupních vítězů
dostali hodnotné poukázky od Globusu
a Decatlonu, také broušené trofeje a ceny
od partnerů seriálu.
Na trati 5,3 kilometrů vyhrál pravidelný
účastník seriálu Honza Karko z AC Česká Lípa,
který utekl druhému Robertu Peppernému
o více než půl minuty. Třetí místo pak obsadil
triatlonista Václav Chadim, který zde běžel
poprvé. Toho ještě stihla předběhnout
první žena, jasná favoritka, Jana Pekařová
z TJ Turnov. Druhá v pořadí doběhla Míša

Čípová z Rozběháme Ústí a třetí potom
Marcela Butalová z Lovosic.
Po sečtení bodů za loňský ročník celé Milada
Tour 2021 byli známi i absolutní vítězové
mezi muži a ženami. Cenu si přebrali
z rukou běžecké ikony Bedřišky Kulhavé.
V mužské kategorii byl na prvním místě Jan
Moravík z České Lípy, druhé místo patřilo
Václavu Hladíkovi z Provodína a třetí pak
Bohuslavu Plachému z Hošťka Run Týmu.
V ženské kategorii se povedla obhajoba
titulu Jamajce Sobecké Halířové, za ní
skončila nastávající trojnásobná maminka
Tereza Černecká-Hnízdilová – obě z Happy
Loop teamu. Bronzovou pozici brala Jana
Ponrtová z Jupiter Vat.

7. 5. oblíbený Cyklozávod Milada, který bude
mít jubilejní 15. ročník. V měsíčním sledu,
a to 4. 6., bude následovat největší běžecká
akce v kraji – Milada Run, která je populární
také pro velký počet doprovodných akcí,
zvláště pro děti. Na poslední měsíc roku
2022 pořadatelé naplánovali Winter Milada
Run, který se uskuteční 10. 12. Na všech
akcích je samozřejmostí kovová účastnická
medaile pro všechny závodníky, možnost
zakoupení
funkčního
trička
závodu
a překvapením bude vzhled nových trofejí
pro oceněné na prvních třech místech.

V týmové soutěži opět kraloval Happy Loop
a obhájil tak loňské prvenství. Druzí byli
1. na startu a třetí potom HC Biolit.

Pořadatelé samozřejmě slibují i další
překvapení,
která
budou
postupně
odkrývat. Proto nepromeškejte své místo
na startu, registrujte se včas za výhodnou
cenu a připojte se ke stovkám sportujících
lidí, kteří pomáhají rozhýbat sportovní dění
v kraji.

I v sezóně 2022 bude Milada Tour pokračovat
sérií svých tří závodů. Jako první proběhne

Michal Neustupa
ředitel závodů
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Marie Anna z a na Furtenburgu, velká
mecenáška města Chabařovice
Výročí 270 let od jejího narození
Asi jste si na hřbitově v Chabařovicích všimli
opraveného náhrobku s erbem a jménem
Anna von und zu Furtenburg, spolu
s osobními daty, vymezujícími její život,
a stručným konstatováním: „Wohltätig in
ihrem Leben, vorzüglich in ihren letzten
Lebenslagen, bleibt sie unvergesslich den
Bewohnern in Karbitz“, což se dá česky
vyjádřit, „prospěšná ve svém životě,
zvláště ve svých posledních životních
krocích, zůstává pro obyvatele Chabařovic
nezapomenutelná“. Takto chabařovičtí
měšťané svým následovníkům stále
připomínají úctyhodné skutky jedné ženy.
Kdo a jaká byla Anna z Furtenburgu? Ještě
je zapotřebí dodat, že první jméno Marie,
je po kmotře, až druhé jméno se stávalo
jménem nositele. Proto je na náhrobku
Anna.
Anna z a na Furtenburgu se narodila
v lednu 1752 v Praze v domě Furtenburgů,
pokřtěna byla 22. ledna 1752 v kostele sv.
Jindřicha na Novém Městě Pražském. Jejími
rodiči byli Josef Antonín svobodný pán
z a na Furtenburgu a urozená paní Terezie.
Celým jménem byla pokřtěna Marie Anna
Josefa Františka de Paula. O jejím životě
moc nevíme. Zakončila jej v Chabařovicích
29. srpna 1825 v čp. 12 na vyčerpání
po dlouhodobé plicní nemoci v necelých 74
letech. 31. srpna byla pochována na pravé
straně druhé části chabařovického hřbitova
do hrobu při zdi.
Anna nebyla nikdy vdaná. Kdy a proč se
dostala do Chabařovic, nevíme. Snad
byla důvodem jejího pobytu zde služba
jejich bratrů katolické církvi v nedalekých
Skoroticích. Jeden z jejích bratrů, Josef
František, magister filosofie a bakalář
teologie, byl od 15. května 1779 až do své
smrti v roce 1824 farářem na farnosti
ve Skoroticích. Svěcení získal v květnu
roku 1770. Farář Josef Ritter von und zu
Furtenburg (Josef Eques de Furtenburg),
se narodil v říjnu 1745 v Praze, pokřtěn byl
8. října 1745 ve stejném kostele jako sestra
a zemřel ve Skoroticích na faře 16. května
1824 ve věku 80 let. I on byl vyčerpán
po dlouhodobé plicní vodnatelnosti.
Jeho sestra nechala zhotovit náhrobek
s rodovým znakem na skorotickém
hřbitově, kde byl pochován 19. května
1824 a rovněž tak i kamennou desku vedle
sakristie ve skorotickém kostele, kde mimo
rodového znaku Furtenburgů, stojí
i poznámka: „Vyhotoveno od jeho
sestry Anny z a na Furtenburgu“.
V současnosti je mezi dvěma
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branami při vnitřním líci zdi okolo
Skorotického kostela několik klasicistních
náhrobků. Většina je zachována v torzu,
pouze erbovní náhrobek faráře rytíře von
Furtenburga z roku 1825 má poškozenu jen
římsu, kterou je nahoře zakončen. Josefovu
činnost v počátcích na farnosti dosvědčuje
12. 6. 1779 zápis o inventuře předmětů
v kostele ve Skoroticích a ve filiálních
kostelích ve Všebořicích a v Arnultovicích
v pamětní knize fary ve Skoroticích, který
stvrdil svým podpisem a pečetí - Josephus
Franciscus Eques de et a Furtenburg, místní
farář.

Foto: Podpis a pečeť s rodovým znakem faráře
Josefa z Furtenburgu ve Skoroticích, foto autorka

I druhý bratr se ocitl ve skorotické farnosti.
Farář Antonius Eques de et a Furtenburg
narozený 11. října 1756 v Praze, (vysvěcen
na kněze 1781) zde pobýval od 26. dubna
1781 do roku 1787 jako kaplan, a v letech
1788–1790 je kaplanem v Trmicích. Poté
přešel na farnost do Mělníka, 1795 je zde
kaplanem, 1799 se stal děkanem a v roce
1810 okrskovým vikářem. V roce 1813 odchází
jako děkan do Chorušic, navíc si stále
udržel titul okrskového vikáře. V Mělníce
byl vyznamenán titulem konsistoriálního
rady, což byla ale čestná funkce. Zemřel
5. prosince 1826 v Chorušicích, i on měl
problém s jakousi nemocí plic.
Ve své závěti z března roku 1825 Anna
zřídila nadaci, která byla určena na zřízení
nemocnice a chudobince a na podporu
chudinského fondu. Přímo odkázala městu
1400 zl. na stavbu chudobince a nemocnice,
město použilo peníze až později. Základem
nadace byl podíl 1000 zlatých z rodinného
majetku, příjmy z obligace a 400
zlatých z jistého narovnání, ujednaného
z neupřesněného obchodu, které bylo
určeno na splátku výpadku výdajů.
Mimochodem narovnání bylo uzavřeno
s jistým „Židem ze Sobědruh“.
Stavba domu pro chudé a nemocné byla
zahájena v roce 1870 (1868) u kaple sv. Jana.
V nadačním fondu Anny z Furtenburgu se
naspořila již dostačující suma, odpovídající
nákladům na stavbu. Stavitelem domu

byl H. Anton Ritschel z Předlic. Dům, který
dostal čp. 145, dokončil v roce 1871 za sumu
6760 zlatých.
Jednalo o patrový dům,
kde se v přízemí kromě bytu domovníka
nalézaly čtyři místnosti pro chudé. Patro
nabízelo šest místností pro nemocné.
Jednalo se o první a jedinou nemocnici
v Chabařovicích. V městské nemocnici
začali pracovat lékaři. Za života Anny
působil v Chabařovicích městský chirurg
Josef Ratschka, důvěryhodná osobnost,
který ručil za správnost a srozumitelnost
Anniny poslední vůle a Anna mu odkázala
80 zlatých.
V 70. letech 19. století je hlavním lékařem
Eduard Freund, a jeho kolegové Franz Roybar
a Adalbert Effenberger. V roce 1885 působil
jako městský lékař stále Eduard Freund
a lékař Heinrich Mattausch, v městské
nemocnici a chudobinci lékař Eduard
Freund, správce Karl Tröster, hlavní účetní
Josef Haschke a domovník Franz Schröter.
Doktor Freund byl židovského náboženství
a většinu života prožil v Chabařovicích. I jeho
syn pracoval v Chabařovicích jako lékař,
dcera Marianna, provdaná za MUDr. Otto
Vogela zahynula v roce 1943 v Terezíně.
Jaká vlastně mohla být paní Anna?
Zámožná žena, která svůj majetek nabyla
dědickým podílem z rodového majetku,
ale zároveň velice solidární s trpícími,
všímavá ke svému okolí. Dlouhých třicet let
měla jednu služebnou Johannu Zillerovou,
jistě se stala její důvěrnicí a přítelkyní.
Odkázala jí některé zařízení, které podědila
z domácnosti svého bratra Josefa a zároveň
jí předala 200 zlatých od bratra a ze svého
majetku Johanně odkázala 1000 zlatých
společně se 100 zlatými pro sestru Anna
Zillerovou. O její praktičnosti svědčí, že
zajištění právě těch záležitostí kolem financí
pro služebnou, svěřila do rukou odpovědné
osoby. Zvolila si pan Wenzla Hölzela,
tehdejšího ředitele vrchnostenského úřadu
v Krásném Březně. Věděla, že za odměnu se
lépe pracuje, proto mu odkázala, odvolávaje
se i na přátelství, 100 zlatých.
Nesporně byla velice zbožná. Péči o duši
svou, ale i svých zemřelých sourozenců
a rodičů, svěřila do rukou kaplana, jehož
zajistila stálým platem, vyplývajícím
z nadace, jejíž podíl 200 zlatých vymezila
kaplanovi, a přála si, aby sloužil svatou mši
každý týden. Chtěla se zapsat do paměti
chudých právě dnem svého pohřbu?
Odkázala na tuto chvíli všem chabařovickým
chudým, i chudým ve skorotické farnosti

100 zlatých. S datem jejího úmrtí, a to každý
rok, měla být spojena i další štědrost. 1 zlatý
každému chudému, ovšem pod podmínkou,
že se budou modlit růženec za ní a její
rodiče a sourozence na toto výročí. Zajistila
tak jejich návštěvu kostela i z toho důvodu,
že pan farář jim navíc čtyřikrát do roka
rozdával jeden zlatý. Celkem tyto drobné
tvořily ročně 200 zlatých. Paní Anna zůstala
svobodná, neměla děti. Možná protože
jí nebyly dopřány, myslela na druhé.
Postarala se, aby chudí školáci dostávali
příspěvek na kabátky a kalhoty, společně
s příspěvkem 5 zlatých na invalidní fond.
Tato vnímavá žena viděla potřebnost pomoci
chudým, chudým dětem a nemocným. Do její
pozornosti se dostala i chudá Veronika
Moheinová ze Skorotic, které odkázala 50
zlatých. Dnes již nezjistíme, čím si přízeň
paní Anny zasloužila.
Kdo byla rodina Furtenburgů? Anna ve svém
testamentu zmiňuje bratra Franze, kterému
odkazuje 1000 zlatých, jeho dceři Antonii
provdané Mündel rovněž 1000 zlatých. Výše
zmiňovanému bratru Antonovi v Chorušicích
1000 zlatých, ani nezapomíná dvěma sty
zlatými na bratrance Aloise Mittera, aktuára
v Březně. Rodina bratra Franze s dcerou
Antonií (provdanou Mündl) je pokračováním
tohoto pražského rytířského rodu. Franz byl
správcem dominia benediktinů v Polici nad
Metují. Manžel dcery Antonie (zemřela 1878),
Franz Mundl, byl vrchní na panství hraběte
Černína v Jindřichově Hradci. Císařský
adresář uvádí pražské Furtenburgy jako
rytířskou rodinu, k roku 1787 Josefa Antona
s třemi syny (otec a bratři Anny) a Franze von
Furtenburg (narozen 1745 a jeho matka je
kmotrou Anny – teta). Franz sloužil v armádě

a dál žil jako penzionovaný poručík v Praze,
měl 2 dcery. Heinrich von Kadich, německý
dvorní rada, správní úředník, genealog
a heraldik řadí Furtenburgy mezi moravskou
šlechtu. Už v 17. století je najdeme v okolí
olomouckého biskupa Karla LichtensteinaCastelcorna (1624 – 1695), Seyfried Adolph
von Furtenburg je tehdy majitel panství
Želeč. Furtenburgové byli od roku 1581
erbovní šlechtou, původně nesli jméno
Furth a patřili mezi vídeňské měšťany.
K polepšení znaku došlo 1608 a zároveň
získali predikát „von Furtenburg“, kdy již
mnozí sloužili ve dvorních funkcích. Rodina
se rozvětvila do Slezska a na Moravu.

V Archivu města Ústí nad Labem se nachází
Annin testament, ve fondu skorotické
fary pamětní knihy, v Archivu hl. města
Prahy v matrikách nalezneme pražské
Furtenburgy, z literatury můžeme uvést G.
Simon, Geschichte der Stadt Karbitz und
ihrer Umgebung, Chabařovice 1922 nebo
Heinrich von Kadich a Conrad Blažek,
Der Mährische Adel, Norimberk 1899, F.
K. Wissgril, Schauplatz des landsässigen
Nieder-Oesterreichischen Adels, sv. 3, Vídeň
1797.

Foto: Náhrobek Anny z a na Furtenburgu,
hřbitov Chabařovice, foto Karel Prošek

Foto: Náhrobek faráře Josefa z Furtenburgu
ve Skoroticích, zeď okolo kostela ve Skoroticích,
foto autorka

Věra Hladíková
zástupce ředitele Archivu města Ústí n. L.

Informace kulturní komise o akcích
v Chabařovicích
Jsem moc ráda, že dochází k rozvolňování
protiepidemických opatření, a můžeme
vám, snad již s jistotou, nabídnout termíny
kulturních akcí v Chabařovicích.

na Silvestra překrásný ohňostroj. Bylo
úžasné vidět, kolik obyvatel z Chabařovic
vyšlo o půlnoci ven, a ohňostroj sledovali.
Moc vám všem děkujeme za účast.

23. 4. 2022 - ples města Chabařovice, KD
Zátiší
29. 4. 2022
koupaliště

pálení

čarodějnic,

Nejprve ale k těm, které jsme museli zrušit
z důvodu opatření nařízených vládou.
V prosinci jsme se všichni těšili na program
připravený k rozsvícení vánočního stromu
a na ohňostroj. Bohužel tato akce byla
zrušena právě z důvodu opatření nařízených
vládou. Ze stejných důvodů byl zrušen
i Silvestr v Zátiší (limit byl 50 lidí včetně
kapely, personálu a hostů).

No a co nás čeká v roce 2022:

30. 4. 2022
Roudníky

pálení

čarodějnic,

Protože jsme vás nechtěli připravit
úplně o všechno, tak jsme ve spolupráci
s
chabařovickými
hasiči
připravili

20. 3. 2022 - maškarní pro děti, KD Zátiší
26. 3. 2022- ples sportovců, KD Zátiší
2. 4. 2022 - ples rybářů, KD Zátiší
2. 4.2022 - předvelikonoční výtvarná
dílna, KC Roudníky
9. 4. 2022 - velikonoční jarmark, KD Zátiší
9. 4. 2022 - velikonoční tancovačka, KC
Roudníky

Informace o akcích budou vždy zveřejněny
na obvyklých plakátovacích plochách
a webových stránkách města.
Na všechny akce jste srdečně zváni a těšíme
se na Vás
Jitka Chládková
předsedkyně Kulturní komise města
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Místo Milady byl kdysi Lom Chabařovice.
Z uhlí měl nechat Hitler vyrábět máslo
Kdysi se tam těžilo kvalitní hnědé uhlí, teď
je tam jezero Milada, které patří k největším
v zemi. Řeč je o Lomu Chabařovice u Ústí
nad Labem. (LCH)
„Chabařovické uhlí se vyznačuje nejnižším
obsahem síry v sušině v ČR a má nejnižší
obsah karcinogenů. Ostatní hnědouhelná
ložiska mají zhruba 3x větší parametry,“
říká inženýr Stanislav Sochocký, který těžbě
zasvětil většinu svého pracovního života.
Na dole začal tzv. u lopaty v roce 1965, poté
zastával funkce štajgra, vedoucího výroby,
ředitele dolu a nakonec dělal výrobního
náměstka Palivového kombinátu.
„V roce 1935 bylo severočeské uhlí
otestováno v Německu s velmi dobrými
výsledky. Škoda uhlí pálit, velmi důležitá
energetická surovina. Po okupaci pohraničí
Němci postavili v roce 1939 v Záluží u Mostu
chemickou rafinerii na výrobu syntetického
(leteckého) benzínu. Říkalo se, že Hitler
vyrábí v Záluží z uhlí i máslo,“ dodal.
Práce na LCH se datují do roku 1976.
„Technologické zařízení pro LCH bylo
smontována pro tyto účely v roce 1975
zřízeném montážním místě, na katastru
bývalé obce Zalužany. Dosluhující velkostroje
přešly po vlastní ose z Dolu Antonína
Zápotockého (DAZ) na LCH. Při tomto přesunu
byla zároveň vytěžena uhelná pánvička pod
obcí Žichlice. Po rozvinutí porubní fronty
LCH na délku 3,5 km byl postup přesměrován
na sever, ve směru na Chabařovice,“ uvedl
Sochocký.
V prostoru Trmic byla vybudována třídírna
a uhelné prádlo, kde bylo uhlí tříděno,
zhodnocováno a část přeposílána lanopás.
dopravníkem na třídírnu DAZ pro TPÚ, ale
i pro nakládku na železniční vagony.
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Foto: Stanislav Sochocký, chabařovický
patriot a amatérský historik,
publicista a podnikatel

„V Trmicích byla také zajišťována nakládka
na železniční vagony. V čase inverzních
situací bylo velmi kvalitní chabařovické uhlí
rovněž dle dispozic Uhlozbytu odesíláno
do míst s větším výskytem znečištěného
ovzduší,“ vysvětlil.
Těžba uhlí byla na LCH ukončena v dubnu
1997, poslední těžební den skrývky byl 17.
3. 2000. „Poté byla těžební technologie
zlikvidována sešrotováním, nebo rozebrána
a přepravena do dolů v Bílině a Mostě,“ sdělil
chabařovický patriot.
Na LCH bylo docilováno ročních výkonů:
skrývka 17 mil. m/3, uhlí 5 milionů tun.
Následná rekultivace dolu na jezero byla
rozdělena na jednotlivé plochy, které byly
řešeny samostatně jak projekčně, tak
i proveditelně. Nechybělo moc a jezero se
nejmenoval tak, jak se jmenuje.
„Název jezera doznal změn. Původní již zažitý
název Jezero Chabařovice byl změněn tak, aby
se v něm nevyskytovalo písmeno „ř“, které
dělá problémy cizincům. Historické místní
doly nesly hlavně libozvučná ženská jména,
jako Elisabeth, Julie, Anna, Olga, Margarete,
Kateřina, ale i dvě Milady. Nakonec
zvítězila Milada,“ vysvětlil Sochocký, který
je autorem několika přednášek o těžbě,
písemně zmapoval historii dolování uhlí
a také vytvořil v přízemí staré radnice
v Chabařovicích muzeum hornictví.
Martin Košťál, Ústecký deník
převzato se souhlasem autora

Pérák. Mýtus nebo skutečnost?
Muž v dlouhém černém plášti, s maskou
čerta – koně – jestřába – každý to viděl
a popisoval jinak – na obličeji, s ocelovými
pružinami na nohách a s očima, které rudě
svítily do tmy.
Br – musel to být opravdu fešák!
Odkud se vůbec vzal? Kdo ho stvořil?
Fantazie lidí, aby se měli čím utěšovat
a povzbuzovat v těžkých dobách okupace
– něco jako Zorro mstitel, statečně bojující
proti hrůzám nacismu?
Snad, ale on prý skutečně existoval
a skutečně Němcům zatápěl, kde mohl, a byl
v tom tak úspěšný, že se rozzuření okupanti
rozhodli na něj uspořádat doslova štvanici
– pak další a ještě další – nikdy ho však
nechytili!
Nebo k nám ten nepolapitelný přízrak přišel
z Anglie – z Londýna – kde ho již počátkem
sedmnáctého století zahlédly stovky
lidí, jak na svých pružinách přeskakuje
pole, lesy, domy, údolí, jak se prochází
po střechách domů a pak na nich, schován
za komínem, juká na nebohou oběť? Pokud
je na tomhle vyprávění z knihy Svět záhad
a tajemství něco pravdy, musela být v té
době v Londýně kritická nouze o kominíky.
Ale ať už k nám přišel třeba z Marsu, dalo
by se čekat, že po skončení války zmizí tak
náhle, jako se objevil, jenomže člověk míní
a Pérák mění – a to bohužel k horšímu!
Jestliže byl za války vzýván jako spravedlivý
mstitel, tak po válce se z něho stal obyčejný
násilník libující si ve strašení a přepadávání
žen. A že teda strašil pořádně. Velká města,
jako například Praha, Kladno, Pardubice,
Most, by mohla vyprávět a svědectví lidí,
kteří s Pérákem měli „tu čest“ dokáží ještě
i dnes vyvolat pocit mrazení v zádech. Ono
taky vidět, jak děsivý přízrak přeskakuje
jedoucí vlak, slyšet jeho kvílivý řev – děkuji,
nechci!
Skákající fenomén časem nepohrdl ani
menšími městečky, a tak se stalo, že se
v ohnisku jeho zájmu ocitly i Chabařovice.
Podle informačního šumu z té doby by se
tato „pérákovská éra“ klidně mohla nazývat
érou strachu.
Báli se totiž všichni – děti, dospělí,
a dokonce i zvířata!
My děti jsme z toho všeho měly oči navrch
hlavy a náš strach byl o to větší, že jsme
v Péráka upřímně věřily. Byl přece – na rozdíl
od pohádkových strašidel, čarodějnic
a čertů – nebezpečně blízko, takže jít někam
samy? Ani omylem, dokonce i na záchod
jsme musely mít doprovod. No a pokud šlo
o dospělé – na vyslance z pekel sice nevěřili,
ale že by jejich víra byla bůhvíjak silná, to
teda nehrozilo.
Něco se totiž v chabařovických uličkách
pohybovalo, něco, co dokázalo hravě
přeskočit plot – vrata – zeď…A když se
k tomu ještě připočte, že se jednalo o zeď
hřbitovní…

Proč si ji Pérák tak oblíbil? Co ho
spojovalo s hřbitovem? Opatrná šeptanda
naznačovala, že prý si někde v temném
stínu hrobů zřídil stanoviště, odkud se pak
každý den s rudě planoucíma očima vydával
na lov.
Tak tohle by vyděsilo i myši v příkopu!
Některé pamětnice Pérákova řádění ještě
žijí a dnes již s úsměvem vzpomínají, jak se
tenkrát bály jít do práce – z práce – nebo jen
tak na procházku, protože střetnout se s tou
obludou a pohlédnout jí do tváře…
Jedné z nich se to stalo, a i když na ni Pérák
nezaútočil, trvalo prý dlouho, než se zbavila
nočních můr a děsivých vidin.
„A proč jste tedy kolem toho hřbitova šla?“
zajímala jsem se. „Ta cesta přece byla tabu,
všichni se jí vyhýbali a do Vyklic, dnes již
neexistující obce, chodili raději po silnici
než příjemnou alejní zkratkou, a vy…“
„Víte, že už ani nevím?“ usmála se i přes
vysoké stáří stále ještě hezky vypadající
žena sedící naproti mně. „Snad jsem si
sama sobě chtěla něco dokázat, snad jsem
tomu strašidlu chtěla strhnout masku
a na vlastní oči se přesvědčit, že pod ní
není žádný kníže pekel, ale docela obyčejný
smrtelník…“ na chvíli se odmlčela a pak tiše
dodala: „Chcete vědět, co na tom setkání
bylo nejhorší? Co mě tehdy nejvíc vyděsilo?
Že můj pes – Bojar – kterého jsem si jako
spolehlivého obranáře vzala s sebou, selhal
na celé čáře. No jen si představte, vlčák,
který se nikdy ničeho nebál, se najednou
celý roztřesený tiskne k mým nohám
a zoufale kňučí…tušil snad, že tentokrát by
mu jeho síla a odvaha nebyla nic platná?
Chytrej pejsek!
Silnější pohlaví si pochopitelně ze strachu
žen a vůbec všeho okolo Péráka dělalo
šoufky a prý kdyby ten skákající vycmrndlík
zaútočil na ně, to by panečku koukal. Až by
s ním skončili, mohl by být rád, kdyby mu
zůstalo alespoň to prostřední péro.
Podobné hlášky však byly slyšet pouze
v hospodě, u piva se toho nakecá, ale když
potom dojde na lámání chleba…
Jistý pracovník bývalé Ocelárny – jméno
zveřejnit nechtěl, takže mu říkejme třeba
Ferda – se jednou v létě vracel z odpolední
směny a když se na chvíli zastavil, aby si
zapálil cigaretu, koutkem oka postřehl
jakýsi pohyb. Podíval se pozorněji a málem
ho trefilo. Z nedaleké houštiny na něj totiž
zasvítily oči – krvavě rudé oči – obrovské,
nenávistné, děsivé…
Chvíli se nemohl ani pohnout, ale opravdu
jenom chvíli, pak se mu nohy naštěstí
vzpamatovaly a rychlost, jakou dokázaly
vyvinout, by mu prý – jak se později
pochlubil – záviděl i samotný Zátopek. A to
ještě musel utíkat – hm – s podělanými
kalhotami. S tím se sice nepochlubil,
ale že mu v té hrůzostrašné chvíli zadní
svěrač vypověděl poslušnost, o tom nikdo
nepochyboval.

Ilustrační foto: Petr Janeček,
Černá sanitka

Lidem spíš bylo divné, že Pérák adepta
na mistra světa v běhu nedohonil. I když
Ferda určitě letěl jak namydlený blesk, nad
ocelovými pružinami vyhrát nemohl, to dá
rozum. Ferdovi kamarádi však okamžitě jako
jeden muž povstali a nechali se slyšet, že
v tom žádná záhada není – buďto prý měl
skákající opičák pružiny v opravě, nebo ho
od pronásledování odradila nelibá vůně
od prchajícího se linoucí.
Ferda se vždycky k jejich hlasitému smíchu
ochotně přidal, jisto však je, že od té doby
už nikdy z práce pěšky domů nešel.
Blízkých setkání chabařovických občanů
s Pérákem bylo určitě víc, ale ne každý
s nimi dokázal vyjít na světlo, ne každý
dokázal přiznat, že podlehl – i když třeba jen
na chvíli – strachu z neznáma…z temných
sil…
Naštěstí, jak šel čas, záhadné zjevení se
objevovalo stále méně a méně, až nakonec
zmizelo úplně a zůstala po něm jenom nová
pověst česká, že kdysi v našem městečku
existoval přízrak zvaný Pérák.
Mýtus nebo skutečnost?
Dohadů byla spousta a nejvíc hlasů získal
názor, že si na skákající strašidlo zahrál
někdo, kdo to neměl v hlavě tak úplně
v pořádku – prostě magor!
Tak jo, ale stejně mi přišlo líto, že by
chabařovická legenda měla mít tak prozaické
vysvětlení,
že
zbaběle
kapitulovala
a ustoupila střízlivé šedi – vždyť přece
trocha fantazie ještě nikoho nezabila.
Takže co si raději říci s Hamletem: „Je přece
tolik věcí mezi nebem a zemí, milý Horatio!“
Hana Doubková
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I u nás v Chabařovicích byly jesle.
Z dopisu bývalé vedoucí Chabařovických jeslí.
V našich jeslích své první roky strávila
většina dnes střední generace. Na svou
práci jako vedoucí ráda vzpomíná paní Eva
Hůlová.
Uplynulo hodně času, kdy jsem nastoupila
jako vedoucí jeslí v Chabařovicích.
A pamatuji si to dodnes, bylo to 25. 8. 1968.
A bylo to po okupaci naší země.
Tehdy jsem nastoupila za paní Límanovou,
která se i s rodinou odstěhovala
do Německa. Moc se mi do této práce
nechtělo při pomyšlení, že každý den
nechám děti v Ústí, zvláště když na naše
sídliště na kopci mířilo asi dvacet tanků.

Asi jsem nebyla sama, kdo s obavami každé
ráno opouštěl domovy.
Čas od času jsme se scházeli a vzpomínali.
Dnes jsme všichni babičkami nebo dokonce
prababičkami. Nikde jsem v předchozím
zaměstnání
nezažila
tak
hezké
a upřímné vztahy mezi zaměstnanci jako
v Chabařovicích. A to nejen mezi námi, ale
také mezi rodiči dětí a také mezi sousedy
ve městě.
Většina lidí se mezi sebou znala, zdravila se,
a když se potkali, prohodili, co nového. Děti
byly „naše“ a my jejich tetami.

Ráda bych zde jmenovala všechny
spolupracovnice, ale obávám se, že bych
mohla na některou zapomenout, což by mě
velmi mrzelo. Ale na posledním největším
setkání nás bylo téměř třicet. Samozřejmě
s některými byli i manželé.
I když nás je každý rok méně, na Chabařovice
máme hezké vzpomínky, a my co
v Chabařovicích nebydlíme, pozorujeme, jak
se město mění.
Přejeme všem, aby si mezi sebou rozuměli
tak jako za našeho mládí.
Eva Hůlová

Podpora seniorů ve věku 70+
Město ve svém rozpočtu na rok 2022
schválilo finanční prostředky ve výši 100 tis.
Kč na pokračování podpory našich seniorů
ve věku 70+.
V souvislosti s využitím podpory a jejího
čerpání proběhla diskuse nad případnými
variantami, rada města následně zpracovala
variantní systém čerpání podle rozhodnutí
seniora, a to ve výši 500,- Kč na osobu,
s možností výběru:
varianta 1: příspěvek na dopravu
varianta 2: příspěvek na stravu
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Příspěvek tak může být čerpán buď
jako příspěvek na dopravu nebo
jako příspěvek na stravování.
Nelze čerpat oba příspěvky, ani

je nelze kombinovat. Žadatelem může být
občan, který má trvalý pobyt na území
města Chabařovice, v roce 2022 dosáhne
věku 70 let a více, a zároveň nemá vůči
městu Chabařovice žádné neuhrazené
závazky po splatnosti.
Příspěvek je poskytován na rok 2022.
Žádost o poskytnutí příspěvku se podává
na příslušný formulář (k vyzvednutí na MěÚ,
příp. ke stažení na webových stránkách
města) x
Příspěvek na dopravu je poskytován
jednorázově, a to dobitím čipové karty.
V případě zřízení nové čipové karty bude
částka za zřízení čipové karty odečtena
z poskytnutého příspěvku. Po dobití karty
budou žadatelé vyzváni k jejímu vyzvednutí.
Celkově poskytnutá částka na dopravu

na rok a jednoho občana je ve výši 500,- Kč.
Cílem příspěvku na stravování je podpora
zdravého stravování seniorů ve smyslu
dodržování životosprávy, kdy má senior
k dispozici pravidelně teplé jídlo 1x denně.
Příspěvek na stravování je poskytován
měsíčně ve výši 10,- Kč na jeden oběd,
a to na základě dokladu poskytovatele
stravovacích služeb, který bude obsahovat
identifikační
údaj
strávníka
(jméno
a příjmení) a počet odebraných obědů
v daném měsíci.
Celková výše příspěvku za daný měsíc
bude poskytnuta na základě dokladu
s
vyjádřením
odboru
správního
o oprávněnosti a částce k čerpání. V případě
poskytnutí příspěvku na stravování bude
možné požádat o příspěvek po skončení

měsíce. O příspěvek na stravování bude
možné požádat nejpozději za měsíc listopad
2022, a to do 10. 12. 2022.
Maximální částka za měsíc odpovídá počtu

pracovních dnů v daném kalendářním měsíci
x 10,- Kč (například počet pracovních dnů
v březnu je 23, příspěvek za měsíc březen
může činit 23 x 10,- Kč, tj. 230,- Kč). Celkově
poskytnutá částka na stravování na rok

2022 a jednoho občana je ve výši 500,- Kč.
Jiří Hladík
zastupitel města

Pozvánka na jarmark
Přípravy jsou v plném proudu. Jaro se nám
blíží, tak ho přivítejte s námi na jarmarku.
Těšit se můžete na krásné dekorace, ozdoby,
kraslice, perníčky a spoustu dalšího zboží,
které je ručně vyráběné. Nebudou chybět

ani dobroty, občerstvení.

mezi 10 - 16 hod.

Snad vše letos vyjde a bude možné pozvat
děti z našich škol na různá vystoupení.

Moc se na vás moc těšíme v KD Zátiší.
Kamila Hlaváčková
organizátorka jarmarků

Zapište si do kalendáře: 9. dubna v čase

B ŘE Z E N M Ě S ÍC ČT E N ÁŘ Ů

Knihovna Chabařovice
DE SKOBRANÍ
ST 23. 3. |16:00 – 19:00
MILUJETE DESKOVÉ HRY? CHCETE SE NAUČIT
NOVÉ HRY, ZDOKONALIT SE VE STRATEGII NEBO
JEN STRÁVIT PŘÍJEMNÉ ODPOLEDNE?
HRAJEME CARCASSONNE, UBONGO A VÝBUŠNÁ
KOŤÁTKA.

VYROB SI KNIHU
ST 30. 3. |16:00 – 19:00
CHCETE SI VLASTNORUČNĚ VYROBIT KNIHU,
FOTOALBUM NEBO ORIGINÁLNÍ ZÁPISNÍK?
SPOLEČNĚ SI VYTVOŘÍME KNIŽNÍ DESKY A
SVÁŽEME JE ELEGANTNÍ JAPONSKOU VAZBOU.

Pro dospělé a děti od 8 let.

Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o
přihlášení na knihovna@chabarovice.cz

Pro dospělé a děti od 12 let.

Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o
přihlášení na knihovna@chabarovice.cz

C HAB AŘOVIC KÁ VLASTIVĚDA
21. 3. – 27. 4.
JAK DOBŘE ZNÁTE SVÉ MĚSTO A JEHO HISTORII?
VYZVEDNĚTE SI V KNIHOVNĚ SOUTĚŽNÍ LIST, PROJDĚTE SE
MĚSTEM A VYZKOUŠEJTE SVÉ ZNALOSTI.
PRO TY ÚSPĚŠNÉ MÁME PŘIPRAVENOU MALOU ODMĚNU ;)

Březen měsíc čtenářů
I letos je březen vyhlášen Svazem knihovníků
a informačních pracovníků měsícem čtenářů.
K této tradiční knihovnické akci se letos
připojí i Městská knihovna v Chabařovicích.
Ať již jste našimi čtenáři nebo jste
v knihovně ještě nebyli, vás všechny zveme

do knihovny, která není jen půjčovnou knih,
ale především místem, kde můžete příjemně
strávit svůj volný čas.
Přijďte si užít jedinečnou atmosféru prostor
bývalé šatlavy, zabrouzdejte mezi regály,
nechte se unést tisíci příběhů, které se

skrývají v našem fondu, zahrajte si s námi
deskovou hru, naučte se vyrábět knihu nebo
se s námi vydejte po stopách chabařovické
historie. Těšíme se na vás!
Lucie Jakubcová
Městská knihovna Chabařovice
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Zpráva Střediska služeb města
Chabařovice
Vážení
přátelé,
vážení
chabařovičtí
a roudničtí občané, zdravím vás v novém
roce, v roce, o kterém doufáme, že nám
přinese více klidu po tak náročném období.

kolektiv pracovníků posílen o nové
zaměstnance, a tím i o nový přístup a nové
myšlenky vedoucí ke zlepšení čistoty města
a jeho pořádku.

Nedílnou součástí našeho města je
Středisko služeb města Chabařovice
(SSMCH), které nezahálí jedinou minutu
a stará se o udržování pořádku ve městě,
na hřbitovech, hřištích a dalších veřejných
místech. Na podzim minulého roku byl

Kromě běžných každodenních činností,
které zaměstnanci střediska provádí
s pravidelností, plnili i další činnosti.
V průběhu brzkého podzimu zaměstnanci
prořezali výmladky v nepřehledné zatáčce
v Roudníkách, směrem do Modlan.
V Roudníkách na návsi umístili lavičky,
aby si občané při čekání na nákup mohli
odpočinout,
případně
společensky
pohovořit se svými sousedy. Nové lavičky
byly umístěny také v autobusových
zastávkách tak, aby občané v pohodlí mohli
počkat na příjezd autobusu.

Foto: Instalace laviček, Roudníky

S počátkem období vegetačního klidu
probíhaly i prořezy výmladků a úpravy
zeleně ve veřejně dostupných místech.
Prořezány byly výmladky i na cyklostezce,
případně tam, kde si občané o tuto službu

Foto: Prořezy na hřbitově

Foto: Prořezy na hřbitově

požádali a dali tak středisku vlastní
podnět. Od podzimu minulého roku se
často objevovaly silné větry a poryvy
větrů, které způsobily nemalé škody nejen
na majetku, ale i na samotných stromech.
SSMCH pomáhalo při úklidových pracích,
pomáhalo s likvidacemi škod po zlomených
částech stromů a monitorovalo případná
nebezpečí. Ať už mluvíme o zlomených
větvích na chabařovickém hřbitově nebo
na cyklostezce. Začátkem roku došlo
i k úpravě hřbitovní zeleně, kde byly
prořezány tisy v přední části chabařovického
hřbitova v návaznosti na další chystané
úpravy.
V rámci úklidu města byl a je používán
k čištění silnic a chodníků zametací stroj.
Na dětských hřištích byly opraveny některé
herní prvky, aby nedošlo ke zranění osob.
Všechny tyto činnosti přispívají k pořádku
ve městě, což považujeme za jednu z hlavních
priorit našich občanů. Tímto apelujeme

Foto: Úklid odpadků z parku u úřadu města

Foto: Na Běhání, Chabařovice
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Foto: Prořezy na hřbitově

Foto: Solení chodníků v zimě

i na naše občany, aby i oni, v rámci svých
možností, přispěli k celkovému vzhledu
a čistotě našeho města či obce, kde žijeme.
Těšíme se na Vaše připomínky či nápady
ke zlepšení. Děkuji všem, kteří s naším
střediskem aktivně komunikují a mají zájem,
aby naše město a obec byly místem, kde je
nám dobře a kde rádi žijeme.
Alena Tomešová
MěÚ, vedoucí SSMCH

Foto: Prořezání výmladků
v zatáčce, Roudníky

Foto: Odstranění následků
polomů

Foto: Oprava dopravních
značek, Roudníky

Naše zahrada: Výtečné bobule
Blíží se jaro a nás zahradníky a zahrádkáře
už svrbí prsty a začínáme sázet první
semínka rostlin.
Ale přibývá i více lidí, kteří nechtějí mít
u domu jen túje a trávu, a přemýšlejí, co
jiného by mohli na svoji zahradou zasadit.
Dnes bych vám chtěl představit dvě rostliny,
které nejsou na zahrádkách tak obvyklé,
a přitom plní funkci okrasnou i užitkovou.
Plodí výborné bobule. A brzy.
Jednou z nich je zimolez kamčatský, jinak
také kamčatská borůvka. Pozor nepleťte si
ji s kanadskou borůvkou, to je jiná rostlina,
která je poněkud náročnější na pěstování.
Musí růst v rašelině a stále se musí
přihnojovat kyselými hnojivy. V normální
půdě by nerostla. Zimolez je proti tomu
nenáročný keř, který dorůstá asi jednoho
metru a plodí borůvkám podobné modré
bobule, často protáhlé, které dozrávají
už koncem května. Je to první ovoce
na zahrádce.

Druhým keřem je nádherný muchovník
Lamarckův nebo olšolistý, také se jim
říká indiánská borůvka, protože pochází
ze severní Ameriky. Jedná se o keř, který
může dorůstat až do čtyř metrů (dá se
ale zastřihovat). A nyní samé klady: je
nenáročný, krásně bíle kvete, plodí v červnu
a hodně, plody jsou lahodné, na podzim listy
krásně zčervenají. A teď jedna nevýhoda:
černé plody chutnají špačkům a kosům.
Plody se dají uchránit, když je trháme ještě
tmavě fialové a také můžeme na keř rozvěsit
CD v době zrání.
Oba keře sázíme na jaře, v zahradnictví
jich mají bohatý výběr. Letos si půjdu opět
dokoupit několik rostlin, abych měl různé
kultivary s různou dobou plodnosti a jinou
chutí. Nejraději je mám natrhané v hrsti při
procházení po zahradě.
Tak to zkuste, pěstování je zábava.
Josef Kusebauch
starosta města

Podáno a budeme čekat do června
Jednou
z
důležitých
připravovaných
investičních akcí v Chabařovicích je
rekonstrukce náměstí. Tedy obnova části
náměstí. Mělo by dojít k vybudování zcela
nové kanalizace a vodovodu, a to tak, že
by se sítě měly přesunout z prostoru pod
komunikací do parkovacího stání. Nebudou
nás tedy zlobit kanály uprostřed vozovky
a nebude hrozit její narušení z důvodu oprav
vodovodních sítí. Rekonstrukce kanalizace
a vody je v režii Severočeské vodárenské
společnosti (SVS). Na závěr dojde k výměně
povrchu na hlavní komunikaci. Ta bude
zúžena a posunuta směrem ke škole.
Rekonstrukce komunikace proběhne v režii
Správy a údržby silnic (SUS).

Mezi obnovou kanalizace a komunikace
bude probíhat akce města. Jedná se
o vybudování bezpečných přechodů
a dalších bezpečnostních prvků, aby se
zpomalil průjezd městem, a aby vše bylo
přizpůsobené pro občany s handicapem.
Nové povrchy by měly být v dlažbě a měly by
přispět k historizujícímu charakteru náměstí,
které je památkově chráněné. Zároveň se
počítá s novým veřejným osvětlením. Dojde
také k odstranění domečku před úřadem,
neboť přecházení v tomto místě je velmi
nebezpečné.
Po

pěti

letech

příprav

a

nesčetných

koordinačních výborech s SUS a SVS jsme
konečně podali žádost o dotaci na Státní
fond dopravní infrastruktury (SFDI) na naši
část investice, bez které bychom se do tak
rozsáhlé akce nemohli pustit. Naše část by
měla stát včetně dotace kolem 30 miliónů
korun.
V této souvislosti bych vás rád pozval
na veřejné představení studie celého
náměstí, které se uskuteční 22.3. od 17 hodin
v KD Zátiší.
Josef Kusebauch
starosta města
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Zpráva o činnosti JSDH za rok 2021
Pravidelně Vás na stránkách Chabařovických
novin informujeme o činnosti JSDH
Chabařovice s výčtem našich zásahů
a událostí. Pro přehled nyní předkládáme
souhrnnou zprávu:

Chabařovice, při pálení velkoobjemové
nádrže (vnitřek nádrže byla nalepená
guma), výjezdové vozidlo Liaz 25k (počet
členů 1+2)

výjezdová skupina našeho sboru má
25 aktivních členů, kteří se zúčastňují
mimořádných událostí v našem městě
i mimo naši působnost

naše jednotka dostala dar od Ústeckého
kraje, 4x kompletní dýchací techniku
značky Dräger v hodnotě 145 tisíc korun,
dar byl slavnostně převzat ve městě
Varnsdorf

jednotka se v roce 2021 zúčastnila
54 mimořádných událostí

běžné opravy na technice, které jsme si
prováděli sami

v nouzovém stavu naši členové sloužili
noční 12hodinové směny společné
hlídky s MP Chabařovice, a to za účelem
ověřování dodržování vládních nařízení,
členové nezasahovali, byli v týmu
městské policie, přes den sloužil jeden
člen výjezdu a zajišťoval spolu s MP pro
naše starší občany nákup základních
potravin, obstarání léků, pošty, odvoz
k lékaři atd.

proběhly lakýrnické práce na vozidle Fiat
Ducato, materiál na lakování nám dodal
sponzor, lakýrnické práce na vozidle
provedl bezplatně p. Pavel Gregor,
opravu karosérie a přípravu na lakování
jsme si prováděli sami ve zbrojnici,
automobil nám darovali kolegové z THW
Pirna, a slouží k přepravě dětí na soutěže
a různé akce, které pořádají hasiči

každý pátek naši členové jezdili
dezinfikovat
autobusové
zastávky
v
lokalitě
Chabařovice,
Roudníky
a v Přestanově, bylo také dezinfikováno
dětské hřiště Na Křížku
v období sucha jsme jezdili zalévat
nový travnatý porost na školním hřišti,
také stromy na náměstí a v Masarykově
parku, dodávali jsme vodu na hřbitov
do Roudníků do připravené nádrže
v době, kdy byl vodovodní řad na hřbitově
v rekonstrukci

v měsíci prosinci jako každoročně naši
hasiči dělali Mikuláše, anděla a čerty
… pokračujeme jmenovitým výčtem zásahů
v uplynulých měsících:
16. 12. 2021:
požár
v
areálu
Severočeské Armaturky v Předlicích

31. 12. 2021:
požární asistence během
silvestrovských oslav, provádění kontroly
města a jeho okolí

v červenci nás navštívil příměstský
tábor z Chlumce, proběhla ukázka naší
techniky a vybavení, zároveň technika
a vybavení MP Chabařovice, se kterou
úzce spolupracujeme

1. 1. 2022:
zásah proti nebezpečí
pádu nalomeného stromu na stezce
za hřbitovem, vč. úklidu cesty

v měsíci srpnu jsme se zúčastnili závodů
na jezeře Milada, kde jsme osvěžovali
závodící běžce vodou přímo z Milady
zorganizovali
jsme
dětský
den
na
koupališti
v
Chabařovicích
a v Roudníkách na sportovním hřišti
při
svozu
velkoobjemového
nebezpečného svozu odpadu jsme
asistovali požární asistenci
zajišťovali jsme požární asistence při akci
na Severní Terase „Barvám neutečeš“
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požární
ve společnosti

asistence
Metal plast

28. 12. 2021:
rozsáhlý požár na skládce
komunálního odpadu ve Všebořicích

V 17 hodin jednotka vyjela na žádost
městské policie k větvi, která spadla
na datové kabely. Členové pomocí trhacího
háku a motorové pily větev odstranili.

12./13. 1. 2022: záchrana labutí na jezeře
Petri
Dne 12. ledna 2022 v odpoledních
hodinách vyjížděla JSDH na žádost MP
Chabařovice na jezero Petri, kde se
nacházela přimrzlá labuť k hladině, ca
5 metrů od břehu. Členové jednotky se
v záchranných vestách dostali k labuti
pomocí nástavcového žebříku, po něm
se opatrně přiblížili k přimrzlé labuti,
která byla již velmi oslabená. Členové
jednotky následně led rozbili pomocí
kladiva a zjistili, že je labuť zamotaná
do rybářského vlasce, který následně
opatrně sejmuli. Hasiči zkontrolovali, zda
labuť je v pořádku, a následně ji vypustili
zpět na vodní plochu jezera.
Následujícího
dne
v
odpoledních
hodinách, jednotka na žádost MP
Chabařovice zasahovala na jezeře
opětovně, s pomocí motorového člunu,
kde se nacházela další labuť byla přimrzlá
k hladině, a byla také zamotána tentokrát
do dvou rybářských vlasců s návnadou
na ryby. Labuť se nacházela cca 15 metrů
od břehu, a proto se členové jednotky
dostali k labuti pomocí motorového
člunu. Když se člun přiblížil k labuti,
tak ji jeden člen chytl do rybářské sítě
a dostal ji na člun, kde ji byly ze spodních
končetin opatrně sundány dva rybářské
vlasce s návnadou. Následně ji členové
jednotky se strážníky zkontrolovali, zda
není poraněná, a poté ji vypustili zpět
na vodní plochu jezera.
Díky
včasnému
zásahu
nedošlo
k utonutí žádné z labutí. Vše proběhlo
ve spolupráci MP Chabařovice, se kterou
spolupracujeme. Naše spolupráce je
na vysoké úrovni.

Všechny výjezdy se obešly bez zranění,
a uskutečnily se ve spolupráci s MP
Chabařovice.
22. 2. 2022:
zásah u protrženého
potoka ve Strádově, který poškozoval
novostavbu a zatopil horní část silnice

28. 1. 2022: zásahy k odstranění
následků silného větru, poškozené
stromy, škody na budovách, nebezpečí
úrazů, ohrožení životů a majetku
uvolněnými předměty
Dne 28. ledna 2022 jednotka v souvislosti
s varováním ČHMÚ před silným větrem
vyjížděla celkově k 6 mimořádným
událostem v našem městě. Nejprve ca
v 9:30, kde za moto areálem směrem
na Roudníky spadl strom přes hlavní
komunikaci. Krátce po 11 hodině byla
jednotka povolána k dalšímu spadlému
stromu, který se nacházel mezi Roudníky
a Modlany. Členové po příjezdu na místo
události
strom
rozřezali
pomocí
motorové pily, a následně uklidili
pozemní komunikaci.
Ve 14 hodin byla jednotka znovu
povolána, tentokrát do Smetanovy ulice,
kde na střechu rodinného domu přiletěla
střecha pergoly ze zahrady za domem.
Členové jednotky na místě události
spolupracovali s příslušníky HZS, se
kterými pomocí lan dostali střechu zpět
na zem.
Při návratu zpět na základnu z předešlé
události, jsme vyjeli na žádost městské
policie k uvolněným plechům na budově
ZŠ a MŠ, kam byla následně povolána
i výšková technika.
Ihned po odjezdu z místa události se
jednotka přesunula zpět do Smetanovy
ulice, kde se uvolnil plech a hrozil
následný pád. Členové JSDH plech
sundali, zbytek plechů upevnili, aby
nedošlo k dalšímu uvolnění.

Jakýkoliv občan, který zjistí při procházce
nalomený strom v místě, kde se pohybují
občané, kteří chodí na procházky s dětmi
nebo s pejsky, a hrozí pád, nebo jiné
nebezpečí, mě může kdykoliv kontaktovat
na telefonním čísle 725 066 514.
Rudolf Beneda
velitel JSDH Chabařovice
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Výběr z usnesení ZM a RM
prosinec 2021 – únor 2022
Zastupitelstvo města
Chabařovice po projednání:
Schválilo Plán práce – zasedání
Zastupitelstva města Chabařovice na rok
2022.
Schválilo Plán práce Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Chabařovice na rok
2022.
Schválilo Plán práce Finančního výboru
Zastupitelstva města Chabařovice na rok
2022.
Souhlasilo s členstvím Dobrovolného
svazku obcí Mikroregionu Milada v MAS

Žadatel

Účel

Děti a mládež

FK Slovan
SPEEDWAYCLUB v AČR
Spolek Motoclub F
TJ Slovan Chabařovice

Labské skály, z.s., IČ 27010066, od 1. 1.
2022.
Schválilo Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství.
Schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2021, kterou se stanoví obecní systém
odpadového hospodářství
Schválilo návrh 6. rozpočtového opatření
města Chabařovice v roce 2021.
Schválilo Střednědobý výhled rozpočtu
města Chabařovice na roky 2023 až 2024.
Schválilo předložený návrh schodkového
rozpočtu města Chabařovice na rok 2022

Celkem

Dotace 2021

47 000,00 Kč

Provozní náklady spolku

283 000,00 Kč

Provozní náklady spolku

0,00 Kč

Děti a mládež
Provozní náklady spolku
Děti a mládež
Provozní náklady spolku

6 000,00 Kč
49 000,00 Kč
6 000,00 Kč
304 000,00 Kč

Děti a mládež

35 000,00 Kč

Provozní náklady spolku

20 000,00 Kč

Spolek občanů Roudníky

Provozní náklady spolku

19 000,00 Kč

Svaz postižených civ.
Chorobami

Provozní náklady spolku

DDM
Myslivecký spolek
ZO českého svazu včelařů

SDH Chabařovice

0,00 Kč
55 000,00 Kč
310 000,00 Kč

Schválilo
neinvestiční
příspěvek
příspěvkovým organizacím z rozpočtu
města Chabařovice na rok 2022, a to
následovně:
Základní škola Chabařovice ve výši
2.000.000,- Kč,
Mateřská škola Chabařovice ve výši
450.000,- Kč,
Základní umělecká škola Chabařovice
ve výši 106.000,- Kč a 10.000,- Kč
na ARTCAMP.
Schválilo poskytnutí dotace na rok 2022
dle přiložené tabulky tohoto usnesení:
Požadavky
na dotace
2022

46

46 000,00 Kč

-

270 000,00 Kč

-

53 000,00 Kč

6

10 000,00 Kč

-

110 000,00 Kč

7

14 000,00 Kč

-

320 000,00 Kč

Celkem 2022

Schváleno RM

316 000,00 Kč
53 000,00 Kč
120 000,00 Kč
334 000,00 Kč

46 000,00 Kč
270 000,00 Kč
40 000,00 Kč
6 000,00 Kč
100 000,00 Kč
7 000,00 Kč
320 000,00 Kč
32 000,00 Kč

32

32 000,00 Kč

-

20 000,00 Kč

19 000 Kč

-

19 000,00 Kč

19 000,00 Kč

19 000,00 Kč

30 000,00 Kč

30 000,00 Kč

-

30 000,00 Kč

30 000,00 Kč

30 000,00 Kč

Provozní náklady spolku

120 000,00 Kč

120 000,00 Kč

99

120 000,00 Kč

120 000,00 Kč

120 000,00 Kč

Provozní náklady spolku

15 000,00 Kč

15 000,00 Kč

-

15 000,00 Kč

15 000,00 Kč

15 000,00 Kč

Provozní náklady spolku

0,00 Kč

0,00 Kč

-

5 000,00 Kč

5 000,00 Kč

5 000,00 Kč

Schválilo
předloženou
Smlouvu
o vzájemné spolupráci v rámci přípravy
klíčového projektu MAS Labské skály,
z.s. z OPZ+ z alokace SCLLD na období
2021-2027.
Schválilo návrh Dodatku Č. 1 ke Smlouvě
o energetických službách spojených
s projektem EPC.
Schválilo stanovení ceny jednorázové
náhrady za zřízení věcného břemene
se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ
24729035, podle oceňovacího předpisu.
Souhlasilo s vypořádáním námitek pana
Josefa Hnyka ve smyslu uvedeného
stanoviska
tajemnice
Městského
úřadu a ověřilo tímto znění zápisu ze 7.
zasedání Zastupitelstva města
Chabařovice v roce 2021.
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330 000,00 Kč

Počet dětí
a mládeže
(Chabařovicích)
2022

- závazné ukazatele.

Schválilo návrh 7. rozpočtového

55 000,00 Kč

52 000,00 Kč

20 000,00 Kč

opatření města Chabařovice v roce 2021.

a soudcích, v platném znění.

Schválilo podání žádosti o podporu
projektu „Obnova válečných hrobů
a pomníků Chabařovice“ do dotačního
titulu „MO 107290 Zachování a obnova
historických hodnot I.“ a schválilo
podobu investičního záměru k realizaci
akce „Obnova válečných hrobů a pomníků
Chabařovice“ v dotačním titulu „MO
107290 Zachování a obnova historických
hodnot I.“.

Schválilo postupem podle § 55a, 55b,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném
znění (stavební zákon) pořízení Změny
č. 10 územního plánu sídelního útvaru
města Chabařovice s prvky regulačního
plánu zkráceným postupem na základě
žádostí soukromých investorů.

Schválilo realizaci projektu „Stavební
úpravy spojené se změnou užívání
na bydlení, V Aleji č. p. 642, Chabařovice“
a uložilo aktualizovat Akční plán
prioritních projektů města Chabařovice
o tento projekt.
Zvolilo novou přísedící Okresního
soudu v Ústí nad Labem dle § 64, odst.
1,3,4, zákona č. 6/2002 Sb., o soudech

Schválilo v souladu s § 6 odst. 6 písm.
e), v souladu s § 47 odst. 1 a 4, § 49
odst. 1 a § 53 odst. 1 stavebního zákona
člena zastupitelstva spolupracujícího
s pořizovatelem při pořízení Změny č. 10
územního plánu sídelního útvaru města
Chabařovice, a to Mgr. Josefa Förstera.
Deklarovalo zájem o koupi objektu Husovo
nám. č. p. 183, Chabařovice od České
pošty, s. p. včetně naplnění podmínek
prodeje, a to provozování pošty Partner

v městě Chabařovice, vzalo na vědomí
nedostatek finančních prostředků na tuto
koupi a uložilo Mgr. Josefu Kusebauchovi
jednat s vedením České pošty, s. p. dalších
o možnostech.

Neschválila žádost Linky bezpečí, z.s., se
sídlem v Praze, Ústavní 95 na poskytnutí
neinvestiční dotace na provozní činnost
spolku z rozpočtu města Chabařovice
na rok 2022.

Schválilo investiční záměr společnosti
SPOLCHEMIE, a. s. – výstavba fotovoltaické
elektrárny (o výkonu cca do 10 MWh)
v areálu rekultivované chemické skládky
a s tím související změnu využití území.

Neschválila žádost TAJV, z.s., se sídlem
v Poděbradech, Sportovní 158, Poděbrady
na poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu města Chabařovice na rok 2022
na akci - Sportovní den mládeže s TAJV.

Neschválilo investiční záměr společnosti
SPOLCHEMIE, a. s. – plochy pro logistické
centrum v areálu rekultivované chemické
skládky a s tím související změnu využití
území.

Neschválila žádost pana Pavla Marka
na poskytnutí individuální neinvestiční
dotace z rozpočtu města Chabařovice
na rok 2022 na sportovní činnost Petra
Marka.

Rada města Chabařovice
po projednání:
Souhlasila se stavbou „Rekonstrukce
žst.
Chabařovice“
dle
projektové
dokumentace
zpracované
MORAVIA
CONSULT Olomouc a.s., investorem stavby
je Správa železnic, státní organizace,
Praha.
Nesouhlasila,
aby
byla
nákladní
doprava v době opravy komunikace
I/13 u Přestanova vedena přes město
Chabařovice.
Souhlasila s výměnou oken na objektu
č. p. 31 v k. ú. Chabařovice dle oznámení
zahájení stavebního řízení č. j. 3884/
OMaR/527/21/ZahŘ-SP/DD ze dne 22. 11.
2021.
Vzala na vědomí fúzi společností I.P.Trust
a. s., OPTIMUM – centrum pojištění, s. r.
o. a TW EXTENSO, s. r. o. se společností
RENOMIA, a. s. a souhlasila s uzavřením
„Smlouvy na zprostředkování a správu
pojištění Města Chabařovice“ a udělení
„Plné moci“ společnosti RENOMIA, a.s.
Schválila znění Smlouvy o poskytnutí
dotace k projektu Podpora komunitního
života v Roudníkách – MASOPUST 2022.
Schválila dotace pro Severočeskou
vědeckou knihovnu Ústí nad Labem, a to
ve výši 15000,- Kč v souladu s bodem
6 článku ll Smlouvy o poskytování
odborných knihovnických služeb a ve výši
10000,- Kč v souladu bodu 1 článku lll
a bodu 3 článku lV Smlouvy o zkvalitnění
fondu výměnných souborů.
Schválila podání žádosti o podporu
projektu „Obnova MK v Masarykově
ulici Chabařovice“ do dotačního titulu
„117d8210A – Podpora obnovy místních
komunikací“.

Souhlasila
s
podpisem
Dohody
o potřebnosti a využitelnosti investice
do výstavby MŠ v Přestanově.
Přijala dar od pana Karla Proška,
Proboštov v podobě obnovy náhrobku
na hřbitově v Chabařovicích pana Karla
Fleissnera a uložila zdokumentovat
obnovu
náhrobku
na
hřbitově
v Chabařovicích před započetím obnovy
a po ukončení obnovy a předložit tuto
dokumentaci Radě města Chabařovice
na vědomí.
Souhlasila
s
úpravou
navrženého
investičního záměru Základní umělecké
školy Chabařovice o realizaci nahrávacího
studia ve výši 500 000 Kč.
Schválila Plán kulturních akcí ve městě
Chabařovice a místní části Roudníky
na 1. pololetí roku 2022 dle předloženého
návrhu Kulturní komise Rady města
Chabařovice.
Schválila uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě 0519737018 se společností
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. –
pojištění majetku a odpovědnosti.
Nesouhlasila
se
zapracováním
vyhrazeného parkování pro zásobování
do již schválené dokumentace řešící
úpravu náměstí v Chabařovicích.
Uložila připravit nové zjišťovací řízení
na dodávku Docházkového systému pro
MěÚ Chabařovice s tím, že budou přesně
definovány požadované funkcionality
na základě Směrnice č. 2/2020 - Stanovení
pracovní doby.

5 Smlouvy o zemědělském pachtu
ze dne 30.05.2016, za podmínky, že
propachtováním pozemků třetí osobě,
nepřestává být původní pachtýř tím,
kdo odpovídá za povinnosti dohodnuté
v uzavřené Smlouvě o zemědělském
pachtu ze dne 30.05.2016.
Nominovala Mgr. Josefa Kusebaucha
jako člena pracovní skupiny k projektu
Zpracování koncepční studie území jezera
Milada, která je zřízena při Palivovém
kombinátu Ústí, s. p.
Schválila Ceník pronájmu Sportovní haly
Chabařovice s účinností od 6. 1. 2022.
Schválila uzavření Dodatků č. 5 (smlouva
č. UK 13 002) a č. 7 (smlouva č. UK 07 030)
ve smyslu změny cen na období roku
2022 k dotčeným kupním smlouvám
pro dodávky služeb od ČEZ Teplárenská
ve vybraných objektech.
Neschválila žádost zájmového sdružení
Felisicat, z.s. se sídlem Spartakiádní
277/21, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem
na poskytnutí daru na provozní činnost
spolku.
Schválila Střednědobý výhled Mateřské
školy Chabařovice, p. o. na roky 2023 až
2024.
Schválila Střednědobý výhled Základní
školy Chabařovice, p. o. na roky 2023 až
2024.
Schválila Střednědobý výhled Základní
umělecké školy Chabařovice, p. o. na roky
2023 až 2024.
Schválila
zpracování
projektové
dokumentace bouracích prací na objekt
„Kovárna“ na parcele p. č. 414/4 v k. ú.
Chabařovice.
Schválila uzavření MŠ Chabařovice v době
letních prázdnin v termínu od 11. 7. 2022
do 14. 08. 2022.
Schválila termín zápisu dětí do Mateřské
školy Chabařovice na školní rok 2022/2023
ve dnech 10. 5. 2022 od 12:30 - 16:30 hod.
a dne 11. 5. 2022 od 8:30 do 11:30 hod.
Schválila návrh rozpočtu a odpisový plán
Mateřské školy Chabařovice, p. o. na rok
2022.

Schválila uzavření SoD – inženýrská
činnost a technický dozor staveb s p. Jiřím
Hanzlíkem, IČ 44515286.

Schválila návrh rozpočtu a odpisový plán
Základní školy Chabařovice, p. o. na rok
2022.

Schválila propachtování zemědělského
pachtu třetí osobě, dle článku VI. odst.

Schválila
návrh
a odpisový plán

rozpočtu
Základní
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Výběr z usnesení ZM a RM
umělecké školy Chabařovice, p. o. na rok
2022.
Souhlasila s opravami kanceláře OMaR
dle předložených cenových nabídek
na opravu elektrorozvodů, pokládky
podlahové krytiny a výmalby kanceláře
včetně dodávky zbývajícího nábytku.
Schválila návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o zhotovení stavby a zařízení dalších
záležitostí.
Schválila úpravu projektové dokumentace
k I. etapě rekonstrukce Husova náměstí
a Náměstí 9. května panem Ing. Jiřím
Koudelkou.
Schválila výběr dodavatele v zakázce
„Stavební úpravy spojené se změnou
užívání na bydlení, V Aleji č.p. 642,
Chabařovice“.
Uložila
zaslat
návrh
na
úpravu
veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Chabařovice a obcí Přestanov na výkon
Městské policie Chabařovice na území
obce Přestanov, a to ve výši 400.000,- Kč
za rok a požádala Zastupitelstvo obce
Přestanov, aby se k návrhu vyjádřilo.
Schválila

konání

chabařovické

pouti

v termínu 13. - 15. května 2022.

OŽPaZ.

Schválila Provozní řád Sportovní haly
Chabařovice s účinností od 3. 2. 2022.

Souhlasila
s
instalací
přípojného
kabelu a ohradníku od firmy Fencee
ve Sportovním areálu města Chabařovice.

Schválila zpracování pasportů vybraných
náhrobků a hrobek dle cenové nabídky
Omni Cimiterium z.s., Praha 2, v celkové
výši 20.000 Kč.
Schválila znění Směrnice č. 1/2022 Příspěvek pro seniory města Chabařovice
na rok 2022.
Nepožadovala
posouzení
záměru
„Přestavba
průmyslového
areálu
Chabařovice“ dle zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění a uložila zaslat vyjádření
ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje,
OŽPaZ.
Souhlasila s dokumentací bouracích prací
v rámci akce „CONTERA Park Chabařovice
I.“, kterou zpracovala společnost projekt
S15 s.r.o., Plzeň
Nepožadovala
posouzení
koncepce
„Integrovaná
strategie
Ústeckochomutovské aglomerace pro období
2021 – 2027“ dle zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění a uložila zaslat vyjádření
ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje,

Vzala na vědomí závazné stanovisko
Policie ČR – Dopravního inspektorátu
k rekonstrukci kruhové křižovatky
a objízdné trasy a uložila informovat
občany na webových stránkách města
Chabařovice a v Chabařovických novinách.
Schválila záměr koupě pozemků p. č.
585/2 (o výměře 234 m2), 586 (o výměře
72 m2) a 584/1 (o výměře 271 m2) v k. ú.
Chabařovice a uložila starostovi jednat
s vlastníky o ceně za nemovitosti.
Neschválila instalaci kamery, jejímž
prostřednictvím by bylo zajištěno
monitorování
čapího
hnízda
v Chabařovicích.
Plné znění přijatých usnesení naleznete
na těchto webových stránkách:
https://www.chabarovice.cz/mesto-asamosprava/usneseni-rm-zm/
Věra Krepindlová
tajemnice MěÚ Chabařovice

Víte, co nás i vás čeká v Roudníkách?
Jsme rádi, že vás můžeme opět pozvat
do komunitního centra v Roudníkách, kde
bychom oživili 2 roky uspané kulturní akce.
První takovou akcí byla v sobotu 5. 3. 2022
Oslava svátku žen (ChN byly v té době již
po uzávěrce a připraveny k tisku), s touto
oslavou je spojená smutná vzpomínka na 7.
3. 2020, kdy se konala tato oslava několik
dní před vyhlášením nouzového stavu. V té
době jsme nevěděli, co nás čeká, málokdo
si myslel, že „nějaký covid“ vyřadí celý svět
z běžného života. Ten kulturní se zastavil
v tento den na dva roky i u nás.
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O týden později 9. 4. 2022 bude Velikonoční
tancovačka, kdy bude k tanci a poslechu
hrát DJ Venca Kousek.

V sobotu 2. 4. 2022 bude v 15:00 hodin
v komunitním centru předvelikonoční
výtvarná dílna. Přijďte si zkusit uplést
pomlázku, namalovat vyfouknutá vajíčka
a další velikonoční dekorace svých domovů.

Nejen kulturními akcemi žijeme, v sobotu 23.
4. 2022 se sejdeme na Čerpačce, kde bude
brigáda zaměřená na úpravu a úklid břehů
a okolí před pálením Čarodějnic, které se
budou pálit v sobotu 30.4. 2022.

Na sobotu 18.6. 2022 je plánováno Setkání
přátel a rodáků Roudníků, jehož detaily
nejsou dosud upřesněny, přesto jste všichni
na toto setkání srdečně zváni, stejně tak
jako na ostatní kulturní akce, které jsme pro
vás připravili a věříme, že se nám je podaří
uskutečnit bez nějakých mimořádných
událostí, které nás v předchozích dvou
letech potkaly a omezily.

Rovněž věříme, že se nám podaří, za podpory
Městského úřadu v Chabařovcích, uvést
do provozu slibovaný Dětský klub pro
maminky s jejich dětičkami.
Jaroslava Račáková
předsedkyně Osadního výboru Roudníky

Přípravná třída v ZŠ Chabařovice,
letošní školní rok a co dál?
Je nutné říci, že přípravné třídy nemají
zdaleka všechny základní školy.
Přípravná třída je určena přednostně dětem
po odkladu školní docházky, ale mohou
do ní chodit i děti pětileté, které si zde splní
povinnou předškolní přípravu.
Obsah vzdělávání je součástí školního
vzdělávacího
programu.
Posláním
přípravných tříd není výuka obdobná
vzdělávání v základní škole, vzdělávací
program
přípravné
třídy
vychází
z Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání.

v českém jazyce a vzájemnou komunikaci
mezi dětmi, poznání sebe i světa kolem,
základy sebeobsluhy, základní sociální
návyky.

vyměnili jsme během prvních třech měsíců
z organizačních důvodů oba pedagogy,
ale všechno dobře dopadlo a děti poctivě
pracují i v této stále neklidné době.

Děti se stanou platnou součástí školy,
využívají prostory školy, potkávají se s žáky
a pedagogy školy, účastní se pravidelných
aktivit. Je pro ně potom jednodušší
přechod do první třídy, protože nejdou
do neznámého prostředí.

Byla bych ráda, abychom „přípravku“
na naší škole udrželi a stala se naší nedílnou
součástí a poskytovala službu hlavně dětem
z Chabařovic, Roudníků a Přestanova.

Časový rozsah vzdělávání je určen počtem
vyučovacích hodin stanovených RVP pro
základní vzdělávání pro první ročník (20
hodin týdně).

V letošním roce se nám ve škole podařilo
otevřít přípravnou třídu, jako speciální
pedagog z toho mám velkou radost. Z mého
pohledu je to skvělá průprava pro nástup
do první třídy pro děti, které mají v nějaké
oblasti svého „já“ problém a potřebují
se s ním vyrovnat, aby jim nepřekážel
ve vzdělávání.

Hlavní důraz je kladen na komunikaci

Letošní

začátek

byl

trochu

bolestivý,

Tak jako vloni i v letošním roce nabízíme
rodičům našich budoucích prvňáčků šetření
školní zralosti, které provede speciální
školní pedagog Mgr. et Mgr. S. Přikrylová
přímo v MŠ.
Nebojte se oslovit pracovníky ZŠ s dotazy
nebo požadavky. Těšíme se na Vás.
Dagmar Brožová
ředitelka ZŠ Chabařovice

Školní knihovna
Pro všechny nadšené i začínající čtenáře
Základní školy Chabařovice je od září roku
2021 plně zpřístupněna školní knihovna.
Zároveň jsme usilovně pracovali na její
reorganizaci.
Nyní je knihovna přístupná všem věkovým
kategoriím, tudíž si každý najde svůj oblíbený
žánr. Jednotlivá oddělení jsou uzpůsobena
potřebám žáků. Jsou zde pohádky i pro
nejmenší děti, příběhy pro mládež, velmi
oblíbené fantazijní knihy nebo detektivní,
dobrodružné a záhadné příběhy. Děti zde
mohou najít i klasické rozdělení žánrů, např.
romány, encyklopedie nebo klasické knihy,
které splňují povinnou četbu.
Nejen dětem je knihovna otevřena. Slouží
také pedagogům a jejich vyučování.
Oddělení, jako je např. historie, zeměpis,
přírodopis, biologie, český jazyk a mnoho
dalších, napomáhají dětem k rozšíření
jejich poznatků o světě a pedagogům nabízí

zpestření výuky.
Škola neustále doplňuje nové a moderní
knihy. Přizpůsobuje knihovnu aktuálním
zájmům dětí a plánuje akce spojené
s knihovnou, např. Noc v knihovně či různé
literární soutěže. Dále nabízí poradnu pro
ty, kteří si neví rady s výběrem četby.
Žáci si mohou knihy zapůjčit na jeden
měsíc s možností prodloužení. Po otevření
knihovny jsme zaznamenali větší zálibu
čtení knih i u žáků, kteří nikdy před tím
o četbu nejevili zájem. Knihovna se stala
klidným,
odpočinkovým
a
studijním
místem dětí. Proto jsme nesmírně rádi, že
může podporovat čtenářskou gramotnost
dětí a zároveň jim poskytnout příjemné
prostředí.
Klára Pavková
ZŠ Chabařovice
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Informace o činnosti MP Chabařovice
Vážení spoluobčané,
informujeme Vás o dění v našem městě
a o činnosti strážníků městské policie
za období prosinec 2021 až únor 2022.

Prosinec 2021
Městská policie eviduje od 01.12.2021
do 31.12.2021 celkem 53 událostí různého
druhu, kdy za uvedený měsíc bylo strážníky
řešeno celkem 15 různých přestupků a 1
trestný čin, který byl na místě předán PČR..
Dne 2.12. 2021 ve 22:30 hod. při kontrolní
činnosti v ulici Průmyslová byla provedena
strážníkem kontrola dvou osob v osobním
vozidle zn. Peugeot, kdy vozidlo se pohybovalo
u nájezdu na perón, kde byl složený kovový
materiál na opravu kolejiště. Při zastavení
vozidla a následné kontrole ani jedna osoba
z posádky neměla platný ŘP. Při vizuální
kontrole vozidla bylo strážníkem zjištěno,
že v zavazadlovém prostoru se nachází větší
množství kovových součástí z kolejiště.
Na místo byla přivolána PČR Chlumec, která si
věc na místě převzala z důvodu recidivy obou
zadržených osob.
Dne 14.12.2021 přijala hlídka oznámení
od
pracovnice
Jiná
Zahrada,
která
uvedla, že zadržela při krádeži dvě ženy
s dětmi. Po příjezdu se k hlídce přihlásila
oznamovatelka, která ukázala na parkovišti
před prodejnou na dvě ženy, které stály
u vozidla. Dle oznamovatelky měla jedna
z uvedených žen údajně navést svojí nezletilou
dceru ke krádeži zboží v celkové hodnotě
4564,- Kč. Ta zboží pronesla turniketem
u vchodu do prodejny. Na místě byl hlídkou
vyhodnocen kamerový záznam, kdy oznámení
o krádeži nezletilé se zakládal na pravdě. Celá
věc byla postoupena ke správnímu orgánu
města Chabařovice.

V Aleji, kdy po příjezdu zjištěna nahlas
puštěná reprodukovaná hudba. Uživatel bytu
byl strážníkem poučen dle zákona a vyzván
ke ztišení hudby.
Dne 18.12.2021 ve 14:30 hod byla přijata žádost
od PČR o součinnost z důvodu asistence
pro podezření na sebepoškození. Hlídka
MP současně na místě s RZS i PČR. Jednalo
se o muže, který poslal fotku přítelkyni
s podřezaným zápěstím, přítelkyně následně
ihned vyrozuměla RZS. Na místě zjištěno,
že se jednalo o špatný vtip, ruku si mladík
pomazal kečupem a s nožem u ruky se vyfotil.
Událost si na místě od RZS převzala PČR.
Dne 19.12. 2021 ve 21:31 hod. byla přijatá
žádost od PČR Chlumec ohledně součinnosti
při pátrání po osobě ve věku 15 let z obce
Roudníky. Dle informace od PČR Chlumec se
jedná o mladíka, který si vzal potají od svého
otce vozidlo, se kterým následně naboural
a ze strachu utekl z domova. Ve 23:30 hod. byl
mladík vypátrán. Dále v řešení PČR nehody.
Dne 31.12. 2021 v 16:11 hod bylo přijato
oznámení z DPS, zda by mohla přijet hlídka
z důvodu její sousedky, která je podle
oznamovatelky nějaká zmatená a mluví
nesrozumitelné věci. Dále oznamovatelka
hlídce sdělila, že její sousedka je ve svém bytě
a neustále volá, že se nemůže obléci. Toto
volání dle sousedky trvá již tak cca 40 minut.
Hlídka se na místě pokoušela kontaktovat
ženu za dveřmi, kdy bylo slyšet jen naříkání.
Hlídka ihned vstoupila do bytu, kde nalezla
ženu, jak leží na zemi a bez oblečení. Hlídka
ženu ihned přikryla dekou a komunikovala
s ní až do příjezdu přivolané RZS, která
ženu převezla do Masarykovy nemocnice
na vyšetření. Hlídka následně byt uzamkla
a zapečetila.

Dne 14.12.2021 v 19:11 hod bylo oznámeno
velitelem JSDH, že v ulici V Aleji dochází
k úniku nebezpečné látky a hasiči již jedou
na místo. Na místě zjištěno, že únik látky je
nejvíce cítit z kanálu před domem. Na místě
první HZS ÚL, poté JSDH Chabařovice.
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Dne 17.12.2021 ve 23:30 hod bylo
oznámeno, že v ulici V Aleji se má
někdo hlasitě hádat. Hlídkou byla
ihned provedena kontrola v ul.

Leden 2022
Městská policie eviduje od 1. 1. 2022 do 31.
1. 2022 celkem 69 událostí různého druhu,

kdy za uvedený měsíc bylo strážníky řešeno
celkem 11 různých přestupků a 1 trestný čin..
Dne 01.01.2022 v 04:00 hod bylo přijato
oznámení od ženy, která uvedla, že její přítel
je silně opilý a bouchá jí na dveře a zvoní.
Oznamovatelka dále uvedla, že s přítelem
nechce mluvit a bojí se mu otevřít. Při příjezdu
na místo se již u domu nikdo nenacházel,
hlídka oznamovatelku poučila o dalším
postupu a byla provedena kontrola okolí.
Dne 3.1. 2022 v 10:47 hod. bylo přijato oznámení
od PČR Chlumec o asistenci v Chabařovicích
v ulici Marie Kršňákové čp., kde došlo ke slovní
potyčce mezi třemi osobami. Hlídka na místě
situaci uklidnila a osoby poučila o dalším
postupu.
Dne 08.01.2022 v 11:15 hod bylo přijato
oznámení, že v Roudníkách je vidět hustý
tmavý kouř. Hlídka ihned vyrazila do místní
části Roudníky, kde bylo následně zjištěno,
že v zahrádkářské kolonii jsou páleny mokré
větve v otevřeném ohni. Majitel zahrádky byl
hlídkou poučen a oheň byl následně uhašen.
Dne 13.01.2022 ve 14:25 hod bylo přijato
oznámení, kde oznamovatelka uvedla, že je
na rybníku Petri a vidí, jak je labuť zamotaná
do vlasce a nemůže vzlétnout. Hlídka MP
společně s JSDH na místě do několika minut
od oznámení. Labuť se u rákosí namotala
opětovně do vlasce, kde byl bohužel
i trojhranný háček a “mrtvá” návnada. Háček
měla propíchnutý skrze nohu. Kvůli ledu si
musela MP s JSDH dělat cestu po vodě, kdy
museli opětovně rozbíjet ledovou plochu.
Labuť se nakonec podařilo odchytit do sítě
a ve služebním člunu, jí byl trojhranný háček
vytažen z nohy. Vlasec byl přestřižen a labuť
byla poté puštěna zpět na vodu.

Dne 14.1. 2022 ve 23:34 hod. byla přijatá žádost
od PČR Chlumec o asistenci v Chabařovicích
na Husově náměstí, kde došlo k roztržce
mezi několika osobami. Z důvodu podezření
na trestný čin, věc si na místě převzala PČR.

Dne 17.01.2022 v 18:45 hod byla přijata
žádost od PČR Chlumec z důvodu pátrání
po pohřešované osobě. Pohřešovaná
osoba byla nakonec vypátrána hlídkou PČR
po několika hodinách v jiném okresu.
Dne 18.01.2022 v 10:00 hod přijala hlídka
oznámení, že u motorestu v obci Přestanov
z důvodu silného větru se utrhl stan a přilétl
na zahradu, kde poškodil chatku. Hlídka
na místě zjistila, že se jedná o stan, který
slouží u motorestu k prodeji zeleniny. Hlídka
na místě kontaktovala majitele stanu, který
se na místo dostavil a věc vyřešil na místě
s poškozeným.

Dne 26.01.2022 v 00:45 hod, bylo přijato
oznámení, že v ulici V Aleji došlo k napadení
ženy jejím příbuzným. Po příjezdu se k hlídce
přihlásil podnapilý muž, který hlídce uvedl,
že napaden byl právě on, a to jeho příbuznou
zataháním za vlasy. Na místě obě osoby
bez zranění. Muž následně hlídce sdělil, že
již netrvá na projednání věci. Po chvíli se
na místo dostavila i PČR – Chlumec.

Dne 26.01.2022 v 06:50 hod, bylo přijaté
telefonické oznámení ze sádek Chabařovice,
že při příchodu do objektu byl nalezen
mladý muž, který byl schován v korytě
potoka. Oznamovatel dále uvedl, že muž je
dezorientován, mluví nesrozumitelné věci
a je do půlky těla mokrý. Hlídkou na místě
zjištěn muž, který u sebe neměl žádný doklad
totožnosti, byl zmatený a mokrý. Hlídka muže

zabalila to termofolie a vyzvala jej, aby sdělil
své jméno a příjmení. Dále se hlídka muže
dotázala, jak se dostal do areálu sádek, kdy
muž hlídce sdělil, že šel potokem od zahrádek
a ocitl se z ničeho nic v areálu. Jelikož muž byl
dezorientován, nekomunikoval, nevěděl, jak
se ocitl ve městě Chabařovice, byla na místo
přivolána PČR Chlumec a RZS ÚL. Po kontrole
zdravotního stavu muže záchranářem, byl muž
odvezen do Masarykovy nemocnice z důvodu
pravděpodobné
intoxikace
omamnými
látkami.
Dne 28.01.2022 v čase 11:07 hod bylo oznámeno
operačním střediskem MP ÚL, že za obcí
Roudníky spadl strom a je v komunikaci.
Na místě zjištěna vylomená hruška z důvodu
poryvu větru, která byla v pravé jízdním pruhu.
Hlídkou použita motorová pila a vyrozuměna
JSDH Chabařovice, která provedla následný
úklid vozovky a dořezání silného kmenu
stromu.
Dne 28.01.2022 ve 12:30 hod bylo oznámeno,
že v ulici Marie Kršňákové č. p. 123 z důvodu
silného větru se rozbila okenní tabule a střepy
lítají na chodník a silnici. Hlídka na místě
zjistila rozbité okno v 1 patře domu, kdy majitel
bytu se doma nenacházel. Rozbité okno
bylo rozsypáno na komunikaci a přilehlém
chodníku. Hlídka vyrozuměla pracovníky
SSMCH, kteří odklidili střepy z pozemní
komunikace a chodníku. Chodník byl hlídkou
zapáskován z důvodu možného pádu dalších
okenních tabulí. Majitele domu se podařilo
kontaktovat až v pozdních večerních hodinách
a byl upozorněn na nepořádek okolo domu
s tím, že pokud nedojde k nápravě bude
oznámen ke správnímu orgánu města.

Dne 28.01.2022 ve 14:25 hod bylo oznámeno,
že z budovy školky z ulice V Aleji lítají plechy

ze střechy. Na místě zjištěno, že z boku školky
jsou uvolněné dva plechy z důvodu silného
poryvu větru. Na místo byla přivolána JSDH
a HZS ÚL s automobilovým žebříkem. HZS
provedla odstranění uvolněných plechů.
Dne 28.01.2022 ve 14:36 hod bylo oznámeno
operačním střediskem MP ÚL, že přijali
oznámení od řidiče, který uvedl, že u silnice
naproti charitě z důvodu silného větru
vlaje roztržený billboard. Dále uvedl, že se
bojí toho, že billboard se utrhne a vlétne
nějakému vozidlu na přední okno. Na místě
zjištěna roztrhaná reklamní plachta, která
se nacházela na soukromém pozemku.
Hlídka proto vyrozuměla majitele pozemku,
který přislíbil odstranění reklamní plachty
od silnice.

Dne 28.01.2022 v 17:30 hod bylo oznámeno
operačním střediskem MP ÚL, že směrem
k firmě VHS má být strom, který je spadlý
na datové vedení a o 50 m dále, je pak spadlá
silná větev, která zasahuje do komunikace
jízdního pruhu. Na místě zjištěn strom opřený
na datové vedení o průměru cca 10 cm, který
byl hlídkou rozřezán a uklizen. Následně
byla vyrozuměna JSDH o pádu silnější větve,
kterou společně hlídka MP s JSDH rozřezala
pomocí motorových pil a místo bylo uklizeno.

Dne 31.01.2022 při kontrolní činnosti
zaměřené na projíždějící nákladní
automobily přes město byl zastaven
řidič nákladního vozidla Man, který
porušil dopravní značení B4 –
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Informace o činnosti MP Chabařovice
zákaz vjezdu NA (dodat. tab. mimo dopravní
obsluhy). Řidič za porušení dopravní značky
byl řešen příkazním blokem na místě.

Únor 2022
Městská policie eviduje od 01.02.2022
do 25.02.2022 celkem 49 událostí různého
druhu, kdy za uvedený měsíc bylo strážníky
řešeno celkem 15 různých přestupků a 2
trestné činy.

vyjela hlídka MP na oznámení od PČR Chlumec
do ulice Husovo nám, kde se má pohybovat
osoba v celostátním pátrání. Tento muž dle
sdělení PČR nenastoupil do výkonu trestu.
Po příjezdu hlídky byl jmenovaný spatřen
a v čase 15.30 hod. a hlídkou MP zadržen.
V čase 15.35 předán PČR Chlumec.

Dne 19.02.2022 v čase 13:30 hod byl hlídce
nahlášen spadlý strom přes zeď na hřbitově.
Hlídka na místě použita motorovou pilu
a strom odstranila. Větve z hrobu a okolí
odklizeny hlídkou. Vyrozuměn správce
hřbitova a vedoucí SSMCH.

Dne 13.2. 2022 ve 12:44 hod. byla hlídka
MP požádána PČR Chlumec o asistenci při
pronásledování pachatelů v ulici Průmyslová
/jednalo se o krádež kovového materiálu/.
Při kontrole daného úseku bylo následně
zjištěno, že pachatelé utekli směrem
na Teplice – Soběchleby, kde je zadržela
hlídka PČR Krupka.

Dne 22.02.2022 v 15:18 hod při kontrolní
činnosti obvodu hlídka spatřila dva muže,
kteří přijeli na hřbitov do zadní části
na elektrokolech, kde u jednoho z hrobů
stáli, zapálili svíčku a pustili na hlas muziku.
Po příchodu hlídky k těmto dvěma mužům,
muži hlídce sdělili, že sem přišli za svým
zesnulým kamarádem, který umřel před
rokem a za způsobený hluk se omlouvají. Oba
muži byli hlídkou poučeni a z místa hřbitova
byli vykázáni, jelikož na místě popíjeli
alkoholické nápoje a porušovali návštěvní řád
pohřebiště.

Dne 01.02.2022 byl v ranních hodinách
oznámen nebezpečný strom, který je
nahnutý nad cyklostezkou. Na žádost SSMCH
provedeno pokácení nebezpečného stromu,
který zasahoval do cyklostezky a hrozil pádem
na komunikaci a zranění kolemjdoucích.
Dne 08.02.2022 při kontrolní činnosti v centru
města v ulici Marie Kršňákové, bylo hlídkou
městské policie opět zjištěno, že u domu
s č.p. 123, se neudržuje čistota a pořádek
na pozemku, který užívá nebo vlastní majitel
domu. Na veřejném prostranství se nachází
celkem pět nádob na komunální odpad, kdy
okolo nádob je značný nepořádek. Vedle domu
se nachází značné množství odpadu, který
by měl být správně odložen na vyhrazené
místo, tj. do sběrného dvora. Tímto jednáním
se majitel domu s č.p. 123, dopouští vícero
přestupků, a to jak na úseku veřejného
pořádku, tak na úseku zákona o obcích
a odpadech. Majitel domu bude oznámen
ke správnímu orgánu města Chabařovice.
Městská policie několikrát upozorňovala
majitele nemovitosti na protiprávní jednání,
ale majitel k celé věci má laxní přístup. Proto
městská policie bude činit patřičné kroky, aby
protiprávní stav byl narovnán a v okolí domu
byl opět pořádek.

Dne 09.02.2022 v 11:00 hod byla přijata žádost
od PČR Chlumec z důvodu oznámení občana
na požár, který by měl být někde u Přestanova
(přesněji nespecifikováno). Hlídka provedla
kontrolu v ul. Průmyslová, kde na dotaz
na pracovníka firmy, bylo hlídce sděleno, že
k požáru došlo v jejich firmě při řezání plechů.
V době příjezdu již oheň zaměstnanci uhašen.
Hlídka MP provedla kontrolu. Na místo se
následně dostavila JSDH Chabařovice, HZS
ÚSTÍ N.L a PČR Chlumec.
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Dne 09.02.2022 v čase 15:25 hod

Dne 17.02.2022 v 16:55 hod přijato oznámení,
kde oznamovatel hlídce sdělil, že se za obcí
Chabařovice směr Chlumec pohybuje
podnapilý muž uprostřed komunikace. Hlídka
na místě zjistila sedícího muže u vozovky. Muž
byl hlídkou poučen a pokračoval dále v chůzi
směr Chlumec.

Při kontrole města se zaměřením na projíždění
nákladních vozidel, byl hlídkou zastaven řidič
nákladního vozidla, který porušil dopravní
značení zákaz vjezdu nákladních vozidel
s dodatkovou tabulkou mimo dopravní
obsluhy. Řidiči byl uložen příkaz na místě
(bloková pokuta).

Dne 25.02.2022 v čase 00:15 hod bylo přijato
oznámení od operačního střediska PČR,
že u obce Přestanova je na silnici směrem
na Chlumec spadlý strom. Hlídka po příjezdu
na místo zjistila, že spadlý strom je 10 m
od odbočky na Strádov. Po příjezdu hlídky
PČR byl strom odklizen a komunikace byla
opět průjezdná.
Jestli jste svědky nějaké protiprávní
činnosti ve městě, tak Vás prosíme,
abyste ihned vyrozuměli hlídku městské
policie na nepřetržitém telefonním čísle
725 062 547 nebo využili linku 156. Pokud
byste měli jakýkoli dotaz či podnět nebo
stížnost, můžete se obrátit přímo na mě
v kterýkoli den, nebo prostřednictvím emailu
mestska.policie@chabarovice.cz.
Josef Šittner
velitel Městské policie Chabařovice

Veřejné setkání: soutěžní návrh jezera Milada
Jestli chcete budoucí podobu jezera Milada ovlivnit, teď je ta správná chvíle.

Kdy: čtvrtek 24.3.2022 v 18:00 - 19:30
Kde: Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK), Velká hradební 2800/Ústí nad Labem
Přijďte se seznámit s vítězným soutěžním návrhem na řešení jezera Milada a jejího okolí. Státní podnik DIAMO, odštěpný
závod PKÚ Vás zve na osobní setkání s architekty švédského studia Mandaworks. Autoři Vám přiblíží obsah vítězného návrhu
a bude prostor ke sdílení Vašich zkušeností, nápadů a připomínek a samozřejmě i na Vaše dotazy. Vaše zpětná vazba je pro
další práci autorů, kteří se jezeru Milada budou v průběhu tohoto roku věnovat, zcela zásadní.
Pokud se setkání nemůžete zúčastnit, ale chcete nám poskytnout svoji zpětnou vazbu, napište nám, prosím, na:
info@vizemilada.cz
Informace k projektu včetně prezentace soutěžního návrhu budete moci sledovat na www.vizemilada.cz
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Bioplynová stanice – zdroj čisté energie,
tepla a organického hnojiva
Popis BPS Všebořice
Bioplynová stanice Všebořice (dále jen BPS)
byla spuštěna do provozu v prosinci 2013.
BPS na základě Rozhodnutí Krajského
úřadu
Ústeckého
kraje
zpracovává
biologicky rozložitelné odpady, které
jsou denně dávkovány do fermentačních
nádrží (fermentor a dofermentor), kde je
vyráběn tzv. anaerobní fermentací (tzn. bez
přístupu kyslíku) bioplyn, který je jímán
do integrovaných jímačů plynu a následně je
bioplyn spalován v motorech kogeneračních
jednotek. Výstupem z motorů je vyrobená
elektrická (EE) a tepelná energie (TE).
BPS má instalované 2 kogenerační jednotky
MAN E3268 o výkonu 2 x 275 kWh, tedy
hodinový maximální výkon výroby EE je 550

kW. To představuje kapacitně roční výkon
4.818.000 kWh, tedy 4.818 MW. BPS má výkon
0,55 MW pro výrobu elektrické energie (EE)
a 0,58 MW pro výrobu tepelné energie (TE).
Vyrobená elektrická energie je dodávána
do sítě pro ČEZ, a.s. a tepelná energie je
spotřebována na BPS.
Vyráběný bioplyn metodou anaerobní
fermentace má obsah metanu 50-70%.
Na BPS dosahujeme dlouhodobě obsah
průměrného metanu (CH4) v bioplynu
na úrovni 65%.
BPS Všebořice se řadí mezi odpadové BPS.
Co to znamená a co si pod tímto pojmem
představit? BPS na rozdíl od zemědělských
bioplynových stanic je primárně zaměřena
na zpracování biologicky rozložitelných

odpadů. To jsou např. gastro odpady, ovocezelenina, VŽP – vedlejší živočišné produkty
např. ze supermarketů (salámy, vajíčka,
mlékárenské výrobky apod.), potravinářské
odpady z výrobních závodů, BRO – biologicky
rozložitelný odpad, sečená tráva apod.
Proto musí být na BPS Provozní hala –
hygienizace, kde účelem této technologie
je předúprava biologicky rozložitelných
odpadů z kuchyní a stravoven a VŽP. Tyto
odpady musí být před vlastním vstupem
do BPS (fermentace) upraveny procesem
pasterizace v hygienizační lince. Hygienizační
linka odstraňuje bakteriální kontaminaci
a vytváří takové prostředí, ve kterém
nejsou bakterie schopny přežít (pasterizace
nadrceného vstupního materiálu po dobu
minimálně 1 hodiny v teplotě + 70 °C). Teplo
pro tento proces se získává z kogeneračních
jednotek. Zařízení tedy slouží k hygienizaci
odpadů dle nařízení EP č.1069/2009, resp.
nařízení Komise EU č. 142/2011. Celý tento
proces je pod kontrolou Krajské veterinární
správy pro Ústecký kraj. Kapacita BPS je
stavěna pro příjem a zpracování 20.000 tun
biologických odpadů /rok.
Jak jsem již popisoval, BPS má dva hlavní
produkty, a to výrobu elektrické energie
a tepelné energie. Vedle toho vzniká jako
vedlejší produkt digestát.
Digestát je organické hnojivo, které
prochází certifikací pro vydání Rozhodnutí
o registraci tohoto organického hnojiva,
které vydává a schvaluje ÚK ZÚZ Praha
(Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělství). O digestátu se více zmíním
v samostatné kapitole Digestát.

Foto: fermentor a dofermentor – fermentační technologie

Celá BPS je plně automatizovaná, technologie
je řízená přes řídící automatický systém,
který zabezpečuje automatické dávkování
surovin do fermentoru. Celý proces BPS je
monitorován a ovládán elektronicky. Stejně
tak jsou řízeny a ovládány kogenerační
jednotky. Výroba na BPS je nepřetržitá,
kontinuální, tedy 24/7 neboli 365 dnů/rok.
BPS je zdroj pro výrobu čisté energie,
tepla a organického hnojiva. Bioplynové
stanice jsou svou jedinečnou technologií
velmi šetrné k životnímu prostředí, mají
velmi nízkou emisní stopu a energetickou
náročnost.
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Foto: koncový sklad se separátorem na uskladnění digestátu

Pro chod BPS je vypracován a schválen
provozní řád BPS, havarijní plán, požární
plán a další dokumentace určená
provozovateli ze zákona pro provoz tohoto
zařízení. Na BPS jsou pravidelně prováděny
plynové, tlakové a elektrické revize.

Digestát
Jak jsem se již zmínil, vedlejším produktem
ve výrobním procesu BPS je digestát –
organické hnojivo. Tím, že je digestát určen
jako organické hnojivo pro aplikaci do půdy,
uzavírá se tzv. cirkulární kruh, tj. biologické
odpady do BPS a digestát zpět do půdy.
Pro vaši představu - ročně se ve zhruba
13.000 zemědělských BPS v celé Evropě
vyprodukuje 128 miliónů tun digestátu, který
obsahuje značné množství živin a zdrojů
strukturálního uhlíku. Je proto nutné, aby
byl digestát aplikován zpět do půdy, protože
se touto aplikací vrací do půdy živiny (dusík,
uhlík, fosfor, sodík, draslík a další…).
V západní Evropě je naprosto běžné
a žádoucí pro BPS aplikovat digestát
do zemědělské půdy. U nás tomu tak zcela
není. Zemědělské podniky měly vždy přístup
k levným anorganickým hnojivům (NPK nebo
močovina), které aplikují do půdy více než
organická hnojiva.
V této oblasti se musím vrátit k vývozům
digestátu v letech 2017-2018, zejména
v letním období 2018. Chci se tímto všem
občanům, kterým aplikace digestátu a jeho
zápach způsobil určité trauma, dodatečně
omluvit.

digestátu stanovené biologickým dozorem
a před každým vývozem digestátu děláme
v akreditované laboratoři rozbor digestátu
z koncového skladu, tak jak jsme se zavázali
do Provozního řádu.

technologie na separaci bioplynu
na
biometan
s
vtláčením
do vysokotlakého plynového potrubí

Před každým turnusem vývozu digestátu
informuje KÚ ÚK odbor životního prostředí
(ŽP), MM ÚnL odbor ŽP, ČIŽP a také MÚ
Chabařovice, který vždy zajistí distribuci
této informace.

Cílem modernizace není navyšování
kapacity objemu zpracovávaných odpadů,
ale jedná se o technologickou inovaci
na příjmu odpadů (nová hala na příjem
a zpracování odpadů), tzv. vše pod jednou
střechou. Investice do těchto technologií je
orientačně cca 140 miliónů korun.

Od roku 2019 jsme v kontaktu s vedením
radnic v oblasti Chabařovic a přilehlých obcí.
Předložili jsme nápravná opatření, která
zamezí situacím z léta 2018, a pravidelně
představitele obcí informujeme o stavu
opatření. Současně jsme také obcím nabídli
možnost likvidace biologických odpadů
na BPS (odpady z jídelen a stravoven, BRO –
biologicky rozložitelné odpady)

Separace bioplynu na biometan je
dlouhodobý trend, který již u našich
sousedů v Německu je rozvíjen více jak 10
let. Itálie, Rakousko, Francie a další země, se
v posledním období velmi orientují na tento
segment. Separace bioplynu na biometan
(zelený plyn) je další produkt, který může
být na BPS vyráběn a nahrazuje zemní plyn
(fosilní palivo).

Budoucí vývoj BPS

Další z projektů je realizace kompostárny,
která by umožnila přijímat odpady BRO
– jsou to hnědé popelnice s biologickým
odpadem (tráva, listí, větve apod.)

V letech 2023–2024 plánujeme provést
modernizaci BPS a to ve dvou projektech:
nová hala na příjem
rozložitelných odpadů

biologicky

Petr Síleš
jednatel BIOPLYN ENERGY s.r.o.

V letech 2014-2018 byla BPS pod biologickým
dozorem odborné společnosti, která
pravidelně prováděla monitoring a rozbory
digestátu, ale zásadně neřešila obsah tzv.
nižších mastných kyselin (NMK) v digestátu.
Vysoký obsah NMK byl příčinou zápachu.
BPS v roce 2019 změnila odborný biologický
dozor, který začal řešit, jak přistupovat
k hodnotám nižších mastných kyselin
v digestátu a jeho následnou aplikaci. Zcela
zásadní byla změna biologického dozoru,
kde byl v digestátu odbourán obsah nižších
mastných kyselin. Tato pravidla pro BPS
Všebořice byla zanesena do Provozního
řádu a zavázali jsme se na dodržování
těchto pravidel.
Dále bylo provedeno opatření v četnosti
vývozu a aplikaci digestátu do tzv. turnusů
–
únor/březen,
květen/červen,
září
a listopad. Vývoz digestátu je realizován
v rozmezí 3-5 dnů. Vše je samozřejmě závislé
na klimatických podmínkách a na agrárních
lhůtách, které jsou častými výkyvy počasí
ovlivňovány.

Foto: kogenerační jednotka MAN E3268 o výkonu 275 kWh

Snažíme se vyhledávat zemědělské podniky,
abychom digestát aplikovali nejen na TTP
(trvalé travní porosty), ale také na ornou
půdu. V roce 2021 a 2022 jsme tuto spolupráci
zahájili a pevně věřím, že tato spolupráce
bude dlouhodobá.
Týdně
provádíme
v
akreditované
laboratoři rozbory digestátu ve fermentoru
a dofermentoru, denně měříme hodnoty

Foto: příjmová hala pro odpady a motorárna
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Chabařovická vlastivěda (10)
Chabařovická městská spořitelna, založená v roce 1873
V dnešním vydání vlastivědy se budeme
věnovat chabařovické městské spořitelně,
které se v době jejího založení říkalo
„Städtische Sparkassa“. Téma je to pro mě
takzvaně srdeční, neboť sám pracuji již
téměř 17 let pro spořitelnu Drážďany.
Chabařovická městská spořitelna byla
založena v roce 1873 jako obecně prospěšná
instituce. Vznik vlastní spořitelny jen
podtrhoval
význam
Chabařovic
jako
rostoucího a prosperujícího městečka.
Její sídlo se nacházelo zpočátku ve dvou
místnostech v prvním patře “staré”
radnice. Historicky prvním předsedou
spořitelního výboru a ředitelem spořitelny
byl Emanuel Kühnl. Ten byl od stejného
roku také starostou Chabařovic. Kühnl byl
v Chabařovicích známá osobnost. Patřil
mu městský mlýn (zvaný také „dolní mlýn“
založený Benediktem Friedrichem v roce
1567, po Kühnlovi vlastnili mlýn Elsnerovi,
od roku 1934 Josef Popel), který prochází
od minulého roku postupnou rekonstrukcí.
Mlýn byl poháněný od pradávna vodou
Mlýnského potoka (Mühlbach), ale v roce
1863 ho pan Kühnl nechal přestavět na parní
pohon. Dalšími členy zakladatelského
spořitelního výboru byli JUDr. W. Reißel,
Josef Hortig, Ferdinand Leinweber (zvýšil
věž chabařovického kostela), Franz Kund
a pan Höhne. Prvního účetního a pokladníka
dělal Johann Schebek (Šebek).
Městská spořitelna v Chabařovicích měla
jako jiné spořitelny vzniklé v 19. století
za cíl umožnit chudším vrstvám obyvatel
uspořit si peníze na stáří a pro případ
nemoci. Na rozdíl od soukromých bank

nebylo hlavním cílem městských spořitelen
dosahovat zisku, nýbrž starat se o obecní
blaho a rozvoj. Koncem roku 1878 spravovala
chabařovická městská spořitelna vklady
ve výši 136.491 zlatých (florin) 4 krejcary
a měla vlastní kapitál ve výši 7.278 zlatých
(florin) a 4 krejcary. To postupně umožnilo
financování větších projektů jako například
stavbu
nového
obecního
vodovodu
v roce 1892. Jeho vybudování stálo 61.622
zlatých a 12 krejcarů rakouské měny. Úvěr
poskytnutý městu byl splácen z poplatků
vybíraných za dodávky vody domácnostem.
Spořitelna se velmi dobře rozvíjela, což
vedlo v roce 1895 k jejímu přestěhování ze
staré radnice do přízemí protější budovy
okresního soudu. V roce 1908 byla zahájena
a o rok později chabařovickými stavebními
firmami Pless a Walter dokončena stavba
spořitelní budovy. Stavba „dnešní radnice“
tehdy stála 167.084 korun 88 haléřů. Ve dnech
27. až 30. července 1909 se přestěhovala
spořitelna a městské úřady do nové
budovy. Obyvatelstvo Chabařovic v budově
mohlo využít za malý poplatek také teplé
a šumivé koupele. Vedle kostela a školy
tak vznikla asi třetí nejreprezentativnější
budova města. Není také divu, že právě před
touto budovou byl 30. srpna 1913 srdečně
přivítán obyvatelstvem a představiteli
města arcivévoda Karel (následník trůnu).
Ten přijel do Chabařovic svým automobilem
a pokračoval následně do Chlumce, kde
odhalil jubilejní pomník („Lev“, postavila
firma Antona Plesse z Chabařovic)
připomínající padlé rakouské vojáky v bitvě
proti Napoleonovi před 100 lety (30. srpna
1813).

Spořitelna
často
pomáhala
městu
s financováním větších projektů. Hlavně
po 1. světové válce. Jen v roce 1920 půjčila
městu 270.000 korun, v roce 1923 dalších
700.000 korun. 24. dubna 1929 byla
ve dvoře spořitelní budovy (dnes radnice)
započata výstavba hasičské zbrojnice.
Cílem bylo mít hasičárnu uprostřed města,
aby se tak zkrátila dojezdová vzdálenost
na všechny strany. Spořitelní výbor
zdejším dobrovolným hasičům povolil,
aby zbourali starou stodolu, která stála
ve dvoře, a získaný stavební materiál použili
na stavbu zbrojnice (Spritzenhaus, tj. dům
na stříkačky). Spořitelna se také zavázala
uhradit veškeré případné další náklady
na stavební materiál z vlastních zdrojů.
Hasiči na oplátku slíbili, že stavbu provedou
vlastními silami bez nároku na mzdu.
V roce 1929 poskytla chabařovická
spořitelna městu úvěr ve výši 100.000 Kč
na rozšíření hřbitova. Ve stejném roce činila
výše vkladů v chabařovické spořitelně
již 18.130.058,33 Kč. Objem poskytnutých
hypotéčních úvěrů činil 11.673.496,60 Kč.
Úvěry města u spořitelny činily celkem
1.946.479,05 Kč. Měsíční mzda horníka
v daném roce byla pro srovnání přibližně
940 korun. Z velkého objemu hypotéčních
úvěrů je vidět, že spořitelna se zasloužila
o rozvoj bytového fondu v Chabařovicích,
o stavbu mnoha domů a celých ulic.
Světová hospodářská krize a znepokojivé
události v Německu v roce 1933 (nástup
nacistů k moci) vedly také v Chabařovicích
k panice a snaze vybrat veškeré úspory ze
spořitelny. Během dvou dní si lidé vybrali
300.000 korun. Po osmi dnech se sice situace
opět uklidnila, avšak tato zkušenost vedla
banky i spořitelny nejen v Chabařovicích
k hromadění hotovosti, a mnohem větší
opatrnosti v poskytování úvěrů. Tím však
bylo ochromeno stavebnictví. Získat
spořitelní hypotéku bylo velmi obtížné, což
nahrávalo rozvoji lichvy, tedy půjčování
za vysoké úroky. Pamětní kniha III zmiňuje, že
v roce 1935 byly v Chabařovicích důsledkem
toho postaveny pouhé tři nové domy.
Jak uvádí pamětní kniha III, v roce 1938
krátce před válkou působily v Chabařovicích
tři banky. Jednalo se o Chabařovickou
spořitelnu (Karbitzer Sparkasse), dále
Úvěrový ústav Němců (Kreditanstalt der
Deutschen) a Anglo-Banku.
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Foto: Červená budova chabařovické Sparkasse,
dodnes je červená hlavní barvou spořitelen

Jedním z posledních a velmi uznávaných
ředitelů chabařovické spořitelny byl
Karl
Fleissner
(narozený
12.8.1870
v
Podbořanech,
zemřel
2.1.1935
v Chabařovicích). Ve spořitelně působil

ve vyšších funkcích od roku 1907. Od roku
1928 do roku 1932 byl chabařovickým
starostou za Německou hospodářskou
stranu, čímž se stal automaticky také
ředitelem spořitelny. V roce 1931 se z jeho
iniciativy konaly sbírky na nezaměstnané.
Zemřel v roce 1935. Jeho hrob poničený
vandaly s ukradeným mramorovým křížem
se nachází na začátku hřbitova. Stojí
na něm napsáno: „Zde odpočívá v Bohu
náš nezapomenutelný manžel a otec Karl
Fleißner, ředitel spořitelny v důchodu,
1870-1935.“ Jelikož je to můj jmenovec
a spojuje nás práce pro Sparkasse, tak
jsem se rozhodl, že letos nechám jeho hrob
na vlastní náklady opravit.
Karel Prošek
Zdroj:
Pamětní kniha III, Kronika města Chabařovice
1880, PhDr. Věra Hladíková

Foto: Spořitelna s nápisem „Städtische Sparkasse“,
kašna v popředí již neexistuje

Foto: Hrob Karla Fleissnera, v letech 1928 až 1932
chabařovický starosta za Německou hospodářskou
stranu, čímž se stal automaticky také ředitelem
spořitelny. Jeho poničený hrob se v létě dočká opravy.

Sbor dobrovolných hasičů v Chabařovicích
pořádá 20.3.2022 od 14:00 hod.

DĚTSKÝ KARNEVAL
v kulturním domě ZÁTIŠÍ
Za podpory městského úřadu

Srdečně zvou hasiči

vstupné dobrovolné
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MP Chabařovice: Ohlédnutí za rokem
2021
Rok 2021 byl opět pro strážníky a složky
IZS náročný, a to nejen při jejich běžném
výkonu služby. V roce 2021 byl vládou
v České republice vyhlášen nouzový stav
z důvodu pandemie COVID-19. Strážníci
městské policie od začátku vypuknutí
této pandemie tak kontrolovali vydaná
nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví,
a to především zda občané toto nařízení
ve městě dodržují. Jelikož nebylo možné
pokrýt služby ve dvou strážnících
na nočních službách, a kontrolovat vydaná
nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví,
bylo na poradě krizové skupiny dohodnuto,
že na nočních službách se strážníky
budou sloužit i členové jednotky sboru
dobrovolných hasičů. Tyto smíšené hlídky
byly vždy vykonávány po dobu vyhlášení
nouzového stavu na území České republiky.
Rád bych jim za tuto pomoc opět poděkoval,
a to především veliteli panu Benedovi.
Městská policie Chabařovice v roce 2021
opět nabídla seniorům nad 65 let pomoc
při zvládání základních životních potřeb,
včetně nákupu potravin a léků. Služba
byla určena seniorům, kterým potraviny
a léky nemohl nikdo z příbuzných zajistit.
Strážníci se v průběhu pandemie roku 2021
postarali celkem o 68 nákupů (potraviny,
léků) pro seniory žijící ve městě a také byl
v několika případech realizován převoz
do zdravotnického zařízení. Strážníci řešili
několik případů, kdy občané nedodržovali
nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví.

Veškeré nedodržování bylo ze strany
strážníků řádně řešeno a oznámeno
na příslušné úřady.

V roce 2021 řešili strážníci 730
událostí různého druhu:
Číslo

Porušení ust.

Celkový počet

1

Závady + mimořádné
události, kontrolní činnost

2

Dopravní nehody

3

Nález věcí + infekční mat.

28

4

Odchyt zvířat

42

5

Přijaté oznámení
na služebně

49

6

Přijaté oznámení telefonicky

66
9

223

7

Oznámení 156

8

Sražená zvěř

17

9

Žádost asistence (HZS, ZZS)

13

DPS

21

11

Žádosti (soud, město, aj)

62
58

12

Výjezd na oznámení PČR
OZV

14

Veřejný pořádek

15

Občanské soužití

16

Majetek

8
14
5
11

17

Nařízení vlády a MZČR

3

18

Trestné činy

4

19

Odpady

2

20

Ostatní přestupky
Celkem

Číslo

Porušení ust.

Celkový počet

1

Zákaz vjezdu

35

2

Zákaz zastavení

13

3

Překážka provozu

1

4

Stání v zákazu

1

5

Zákaz vjezdu NA

11

6

Stání na chodníku

12

7

Stání v protisměru

2

8

Stání v křižovatce

2

9

Jiné jednání

3

10

Alkohol, drogy

2

Celkem

82

10

10

13

Řešená doprava strážníky
za rok 2021:

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

3
648

Přestanov, okružní křižovatka – oprava
vozovky
V termínu od 19. 04. 2022 do 30. 04. 2022 dojde
z důvodu rekonstrukce, k úplné uzavírce
silnice č. I/13 a tím svedení objízdné trasy
dopravy po silnici č. II/253, ul. Teplická
přes město Chabařovice a ul. Ústecká směr
Předlice.
I přes nesouhlasné stanovisko rady města
Chabařovice byla objízdná trasa povolena
rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého
kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství a Dopravního inspektorátu
krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje.
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Markéta Vladyková
MěÚ, vedoucí OMaR

Skládka na hřbitově?
Poslední dobou se nám na hřbitově
rozmáhá takový nešvar. Za náhrobky
hrobů se ponechávají různé věci: nářadí,
květináče, vázy, pet-lahve, staré nebo
zrovna nepotřebné hřbitovní lampy atd.
Podle Hřbitovního řádu není ukládání nádob,
nářadí a jiných předmětů kolem hrobových
míst dovoleno, a to hned z několika důvodů.
Prvním důvodem je estetický vzhled hřbitova
a zachování důstojného místo pro spočinutí
zemřelých. Určitě budete někteří oponovat,
že od chodníku nejsou takto uskladněné
věci vidět. Bohužel musíme brát ohled
i na ostatní nájemce a uživatele hrobových
míst, kteří mají takovou skládku přímo před
svým hrobem. Kromě toho se pak v případě
silného větru odložené předměty povalují

po celém areálu hřbitova. Chápeme, že je
jednodušší si náhradní lampičky, láhev
s vodou nebo košťátko ponechat za hrobem,
ale zkuste se na to podívat i z druhé strany.
Kdyby to takto praktikoval každý, tak se
mezi některými hroby nedá projít vůbec.
A hlavně… jak to potom vypadá.
Druhým důvodem je bezpečnost. Co nevidět
začnou na hřbitově sezónní práce a bohužel
se často stává, že pracovníci údržby
města při sečení vysoké trávy odloženou
lucernu snadno přehlédnou, což může vést
ke zranění jak pracovníků údržby, tak také
návštěvníků hřbitova. Při poslední návštěvě
hřbitova bylo vidět, že po zimě zbyly
za některými hroby z odložených lucerniček
pouze hromádky střepů. A věřte, že se to
opravdu špatně uklízí.

Určitě jste si už někteří z vás všimli, že se
postupně snažíme hřbitov v Chabařovicích
opravovat a zvelebovat, a myslím, že se
nám to vcelku daří. Předem děkujeme všem,
kterým není vzhled hřbitova lhostejný,
o své hroby a jejich okolí starají, a že tu
a tam poklidí povalený květináč z jiného
hrobu nebo pohozenou lahev.
Na závěr bychom chtěli návštěvníky
požádat, aby v areálu hřbitova nekrmili
kočky a za tímto účelem u hřbitovní zdi
neponechávali plastové misky s potravou.
Děkujeme.
Martina Luxa
správa hřbitova
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Regenerace zchátralého objektu
bývalého mlýna v centru Chabařovic
Po zimní části realizace v obtížných
klimatických podmínkách začíná závěrečná
část stavby směřující ke zdárnému dokončení
první etapy, která řeší rehabilitaci historického
objektu, ponechané budovy B a portál jižní
brány tzv. památkovým způsobem a dostavbu
soudobého objektu s umístěním sociálně
hygienických a technických provozů spolu
s hlavním schodištěm budoucího jednoho
provozního celku.
V rámci neplánovaných víceprací a vynucených
změn stavby byl odsouhlasen první dodatek
smlouvy, který je těsně před podpisem obou
smluvních stran. Tímto dodatkem dochází
zároveň k posunu termínu dokončení stavby,
kterou měl dle uzavřené smlouvy zhotovitel,
firma METROSTAV a.s., Divize 8 dokončit
v březnu 2022 až do první poloviny května
2022. Dle návrhu nového harmonogramu
předloženého zhotovitelem zůstává v tuto
chvíli zhotovitel ve skluzu cca 8 pracovních
dnů a doufejme, že s prodlužujícími se dny
dojde k urychlení výstavby dohnání nynějšího
skluzu.
Stavba se opět rozbíhá na všech stavebních
objektech 1. etapy součastně, pozorný občan
si může všimnout, že nám již vyrostla nová
dostavba, kde je obvodový plášť proveden jako
jednovrstvá konstrukce, která bude upravena
pohledovou
venkovní
strukturovanou
drásanou omítkou, zintenzivňují se vnitřní
práce na ponechané historické části budovy
B a na dostavbě nové části budovy.
Dokončena a plně funkční je již také
vsakovací jímka dešťové vody včetně
finálních povrchových úprav parku Náměstí
9. května. Hlavní síly zhotovitel nyní napíná
na komplexní dokončení vnitřních prostor
budov – v historické části budovy zůstávají
zachovány všechny klenby a klenební
pasy, nové výplně otvorů jsou realizovány
replikami původních oken a dveří, naopak
v dostavované soudobé části budovy jsou
veškeré výplně oken a dveří hliníkové.
Na vnitřních stěnách jsou realizovány
vápenné omítky, veškerá hygienická zařízení
jsou obložena keramickým obkladem.
Co se týká fasády samotné historické
části budovy, jsou okolo oken doplňovány
šambrány s uchy, jejichž modelace je
převzata ze stávajících šambrán oken v 2.
NP. Veškeré doplňky budou provedeny
ve světlejším odstínu než samotná venkovní
fasáda. Doplněna bude také kordónová římsa
a podokenní římsa v patře.
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Ve dvorní části východního křídla
budovy je zachována stávající
pavlač, která je však z provozních
a tepelně-technických důvodů

uzavřena novou stěnou z dřevěných oken.
Vyniknout by měla nová střešní krytina, kterou
je tvrdá krytina – bobrovka na husté laťování
červenohnědé barvy s nově vytvořenými osmi
volskými oky, které dodávají střeše historický
ráz. Veškeré oplechování a klempířské prvky
budou provedeny ze svitků Ti-Zn plechu bez
nátěrů.
Celý projekt plně umožňuje využití přízemí
občany se sníženou schopností pohybu
a orientace. Hlavní bezbariérový přístup bude
do objektu ze dvora i z uličky do spojovacího
krčku.
Vnitřní podhledy, dělící a nově vznikající
příčky jsou realizovány tzv. suchým procesem
– sádrokartonovými konstrukcemi s finální
povrchovou úpravou s vazbou na celkové
řešení interiérů. Podlahy a podlahové
konstrukce budou realizovány z podlahových
dubových prken, podlahová krytina pro
komerční
prostory
bude
realizována
zátěžovým kobercem, veškeré vnitřní
keramické dlažby jsou navrženy ze slinutého
střepu v barvě a struktuře imitace přírodního
kamene.
Na celé stavbě probíhají stavební práce PSV,
realizují se veškeré vnitřní inženýrské rozvody
vody, odpadů, ústředního topení, kabeláže
NN a dalších z hlediska technického využití
celého objektu, nezbytných rozvodů vytápění,
vzduchotechniky,
zdravotně
technické
instalace, silnoproudé a slaboproudé
elektrotechniky.
Realizací prochází i 3.NP dostavby, kam je
koncipována plynová kotelna, která bude
zajišťovat otop celé budovy. Částečně
zkolaudována je již nová středotlaká 7,7 m
dlouhá přípojka zemního plynu, a zhotovitel
předpokládá spuštění plynové kotelny
v průběhu dubna 2022.
Nyní je již celý objekt uzavřen a temperován
provizorně venkovním topidlem zajišťujícím
možnost realizace sádrových podlah a omítek
a další vnitřních tzv. mokrých procesů
vyžadujících vyšší teploty k vytvrdnutí
a vyzrání všech a povrchů. Velký důraz je
kladen na tepelné izolace podlah vložením
desek stabilizovaného pěnového polystyrenu
se sníženou nasákavostí, v patře je tepelná
izolace realizována deskami plastifikovaného
polystyrenu s kročejovým útlumem.
Tepelně izolovány byly stávající i nově
realizované
základové
konstrukce
perimetrickým
polystyrenem.
Zásypy
klenbových stropů jsou realizovány z Liaporu
a štěrkem na bázi pěnového skla (Refaglass),
které je nenasákavé, má vysokou pevnost, je

nehořlavé a mrazuvzdorné. Tepelná izolace
pavlače bude provedena minerální plstí
Isover Multimax 30 a strop nad kontejnery
v přízemí pak plstí Isover UNI určených
do vnějších nezatížených provětrávaných
zateplovacích systémů. Kromě tepelných
izolací budou v objektu použity také akustické
izolace hlavně v dělících SDK příčkách všech
pater.
Celá stavba je nadále řádně oplocena
dle původního záboru, plně oboustranně
průjezdná je souběžná komunikace z Husova
nám. na Náměstí 9. května. Vjezd na stavbu je
ze souběžné komunikace na spojnici Husovo
nám. a Náměstí 9. května dle povolení PČR
a zde je prováděna kontrola znečišťování naší
místní komunikace bahnem ze stavby.
V rámci stavby i nadále probíhají průběžně
kontrolní dny ve 14denních intervalech
za účasti všech, na stavbě, zúčastněných
osob a institucí. Poslední 22. KD proběhl dne
17. 2. 2022, probíhají denní konzultace TDS
a hlavního stavbyvedoucího s podzhotoviteli
a správci sítí (ČEZ, INOGI, SČVK, SÚS, GASNET
a podobně) ohledně detailů stavby.
Nad bezpečností a dodržování bezpečnostních
stavebních předpisů dohlíží koordinátor BOZP,
který je s ohledem na rozsah celé stavby a ze
zákona i pravidelným účastníkem KD.
Objemově je zatím do výše uvedeného KD
prostavěno necelých 68 % z celkové investice
I. etapy „Regenerace zchátralého objektu
bývalého mlýna v centru Chabařovic“. Nyní se
stavba nadechuje k finálnímu dokončení výše
uvedené 1. etapy stavby.
Z hlediska dokončení celého areálu je nyní
ve hře žádost o poskytnutí dotace na 2. etapu
stavby, která by měla propojit dokončenou
část stavby s budovou čp. 1. Vznikne zde
jakési nové náměstí pro shromažďování
občanů Chabařovic, jehož součástí bude
kašna s tryskající a stékající vodou v dosahu
člověka, dále pak hudební altán se šesticí
sloupů vynášející zakružené ocelové nosníky
jako podpěry střešního prstence s vloženým
světlíkem kruhového půdorysu, okrasné
zárubní zídky navazující na historický vstupní
portál, kotvení vánočního stromu s finálním
elipsovitým zadlážděným náměstím se
středovým liniovým štěrbinovým žlabem
a se dvěma ocelovými pítky, ozeleněním
jak travním, tak výsadbou stromů a keřů
a v neposlední řadě také komplexním VO
nového prostoru spolu s nasvětlením budovy
bývalého mlýna v centru Chabařovic.
Jiří Hanzlík
technický dozor stavby

Foto: Otlučený historický portál

Foto: Hlavní ŽB monolitické schodiště
Foto: Uzavřená pavlač

Foto: Budoucí kafetérie

Foto: Venkovní izolace přístavby

Foto: Tepelné a zvukové izolace

Foto: Vstup do kafetérie

Foto: Volské oko z bobrovek

Foto: Uzavřená pavlač

Foto: Historický portál se již omítá
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Letošní sezóna v Motoareálu
Letošní sezónu v Motoareálu Chabařovice
jsme naplnili, myslíme si, dostatečně.
Začínáme v dubnu autocrossem, a poprvé
v Chabařovicích pojedeme závody aut
v driftu, kde převážně kralují auta značky

BMW. V lednu jsme společně s Vladimírem
Doubkem vyzkoušeli dráhu a na pár změn
jsme si s pořádajícím Drift Days plácli, takže
letos budou dva třídenní závody.
Vlastně ten nápad, jet v Motoareálu závody

v driftu, vznikl minulý rok na závodech
v autocrossu při exhibici Doubek Racing
Team. Tento sport nás oslovil natolik,
že jsme přes zimu nelenili a postavili
jsme soutěžní automobil, který nás bude
na těchto závodech reprezentovat.
Je to BMW e46 a řídit ho bude Fridrich Martin
ml. pod vedením již uznávaného závodníka
Vladimíra Doubka ml.
Dětský motocross začínáme trénovat
od dubna, nábor nových žáků a informace
budou na FB stránkách Dětský Motocross
Chabařovice. Kromě pravidelných tréninků
plánujeme tři závody v Motoareálu
a příměstský tábor.
Kulturní program v Motoareálu bude
v tomto roce také pestrý. Na MOTOCHABA
2022 vystoupí tři kapely a jednou z nich
bude ZZ TOP REVIVAL, hudební festival
CHABA MUSIC NIGHT bude začínat v 15:00
hod. a na programu bude pět kapel,
a v Motopivnici 13 také plánujeme k poslechu
kapely a seskupení zvané Jam session.
Tak Vás tímto srdečně zveme do Motoareálu
Chabařovice.
Martin Fridrich
Motoclub F Chabařovice
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