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Děkuji vám všem, kteří jste dodržovali
různá omezení a pomohli tak tlumit
infekci. Bohužel, odešli nám někteří známí
sousedé, a nezbývá než na ně vzpomínat,
jak náhle se s námi rozloučili.

že by nás mohlo postihnout tornádo.
Mysleli jsme si, že řádí jen v Americe,
a najednou máme mrtvé, zraněné, zničené
domy a nešťastné lidi.

Dovolená
Začíná být pěkné počasí a řada z nás se
už těší na dovolenou a děti na prázdniny.
Těšíme se, že vyrazíme někam k moři,
na vodu, nebo do hor, někdo jen tak
po Čechách, nebo na chatu. Prostě
si chceme odpočinout bez roušek
a respirátorů, dát si v hospůdce
nějaký drink a setkávat se s přáteli.
Vždyť si to zasloužíme za fůru stresu
a různá omezení, která nás provázela
od podzimu. Ať byla omezení oprávněná,
nebo neoprávněná, nový virus je potvora,
musela se dodržovat. Ale teď se chceme
nadechnout.

Připomíná nám to, jak jsme zranitelní
a slabí vůči přírodě, která nám vždy dá
znát, že ji neovládáme. Měli bychom být
pokorní a snažit se žít s ní v souladu.
Nestačilo, že tady již druhý rok bojujeme
s virem, bylo nám na Moravě a na Lounsku
rázně připomenuto, že si nemůžeme
vyskakovat. Nikoho v této zemi nenapadlo,

Všem nám proto přeji, abychom si
odpočinuli, načerpali nové síly, a pokud
nás snad postihne nová vlna nemoci,
nebo nějaká katastrofa, tak buďme
opět připraveni. Odřekněme si pohodlí
a dodržujme opatření, jinak se z toho
nevyhrabeme. Snad už to bude lepší.
Josef Kusebauch
starosta města

Nové investice
Většina z nás nemá bezednou peněženku,
stejně tak je to s městskou pokladnou.
Zvláště za situace, kdy kvůli vládním
opatřením byl snížen rozpočet města.
Nicméně majetek stárne a vyžaduje
údržbu a obnovu. Kde na to vzít? Má město
omezit služby pro občany? Má si město
půjčit od banky? Mělo by město přestat
sponzorovat sport a podporovat mládež?
Jistě vás napadnou další varianty řešení.
Jaká varianta je ale optimální? Město se
rozhodlo jít cestou tzv. EPC. Tato zkratka
znamená, že veškeré pořizované investice
budou výhradně z technologií, které budou
energeticky úsporné, a tím budou sníženy
náklady na provoz. Zjednodušeně řečeno,

když si místo staré lednice po babičce
koupíte novou kategorie A, sníží se vám
platby za elektřinu. Velké projekty, které
bude město realizovat, tak jednoduché
samozřejmě nejsou, už jenom příprava
na výběr dodavatele zabrala dva roky, ale
výsledek bychom v Chabařovicích měli vidět
“již” příští rok.

se výše uvedené investice pořídí ihned, ale
platit bude město až v průběhu příštích 12
let, z větší části právě z úspor za energie.
Dodavatel navíc ručí za výši úspor natolik,
že pokud jich nedosáhne, musí vyrovnat
finanční rozdíl mezi slíbenými úsporami
a úsporami skutečně dosaženými.

Co
nás
tedy
čeká?
Rekonstrukce
dosluhujících kotelen v ZŠ. Rekonstrukce
kotelny v MŠ, výměna části veřejného
osvětlení, výměna svítidel ve sportovní hale
atd.

Každá varianta má své výhody i nevýhody.
Nevýhodou EPC je především složitá
a dlouhá příprava před výběrem dodavatele.
Tuto fázi má však město za sebou, a v tuto
chvíli již stojí před vlastní realizací. Máme
se na co těšit.

Kromě snížení nákladů na pravidelné
platby má metoda EPC výhodu i v tom, že

Zbyněk Tichý
zastupitel města

Městský úřad Chabařovice prošel za
poslední dva roky velkou proměnou
Milí občané,
ddovolte
mi,
abych
představila
nejvýznamnější změny, které se udály
v posledních dvou letech v rámci Městského
úřadu Chabařovice. Jako tajemnice úřadu
jsem zde nastoupila právě před dvěma
lety a tyto změny jsem iniciovala. Mé
pracovní zkušenosti vycházejí ze vztahu se
zákazníky a mým cílem je, abychom pro Vás
pro občany byli přívětivým úřadem, který
pro Vás poskytuje služby profesionálně,
srozumitelně a s efektivními náklady.

vysvětlit, jaké postavení má Městský
úřad Chabařovice v organizační struktuře
města. Jsme orgánem města stejně jako
například Rada města Chabařovice nebo
starosta. Organizační řád nám pak dává
do vínku, za co všechno jsme odpovědní, co
vykonáváme. Zjednodušeně řečeno plníme
úkoly na úseku přenesené působnosti
(například stavební úřad, matrika) a dále
úkoly na úseku samostatné působnosti
(plníme úkoly, které nám uloží Rada města
Chabařovice a Zastupitelstvo města
Chabařovice v zákonných mezích). Chci
zdůraznit, že jsme nepolitickým orgánem,
na rozdíl od zastupitelstva nebo rady.

Digitalizace agend
Digitalizace prostupuje pomalu a jistě
naším pracovním, ale i soukromým životem.
Usnadňuje lidem práci a šetří čas i peníze.
Kromě celkové digitalizace agendy jsme
u jednotlivých přestoupili na cloudové
řešení. Agendu, kterou jsme zdigitalizovali,
bylo zasedání zastupitelstva a jednání

2

Městský úřad jako orgán
města Chabařovice
Na

začátek

bych

chtěla

rady. Používáme k tomu aplikaci, která
má spoustu funkcionalit a šetří nám
spoustu času. Jako občané s ní přicházíte
do styku přímo na zasedání zastupitelstva,
kdy na projekčním plátně vidíte, jaký
bod se projednává, důvodovou zprávu
k projednávanému bodu a návrh usnesení.
Po ukončené diskuzi vidíte i průběh
hlasování jednotlivých zastupitelů. Jako
finální produkt jsou pak zápisy ze zasedání
a jednání, které naleznete na našich
webových stránkách.
Další agendy, které jsme začali plně
využívat,
jsou
ekonomické
agendy
(účetnictví, příjmové agendy, rozpočet atd.).
Jako koncoví uživatelé jste to pocítili na jaře
tohoto roku, kdy jste dostali předpis plateb
do svých schránek. V informaci jste nalezli,
jaké poplatkové a smluvní povinnosti
u nás vůči Vám evidujeme. Zároveň jste
dostali návod na jejich úhradu pod jedním
nebo dvěma variabilními symboly pro
celou rodinu. Už nebylo třeba navštěvovat
k úhradě poplatků úřad.
Další digitalizovanou agendou bylo školení
úředníků, kdy úředníci jsou povinni
podle zákona se vzdělávat. Aplikace pro
on-line vzdělávání a sledování naplnění
plánu vzdělávání byla zavedena 1. 9. 2019.
Vzdělávání úředníků je zakotveno například
ve strategickém dokumentu Klientsky
orientovaná veřejná správa 2030, který
plánuje zapojení zastupitelů do vzdělání
ve veřejné správě.

Vybavení technikou a systém
při covidu
K digitalizaci agend bylo potřeba pořídit
i odpovídající vybavení výpočetní technikou.
V rámci obnovy počítačů na městském
úřadě byly pro vybrané typové pozice
pořízeny notebooky (celkem 7). Tuto obnovu
jsme zahájili na podzim 2019 a ukončili
ji na podzim v roce 2020. Rozhodnutí
dnes hodnotím jako prozíravé, protože
zaměstnanci vybavení notebookem mohli
zcela bez problémů pracovat z domova
a zajišťovat tak agendu bez omezení. Díky
vybavení technikou jsme mohli vést různá
jednání a schůzky on-line.
V rámci různých nařízeních jsme pak
pohodlně mohli dodržovat opatření pro
minimalizaci kontaktů a střídání pracovních
směn. Provoz městského úřadu v době
covidu byl omezen, ale dostupnost byla
zajištěna bezkontaktně (telefon, e-mail,
podatelna). Věřím však, že vy jako občané
jste to nepocítili a vždy daný úředník nebo
služba úřadu byly pro Vás dosažitelné.

Obměna kolektivu
Od července 2019 se zásadně vyměnil
kolektiv na Městském úřadě Chabařovice.
Z dnešních 15 zaměstnanců máme 8 nových,
a to nepočítám sebe. Stavební úřad jsme
přestěhovali na Starou radnici, 2 naše
kolegyňky musely přestěhovat celou
tuto agendu, a že to nebylo jednoduché.
Rozumím tomu, že ne pro každého je
příjemné procházet změnami, ale mohu
dnes konstatovat, že zaměstnanci, kteří
to tu se mnou vydrželi po ty dva roky,
a nově nastoupivší, jsou tak opravdu
zoceleni. Změn za toto období bylo opravdu
mnoho, toto období bylo velmi náročné.
Bylo potřeba mít hlavu otevřenou, mít
schopnost přijmout změnu, vidět, jak se
říká, za roh a v neposlední řadě mít odvahu
se rozhodnout. A toto všechno dnes naši
zaměstnanci mají. Děkuji všem, že tím
se mnou prošli. Ještě nás nějaké změny
čekají, jako například velká změna převodu
hospodaření s domovním a bytovým fondem
pod hlavní činnost města nebo digitalizace
dalších agend.

Projekty a porady
V rámci manažerského řízení bylo
nastaveno konání porad ve třech oblastech,
a to v oblasti vedení úřadu, v oblasti
vedení projektů města a v oblasti údržby
města a jeho majetku. V předchozích
číslech Chabařovických novin jste měli
možnost zaznamenat, co všechno se
na těchto poradách řeší. Úkolů a nápadů
je mnoho, avšak je nutné respektovat to
nejdůležitější, a tím je rozpočet. A toto se
nám daří, i když za rok 2020 nám znatelně
ubyly příjmy, tak se městu dařilo hospodařit
s kladným hospodářským výsledkem
(více jak 1,2 mil. Kč). Finance města

jsou zdravé, což je ukazatel správného
hospodaření. Bližší informace se můžete
dočíst na: https://monitor.statnipokladna.
c z/u c e t n i -j e d n o t k a/0 0 5 5 6 9 1 2/
prehled?rad=t&obdobi=2103
V loňském roce, kdy byl změněn organizační
řád, byly naše řady rozšířeny o typovou
pozici projektový manažer, která je
v současné době na poloviční úvazek.
Zavedením této pozice a přijetím zkušeného
zaměstnance pro tuto oblast máme
možnost efektivně řídit naše projekty.
Přestože akční plán prioritních projektů
čítá 15 projektů a jejich odhadovaná
hodnota je 150 mil. Kč, tak si myslím, že se
z nich povede většina realizovat, i když to
nebude hned. Je k tomu potřeba usilovná
a vytrvalá práce, být neustále ve středu
tohoto dění, mít informace, mít kvalitní
projektovou přípravu a také pro politiky
zůstat konzistentní ve svých plánech. Proto
je třeba vytvářet Plán rozvoje města, aby
tu byla jakási kuchařka, jak postupovat
a byla tu i zpětná vazba prostřednictvím
vyhodnocení tohoto plánu. To byl také
důvod, proč jste vyplňovali dotazníky
v květnu a červnu tohoto roku, stali jste se
součástí budoucího koncepčního materiálu
Plán rozvoje města Chabařovice na roky
2022 – 2027 a za to Vám patří dík.

Pokladna a minimalizace
hotovosti na úřadě
V souvislosti s efektivním využitím fondu
pracovní doby jednotlivých zaměstnanců
jsme zavedli jednu centrální pokladnu,
kde můžete vyřídit všechny poplatky
a platby. Do budoucna bude také pevně
nastavena zastupitelnost zaměstnance,
který pokladnu obsluhuje, aby se nestalo,
že v případě dovolené nebudete obslouženi.
Díky centrální pokladně byla rozšířena
možnost úhrady platební kartou na všechny
druhy plateb (dříve pouze poplatek
za odpad a za psa).
Jako součást bezpečnostních opatření
jsme zavedli minimalizaci manipulace
s hotovostí. Pro zajímavost objem hotovosti
z roku 2019 jsme v roce 2020 snížili o 50 %,
a to se tato opatření zaváděla až v dubnu
2020. Věřím, že za rok 2021 toto číslo bude
ještě menší.

Nové webové stránky města,
zasílání novinek e-mailem
Od ledna letošního roku máme nové
webové stránky. Důvodem změny bylo
jejich zpřehlednění a zpřístupněních dalších
informací občanům. Kromě Chabařovických
novin je také využíváme jako komunikační
kanál, a to prostřednictvím tzv. modul
Informace e-mailem. Dole v zápatí
webových stránek je možné se k tomuto
odběru přihlásit. Po potvrzení ve vašem
e-mailu Vám budou odesílány všechny

Jubilanti
duben – květen 2021
Mastíková Miluše
Pištorová Alena
Velímský Tomáš
Hála Jiří
Pokorný Ludvík
Michálek Josef
Kindermannová Danuše
Berková Petruše
Hejkalová Zdenka
Fonderfonová Věra
Mikeš Radomír
Smrž Zdeněk
Starcová Alena
Firicová Mária
Hradecký Josef
Richterová Vladimíra
Hrabinová Jana
Najbrtová Lieselotte

Gratulujeme
Gratulujeme k životnímu jubileu a přejeme
hodně zdraví.
Martina Průšová
matrika
novinky z města – aktuality, pořádané akce,
informace z úřední desky. Tato funkcionalita
je náhradou za zrušený Infokanál. Obměna
webových stránek není stále ještě u konce,
pokud máte náměty na jejich vylepšení,
pošlete nám je (obornikova@chabarovice.
cz
nebo
blahnikova@chabarovice.cz).
Také bych chtěla poděkovat touto cestou
pracovní skupině, která se podílela na jejich
tvorbě od loňského léta.
Vážení občané,
jako úřad jsme prošli velkými změnami
a budeme se měnit dál. Chceme být pro
Vás přívětivým úřadem, chceme vytvářet
kvalitní servis pro politiky, aby město
Chabařovice naplňovalo své strategické
cíle, a v neposlední řadě chceme, aby naši
zaměstnanci věděli, kam směřujeme, jaký je
náš cíl.
Věra Krepindlová
tajemnice MěÚ

3

Co se děje Na Běhání?
PKÚ informuje o sanaci
propadu
V sousedství památníku bitvy Na Běhání
se na začátku roku objevil propad. Ten byl
9. února 2021 nahlášen městem Chabařovice
prostřednictvím České geologické služby.
Jeho hloubka dosahovala 3 metry, a zabíral
plochu zhruba 3x3 metry. Vešlo by se do něj
menší osobní auto.
Na žádost PKÚ, s. p. o svolení s pohybem
naší techniky a pracovníků v místě a okolí
propadu jsme obdrželi promptní kladnou
reakci od Městského úřadu Chabařovice.
Konkrétně tato propadlina je výsledkem
tzv. selského dobývání neboli získávání uhlí
místními obyvateli „nadivoko“, problém
podobného charakteru jsme řešili také
před dvěma roky v Proboštově nebo loni
v Ústí nad Labem, Všebořicích. Bohužel
tato místa nejsou povětšinou nikde
evidovaná a o jejich existenci se dozvíme
až při samotném propadu a nelze tedy
nežádoucím situacím předcházet.
Na katastru Chabařovic se může jednat až
o desítky lokalit, které se negativně projeví
až na základě různých vlivů. Může to být
i počasí, jako v tomto případě, kdy letošní
nadprůměrná sněhová nadílka způsobila
podmáčení horniny a samotný propad.
Během koronavirové pandemie se projevily
ztížené podmínky pro řešení nastalé
situace. Při pokusech o dohledání podkladů
v Okresním státním archivu Litoměřice
jsme byli limitování karanténou, jež archiv
postihla. Naši techničtí pracovními byli
také v průběhu jara personálně oslabeni.
Na detašovaném pracovišti archivu v Mostě
pravidelně vyhledáváme dokumentace,
mapy a podklady starých důlních děl

a lomů z celé Severočeské hnědouhelné
pánve. V tomto případě však žádná mapová
dokumentace pro uvedenou lokalitu není
k dispozici.
V měsíci červnu byla provedena sanace
propadu v lokalitě Chabařovice, Na Běhání.
Do samotné propadliny jsme použili 7
kubíků betonu. Po uzávěrce tohoto čísla
Chabařovických novin budou následovat
průzkumné vrtné práce pro zjištění
případných dutin v okolí propadu. Pokud
budou další dutiny průzkumem objeveny,
bude třeba znovu použít betonovou výplň.
Pokud ne, vrty se zaslepí a vše se uvede
do původního stavu tzn. bude následně
nasypána ornice a vznikne zde opět travnatá
plocha a pozemek předáme jeho majiteli,
tedy Městu Chabařovice.
Průzkumné vrtné práce provedou technici
PKÚ pomocí vrtací soupravy JANO HVS 142
během letních měsíců. Do konce srpna lze
předpokládat úplné dokončení prací.
Prosíme
veřejnost,
aby
dodržovala
bezpečnostních opatření – lokalita je
momentálně ohrazena páskami. V blízkosti
lokality propadu je třeba se řídit místním
značením,
případně
pokyny
našich
pracovníků, kteří se nacházejí v lokalitě při
provádění sanačních prací.
O
výsledcích
provedeného
vrtného
průzkumu budeme informovat v dalším
vydání Chabařovických novin, děkujeme
za spolupráci!
Marta Šašková
tiskové oddělení PKÚ

Mladí nohejbalisté znovu na
Mistrovství ČR
Po loňském prvním seznámení nové
nohejbalové generace TJ Slovan Chabařovice
na Mistrovství ČR singlů starších žáků
v Modřicích u Brna absolvovali naši mladí
stejnou soutěž, tentokrát v Českém Brodu.
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V sobotu 19.června jsme brzo
ráno odjeli do dějiště 20. GALA
Mistrovství České republiky singlů

(jednotlivců) starších žáků. Prezentovalo se
32 žáků, včetně Lukáše Vondrysky, Daniela
Prekopa a Eduarda Turka z chabařovického
nohejbalového oddílu.

Soutěž singlů je fyzicky velmi náročná hra
„jeden na jednoho“ s 2 údery a 1 dopadem.
A právě fyzická náročnost se ještě znásobila
v letním parném dnu, kdy teplota vystoupila

na 35°C ve stínu, když na rozžhaveném
antukovém kurtu dosahovala teplota
podstatně vyšších parametrů.
Žáci byli nalosováni do 8 skupin po 4 hráčích,
při losování se hledělo, aby nebyli v jedné
skupině hráči stejného oddílu. Turnaje
se zúčastnily tradiční velké nohejbalové
kluby, které mají i řízená Tréninková centra

mládeže – Karlovy Vary, Modřice, Český
Brod, Holice, České Budějovice a další.
S naší základnou se nemůžeme těmto
nohejbalovým velkoklubům rovnat, ale naši
kluci se konkurence vůbec nezalekli.
Ve skupinách Dan Prekop prohrál svá utkání
s hráči z Opočna, Českých Budějovic a SDH
Hradecko, když právě s Matyášem Smolou
z SDH Hradecko uhrál 1 set a v tiebreaku
neměl k vítězství daleko. Lukáš Vondryska,
který loni v Modřicích postoupil ze skupiny
a přešel i z osmifinále do čtvrtfinále, měl
opravdu silné soupeře z Českých Budějovic
a Českého Brodu, s nimiž svá utkání prohrál,
ale porazil hráče z Opočna. Nakonec to bylo
těsné nepostupové 3.místo ve skupině.
Asi nejsilnější skupinu měl Eda Turek, ale
momentálně náš nejlepší žák se popral
o postup do play-off. Nejdříve v nervózním
utkání prohrál s karlovarským Gregorem,
pak zvítězil nad ambiciózním Bednářem
z Modřic a nakonec s nesilnějším Dominikem
Machatým z Holic zvítězil 2:1 na sety. A právě
ten jeden prohraný set v utkání s Machatým
stálo Edu Turka postup ze skupiny, protože
v této skupině měli 3 hráči po 2 vítězstvích
a minitabulka bohužel určila konečné
3.místo ve skupině bez postupu do play-off.
Velká škoda a smůla. Eda měl na postup, ale
nervozita a nezkušenost z těžkých zápasů
zapříčinila tento výsledek.

Musím se ještě zmínit o výhradně
nohejbalovém areálu TJ Slavoj Český Brod.
Areál je asi 3 roky úplně nový, už jsem tam byl
na několika republikových akcích. Původně
měli nohejbalisté Českého Brodu areál
za nemocnicí na pozemku Dobrovolného
hasičského sboru. Byl to příjemný přírodní
areál, postupně dostavěný dřevěnými
stavbami (klubovna a šatny). Před několika
lety se hasiči rozhodli, že budou na svém
pozemku investovat a město Český Brod
řešil náhradní místo pro velmi rozšířený
českobrodský nohejbal. Mimo jiné – dodnes
se v původním areálu nic neprostavělo,
antukové kurty jsou zarostlé trávou
a dřevěné budovy zpustošené nájezdy
bezdomovců.
Město
zahájilo
stavbu
nového areálu v sousedství Sportovní haly,
uprostřed města, v městské zástavbě.
Stavba se skutečně povedla. Perfektní 2
antukové kurty s automatickou závlahou,
moderní zázemí (šatny, bufet, klubovna,
WC), do areálu se vešlo i malé hřiště
s umělou plochou a dětský koutek. Skutečně
mimořádně povedené dílo.

ČR ve dvojicích a trojicích, které se bude
konat opět v Modřicích u Brna 21. - 22.
srpna. A asi jako loni, pojedeme vlakem, ale
už v pátek s přespáním na 2 noci v penzionu
Modřicích. Je to náročné i z finanční stránky,
ale pro mladé chabařovické talenty je to
zase příležitost se popasovat s nejlepšími
žáky České republiky. V našem kraji je
nedostatek mládeže, a tak hrajeme krajské
soutěže jen proti žákům ze Žatce, ostatní
oddíly v kraji mládež nemají.

Vlastimil Pabián
předseda TJ Slovan Chabařovice

Naši nohejbalisté se určitě na Mistrovství ČR
neztratili a už se teď těší na další Mistrovství

Přestože nikdo z našich hráčů nepostoupil
ze skupiny do play-off, mohu jako trenér
ocenit výsledky i nasazení za těch krutých
podmínek. Sám jsem toho měl za ten den
dost, když jsem byl na sluníčku jen při
utkáních chabařovických hráčů, spolu
s Františkem Štolfou, který asistoval jako
kouč v souběžně hraných utkáních našich
hráčů na 2 kurtech. Po ukončení naší účasti
jsme odjeli do Nymburka, odkud odjeli
kluci s Fandou Štolfou vlakem do Ústí n.
L., kde je už čekali rodiče a příbuzní. Já
jsem se musel ještě zúčastnit za ústecký
Krajský nohejbalový svaz Valné hromady
Českého nohejbalového svazu v neděli 20.6.
v Nymburce.
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Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
Dobrý den, jsem babička kluka ze 6.A., dnes
jsem vás viděla odpoledne odcházet ze
školy. Už je na vás vidět obrovská únava,
vydržte ještě chvilku, bude líp. Já už mám
toho učení doma taky dost. Děkuji za to, co
jste zvládli.
Tenhle mail mi přišel 20. 5. 2021. Jako by
ilustroval, čím jsme si prošli za uplynulý
školní rok. Školní práce se od té manuální
liší. Ne vždy uvidíte výsledek. Proto tak rád
pracuji manuálně. Vidím výsledky.
Často po nás chtějí naši nadřízení
dokumenty, které vypovídají o naší práci.

Ne všechno lze zachytit na papír. Zakládání
účtů do Školy Online, zakládání žákovských
účtů, řešení zapomenutých hesel, ztráta
připojení, půjčování tabletů… Pamatujete?

řekněme si něco hezkého, pochvalme se
za chvíle prosezené u převodů jednotek,
anglických slovíček, prozkoumáváním koutů
virtuálních učeben…

Učitelé a žáci mají jedno společné. Někteří
se distanční výuky chopili jako možnosti,
jak si zorganizovat čas podle svého, jiní byli
zoufalí, protože se neměli na koho obrátit.

Komunikoval jsem v průběhu tohoto
školního roku s mnoha lidmi, byl svědkem
příběhů, které připomenou, jak je hezké mít
kolem sebe lidi, kterým na vás záleží. Třeba
jako kluk ze 6.A.

Z čeho tedy plyne naše únava? Protože
jsme dělali, co jsme mohli. Museli jsme se
adaptovat na nové podmínky – učitelé, žáci,
rodiče, prarodiče… Udělejme tedy pro sebe
alespoň jedno – poplácejme se po rameni,

Jiří Morávek
zástupce ředitele ZŠ pro II. stupeň

Žáci ZŠ Chabařovice se zúčastnili
projektu Paměti národa a umístili se
vysoko!
Žáci ZŠ Chabařovice se zúčastnili projektu
Paměti národa. Cílem tohoto projektu bylo
poznat historii České republiky, historii
našich občanů a historii našeho města.
Jako pamětníka si žáci vybrali přímo pana
starostu Josefa Kusebaucha. Úkolem
žáků bylo vyzpovídat našeho pamětníka
a na základě jeho výpovědi o svém životě
vytvořit výstup, s kterým jsme šli do hlavní
soutěže.
První setkání s panem starostou se tedy
odehrávalo v rámci přátelského rozhovoru
u nás na škole, kdy nám pan starosta
vyprávěl své životní příběhy o významných
událostech naší vlasti. Zmínil se také o svém
tatínkovi, který v 68. roce šel proti režimu,
a musel se ukrývat právě v Chabařovících.
Také vyprávěl zajímavé příběhy o naší škole.
Žáky zaujal hlavně příběhy o učitelích, kteří
tu učili za trest, anebo o ředitelce paní
Růžičkové, která musela odejít a po pár
letech se vrátila a přijala právě osobu, která
ji vyhodila.
Pan starosta také zmínil těžkou dobu během
tanečních soutěží, kdy měli například
zakázanou anglickou hudbu, a tím pádem
byli tanečníci dost znevýhodnění oproti
ostatním zemím, anebo o útěku kolegů
do Rakouska. Také nám pověděl, jak on
prožíval rozpad Československa. Rozhovor
byl velmi zajímavý a žáky dost zaujal.
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Poté měli žáci možnost schůzky
s profesionálním moderátorem

zpravodajství Českého rozhlasu, s panem
Tomášem Kohoutem, který nás učil, jak
vytvářet a stříhat rozhovor. Tento workshop
byl velmi přínosný a žáci se naučili
spoustu nových věcí a technik v oblasti
médií. Na základě tohoto workshopu žáci
poté zpracovávali rozhovor pamětníka.
S vytvořenou audioukázkou z rozhovoru
jsme šli do soutěže.
Porotu tvořili odborníci z řad učitelů,
novinářů a historiků. A s velkou hrdostí
můžu oznámit, že ZŠ Chabařovice se umístila
na senzačním 2. místě, což je v této soutěži
ohromný úspěch. Žáci mimo věcných cen
dostali také pamětní certifikát a zároveň
pozvání do Českého rozhlasu Radiožurnál.
Chtěl bych poděkovat a zároveň pochválit
žáky, kteří se do projektu zapojili, a to
konkrétně: Jana Nováka (9. A), Zuzanu
Kusebauchovou (8. A), Tinu Vanžurovou

(8. A) a Miroslava Kozeje (7. B).
Celý projekt našich žáků včetně vytvořené
audioukázky můžete zhlédnout zde:
https://w w w.pribehynasichsousedu.cz/
teplicko/teplicko-2020-2021/
Pavel Caitaml
učitel II. st. ZŠ Chabařovice

ZÁPIS z porad údržby města a jeho
majetku
1.

2.

3.

4.

5.

Letní úklid města – používat čistící
stroj, úklid cyklostezky, úklid chodníků
strojem na náměstí, zastávky uklidit
od oharků ručně nebo vapkou.
V pondělí uklidit zastávky, dezinfikují
se až v pátek. Protrhat křoviny u domů
na náměstí.
Hřbitov Chabařovice – investice
do kolumbárií, začátek května 2021
začne realizace, palety kolumbárií
budou složeny na parkovišti, oznámit
stavební práce.
Narovnat dvě
nakloněná kolumbária. Zemní práce
v současnosti probíhají.

6.

Sekání zeleně – předložen přehled
ploch, které se sekají, následně se
stanovily priority. Reagovat na aktuální
potřeby města a jejich občanů.

7.

Opravy hřbitovní zdi v Roudníkách
- oprava hřbitovní zdi probíhá.
Předpoklad ukončení prací – jaro 2022.

8.

9.

11.

Kácení stromů – připravované kácení
bude zveřejněno v aktualitách na webu
města s přiložením vybraných stromů
z dendrologického posudku. Havarijní
stav lze vykonat i mimo období
vegetačního klidu. Předložit návrh
řešení vysázení nových stromů – alej
M. Kršňákové, U Kapličky, Jezero Milada
a případně další se záměrem postupu
ošetřování stromů a obnovy alejí.
Koupaliště – proběhla rekonstrukce
a oprava křižovatky u koupaliště.

10. Husovo

náměstí 167 křižovatka do M.
Kršňákové – byla přijata žádost

Centrální kurt na volejbalu – 6 ks sloupů
veřejného osvětlení ve špatném stavu.
Byla zajištěna dodavatelská služba,
oprava proběhne v nejbližší době.

12. Likvidace

dřevin u sběrného dvora –
80 % dřevin mimo sběrný dvůr bylo
odborně zlikvidováno. Nutné zajistit
označení o neukládání materiálu mimo
určené plochy.

20. Vrba u Školních jezer – byla opravena

část komunikace poškozená kořeny
stromů, minimalizováno nebezpečí
úrazu.

21. FK Chabařovice – na ploše fotbalového

stadionu byla vystavěna zpevněná
plocha pro kontejner. Zároveň bylo
místo kontejnerové stání zajištěno
před úrazem, především pak před
úrazem dětí.

13. Oprava silnic – poptány dodavatelské 22. Komunitní

centrum v Roudníkách
– kontrola na místě proběhla
zaměstnanci úřadu, byla vybrána
poškozená místa s cílem vymalovat
a zlikvidovat plíseň.

firmy na opravu výtluk ve městě.
Zvážení opravy vlastními zaměstnanci.

14. Černé skládky – zajistit okamžité řešení

jejich odstranění, řešit s odbornými
útvary. Pravidelně probíhají svozy
velkoobjemové
a
nebezpečného
odpadu i jako podpora zamezení
vzniku černých skládek. Problémová
místa jsou monitorována.

Odpad – sběrný dvůr v Chabařovicích
vyčistit, zajistit oplocení, za rohem
za další cca 3 m nižší plot, prohloubit
škarpu.
Spáry na cyklostezce – nutné odstranit,
zarůstání keřů do cyklostezky.

vhodnými ukazateli.

o opravu přilehlé komunikace. Probíhá
zjišťovací řízení.

Nájem u č.p. 155 – zájem o pronájem
prostor od 1. 4. 2021. Zajistit přípojky –
elektroměr, plynoměr, atd.

15.

Hřbitov Roudníky – řešeno reklamační
řízení spojené se spotřebou vody,
proběhne oprava vodoměrné šachty
u hřbitova v Roudníkách, provedena
bude odbornou firmou. Na hřbitově
v Roudníkách stejně jako na hřbitově
v Chabařovicích byly instalovány
nádrže na vodu.

23. Řešení kontejnerového stání v Haškově
ulici – probíhá řízení v nabídkách
na dodavatelské zpracování.

24. Milada

Run – kontaktováni byli
pořadatelé
ohledně
spolupráce
poskytované městem.

25. Poškození

majetku
města
–
kontaktována je okamžitě pojišťovací
společnost. Aktuálně v řešení je oprava
nabouraného plotu v Nádražní ulici
a poničený sloup rozhlasu u kruhového
objezdu.

16. Dětská

hřiště – byla provedena
aktuální
inventarizace
prvků
na dětských hřištích s cílem poničené
prvky nahradit, případně opravit.

26. Mše

17.

Veřejné osvětlení – v jarních měsících
byly odstraněny nedostatky, v letních
měsících bude realizována revize
veřejného osvětlení. Havarijní stavy se
řeší okamžitě, ať na základě požadavků
občanů nebo vlastních kontrol.

27.

18. Stará Radnice – byl řešen havarijní stav
kotle.

19.

Místo pro venčení psů – vymezit
a aktualizovat vybraná místa pro
venčení psů, tento prostor označit

Na Běhání – místo posekat,
zajistit přístřešek, lavice, kontaktovat
pořadatele.
Akce
proběhla
ke spokojenosti pořadatele.
Volejbalové hřiště Roudníky – propadá
se roh na hřišti, bude provedena
prohlídka místa a kontaktována
dodavatelská firma o odbornou
konzultaci.

28. ZUŠ – realizována bude ochrana proti
výkalům holubů nad vchodem do školy,
umístěny budou drátěné kartáče.

Alena Tomešová
vedoucí SSMCH
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Výběr z usnesení ZM a RM
Usnesení ZM:
květen - červen 2021
Zastupitelstvo
po projednání:

města

Chabařovice a koncept kroniky místní
části Roudníky za rok 2020.
Chabařovice

Souhlasilo s využitím příspěvku pro
seniory 70+ v roce 2021 na dopravu.
Schválilo podobu Smlouvy o partnerství
a vzájemné spolupráci s městy Chlumec
a Trmice a obcí Libouchec.
Schválilo návrh 3. rozpočtového opatření
města Chabařovice v roce 2021.
Schválilo znění úvěrové smlouvy s Českou
spořitelnou, a.s. – Smlouva o úvěru
na financování investičních akcí města
Chabařovice v roce 2021 a 2022
Neschválilo záměr prodeje části pozemků
p. č. 683/2 a 1665/5 a pozemků, na nichž
se nachází zahradní chaty p. č. 683/5,
683/6, 683/7, 683/8, 683/9, 683/10, 683/11
a 1665/10, vše v k. ú. Chabařovice.
Souhlasilo
s
variantním
využitím
příspěvku pro seniory 70+ v roce 2022
(a v letech následujících) – příspěvek
na dopravu nebo na stravování a uložilo
připravit Podmínky pro čerpání příspěvku
pro seniory 70+.
Schválilo

koncept

kroniky

města

Usnesení RM:
květen - červen 2021
Rada města Chabařovice po projednání:
Doplnila Plán kulturních akcí ve městě
Chabařovice a místní části Roudníky
v roce 2021 o tradiční kulturní akci
MOTOCHABA konané dne 5. 6. 2021.
Nesouhlasila se stavbou (skladovací
prostor, o rozměru 33 m2, výška 6 m)
na parcele č. 1595/1 v k. ú. Chabařovice dle
přiloženého zákresu a uložila informovat
žadatele, aby odstranil všechny drobné
stavby a objekty a uvedl pronajatý
pozemek do původního stavu.
Schválila
účetní
závěrku
příspěvkových
organizací
Chabařovice bez výhrad.

všech
města

Vzala na vědomí Zprávu o provedené
veřejnosprávní
kontrole
u
všech
příspěvkových
organizací
města
Chabařovice s výsledkem: „nebyly zjištěny
nedostatky závažného charakteru, které
by nepříznivě ovlivnily činnost
a plnění věcných záměrů“.
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Schválila Plán kulturních akcí

Schválilo
účetní
závěrku
města
Chabařovice za rok 2020 a Závěrečný
účet města Chabařovice za rok 2020 bez
výhrad.
Schválilo návrh 4. rozpočtového opatření
města Chabařovice v roce 2021.
Schválilo
uzavření
Smlouvy
o energetických službách mezi MVV
Energie CZ a.s. a městem Chabařovice.
Smlouva se týká návrhu, přípravy,
realizace, financování a vyhodnocování
přínosů úsporných opatření v soustavě
veřejného osvětlení a v budovách ZŠ,
MŠ a ZUŠ na Husově náměstí č. p. 17, ZŠ
v ulici Masarykova č. p. 559 a sportovní
hale v ulici V Aleji č. p. 400 ve vlastnictví
města Chabařovice.
Schválilo v novém územním plánu města
Chabařovice změnu využití pozemků
p. č. 1529/1, 1529/6, 1529/5, 1532, 1533/1,
1529/16, 1521/6, 1521/32, 1521/34 v k.
ú. Chabařovice dle žádosti majitele
pozemků CPI – Land Development, a.s.,
změnu využití pozemků p. č. 1529/4, 1529/3
a 1529/2 v k. ú. Chabařovice dle žádosti
majitele pozemků Land Properties, a.s.
a změnu využití pozemku p. č. 1521/4 v k.
ú. Chabařovice

ve městě Chabařovice a místní části
Roudníky v roce 2021 dle předloženého
návrhu
Kulturní
komise
města
Chabařovice.
Schválila
revitalizaci
osvětlení
volejbalového hřiště dle přeložené
cenové nabídky, a to formou výměny
za LED svítidla a nátěr sloupů.
Souhlasila s pozastavením provozu
veřejných toalet a uložila přípravu
rekonstrukce.
Schválila nové členy komise pro veřejné
zakázky (VZ) nad 499 999,- Kč bez DPH
za Petru Drbalovou - Iveta Vybíralová,
za Luboše Mráze – Ing. Alena Tomešová
Souhlasila s vyklizením nebytových
prostor na p. č. 414/1 a 414/4 v k. ú.
Chabařovice, užívaných jako kovárna
v termínu do 31.07.2021 za podmínky, že
nebude probíhat výroba.
Schválila záměr podání žádosti o dotaci
na pořízení osobního vybavení pro členy
jednotky SDH Chabařovice a schválila
záměr podání žádosti o dotaci na pořízení
osobního vybavení pro členy jednotky

Schválilo prodej pozemku p. č. 1521/5 v k.
ú. Chabařovice (o výměře 19710 m2, druh
pozemku ostatní plocha, jiná plocha),
žadateli: CPI – Land Development,
a.s., Vladislavova 1390/17, Praha, IČO
27584887. Kupní cena je sjednána ve výši
2 000,-Kč/m2 + doprovodné náklady
(znalecký posudek). Způsob zaplacení
bude dohodnut v budoucí smlouvě kupní.
Deklarovalo
použití
finančních
prostředků z prodeje pozemku p. č.
1521/5 v k. ú. Chabařovice na financování
investičních akcí (kapitálové výdaje)
a spolufinancování investičních akcí
z dotačních titulů.
Schválilo
úplatný
převod
objektu
montované haly (TESCO), budova bez
čp/če na p. č. 851/6 v k. ú. Chabařovice
od společnosti R.K. SEDAB, s.r.o., Mírová
2824/1, 400 11 Ústí nad Labem, dle
dohodnuté ceny 50 000,- Kč s tím, že
náklady prodeje hradí kupující.
Neschválilo záměr prodeje části pozemku
p. č. 1517/39 v k. ú. Chabařovice.
Neschválilo záměr prodeje pozemku p. č.
202 v k. ú. Roudníky.
Schválilo poskytnutí finančního daru
v souvislosti s mimořádnou živelnou
pohromou ve výši 25.000 Kč obci Stebno,
která spadá pod město Kryry.
Městské policie Chabařovice.
Schválila zveřejnění Výzvy k podání
nabídek na plnění veřejné zakázky MK 5-7
Roudníky včetně návrhu SoD.
Schválila výběr dodavatele v zakázce
„Poskytování
energetických
služeb
metodou EPC ve vybraných budovách
a soustavě veřejného osvětlení v majetku
města Chabařovice“, akciovou společnost
MVV Energie CZ.
Schválila úpravu přechodů pro chodce
v ulici Teplická a uložila zajistit zpracování
projektové dokumentace.
Schválila
zavedení
elektronického
docházkového systému pro Městský
úřad Chabařovice, Středisko služeb
města
Chabařovice
a
Městskou
policii Chabařovice a uložila provést
zjišťovací řízení a předložit smlouvu
vítězného uchazeče včetně zapracování
nákladů na systém do rozpočtu města
Chabařovice.
Schválila Plán práce Rady
Chabařovice na 2. pololetí.

města

Schválila v souladu s § 102, odstavec
2), písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění Organizační řád
včetně příloh 1 - 3, vytvoření pracovního
místa dělník čištění města (údržba
hřbitovů Chabařovice a Roudníky),
přesun typové pozice referent OE (Správa
DBF) z OE do SSMCH, převedení agendy
veřejných zakázek z OE do OMaR

Schválila znění výzvy k podání nabídky
ve zjišťovacím řízení ke Zpracování
projektové dokumentace „Rekonstrukce
tělocvičny základní školy Masarykova 559
Chabařovice“ v předpokládané hodnotě
170 200,- Kč bez DPH.
Schválila znění výzvy k podání nabídky
ve zjišťovacím řízení ke Zpracování
projektové dokumentace „Rekonstrukce
MK4 Roudníky“ v předpokládané hodnotě
250 000,- Kč bez DPH.

Schválila
uspořádat
hudební
akci
s názvem Desperádi v Zátiší v létě 2021.

Nesouhlasila s realizací úprav terénu –
odstranění náspu a vybudování sezení
pro diváky, na p. p. č. 1449/1, která je
ve vlastnictví města Chabařovic.
Uložila přípravu malé architektonické
soutěže pro řešení Sportovního areálu
města Chabařovice.
Věra Krepindlová
tajemnice MěÚ Chabařovice

Výpisky z Porady k projektům města
V rámci řízení úřadu se pravidelně
potkáváme na poradách. Jedna z porad je
i Porada k projektům města Chabařovice.
Pro informaci uvádíme, jaký je stav
u jednotlivých projektů:

1.

Kostelní náměstí (2 mil. Kč) – příprava
zjišťovacího
řízení
na
dodání,
zpracování projektové dokumentace

2.

Pobytový park Na konečné – čekáme
na projednání s veřejností k podobě
(návrhy)

3.

4.

6.

Modernizace
Sportovního
areálu
a jeho zázemí města Chabařovice –
zadání veřejné zakázky na dodávku
architektonické studie k projektu,
bude řešeno architektonickou soutěží.
K dispozici je připravené zjišťovací
řízení, do doby vyřešení vlastnických
vztahů a financování nelze tento
projekt řešit.
Byty v č. p. 642 V Aleji – schválena
Metodika na přidělování bytů, podána
žádost o dotaci, uzavřena smlouva
na administraci veřejné zakázky
na zhotovitele stavby
Komunikace v Roudníkách MK 5 – 7
(2,5 mil. Kč bez DPH) – zapracováno
do rozpočtu financování, budeme řešit
z vlastních zdrojů, zahájeno výběrové

EPC – PORSENNA – vybrán dodavatel.

06/2021.

16. Asfaltové

hřiště U Křížku – máme
projektovou dokumentaci a rozpočet,
cena realizace 532 tis. Kč s DPH.
Na podzim rozhodneme.

10. Projekt

Mlýn – stavba předána
a práce byly započaty v 04/2021,
pravděpodobný termín dokončení je
03/2022; hledáme dotační titul na 2.
etapu (veřejná prostranství) – ITI ?

11.

Rekonstrukce škol
Sanace – vypracovat projekt na sanaci
(dolní škola) a pokusit se dát
do projektů (PRIORITA).
Rekonstrukce střechy dolní školy –
máme cenovou nabídku na opravu se
zaměřením v hodnotě cca 4 mil. Kč
včetně DPH – Jirka prověří možnost
dotace u MAS – nelze.

Roudníky – náves, Sportovně –
rekreační areál Roudníky – učiněna
objednávka na urbanistickou studii,
předány
podkladové
materiály,
projednání s veřejností 30.06.2021 v 18
hod.
Náměstí Chabařovice - 2. část –
podepsána smlouva na dodání studie

8.

9.

Modlanský potok v Roudníkách –
bude řešeno v rámci územního řešení
od Státního pozemkového úřadu,
projednání s veřejností 30.06.2021 v 18
hod.

5.

7.

řízení na zhotovitele, pravděpodobně
realizace 08-09/2021

Mateřská škola – učebna v přírodě
Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ –
dotace od MF (zřejmě 2022), příprava
zjišťovacího řízení na projektanta.
Bezbariérovost v dolní škole a návazný
projekt IROP – bude se realizovat v létě
2021

12. Elektronická

úřední deska – příprava
projektu, spolupráce s obcemi Trmice,
Chlumec a Libouchec

13. WIFI4EU

– bude anketa pro občany
k
zájmovým
místům,
následně
opakovaná veřejná zakázka

14. Kompostéry – distribuce mezi občany

ukončena. Termín na ukončení projektu
do 31.8.2021.

15.

Kamerový systém – předán zpracovaný
projekt, dalším krokem je zpracování
PD, nutné oslovit projektanta, který
předloží cenovou nabídku. Soutěž
– Kamerové zabezpečení v obci –
nebudeme se hlásit. BUDEME ŘEŠIT

17.

Plán rozvoje města na roky 2022 – 2027:
zpracování od UJEP Přírodovědecká
fakulta – běží příprava, dotazníky
odevzdány ke zpracování

18. Cvičební

prvky pro DPS – odmítnuty,
jako náhrada zvolen chodící pás,
objednáno, dodáno Kč.

19.

Motoareál – výstavba zázemí pro
Motoclub F (Tesco dům) – dotace
z Národní sportovní agentury, projekt je
na SÚ. Odhadované náklady na realizaci
jsou 8 mil. Kč, dotace je ve výši max.
70 %, tzn. že spoluúčast města by byla
2,4 mil. Kč. Projektová dokumentace
je hotová, stavební povolení vydáno,
část na realizaci infrastruktury
nebude podpořena (odkanalizování
Motoareálu) – investice cca 2 mil. Kč,
nutné vzít do projednání RM, ZM, aby
byla schválena realizace projektu.

20. Hřbitov – kolumbária (111 ks), realizace
v běhu, řešeno rozpočtovým opatřením,
bude financováno z vlastních zdrojů.

21. Kulturní dům Roudníky – zadán projekt
k realizaci změny způsobu vytápění
objektu, havarijní stav, bude řešeno
z rezervy rozpočtu města.

22. Stará radnice – kotel – havarijní stav,

řešeno rozpočtovou změnou, bude
financováno z rezervy rozpočtu města.
Výměna kotle proběhla.

23. Hasičské auto + 2x vrata + nový povrch

v areálu hasičské zbrojnice – v řešení,
podána žádost o dotaci.
Věra Krepindlová
tajemnice MěÚ
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Chabařovice hostí v srpnu
Cyklozávod Milada
Již 14. ročník cyklistického závodu
pro veřejnost připravují organizátoři
sportovního seriálu Milada Tour na sobotu
14. srpna.
V loňském roce přilákala pohodová
letní atmosféra do zázemí Motoareálu
Chabařovice přes 400 cyklistů a stovky
diváků, kteří si užili příjemný sportovní den.
I letos mají cyklističtí nadšenci možnost
splnit si svou výzvu na hlavních trasách
50 km nebo 25 km. Ti, kteří se na delší
trasy necítí, nebo se chtějí zapojit s celou
rodinou, mohou využít kratší rodinný závod.
Součástí jsou samozřejmě i velmi oblíbené
Olympia dětské závody.

Účastníci
obdrží
startovní
balíček
a po dojezdu do cíle také unikátní medaili.
Všechny děti v rámci startovného dostanou
také navíc funkční tričko zdarma. Zajímavou
novinkou může být pro návštěvníky fanzóna,
kde nebude chybět pivo zdarma, posezení
nebo hudební produkce.
Přihlaste se a užijte si nenáročný cyklistický
závod pro celou rodinu. Registrace a další
informace najdete na www.miladatour.cz.
Michal Neustupa
ředitel seriálu Milada tour

Po rozvolnění opatření slibují organizátoři
i skvělý doprovodný program. Nebude
chybět Olympia dětský koutek se spoustou
soutěží, skákacím hradem nebo malováním
na obličej. V rámci autogramiády se bude
podepisovat šestinásobný paralympijský
vítěz a mistr světa Jiří Ježek, připraveno
bude občerstvení, kavárna, tým silniční
bezpečnosti a další doprovodné aktivity
od partnerů závodu.

Vyjádření k článku Miroslava Průši
„Není kovář jako kovář, proč vznikla petice“:
Vážení občané Chabařovic, níže se vyjadřuji
k některým bodům ke shora uvedenému
článku:

případné nežádoucí emise. Ostatně do doby,
než jsem si zažádal o koupi kovárny, si nikdo
na nežádoucí emise nestěžoval

1. V předmětné kovárně pracoval i předchozí
kovář o víkendech, a proto jsem pouze
na tuto tradici navázal.

3. Nebránil jsem se tomu, aby případná
hladina hluku či další nežádoucí emise,
které zmiňoval ve svém příspěvku pan
Miroslav Průša, byly změřeny hygienickou
službou.

2. Kovárnu jsem chtěl odkoupit mimo jiné
i za účelem investic snižující kouřivost, hluk
a současně komfort provozu a spokojeného
soužití mezi kovárnou a občany Bednářské
ulice, kdy jsem se ve své žádosti o koupi
zavázal k úklidu nahromaděného odpadu
na části pozemku p.č. 414/1, který byl
vyprodukován některými občany, kteří bydlí
v Bednářské ulici, a tento pozemek chtěl
využít rovněž k parkování svých zákazníků.
Ostatně toto vyplývá z mé žádosti
o odkoupení pozemku a stávající budovy
kovárny, kterou jsem podal na Městský
úřad Chabařovice. Měl jsem v plánu proti
případnému negativnímu vlivu provozu
kovárny na okolí vybudovat protihlukovou
zeď,
upravit
komín,
včetně
odsíření. Není tedy pravdou,
že jsem se nesnažil eliminovat
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4. Nikdy jsem pana Miroslava Průšu nenazval
smradlavým čoklem.
5. S tím, co zaznělo na Facebooku, nemám nic
společného, nic takového jsem neinicioval,
pak by se tedy pan M. Průša měl adresně
obrátit k autorům jednotlivých příspěvků
na Facebooku.
6. Jak jsem se dozvěděl, někteří z občanů
Bednářské ulice neměli vůbec možnost se
vyjádřit, neměli možnost si petici přečíst
a ani se tedy rozhodnout, zda ji podepíší či
nikoliv.
7. Věta v článku pana Průši o tom, že si
naberu zaměstnance, a pak zde bude

fabrika, je nepravdivá a ryze spekulativní.
Po celou dobu, kdy jsem kovárnu provozoval,
jsem se snažil městu i občanům Bednářské
ulice, včetně těch, kteří podepsali petici,
vyjít vstříc, a to především jimi poptávanou
řemeslnou prací. V předmětné lokalitě jsem
se snažil zachovávat pořádek a navázat
na tradici předchozího mistra kováře.
Naopak byl to pan Průša, který na pozemku
p.č. 414/1 vytvořil nelegální skládku bio
odpadu, kterou následně odstranil.
Současná situace mě velice mrzí, ale nadále
se nebudu s lidmi jako pan Miroslav Průša
přít, a proto jsem se rozhodl přemístit svou
provozovnu z Chabařovic. Kovárna tedy
v Bednářské ulici svůj provoz v nejbližší
době ukončí.
Jsem překvapen a pobouřen tím, že město
Chabařovice ve svých Chabařovických
novinách dává prostor jenom jedné straně
bez toho, aniž by si zajistilo i mé vyjádření.
Ondřej Horáček
kovář

V Chabařovicích na ploché dráze závodili
Filip Salač, Oliver König i Ervín Krajčovič aj.
Myslíte, že jsme zabloudili na brněnský
nebo mostecký autodrom či Dakar???
Nikoliv, jsme správně v Chabařovicích.
Takto zvučná jména jsme na oválu měli
naposledy v extraligové klubové minulosti,
v současnosti se hlavně věnujeme výchově
mladých talentů, a možná jednou...
První prázdninovou sobotu byl na programu
zajímavý závod Mezinárodní mistrovství ČR
FLAT TRACK + MČR 125ccm na klasické ploché
dráze a Pohár veteránů. První jízdou juniorů
jsme si připomněli i 30leté výročí úmrtí
Jiřího Hurycha, jehož Memoriál tradičně
pořádáme. Pro tyto tři kubatury byly
rozdány tři sady pohárů. V kategorii 125ccm
se čeští junioři museli sklonit před polským
borcem
Maksymilianem
Pawelczakem,
nejlepší chabařovický Petr Marek obsadil
4.místo, Pohár veteránů si odvezl Jaroslav
Franců, který vyhrál všechny jízdy.
Nejočekávanější kubatura FT1 nabídla velmi
zajímavou podívanou, k tomu určitě přispěli
závodníci z jiných moto disciplín světového
formátu, kteří si chtěli vyzkoušet právě Flat
track, a právě u nás v Chabařovicích!

do finálové jízdy, ve 12 závodnících najednou
a na 15kol! Byla to struhující podívaná, ve
které šlo o vše...
Tam ukázal drápky mladý Jiří Kraus a finále
vyhrál, druhý byl Markus Jell a třetí Ervín
Krajčovič.
(pozn.: Jan Halbich 4. místo, Oliver König
6. místo, Filip Salač 7. místo). Chabařovice
byly svědkem nádherných soubojů těchto
borců!
Filip Salač na závěr řekl: „I když jsem
nevyhrál, moc jsem si to tady užil a líbilo se
mi tu“.
Děkujeme jim, že jsme je mohli vidět v akci
a snad se s nimi brzy setkáme, v srpnu totiž
plánujeme soustředění i závod pro děti, tak
mohou také přijet.
Zdraví
Jiřina Šifaldová
Speedwayclub v AČR

Jmenovitě: Filip Salač (MOTO 3 GP), Oliver
König (Superbike), Ervín Krajčovič (Dakar),
a Jan Halbich (Superbike).
Takže hned druhá rozjížďka byla excelentní,
viděli jsme vyrovnanou jízdu těchto jezdců,
celou dobu vedl právě mladý Oliver König,
ale na cílové čáře byl předjet Markusem
Jellem. Jelo se 5 základních rozjížděk,
pak následovala LAST CHANCE, ve které 2
závodníci dostali poslední šanci se dostat
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Informace o činnosti MP Chabařovice
Vážení spoluobčané, i v této nelehké době
Vás chceme informovat o dění v našem městě
a o činnosti strážníků městské policie za
období květen až červen 2021.

Květen 2021
Městská policie eviduje od 01.05.2021 do
31.05.2021 celkem 67 událostí různého druhu,
kdy za uvedený měsíc bylo strážníky řešeno
celkem 13 různých přestupků.

místě zjistila skupinu asi 15 lidí. Všechny
hlídka MP poučila s tím, že dané prostranství
bude uklizeno včetně stanů, kdy nemají
povolení od majitele pozemku stanovat na
daném místě. Organizátor “párty” se hlídce
zaručil, že vše bude uvedeno do původního
stavu. Ve 20:50 byla na místě pořízena nová
fotodokumentace, kde nebyly zjištěny závady.

Dne 01.05.2021 v 18:45 hod bylo oznámeno, že
k altánu Fridrich přijela omladina vozidlem.
Hlídka na místě zjistila čtyři osoby, které
poučila, a řidiče daného vozidla řešila dle
platných právních předpisů.
Dne 01.05.2021 v 18:50 hod bylo oznámeno
anonymem, že mladý pár má měsíční dítě
a prý s ním jezdí
v noci po Chabařovicích, a oznamovateli se
zdá, že dítě je zanedbané. Hlídkou provedena
v nočních hodinách kontrola okolí a přilehlých
ulic, kdy mladý pár nebyl nalezen. Oznámení
bylo předáno i hlídce PČR Chlumec.
Dne 2.5.2021 v 11:36 hod. přijala hlídka MP
Chabařovice telefonické oznámení od PČR
Chlumec s žádostí o výjezd do ulice V Aleji,
Chabařovice, kde oznamovatelka nahlásila
zanedbané miminko. K hlídce MP Chabařovice
se po jejím příjezdu přihlásila oznamovatelka,
která hlídce uvedla, že slečna žije s měsíčním
miminkem v místě, kde není žádné zázemí
pro miminko. Matka dítěte nemá co jíst
a miminko tak nemá pořádnou stravu. Hlídka
MP mluvila s matkou miminka, která hlídce
řekla, že s přítelem žije v daném místě a občas
přespává u svého strýce, kde dostává i najíst,
jelikož nemá žádné peníze. Hlídka MP zpětně
kontaktovala PČR Chlumec a předala jim
informace. Hlídka PČR Chlumec se dostavila
na místo, kde po zjištěných informacích od
matky miminka kontaktovali OSPOD, jelikož
první dítě slečny bylo již v minulosti odebrané
a o něj se stará matka slečny. Celá věc byla
předána OSPOD a PČR Chlumec.
Dne 06.05. 2021 v 14:40 hod. bylo oznámeno,
že v obci Přestanov pobíhá po silnici
č. 13 /u Motorestu/ na volno pes. Pes byl
hlídkou odchycen a při zjištění čísla čipu byl
vyrozuměn majitel, kterému byl pes následně
předán. Majitel psa byl hlídkou poučen
a řešen dle platných právních předpisů.

Dne 09.05.2021 v 14:30 hod. přijala hlídka MP
oznámení, že v ul. Nádražní u rybníku Glázr
naproti firmě VHS bylo nalezeno káně lesní
ležící na zemi. Hlídka káně odchytla a umístila
do přepravní klece. Hlídkou MP následně
vyrozuměna záchranná stanice Falco, ze které
si pro dravce přijeli.

Dne 09.05. 2021 ve 22:57 hod. bylo přijato
oznámení od operačního střediska MP
Ústí nad Labem, že v Chabařovicích v ulici
Nádražní čeká paní, která chce nahlásit
dopravní nehodu, kdy řidič z místa nehody
ujel. Hlídka po příjezdu na místa ve 22:59 hod.
provedla fotodokumentaci, vyrozuměla PČR/
Chlumec a následně PČR/ nehody, kterým
byla dopravní nehoda předána.
Dne 13.05.2021 v 01:32 hod, bylo hlídce MP
oznámeno, že se muž pořezal na pravé ruce
a krvácení nejde zastavit. Hlídka ihned
vyrazila na místo, kdy muži byla poskytnuta
předlékařská pomoc a následně přivolána na
místo RZS, která muže převezla do nemocnice
k ošetření.
Dne 13.05.2021 v 11:30 hod při kontrole jezera
Milada, byl hlídkou spatřen muž ležící na zemi,
který naříkal. Hlídkou bylo zjištěno, že muž
spadl z inline bruslí a při pádu si vykloubil
pravou ruku. Hlídka muži poskytla první
pomoc a na místo byla přivolána RZS ÚK.

Dne 08.05. 2021 v 19:07 hod. bylo přijato
oznámení
ohledně
větší
skupiny omladiny, která stanuje
a popijí alkohol na louce za rybníkem
Fridrich. Hlídka po příjezdu na
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Dne 20.05.2021 v 15:15 hod při kontrole obvodu
byl hlídkou MP spatřen vyjíždějící nákladní
automobil, z kterého odpadávalo bláto na
komunikaci. Hlídka řidiče ihned zastavila
a celou věc s řidičem na místě řešila. Následně
byla vyrozuměna firma, která ihned zajistila
na výzvu hlídky úklid komunikace.

Dne 22.5.2021 v 00:05 přijala hlídka MP
Chabařovice telefonické oznámení od
dispečinku ZZS ÚK s žádostí o prověření
informace, kdy oznamovatelka volala
záchranku s tím, že její kamarádce jde
o život, a že jí nebere telefon. Podle hlasu
byla oznamovatelka opilá. Popis bydliště dala
okolí pošta – kostel – restaurace. Hlídka MP
po oznámení ihned vyrazila na daná místa.
Následně hlídka MP dohledala bydliště
osoby, která by mohla být v ohrožení života.
Přes souseda se hlídka dostala do domu,
kdy u bytu se pokoušela bouchat na dveře,
kdy se z bytu nikdo neozýval. Až po nějaké
chvíli otevřel dveře majitel bytu. Hlídka se
dotázala, zda v bytě se nachází uvedená
žena, kdy muž hlídce sdělil, že manželka spí
a jelikož něco popili, spí tvrdě. Hlídka MP
a PČR probudili ženu, která dle oznamovatelky
měla být v ohrožení života, aby se přesvědčili,
že je v pořádku. Následně hlídka MP zpětně
kontaktovala ZZS ÚK, kdy dispečerovi předala
veškeré informace, že žena je v pořádku, není
v ohrožení života a nepotřebuje lékařské
ošetření. Dále ze strany MP a PČR neřešeno.
Dne 28.05.2021 v 01:30 hod, bylo hlídce
oznámeno, že u kruhového objezdu někdo
vraždí kočku, která strašně řve. Od nahlášení
do 02:15 kontrola inkriminovaného místa,
ale po kočce ani vidu, ani slechu. Následně
hlídkou zjištěno, že se v ulici V Aleji mrouskají
kočky.
Dne 28.05.2021 v 15:00 hod, bylo hlídce MP
anonymně oznámeno, že řidič vozidla značky
Škoda Fabia modré barvy, má být pod vlivem
návykových látek. Hlídka vozidlo zastavila
v ulici Smetanova, kdy byl řidič vyzván
k dechové zkoušce, která byla negativní
a následně byl vyzván k orientačnímu
vyšetření na přítomnost omamných látek.
Při této kontrole vyšel test pozitivní na
amfetamin/metamfetamin. Následně na
místo byla přivolána hlídka PČR, která si věc
převzala.

Červen 2021
Městská policie eviduje od 01.06.2021 do
28.06.2021 celkem 77 událostí různého druhu,
kdy za uvedený měsíc bylo strážníky řešeno
celkem 20 různých přestupků.
Dne 01.06.2021 v 18:45h byla přijata žádost od
dispečinku RZS, o pomoc při transportu starší
pacientky, která musela být umístěna do vaku.
Následně byla pacientka za pomocí strážníka
a zdravotníků snesena z domu do sanitky
a převezena do Masarykovy nemocnice.
Dne 2.6. 2021 ve 22:07 hod. bylo přijato tel.
oznámení od operačního střediska MP Ústí
nad Labem ohledně zraněného cyklisty v obci
Přestanov u odbočky na fotbalové hřiště.
U zraněného muže se již nacházel lékař, který
nebyl ve službě. Hlídka následně přivolala
na místo RZS, PČR DN. Do příjezdu PČR byl
usměrňován provoz v daném místě.
Dne 05.06.2021 v 10:00 hod při demoličních
pracích na bývalém mlýně propadl jeden
z pracovníků do nižších pater, jelikož z objektu
již byla schodiště demontována, a u těžce
zraněného muže se nikdo jiný nenacházel
- hlídka se k muži dostala oknem pomocí
přistavené plošiny a po poskytnutí první
pomoci, kdy se poté na místo dostavili i hasiči,
byl zraněný transportován záchrannými
a lezeckými prostředky z objektu dolů na
ulici, kde si osobu převzali zdravotníci. Dále
na místo dorazila PČR SKPV, kde při ohledání
místa strážník působil jako nezúčastněná
osoba.

Dne 06.06.2021 v 15:00 hod přijala hlídka MP
několik oznámení včetně PČR na ovce, které
se pohybují v zatáčce u rybárny. Hlídka MP na
místě zjistila berana s ovcí, kteří byli hlídkou
zahnáni zpět do ohrady, a ta byla za účelem
zajištění dalšího úniku zvířat provizorně
vyspravena připevněním pletiva. O celé
události byl informován majitel a celá věc
byla předána ke správnímu orgánu k dalšímu
dořešení.
Dne 08.06.2021 v 17:24 hod přijala hlídka MP
žádost PČR Chlumec o součinnost při kolapsu
muže v ulici Marie Kršňákové. Při příjezdu na
místo události se již na místě nacházela RZS
ÚL. Hlídka MP nápomocna při resuscitaci
muže.
Dne 11.6.2021 ve 23:41 hod. bylo přijato
oznámení, že v křižovatce ul. Smetanova,
Křížová došlo k napadení ženy a je tam křik.

Po příjezdu hlídky MP se na místě nasázel
policista, kdy čekal na příjezd kolegů z obvodu
Chlumec. Na místě žena, která uvedla, že jí zbil
přítel. Žena měla krev v obličeji, ale ošetření
odmítla. Přítomny ještě dvě ženy svědkyně
a dva muži. Strážník MP společně s policistou
na místě uklidňovali vzniklou situaci až do
příjezdu PČR Chlumec, která si celou věc na
místě převzala.

služby, která odtáhla 2 nabouraná auta,
přičemž byl odstraněný i rozhlasový sloup za
pomoci JSDH. Hlídka MP na místě zapáskovala
daný prostor, a usměrňovala dopravu až do
vyřízení celé události.

Dne 12.06.2021 v 16:11 hod, byla přijata žádost
dispečinku RZS ÚK o poskytnutí AED na
rybníku Petri. Na místo s žádostí o pomoc
přivolána i OOPČR Chlumec. Strážník společně
s policistou na místě prováděli nepřímou
masáž srdce až do příjezdu RZS, která si
následně muže převzala, a muž byl převezen
do Masarykovy nemocnice.

Dne 21.6.2021 přijala hlídka městské
policie Chabařovice telefonické oznámení
na pevnou linku, kde oznamovatel, poté,
co se představil, požádal hlídku, zda by
mohla sehnat oprávněnou osobu, která by
mu otevřela vjezdovou branku u bývalého
letiště, jelikož musel nouzově přistát
větroněm kvůli nedostatku větru. Hlídka
proto kontaktovala PČR Chlumec, zda nemají
klíče, kdy policista hlídce přislíbil zjistit toto
u operačního střediska. Po několika minutách
se ozval zpět s tím, že klíče bohužel nemají,
ale ať se obrátíme na myslivce. Hlídka MP
kontaktovala myslivce, kdy ho seznámila
s problémem, který řeší. Po několika minutách
volal zpět s tím, že nemůže nikoho sehnat.
Hlídka kontaktovala HZS, kdy operační hlídce
přislíbil, že se poradí s nadřízeným a bude
volat zpět. Po několika minutách hlídku
zpětně kontaktoval s tím, že na místo posílá
HZS ÚL. Hlídka MP na místo dorazila jako
první, kdy po chvíli přijeli na místo i hasiči.
Vjezdovou bránu otevřeli vyjmutím zámků,
které na brance byly. Nic nebylo narušené
ani poškozené. Na místě nebyl nikdo zraněn,
a nedošlo k poškození žádného majetku.

Dne 21.6.2021 ve 21:27 hod, přijala hlídka
městské policie Chabařovice telefonické
oznámení od PČR Nehody, kdy nahlásili
dopravní nehodu 3 osobních automobilů
u kruhového objezdu, přičemž byl poškozen
rozhlasový sloup, který je majetkem města.
Hlídka se dostavila na místo, kdy o celé
události informovala starostu města. Na
místo přivoláni i JSDH Chabařovice, kvůli
uniku kapalin z nabouraných vozů. Hlídka
setrvala na místě do příjezdu odtahové

Dne 23.6. 2021 v 15:55 hod. bylo požádáno
velitelem JSDH Chabařovice o prověření
oznámení ohledně požáru nahlášeného
u Zalužanského rybníka. Hlídka následně
zjistila, že se jedná o požár domovního
odpadu, včetně ledničky a sedací soupravy,
v opuštěném areálu vedle solárních panelů.
Na místo již přivolány HZS, JSDH Chabařovice
a policie ČR Chlumec.

Dne 23.06.2021 ve 21:00 hod přijala
hlídka MP oznámení od pracovníka jedné
z průmyslových společností, že vidí plameny
šlehající z vedlejšího objektu. Hlídka MP
okamžitě vyrazila na místo, kde hlídkou MP
byl zjištěn poblíž porostu hořící kontejner.
Hlídkou vyrozuměna JSDH Chabařovice, která
hořící kontejner uhasila.

Dne 24.6. 2021 v 07:15 hod. bylo oznámeno,
že směrem na Předlice, před odbočkou na
jezero Milada, se nachází spadlý
strom, který částečně zasahuje do
jízdního pruhu a příjezdu zastávky
MHD. Hlídka na místě zjistila spadlý
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strom, který částečně zasahoval do jízdního
pruhu k zastávce MHD. Větve stromu hlídka
MP za pomocí motorové pily odstranila.

Dne 24.6. 2021 v 08:07 hod. přijala hlídka MP
oznámení ohledně spadlého stromu v ulici
Přestanovská. Hlídka následně strom za
pomocí motorové pily odklidila. Poté byla
informována vedoucí VPP, a ta zajistila odvoz
zbytků stromu na skládku.

Charita vybírá na výtah
Oblastní charita Ústí nad
Labem dokončuje výtah
pro Dům pokojného stáří.
Stavební úpravy může podpořit
i veřejnost.
V Domě pokojného stáří sv. Ludmily
v Chabařovicích pečujeme o seniory, kteří již
nejsou soběstační a potřebují profesionální
sociální a zdravotní péči. Většina klientů
trpí Alzheimerovou chorobou.
V domově v současné době probíhají práce
související s vestavbou lůžkového výtahu.
Ukončení všech prací a zkolaudování výtahu
plánujeme do konce srpna.

Veřejná podpora rozhoduje
Dne 25.6.2021 0.40 hod. přijala hlídka MP
oznámení, že v místní části obec Roudníky
hoří u zastávky vozidla. Hlídka na místě do
příjezdu HZS a PČR.

Dne 26.6. 2021 v 01:19 hod. přijala hlídka
MP oznámení ohledně fyzického napadení
v Chabařovicích na koupališti. Hlídka MP celou
věc zaevidovala a bude předána ke správnímu
orgánu k dalšímu dořešení.
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.
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Josef Šittner
velitel Městské policie Chabařovice

Tři čtvrtiny z téměř dvou a půl milionu
korun na stavbu výtahu pokryjeme
dotací z programu Ministerstva práce
a sociálních věcí „Podpora mobility“.
Spolufinancování výtahu máme částečně
slíbené od Ústeckého kraje, měst Ústí nad
Labem a Teplice. Ústecká charita se navíc

účastní i dvou dobročinných projektů,
jejichž výsledek může ovlivnit i veřejnost.
První je „ČSOB – podpora regionů“,
na
internetových
stránkách
www.
csobpomaharegionum.csob.cz lze najít
video, které pro sbírku charita připravila,
a také stavbu podpořit. Hlasovat pro
charitu je možné také v prodejnách Tesco,
a to v programu „Tesco - Vy rozhodujete, my
pomáháme“. I zde je pro úspěšnost projektu
a výši příspěvku nadace rozhodující podpora
veřejnosti. Za podporu moc děkujeme.

Užíváme si letního počasí
Nežijeme jen stavbou výtahu. Snažíme se co
nejvíce využít pěkného počasí a podnikat
s klienty procházky do okolí a do přírody.
Zároveň připravujeme každodenní aktivity
(tvoříme ve výtvarné dílně, promítáme
filmy apod.). Společné setkávání a pobyt
na vzduchu je nejlepší prevencí proti špatné
náladě.
Radka Neprašová
asistentka ředitele, Oblastní charita Ústí n. L.
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Útěk, odsun, plesárna
aneb jak se prchalo
ze Sudet a příběh k tomu.
Odsun, vyhnání, vysídlení či vyhoštění jsou

Když přišel zábor Sudet Německem, nastalo

zrovna

termíny, které obvykle vztahujeme k určité

druhé využití tohoto slovního tvaru. To zase

na místních Židech. Zbývající členové byli

době a ke konkrétnímu geografickému

prchají ze Sudet Češi bez ohledu na svůj

internování v bývalém zajateckém lágru

území, kterým jsou příhraniční oblasti naší

majetek, pro záchranu holých životů.

číslo 8, který se nacházel na odbočce

málo,

co

se

hlavně

vyřádili

z dolních Chabařovic na Český Újezd.

republiky, nebo také Sudety.
Podívejme se na tuto problematiku hodně,

Karta se obrací.

Národní výbor v Chabařovicích vydal první

ale hodně zjednodušeně, odkdy našly tyto

V květnu 1945 se ocitá Německo se svými

instrukce

výrazy uplatnění.

satelity na lopatě. Nutno podotknout, že i se

Na uvedeném území žilo s převahou
obyvatelstvo, které se od doby, kdy se
začalo

hrát

na

národnosti,

přihlásilo

k národnosti německé. Byli to tzv. čeští
Němci, nebo „naši“ Němci. Žili zde ale také
Češi, kterým byla národnost deklarována,
ale i velká židovská komunita. Ta měla
možnost přijmout tu, či onu národnost.
Němec zde dokázal dát Čechovi vždy
a za všech okolností jasně na srozuměnou,
kdo že je tady pánem.
Zatím celkem dobrý. Jenže, v Německu
se chopil moci Hitler - a špatný. Německo
vydalo v roce 1935 Norimberské zákony, nebo
také rasové zákony, zaměřené především
proti Židům. Židé již převyšovali Němce
v samotném Německu v mnoha ohledech,
a to si už teda dovolovali hodně. Ale hlavně,
měli majetek. Ten bylo potřeba ve finanční
formě na zbrojní výrobu pro připravované
válečné tažení. A nastal první okamžik pro
použití výše uvedených slovních tvarů.
Vyberte si ten nejvhodnější termín. Židé
nechali na území příhraničních oblastí
Sudet značný, zejména nemovitý majetek
a s uzlíčkem zavazadel prchali z důvodu
záchrany svých životů do vnitrozemí Čech.
Němci nenechali nic náhodě a i tam si
Židy dohledali a přišlo období, které je
všeobecně nazváno jako holocaust. Období
v dějinách lidstva nebývalé.
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sudetskými Němci, v této době většinově
věrnými přisluhovači těch říšských. Končí
druhá největší válka v dějinách lidstva.
Není vůbec divu, že Češi žádají, aby byl
při novém státoprávním uspořádání již
konečně

vyřešen

problém

sudetských

Němců. A skutečně se tak i stalo. Nastává
třetí období pro užití výše uvedených
slovních tvarů – odsun, vyhoštění, vysídlení

osobám

určeným

k

odsunu

již koncem května 1945 a první odsun
z Chabařovic proběhl 4. června 1945.
A zrovna o ten se nám jedná především.
Nyní už jenom z vyprávění účastnice odsunu,
která jako mladá, osmiletá dívenka, byla
zařazena s matkou do první vlny.
Dnes již je dívenka ve zralém věku a pro
tento případ ji budeme říkat Erika.

či vyhnání. Vyberte si.

Jako rodina ze smíšeného manželství žili

Když to shrneme a zjednodušíme, tak

Schiller Straße, dnes Haškova ulice. Pro

v domečku, který si postavili v tehdejší

„uzlíčkový transfer pro záchranu holých
lidských životů“ se týkal v pořadí Židů,
Čechů a zcela jiným způsobem jsou řešeni
sudetští Němci. V každém případě však
šlo o naprosto nedůstojný zásah do života
rodin i jednotlivců, vždy jedné z uvedených
národností.

stavitele Ing. Waltera. Přišla válka a otec
musel narukovat do Wehrmachtu a válka ho
připravila o život.
Přišel odsun. Bylo jim oznámeno, aby se 4.
budově, spíš stodole, místního stavitele
Plesse. „Plesárna“, jak se budově říkalo,

Tolik úvodem pro náš neobyčejný příběh
z Chabařovic. Je naprosto logické, že
vysídlení Němců po válce prosazovaly
všechny politické strany nové republiky.
K prvnímu, tzv. divokému odsunu, došlo
Chabařovicích

Exponovaní

problémem, když dělal u známého místního

června 1945 dostavili na seřadiště k provozní

To byly Sudety.

v

otce Eriky nebyla stavba domečku velkým

již

závěrem

příslušníci

války.

nacistických

organizací město i území republiky kvapem
opustili před rychle postupující Rudou
armádou. A nebylo jich v Chabařovicích

stávala při silnici na rozhraní katastrů
Chabařovice – Přestanov. S sebou jídlo na 3
dny, cennosti, vkladní knížky. Na seřadiště
se dostavilo zhruba 100 lidí, kteří museli vše
sbalené odložit na k tomu účelu přistavenou
lavici. Část věcí jim byla odebrána a v 16 hod.
přišel povel k hromadnému odchodu pod
dohledem ozbrojených složek.

Poslední

stavbou na trase přesunu byl Supí hrad nad
Unčínem, a pak již jenom státní hranice.
Tam jim bylo oznámeno: „Tak tady je vaše

vysněná vlast, tady jste doma – běžte“.
A dav se rozprchl na všechny strany.

Tím ale zdaleka
problémy nekončily,
spíš začaly.
Poválečné
Německo
je
rozhodně
za soukmenovce nepovažovalo. Byli to pro
ně „SUDEŤÁCI“, kteří si v pro ně vhodnou
dobu nechali vepsat německou národnost.
Dokonce prý hrozba z východu, před kterou
je třeba mít se na pozoru. Hlavně jim bylo
vytýkáno jejich neutuchající „řvounství“
a vznášení stále nových, nesplnitelných
požadavků
na
předválečnou
vládu
Československa. A to, že Hitler je zrovna
potřeboval jako záminku k rozpoutání
druhé světové války. Málem, že mají na hrbu
válečný konflikt. Rakušané je dokonce
odmítli přijmout do své země, musely
zasáhnout vítězné mocnosti.
Podrobně to rozepisuje na 400 stranách
americký historik Eagle Glessheim ve své

knize Očista československého pohraničí
vydané roku 2019. Glessheim přednáší
na University of Britisch Columbia a zabývá
se především dějinami střední Evropy
ve 20. století. Podklady pro svou knihu
získal studiem archivů, zejména v severních
Čechách. Svůj dík za spolupráci vyjádřil
mimo jiné i archiváři Vladimíru Kaiserovi
a celému kolektivu Archivu města Ústí nad
Labem.

Ale vraťme se
k našemu příběhu.
Erika s matkou putovala dnem i nocí, jako
nechtění hosté poválečným Německem.
Od obce k obci, od baráku k baráku. Nebylo to
jednoduché. Žebrota o kus chleba a nějaké
to pití. Smilování našly až po několika dnech
ve statku obce LANGHENERSDORF, kde jim
byla dána i nějaká ta podřadná práce.
A život ne zrovna jednoduchý šel dál.
Zkrátím to.
Po deseti letech pobytu v Německu se

konečně Erice splnilo vysněné přání,
návratu do rodných Chabařovic. To ji už bylo
osmnáct, když nastoupila do výpočetního
střediska s místním názvem PORSKA.
A protože Erika bylo děvče vnímavé,
šikovné, a zocelené předchozí tvrdou životní
zkušeností, nebyl pro ni problém po kratší
době zapracování, přijmout místo parťačky
kolektivu. A nejednalo se o její poslední
pracovní místo v Chabařovicích.
Dnes již zralá a v našem městě oblíbená
žena, si užívá zaslouženého odpočinku.
Téměř ze svého okna na spodním náměstí
se zaujetím sleduje přestavbu mlýna
na užitkový komplex. Taky už prý bylo
načase.
A tím končí tento neobyčejný příběh, jako
i celý můj článek pro Chaba noviny.
Stanislav Sochocký
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Letní párty v Roudníkách
…uspořádali aktivisté z Osadního výboru,
Spolku občanů v Roudníkách a Sboru
dobrovolných hasičů Chabařovic, pod
patronací města Chabařovice, v sobotu
26. června 2021 od 13:00 hodin na fotbalovém
hřišti v Roudníkách.
Více než 240 návštěvníkům bylo nabídnuto
fotbalové utkání starých gard Suché
a Roudníků o putovní pohár. Opětovně
si pohár odvezli hosté, kteří po zásluze
zvítězili.
Vystoupení fríského koně Tajfuna a Vendulky
sledovali diváci se zatajeným dechem, bylo
nádherné, Tajfun s Kulíškem ukázali kreace,
které je jejich majitelka naučila. Děti si
tradičně užily malování na obličej, skákací
hrad, připravené soutěže a po vydatném
dešti i pěnu od hasičů. Hudební doprovod
poskytl DJ Venca II.
Party navštívili rovněž místní rodáci, kteří
oprášili své vzpomínky na mládí v naší
vesnici, fotbalisté ze Suché, hosté z Modlan,
Srbic, Chabařovic, Teplic a okolí. Po setmění
byl pod širým nebem promítán film 3Bobule.
Potom už byla pouze krásná letní noc.
Jaroslava Račáková
Předsedkyně Osadního výboru Roudníky
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Květen v chabařovické školce
Že se všechno čím dál více probouzí k životu,
potvrdil i měsíc květen. Děti ze školky mohly
zase v odpoledních hodinách navštěvovat
svůj oblíbený výtvarný a taneční kroužek
v ZUŠ a rodiče předškoláků, kteří z různých
důvodů nemohli MŠ navštěvovat, využívali
i nadále distanční výuky, nebo si pravidelně
do školky docházeli pro pracovní listy
s různými „úkoly“ a ty pak vyplněné
odevzdávali ke kontrole paním učitelkám.
V rámci projektu „Mezi námi“ měli
předškoláci ke Dni matek připravená
přáníčka nejen pro své maminky, ale také
pro babičky z Charity sv. Ludmily, drobné
dárky a jarní obrázky, které sami vyrobili
jako poděkování za krásné pohádkové
ježibaby, které jim babičky nakreslily
a slepily z látek na svátek čarodějnic.
A také se, díky paní Reisingerové
(zástupkyně organizace z Prahy), která
zprostředkovala online hovor, děti po delší
době viděly s babičkami a mohly si spolu
za pomoci asistenční pracovnice DPS paní
Slavíkové navzájem popovídat a zazpívat
za doprovodu klavíru. Děti babičkám
zarecitovaly veselé básničky, které se
ve školce naučily a svěřily se jim, čím by
jednou chtěly být, až vyrostou, a babičky
zase vzpomínaly na léta strávená ve svém
bývalém zaměstnání. Další videohovor se
uskutečnil 23. 6. 2021.
V polovině května proběhl zápis dětí do MŠ
a ke konci měsíce na školní zahradě oslava
MDD s různými soutěžemi a vystoupením
Balónkové Evičky, ze které si děti odnesly
domů
nejenom
medaile,
sladkosti
a zvířátkové taštičky na krk, ale také
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balónky zamotané do tvaru různých hraček
apod.
Od babiček z Charity děti obdržely ke svému
svátku barevná přáníčka a košíčky plné
dobrot.
Tento měsíc jsme zakončili, jak jinak než
„zdravě“, takže plno rodičů využilo možnosti
nechat vyšetřit zrak svých dětí od firmy
Prima Vizus.

Ahoj, školko!
První letní měsíc jsme přivítali v naší školce
studentky z litoměřické pedagogické školy,
které se nejen seznamovaly s náplní své
budoucí práce, ale také vydatně a s chutí
pomáhaly učitelkám ve všech třídách.
S postupným uvolňováním bezpečnostních
opatření
bylo
možné
nechat
děti
vyfotografovat firmou PHOTO DIENST, a tak
si děti nesly domů na památku i fotografie
svých kamarádů ze třídy.
Problematické bylo letos focení předškoláků
na tablo, protože některé děti v této době
onemocněly a také nebylo do poslední
chvíle jasné, kolik dětí odejde v září do ZŠ,
jelikož se čekalo, zda se naplní přípravná
třída. Nakonec vše dobře dopadlo a tablo
už je vystavené na náměstí v Chabařovicích
v květinářství Daniella.

děti ze třídy Berušek zarecitovaly
a zazpívaly s doprovodem kláves školce
„na rozloučenou“ a pak už začalo samotné
pasování budoucích školáčků. Nechyběly
šerpy, vysvědčení, knížky, voňavé květinky
a ani nějaká ta slzička od dojatých maminek
a paní učitelek.

V druhé polovině června jsme se i přes velmi
teplé počasí a dodržování hygienických
opatření rozloučili s předškoláky na školní
zahradě. „Sváťovo dividlo“ nejprve zahrálo
všem dětem pohádku „O koblížkovi“,

Ne vše důkladně vymyšlené a naplánované
se vždy povede a splní tak, jak bychom
si vždy přáli, a tak se také stalo, že
vzhledem k nevyzpytatelnému počasí
jsme museli zrušit výlet do „Pohádkového

lesa“ v Hrobčicích. V den odjezdu vydatně
pršelo. Státní hydrometeorologický ústav
vydal varování. Ústecký kraj byl na mapě
vyznačen jako oblast s vysokým stupněm
nebezpečí bouřek, přívalových dešťů,
silného větru a krupobití. Protože je pro
vedení naší školky a celý její pedagogický
sbor BEZPEČNOST A ZDRAVÍ DĚTÍ na prvním
místě, rozhodli jsme se, že výlet bude
zrušen.
Líto to bylo především předškoláčkům,
kteří se těšili, jak si s sebou na výlet vezmou
do batůžku kromě pitíčka a pláštěnky také
„putovní kamínky“ s obrázky králíků Boba
a Bobka z klobouku kouzelníka Pokustóna,
které jim namalovaly babičky a dědečkové
z Charity sv. Ludmily. Děti chtěly kamínky
rozmístit po cestě pohádkovým lesem
(o tuto možnost nakonec nebudou
ochuzeny). Během propršeného dopoledne
však nezahálely a také ony na oplátku
seniorům z DPS namalovaly obrázky
na nasbírané kamínky, pohlednice, na které
se samy podepsaly a na ukončení letošního
„pohádkového roku“ i obrázky Ferdy
Mravence. To proto, aby věděli, že i po dobu
uzavření MŠ na ně myslíme a těšíme se, až
se zase v září uvidíme.

Ale teď už: „Každá školka má svůj konec,
jako měla začátek a co skončí, to už nikdy
nejde vrátit nazpátek. Je to pravda, je to
pravda, je to pravda. Hepčí! I když máme
školku rádi, prázdniny jsou lepší!!“

Přejeme všem klidné a pohodové prožití
prázdnin.
Kolektiv MŠ Chabařovice

I přes velké vytížení autobusových dopravců
v této době, kdy většina škol a školek
s nimi jezdí na výlety, se nakonec přes
velké shánění, podařilo p. ředitelce zajistit
autobusovou dopravu a výlet se bude konat
v náhradním termínu 29. 6. 2021, tedy pouze
o týden později.
V případě, že by opět vydatně pršelo (i když
tomu předpověď počasí pro tentokrát
nenasvědčuje), dohodla p. ředitelka
náhradní alternativu, že by se změnil směr
výletu a děti by jely do ZOO v Ústí nad Labem,
kde mohou vyčkat a schovat v pavilonech se
zvířaty, než přestane pršet.
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Osobní setkání po více než pěti měsících
Naše škola se během jarních měsíců konečně
proměnila v místo, kde „tepe“ život. Konečně
jsme se mohli setkat osobně. Někteří žáci
hodně vyrostli a změnili se. Jsme zvyklí, že
k tomu dochází v době letních prázdnin,
ale ve školním roce je to trochu zvláštní.
Pět a půl měsíce jsme se scházeli pouze
přes monitory našich počítačů, tabletů
a telefonů. Až po uvolnění opatření se mohli
žáci konečně osobně vrátit do školy. Všem,
kdo vydrželi tak náročnou formu studia,
patří veliký dík.
Do konce školního roku, především díky
skvělé práci většiny žáků během distanční
výuky, jsme stihli zahrát na několika akcích,
například na předávání cen „Křesadlo
2020“ v prostorách amfiteátru kampusu
UJEP,
uspořádat
závěrečný
koncert
ZUŠ, koncert populární hudby a několik
vystoupení orchestru Chabakus. Orchestr
zahrál na festivalu Malá Paříž v Teplicích,
na promenádních koncertech u OC Forum
a na náměstí v Chlumci. Všechny koncerty
proběhly pod širým nebem, a to s velkým
nadšením, přestože skoro celý školní rok
proběhl distanční formou, všichni členové
orchestru pilně cvičili na své nástroje
a vrátili se připraveni hrát pro diváky.
Samozřejmě je to pro děti velká motivace
a my jsme vděčni, že se tyto koncerty mohly
uskutečnit a dodat všem potřebnou hnací
sílu a radost z muziky.
Nakonec se letos také povedlo i osobně
poděkovat našim absolventům, žákům,
kteří úspěšně ukončili sedmileté studium
prvního stupně nebo čtyřleté studium
druhého stupně. Některým z nich pomohly
diplomy v přijímacím řízení na střední
školu. Protože tím, že je základní umělecké
školství zakotveno ve vzdělávacím systému,
má absolvování studia váhu pro studium
například střední pedagogické školy,
gymnázia, grafické školy a samozřejmě
všech škol uměleckých. Absolventi si odnesli
upomínkové dary a my jsme velmi potěšeni,
že řada z nich bude u nás pokračovat
v
navazujícím studiu. Po celou dobu
distanční výuky jsme točili online koncerty,
natáčeli taneční i výtvarné klipy, dokonce
jsme pořádali i koncert učitelů a jiné
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pravidelné akce. Bylo to velmi náročné
období a pevně věříme, že už je definitivně
za námi.
Ke konci školního roku také proběhlo
několik soutěží ve hře na dechové nástroje.
Z Litvínovského dřevohraní si odvezly
1. místo ve hře na příčnou flétnu Klárka
a Lucinka Benešovy, 3. místo Václav
Nacházel, čestné uznání ve hře na klarinet
Markétka Bednářová, v kategorii souborová
hra obdržely 2. místo Klárka a Lucinka
Benešovy společně s Teodorkou Prokešovou
v uskupení Super kámošky, 3. místo získala
Rozárka Smržová a čestné uznání také
získali Viktor Kraus, Zuzana Kusebauchová
a Leontýna Líbová. Na soutěži Teplické
flautohry se naší žáci umístili takto: 1. místo
Šimon Klezla s Štěpánka Kuklíková a 2. místo
získaly Eliška Berková a Bára Horáková.
Všem moc gratulujeme. Soutěží se také
účastnil taneční obor. Výsledky poslední
soutěží nejsou v době uzávěrky novin ještě
známy, ale věříme v možný úspěch. Výtvarný
obor poprvé pořádal výstavu v parku
před kostelem, kdy součástí výstavy byla
kreativní dílna. Účast veřejnosti byla malá,
ale zřejmě to zapříčinilo velmi horké počasí.
Podobnou výstavu bychom rádi pořádali
i na podzim.
Konec školního roku přinesl také možnost
pro nové uchazeče. V červnu probíhaly
zápisy na školní rok 2021/2022. Kdo se
nestihl přihlásit v červnu, může vyplnit
elektronickou přihlášku na stránkách školy
(www.zuschabarovice.cz), a to nejpozději
do 10. září. Zapisujeme do hudebních
oborů, tanečního oboru, výtvarného
oboru,
literárně-dramatického
oboru
a do přípravně estetického studia (pro děti
od 5 do 7 let). Avšak některé obory jsou
již naplněny. Veškeré informace o zápisu
a studiu na ZUŠ naleznete na našich
webových stránkách a facebooku školy.
Školní rok jsme již tradičně zakončili
společným rozdáváním vysvědčení v Moto
klubu Chabařovice, učitelé se proměnili
v kuchaře a pro žáky připravili párky
v rohlíku, točila se malinovka a ti nejmenší
si mohli projít stezku plnou her a aktivit.

Chtěla bych občanům Chabařovic popřát
krásné, pohodové léto a těšíme se na vás
na koncertech školy a na jiných kulturních
akcích, kde naši žáci prezentují to, co se
naučili, a co jim plnohodnotně naplňuje
volný čas.
Táňa Dědovská
ředitelka ZUŠ Chabařovice

Konečně můžeme pořádat akce
Jsem ráda, že vás jménem kulturní komise
mohu po dlouhé době pozvat na akce, které
KK připravila na prázdniny. Opatření se
uvolňují, takže, i když s určitým omezením,
můžeme pořádat akce, hlavně ve venkovních
prostorech.
Co už máme za sebou:
29.5.2021 se konal „Bezdotykový Den
dětí“, který organizovala Jana Vernerová

25. 6. 2021 proběhlo „Letní kino“
na koupališti v Chabařovicích, kde se
cca od 21.30 hod. promítala pohádka
Čertoviny
26. 6. 2021 se konala letní Roudnická
párty na fotbalovém hřišti s bohatým
programem jak pro děti, tak pro dospělé
(malování na obličej, krasojezdkyně,
fotbalové utkání starých gard o putovní
pohár), která byla zakončena letním
kinem s promítáním filmu 3Bobule

A na co se můžeme do konce prázdnin těšit:
24. 7. 2021:
koncert kapely Desperádi v restauraci
Zátiší
21. 8. 2021:
Loučení s létem v Roudníkách
22. 8. 2021:
„Letní
párty“
v Chabařovicích

na

koupališti

Tato akce proběhne ve spolupráci s SDH
Chabařovice, hasiči pro děti připraví Den
dětí spojený se soutěžemi, skákacím
hradem, malováním na obličej a dárkem pro
každí dítě, které se akce zúčastní.
Pro dospělé jsou, kromě 100 piv zdarma,
opět připraveny soutěže, hudba k poslechu
i k tanci.
Hrát nám bude kapela Fonotest, a jako
hosté vystoupí Bubenická show Tam-Tam
Batucada.
28. 8. 2021:
Letní kino, Plochá Chabařovice, promítat
se bude film Bábovky
V září nás čekají další akce:
25. 9. 2021:
Václavská zábava v Roudníkách
25. 9. 2021:
Jawa sraz v moto areálu (zde hraje také
kapela Desperádi)
Máme se tedy na co těšit a já pevně věřím,
že nám to nic nezkomplikuje.
Přeji vám všem jménem kulturní komise
města Chabařovice krásné léto, hodně
zábavy a radosti.
Jitka Chládková
předsedkyně kulturní komise
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Chabařovická vlastivěda (7)
Barthel Habel – chabařovický kronikář v době
reformace, protireformace a třicetileté války
Téměř každý zná Kosmovu kroniku nebo
Dalimilovu kroniku, ale znáte Habelovu
chabařovickou kroniku ze 16. století? Rád
bych Vás v tomto vydání novin do tajemství
chabařovických kronik, kterým se zde vždy
říkalo pamětní knihy, zasvětil. V pamětních
knihách městští písaři, faráři nebo jiní
vzdělaní lidé zaznamenávali události svého
města, které se uskutečnily jak v dávné
minulosti, tak především v průběhu jejich
vlastního života. Byl to jediný spolehlivý
způsob, jak uchovat informace pro budoucí
generace. Staré chabařovické pamětní knihy
mají obrovskou hodnotu jak peněžní, tak
především historickou. Ty nejstarší by si jistě
zasloužily profesionální péči a digitalizaci,
neboť jejich současný stav není dobrý.
V Čechách není mnoho měst velikosti
Chabařovic, která by se mohla pyšnit
takovou sbírkou starých kronik včetně té
nejstarší od Barthela (Bartoloměje) Habela.
Povinnost vést kroniku byla v Rakousku
zavedena až v roce 1835, přičemž mnoho
obcí s česky mluvícím obyvatelstvem tuto
povinnost ignorovalo, neboť kroniky měly
být vedeny v celé monarchii v německém
jazyce. Československo zavedlo povinnost
vést kroniky zákonem z roku 1920.
Německojazyčná kronika Barthela Habela
zachycuje dobu reformace (luteránství),
třicetileté
války
a
protireformace
v Chabařovicích a okolí. Pochází z 16. století,
tedy ze stejné doby, kdy v Krupce vznikala
kronika koželuha a bergmistra Michela
Stüelera a v České Lípě Kriescheho kronika.
Ty obě se již dočkaly svého zpracování
a vydání v českém jazyce. Habelova pamětní
kniha zatím takové štěstí neměla. Pro
nejstarší dějiny Chabařovic je Habelova
kronika hlavním zdrojem, což podtrhuje její
unikátnost.
Do dnešních dnů se dochovaly tyto ručně
německy psané pamětní knihy města
Chabařovice. Pro lepší přehled zde uvádím,
jaké období popisují a kde byste je mohli
najít:
ve fondu fara Chabařovice (Archív města
Ústí nad Labem):
Pamětní kniha Barthela Habela 1573 1632, její text se však vrací až do roku 1465
Kniha pamětní (Liber memorabilium)
popisuje léta 1790 - 1927
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ve fondu Archív města Ústí
nad Labem: Pamětní kniha II
(Gedenkbuch II) se vztahuje
k létům 1836 – 1915

na městském úřadě v Chabařovicích:
Pamětní kniha III (Gedenkbuch III)
popisuje období 1835 - 1944

čilého stavebního ruchu v Chabařovicích té
doby. A nyní více k autorovi první kroniky
Chabařovic.

v bavorském státním archívu v Mnichově,
oddíl V, Sudetoněmecký archiv: Pamětní
kniha I (Gedenkbuch I) zahrnuje
opis pamětní knihy Barthela Habela
a současně dějiny Chabařovic až do roku
1830

Barthel (Bartoloměj) Habel byl synem
chabařovického občana Georga Habela,
který byl panským hajným v Chlumci,
a narodil se kolem roku 1560. Jeho matka
Walpurga byla dcerou Lukase Rosenkranze
ze Žďáru (německy Saara, jedna z částí
Velkého Chvojna). Náš Bartoloměj měl
bratra a sestru. Bratr zemřel mezi roky
1618 a 1622. Jeho sestra Margareta zemřela
mezi roky 1614 a 1618. Kolem roku 1570 malý
Barthel navštěvoval chabařovickou školu.
Jeho učitelem byl evangelík a velmi vzdělaný
muž Kaspar Elckner z Merseburgu. Učitelem
v Chabařovicích se stal podle Habelovy
kroniky dne 20. dubna 1569.

My se na tomto místě budeme věnovat Popisu
Chabařovic od Barthela (Bartoloměje)
Habela obsaženém v Pamětní knize I, která
se nachází v Mnichově. Text v její první
části je přepisem originálního textu. Nějaké
informace nám o knize zanechal autor Dějin
Chabařovic (Geschichte von Karbitz), Gustav
Simon, ve svém článku v roce 1925. Simon
však tehdy nevěděl, že originál Habelovy
kroniky přeci jen někde existuje. Nachází
se v Archívu města Ústí nad Labem. Jak se
tam dostal a jak je možné, že o něm před
2. světovou válkou asi nikdo nevěděl, se už
nedozvíme.
Příchod
luteránství
a
reformace
do Chabařovic z blízkého Německa za života
Barthela Habela zapůsobil jako čerstvý vítr
a znamenal velké změny. Roku 1607 byla
založena přední část dnešního hřbitova
a byla započata stavba radnice (1. května),
roku 1611 byla na chabařovickém hřbitově
postavena kaple. Až do té doby se pohřbívalo
výhradně kolem kostela Narození Panny
Marie. V roce 1612 začala stavba kamenné
kostelní věže a byla dokončena stavba
radnice. V roce 1614 dostala kostelní
věž zvony, roku 1618 byl opraven kostel
svatého Vavřince u Chabařovic, roku 1620
postavena nová fara. Tolik krátký výčet

Byl prý velmi schopný při výchově mládeže
a Habela určitě hodně inspiroval. Žádný
z jeho následovníků se zmiňovanému
učiteli prý již nevyrovnal. Habel mimo
jiné zmiňuje, že zatímco dříve se v kostele
vůbec nezpívalo, za Elcknera se tam zpívalo
pětihlasně. Učitel Elckner se zde i oženil
a měl rodinu v Českém Chvojně. Přibližně
roku 1600 se stal Barthel Habel městským
písařem v Chabařovicích. Svou kroniku začal
psát zřejmě již dříve a psal ji až do své smrti
v roce 1632. Zanechal po sobě dva syny,
Georga (Jiřího) a Veita (Víta).
Členové rodiny Habel žili v Chabařovicích
nejméně po dobu čtyř set let až do konce
druhé světové války, kdy byla celá rodina
jako většina ostatních chabařovických
starousedlíků vyhnána do Německa. Hrob
rodiny Habel je možné dodnes vidět u zdi
chabařovického hřbitova, kde se nachází

rozpadající se hroby dříve nejvýznamnějších
a nejváženějších chabařovických rodin.
Pamětní kniha I (Gedenkbuch I) s 312
stranami má v německém originálně název
„Merckwürdige Begebenheiten beym Stadl
Karbitz“, což česky znamená „Podivuhodné
události u města Chabařovice“. Jedná se
o kroniku, jejíž obsah tvořilo více autorů.
V první části (Teil 1) obsahuje na 218 stranách
opis nejstarší chabařovické kroniky Barthela
(Bartoloměje) Habela „Beschreibung von
Karbitz“, česky „Popis Chabařovic“. Opis
originálu s největší pravděpodobností
vytvořil v letech 1768 - 1783 chabařovický
farář a rodák Michael Burkert. Ve starých
dobách se knihy často stávaly obětí požárů.
Mít více opisů vzácných knih bylo tedy velmi
důležité.
Druhou část (Teil 2) Pamětní knihy I tvoří
pokračování kroniky až do roku 1830 a je
nadepsaná „Chronik des Schutzstadtels
Karbitz“ (Kronika města Chabařovice pod
vrchnostenskou ochranou). Z velké části
jí sepsal Franz Saiz, který byl v letech 1784
až 1809 kaplanem v Chabařovicích. Proto se
tato část nazývá také „Saizova kronika“.
Pamětní kniha I je rozdělena do kapitol
podle časového hlediska. Zápisky Barthela
Habela jsou velmi pečlivé a začínají rokem
1465. Zdrojem informací pro něj byly různé
listiny, informace od pamětníků, tradice, ale
hlavně také to, co sám zažil. Z toho důvodu
jeho pamětní kniha obsahuje zápisky až
do jeho smrti v roce 1632.
V jednotlivých částech vypráví Barthel
Habel
podrobně
o
náboženských
záležitostech, obzvláště o reformaci
v Chabařovicích a okolí, dále o záležitostech
týkajících se školství, o požárech a dalších
významných událostech té doby. Zmiňuje
například stavbu opevnění z palisád kolem
teplické Zámecké hory (Schlossberg, dnes
Doubravka) v roce 1627.
Potom
přicházejí
podrobné
zprávy
o počasí v letech 1578 až 1631, stejně jako
o dobrých a špatných časech. Jeho sdělení
o válečných událostech za jeho života
zabírají 32 stran textu. Následně nám
popisuje mnohé o tehdejším výkonu soudní
moci v Chabařovicích. Dále zevrubně píše
o stavbách, které nechali postavit Kölbelové
z Geisingu a svobodní páni ze Stralendorfu
v Chlumci, Chabařovicích, Krupce a jinde.
Podává nám také zprávy o změnách, které
se za jeho života udály na panstvích Krupka,
Chlumec a dalších sousedních panstvích.
Dále nás seznamuje s tím, jaké byly
poddanské vztahy městečka Chabařovice
ve vztahu k panství Krupka, k městu
Litoměřice, stejně jako k pánům z rodu
Kölbel von Geising a svobodným pánům
ze Stralendorfu na Chlumci. V kronice také
popisuje peripetie s neúspěšnou snahou
občanů Chabařovic v letech 1579 a 1580,

kteří se snažili vykoupit se z poddanství.
Nakonec to bohužel bylo nad jejich finanční
možnosti. Mimořádně podrobné jsou jeho
zápisky o protireformaci v Chabařovicích
a okolí v letech 1624 - 1632. Barthel Habel si
sepsáním své kroniky získal věčné zásluhy
o dějiny naší obce.
Pamětní kniha I byla v první polovině
19. století ve vlastnictví kovářského mistra
Klemense Burkerta (asi příbuzný faráře
Burkerta), který bydlel v Chabařovicích
v domě č. 186. Bylo tomu tak až do jeho
smrti dne
26. ledna 1866. Později byla považována
za ztracenou. Všechny snahy o její nalezení
zůstaly bez úspěchu. Díky velké náhodě
Pamětní knihu I objevil Gustav Simon
v roce 1872 v jednom domě, kde ležela
pod starými krámy na půdě. V dalším roce
byla svěřena do správy městského archívu
v Chabařovicích.
Gustav Simon se domníval, že originální
„Popis Chabařovic“ (Beschreibung von
Karbitz) od Barthela Habela byl zničen při
velkém požáru města Chabařovice během
bitvy u Chlumce dne 29. srpna 1813. Možná
je to ale právě ten exemplář, který je uložen
v ústeckém archívu. Zjištění pravdy by
vyžadovalo podrobné zkoumání a analýzy
všech kronik. Jen tak bychom zjistili,
co je originál a co je pozdější přepis. Je
však potěšující vědět, že obsah nejstarší
chabařovické kroniky je nám díky mnoha
přepisům a píli našich předků zachován.
Jednu kopii vytvořil také Gustav Simon
v roce 1910 a vlastnil ji až do své smrti
(2.12.1930). Kde ta skončila, nikdo neví.
Chabařovičtí Němci si směli po druhé světové
válce brát v rámci organizovaného odsunu
maximálně 50 kg osobních věcí, včetně
potravin, do sovětského okupačního pásma,
70 kg do amerického okupačního pásma.
„Když chabařovičtí starousedlíci viděli,
jak nově příchozí Češi ničí jejich kulturní
dědictví a všechno německé, obávali se
také o osud kronik.“ Putování Pamětní knihy
I po 2. světové válce bylo tak zajímavé, že
to myslím stojí za zmínku. V rámci odsunu
v roce 1946 si zabalil někdo z chabařovických
Němců do svých povolených 50 kilogramů
s rodinnými fotoalby také Pamětní knihu
I. V Německu ji později předal poslednímu
německému starostovi Chabařovic Franzi
Röslerovi (V Aleji 468), který žil v obci Zingst
u Baltského moře ve východním Německu.
Krátce před svou smrtí se mohl přestěhovat
k dceři do Mnichova, kam vzal s sebou
také Pamětní knihu I. Dne 26. 12. 1962
tam zemřel. Kniha zůstala po jeho smrti
ve vlastnictví rodiny Rösler až do pádu
komunistického režimu v Československu
a NDR. Poté byla předána jiné odsunuté
chabařovické rodině (Klimt), ze které se
následně přičiněním Jaroslava Zemana
a další bývalé chabařovické rodiny dostala
do Sudetoněmeckého archívu v Mnichově.

Foto: Hrob potomků chabařovického kronikáře
Barthela Habela u zdi chabařovického hřbitova

Nyní se nachází v Bavorském státním archívu
v Mnichově, oddělení V, Sudetoněmecký
archív.
Od roku 1929 až do roku 1945 měl Barthel
Habel v Chabařovicích svou ulici. Ulička
vedoucí kolem evangelického kostela
k dnešnímu Zátiší se jmenovala „BarthelHabel-Gasse“, tedy ulička Barthela Habela.
Mělo to svůj velký symbolický význam,
neboť Barthel Habel byl protestant,
tedy evangelík. Sepsal vlastně dějiny
reformace, protireformace a třicetileté
války v Chabařovicích. V roce 1921 vydal
chabařovický evangelický spolek stručný
přepis Habelovy pamětní knihy a nazval
ho „Aus der Jugendzeit der Stadt Karbitz
(Z doby mládí města Chabařovice)“.
Koho by téma zajímalo více, může si všechny
chabařovické pamětní knihy prohlédnout
na internetové stránce Jaroslava Zemana.
Jaroslav Zeman pochází z Chabařovic, ale
po sovětské okupaci v roce 1968 emigroval
do Švýcarska. Podařilo se mu všechny
chabařovické kroniky dohledat, nafotit
a podle svých možností digitalizovat.
Pamětní knihu III přepsal z ručně psané
němčiny do tištěného písma ve formátu PDF.
Díky tomu v ní je možné vyhledávat informace
podle klíčových slov. Vše je zveřejněné a pro
věčnost zachovalé na internetové stránce
www.karbitz-chabarovice.com
Karel Prošek
Zdroj:
Heimatkunde des Aussig-Karbitzer
Bezirkes, rok 1925 (str. 166)
Gedenkbuch III (úvod), Jaroslav
Zeman, Archiv města Ústí nad Labem
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Tak to „cinklo“
Vzpomínáte si na minulé číslo ChN?
Já každopádně držel 10. června palce
a určitě jsem nebyl sám. A tak můžeme
Chabařovičákovi,
talentovanému
a
úspěšnému
architektovi
Jirkovi
Petrželkovi, nyní poblahopřát.

T

Multi Comfort Student Contest 2020

Kristýna Klůsová, Jiří Petrželka
Faculty of Civil Engineering
CTU in Prague
Atelier: Smola, Stark, Novák

Saint-Denis, Paris, France
Olympic village to residental district

Jirka se stal vítězem mezinárodní
architek tonicko-urbanisticko-technické
soutěže „Multicomfort student contest
2020“, kde se potkalo 58 nejlepších projektů
z celého světa.
R01

PHOTOVOLTAIC ROOF
PV panels Solar Pover SIgnature SPR-X21-335 BLK
(1560x 1040x 46 mm, 335W, efficiency 21%)
System integration PV GSE-Integration FRANCE
(Plaastic anchoring frame GSE, lock connection, EPDM)

EXT

te = -12 °C
φae = - %

Load - bearing battens 50/50, á = 200/500 mm

50 mm

of outher

60 mm

400

CLT SOLID wood panel, spruce, quality A/B
(4/6/4,1250x 2500 mm, BEZ CH₂O, Fire reaction - D
Upas,20 = 0,100 [W/(m²K)]
REI 30 DP3

160
240
100

CLASSROOM
ti = 20 °C
φai = 60%

Wood profile Uf = 0,65W/(m²K), SGG Ug = 0,5 W/(m²K), g = 0,54
SGG SWISSPACER ® V , Ψ = 0,03 W/(mK), Rw (C;Ctr)= 42 dB (-1;-3)
Certificaito of Passive house institutte

Sill titan zinc, tl. 0,7 mm, Developed leght 460 mm, RAL 7047
Assembly reinforcement tape
Low expansion assembly foam
XPS Board min. tl. 20 mm, Ground into the slop
Adhesive with PU adhesive

CLT FLOOR - CLASSROOM
Rubber floor NORA ONE, RAL 7040
20 mm
(Antislip R9, EmiCoDE EC1, reduction 6 dB, B1-s1)
(System composition, Underlay MULTIPROTECT)
Gypsum floor board RigiStabil E25
50 mm
(2x tl. 25 mm, 600x 1250 mm, A2-s1;d0, Overlap 250 mm)
Insulation Basalt wool ISOVER T-N, 2x tl. 40 mm
80 mm
(1200x 600 mm, λD = 0,039 W/mK, q = 150 kg/m³, A1)
CLT Ceiling panel with inner grid
240 mm

(N0x) Stainless steel railing Ø40, height 1000 mm Above the floor

Windowsill + 5,250

5%

60

(λD = 0,13 W/mK, SWP10 spruce - C , D-s2,d0)

CLT SOLID wood panel, spruce, quality A/B
(4/6/4,1250x 2500 mm, BEZ CH₂O, Fire reaction - D
R´w = 56 [dB]

40 mm

Panels joint + 4,700

20

MODULAR CURTAIN WALL PANELS
Facade polycarnonate panels RODECA
25 mm
(MultiWall - PC 25-2 DecoCOLOR, permability 80%)
(Horizontal system joint, B-s1)
Anchor system ALU profile 40/40 + Ledge
40 mm
Vertical batte s 40/60 mm, á = 1250 mm

Insulation Blow cellulose from recycled paper 240 mm
(λD = 0,039 W/mK, q = 65 kg/m³, dry applicaion)
(Frame LVL / I-OSB beam structure, 45/240 mm)
OSB board 4, P+D, 2500x1250 mm
15 mm
(overlapped with ISOVER VARIO MultiTape SL)
60 mm
Ins Rock wool ISOVER AKU, λD = 0,035 W/mK
(Horizontal KVH battens 60/40 mm, á = 625 mm)

(P0x) GL26h column 180x180, R45 DP3

OSB 4, th. 15 mm, 255mm
(P0x) LVL R beam 45/155
Ceiling + 4,110

CLT SOLID wood panel, spruce, quality A/B
14 mm
(4/6/4,1250x 2500 mm, BEZ CH₂O, Fire reaction - D

OSB 4, th. 15 mm

Upas,20 = 0,135 [W/(m²K)]
EI/EW 30 DP3

60

Lintel + 2,920
Ins Phenolic foam - Block, λD = 0,021 W/mK, OSB 4 th. 12,5 mm
(Z0x) Hidden aluminium blinds BOX 130x300 mm, RAL 7037
Mechanical control, Autonomous sensor
of illumination and temperature

Interior lining CLT SOLID panel th. 14 mm

CLASSROOM
ti = 20 °C
φai = 60%

Wood profile Uf = 0,65W/(m²K), SGG Ug = 0,5 W/(m²K), g = 0,54
SGG SWISSPACER ® V , Ψ = 0,03 W/(mK), Rw (C;Ctr )= 42 dB (-1;-3)
Certificaito of Passive house institutte

CLT FLOOR - CLASSROOM

EXT

Rubber floor NORA ONE, RAL 7040
20 mm
(Antislip R9, EmiCoDE EC1, reduction 6 dB, B1-s1)
(System composition, Underlay MULTIPROTECT)
Gypsum floor board RigiStabil E25
50 mm
(2x tl. 25 mm, 600x 1250 mm, A2-s1;d0, Overlap 250 mm)
Insulation Basalt wool ISOVER T-N, 2x tl. 40 mm
80 mm
(1200x 600 mm, λD = 0,039 W/mK, q = 150 kg/m³, A1)
Separation PE membrane
0,3 mm
RC Slab C25/30 XC2, B500B
400 mm
(Reinforcemant against pushing undre the column)
Concrete protection layer C25/30 XC2
80 mm
Waterproofing radon membrane mPVC-P, Mi,w = 11 600
Base layer of concrete C25/30 XC2
80 mm
200 mm
Insulation EPS PERIMETER, λD = 0,035 W/mK,
(1250x600 mm, q = 35 kg/m³,10% - 200 kPa)
Sandy gravel fraction 4/8 + 8/16
30,150 mm
Separation nonwoven PP geotextilie, 300 g/m²

te = -12 °C
φae = - %
Sill titan zinc, tl. 0,7 mm, Developed leght 460 mm, RAL 7047
Assembly reinforcement tape
Low expansion assembly foam
XPS Board min. tl. 20 mm, Ground into the slop
Adhesive with PU adhesive

5%

L02

220

220
2,0 %
min. 1000 mm

115

195
240

XPS Block, λD = 0,035 W/mK
th. 100 mm, 200 + 240 mm, 30°

590

220

550
50
200

140

80

- 0,710

100

360
180

- 0,910

- 1,090

Without condensation
Floor 1 ± 0,000

400

400

130

- 0,550

- 0,710

Upas,20 = 0,133 [W/(m²K)]
EI/EW 30 DP3
500

Gravel F32/64

280

150

80 50

20

150

150

Upas,20 = 0,137 [W/(m²K)]

MODULOVÝ LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ - SOKL
Plinth plaster WEBER.PAS MAR1 DEK. M022
10 mm
(Cement + Leaving spatula, Fabric)
Ins ISOVER EPS PERIMETER, λD = 0,035 W/m
50 mm
Waterproofing radon membrane,
1,5 mm
(Mi,w = 11 600, mPVC-P)
(obverse and revers Separation PE membrane)
OSB Board 4, P+D, 2500x1250 mm, th. 15 mm
12,5 mm
DTTO Modular curtain wall

60

Original soil - accordign to hydrogeologival survey

- 0,150

Without condensation

100

Suspended radiant panels
LED line lighting
Acoustic Ecophon panels

F02

Floor 1 ± 0,000

40 mm

Waterproofing board DHF, Mi,w = 11,0
15 mm
Ins Rock wool ISOVER TOPSIL, λD = 0,033 W/mK 60 mm
(Horizontal KVH battens 60/40 mm, á = 600 mm)

(P0x) GL26h beam 180/500, R45 DP3
Anchored over rubber washer 6 mm

GLH + 4,110

- 0,910

180

150

27 80 50

240

Ceiling + 4,055

Floor 2 + 4,500

Expansion gap 40 mm, Fire protection sealer

4027

186

System lock connection of curtain wall panels
Aluminium moldign, EPDM gasket
Dilation completed by Rock wool, th. 20 mm

(A0x) 2x Steel screw L anchor with press
200/140 mm, tl. 4 mm, Zinc plated, rectification
LOP - 6x Screwing M8x100 + Nut + Washer
GLH - 4x Bolt M8x100 + Nut + Washer

L01

15

55

60

14 mm

L´n,w = 52 [dB]
200

REI 60 DP3

Lintel + 7,420

Ins Phenolic foam - Block, λD = 0,021 W/mK, OSB 4 th. 12,5 mm
(Z0x) Hidden aluminium blinds BOX 130x300 mm, RAL 7037
Mechanical control, Autonomous sensor
of illumination and temperature

Interior lining CLT SOLID panel th. 14 mm

(Line stone brash 40 kg/m²)
Insulation Rock wool ISOVER AKU, tl. 40 mm
(λD = 0,035 W/mK, q = 40 kg/m³, 1000x 625 mm, A1)
(Battens 40/60 mm, á = 625 mm)

+ 4,350

+ 4,110

14 mm

EXT

te = -12 °C
φae = - %

60
Suspended radiant panels
LED line lighting
Acoustic Ecophon panels

Without condensation

(A0x) 2x Steel screw L anchor with press
200/140 mm, tl. 4 mm, Zinc plated, rectification
LOP - 6x Screwing M8x100 + Nut + Washer
GLH - 4x Bolt M8x100 + Nut + Washer

60

190

390

60 60

60

Ceiling + 7,500

F02

0,7 mm
400 mm

(I-OSB beam 400 mm, 60/4-8/320-60/40, á = 625 mm)
OSB board 4, P+D, 1250x 2500 mm, tl. 18 mm
18 mm
(overlapped with ISOVER VARIO MultiTape SL)
60 mm
Ins Rock woo ISOVER AKU, λD = 0,035 W/mK, A1
(Horizontal KVH battens 60/40 mm, á = 625 mm)
60

270

40

Floor 2 + 4,500

15 mm
60 mm

Difusion open membrane, Mi,w = 28,0
Insulation Blow cellulose from recycled paper
(λD = 0,039 W/mK, q = 65 kg/m³, dry application)

frame

15

75

Edge

6018
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160
60 60
50 50

Battens 60/60, á = 625 mm
Waterproofing board DHF, Mi,w = 11,0
Ins Rock wool ISOVER TOPSIL, λD = 0,033 W/mK
(KVH battens 60/60 mm, á = 600 mm)

25%

(P0x) GL26h beam 180/400, R45 DP3
LVL for anchoring Curtain wall panels 60/240
GLH + 7,825

150 30 100 100 80

Zadáním bylo vytvořit návrh nové udržitelné
čtvrti v Sain Denis v Paříži o rozloze 7,5ha.
Jednalo se o pozemek, který je výsledkem
zanedbané post-industriální krajiny, která
tvoří plošnou bariéru. Návrh tvoří bytová
zástavba pro cca 1000 obyvatel, variabilní
vzdělávací
objekt
Groupe
Scolaire,
revitalizace průmyslových skladů, betonový
vila La Maison Coignet a 2,5 ha park.

- 1,090

Foundation line

Foundation line

(A0X) Steel flange 180x25, Steel stand Ø130x13
Bolt 4X M16x120, 8.8, Nut + Washer
Chemical anchor Ø18x140 mm, Epoxy-acrylic resin
Anchored through the expansion rubber washer, th. 6 mm

SOIL

te = 5 °C
φae = - %

(A0x) Compozite L Anchor 220/370, th. 6 mm, á = 600 mm
COMPACTFOAM 20/220 mm, λD = 0,035 W/mK
Chemical anchor Ø18x140 mm, Epoxy-acrylic resin
Steel screw, M16, 8.8 Galvanized wasaher + Nut
2x Screwing M8x120 + Nut + Washer

LEGENDA MATERIÁLŮ
ŽELEZOBETON, MONOLITICKÁ KONSTRUKCE
C25/30 XC2, B500B
PROSTÝ BETON C25/30 XC2
PODKLADNÍ ČI OCHRANNÁ VRSTVA
KVH PRVKY, HOBLOVANÝ PROFIL
NEPOHLEDOVÁ KVALITA - MÍSTNÍ DŘEVO - JEDLE FRANCIE

PŮVODNÍ ZEMINA - NEZNÁMÁ

TI - ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER AKU
PRE-RECYKLÁT min. 55%, λD = 0,035 W/mK, q = 40 kg/m³, 1000x 625 mm, A1

VYHODNOCENÍ DLE HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU
ZHUTNĚNÁ NASYPANÁ ZEMINA
PŘÍPADNĚ POUŽITA PŮVODNÍ KVALITNÍ VYKOPANÁ ZEMINA

TI - ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER TF PROFI
PRE-RECYKLÁT min. 55%, λD = 0,036 W/mK, q = 120 kg/m³, 1000x 600 mm, A1
KI - ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER T-N

DRCENÉ KAMENIVO / ŠTERKOPÍSEK, FRAKCE 4/8 (2/5)

PRE-RECYKLÁT min. 55%, λD = 0,039 W/mK, q = 150 kg/m³, 1000x 600 mm, A1
TI - ISOVER EPS PERIMETER / STYRODUR XPS
PRE-RECYKLÁT min. 40%, λD = 0,035 W/mK, q = 35 kg/m³, 1250x 600 mm, E

DRCENÉ KAMENIVO / ŠTERKOPÍSEK, FRAKCE 8/16

LVL - LEPENÉ VRSTVENÉ DŘEVO / ULTRALAM

OSB DESKA 4, P+D, 2500x 1250 mm, tl. 12,5 - 25 mm, D

KAČÍREK, ŠTĚRKOVÉ KAMENIVO F16/32 - F32/64

CLT / SWP 3 - VRSTVÁ DESKA NEPOHLEDOVÁ KVALITA DŘEVA - C, SMRK
max. 12,0 x 2,450 m, D-s2,d0

POJISTNÁ HYDROIZOLACE
DHF DESKA tl. 15 mm, Mi,w = 11,0

OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300/600 g/m²

TI - FOUKANÁ CELULÓZA Z RECYKLOVANÉHO PAPÍRU
λD = 0,039 W/mK, q = 65 kg/m³, APLIKACE ZA SUCHA, C - s1

SÁDROKARTONOVÝ PODLAHOVÝ DÍLEC RIGIPS RigiStabil E25, tl. 25 mm
600x 1250 mm, A2-s1;d0, POKLAD PŘESAH 250 mm

HYDROIZOLAČNÍ PROTIRADONOVÁ, mPVC FÓLIE, Mi,w = 11 600
PAROTĚSNÁ FÓLIE, PE, Mi,w = 144 000

TI - ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER TOPSIL
PRE-RECYKLÁT min. 55%, λD = 0,033 W/mK, q = 60 kg/m³, 1200x 600 mm, A1

SDK DESKA RIGIPS MA DF Active'Air, tl. 15 mm, 1250x 2000 mm, A2-s1,d0
SDK DESKA RIGIPS Active'Air RB A, tl. 12,5 mm, 1250x 2000 mm, A2-s1,d0

HLAVNÍ VZDUCHOTĚSNÁ VRSTVA (HVV)

GLULAM - LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO - GL26h

POZNÁMKY
·
·
·

PŘI STAVBĚ NUTNO DODRŽOVAT ZÁVAZNÉ NORMY A PŘEDPISY.
STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI SKLADEB STANOVENY, DLE ČSN 73 0540-2:2011, ČSN 730532.
HODNOTA SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA U, STANOVENA POMOCÍ SOFTWARE TEPLO 2017 EDU.
POŽADOVANÉ HODNOTY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA NOSNÉ KONSTRUKCE, STANOVENY DLE ČSN 73 0802.

·
·
·
·

SOUTĚŽ

POSOUZENÍ VZNIKU KONDENZACE NA KONSTRUKCI STANOVENO POMOCÍ SOFTWARE TEPLO 2017 EDU.

·
·

PODROBNÝ POPIS SKLADEB JE UVEDEN VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI D.x

(A0x) - OCELOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY
(P0x) - NOSNÉ PRVKY Z LEPENÉHO DŘEVA

SAINT - GOBAIN STUDENT CONTEST ČR/FR
Smrčkova 2485/4 (DOCK02); 180 00 Praha 8

VÝKRES

DET 08/09/10 GS - KOMPLEXNÍ ŘEZ - LOP SKLOLAMINÁT

KOVOVÉ A KOMPOZITOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY JSOU PODROBNĚ ROZKRESLENY V DOKUMENTACI D.x
KONSTRUKČNÍ DETAILY LEPENÉHO DŘEVĚNÉHO SKELETU JSOU ROZKRESLENY VE VLASTNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI D.x

STUDENT

VEDOUCÍ ATELIÉRU

JIŘÍ PETRŽELKA

(K0x) - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

·
·

PARÉ

MULTI COMFORT STUDENT CONTEST 2020
Rue Charles Michels, Boulevard de la Libération, Impasse Coignet; Saint - Denis; Paříž

ZŘIZOVATEL

SMOLA, KALIVODA, STARK, NOVÁK

ZAKÁZKA

STUPEŇ

MĚŘÍTKO

DATUM

FORMÁT

STAVEBNÍ OBJEKT

MCSC

-

1:10

10/2020

8x A4

SO-02-GS

ČÍSLO VÝKRESU

04

Gratulujeme.
Jiří Hladík
zastupitel města

contact / interest:
95jirka@seznam.cz
Entire project MCSC Paris 2020
130 pages poftfolio
05-09 analytical part
10-28 urbanism part
29-74 architecture part
75-118 technical part
119 price calculation
120-129 structural details
MCSC competition projekt, team 16, CZ
https://multicomfort.saint-gobain.com/multi-comfort-student-contest/projects/czech-republic16

Činnost chabařovických hasičů
v letním období
V těchto letních dnech naše jednotka
provádí zalévání nové travnaté plochy
na školním hřišti, a doplňuje nádrž na vodu
na Roudnickém hřbitově.
Dále jsme v Roudníkách čistili trubku,

které byla ucpaná, a neumožňovala snadný
průtok vodního toku z nádrže Kateřina.
Zároveň jsme vykonávali během měsíce
června dvě požární asistence. Nejdříve
na akci Milada Run, kde jsme kropili běžce,

což mělo jako vždy kladné ohlasy ze strany
pořadatele a soutěžících.
Potřební jsme byli i na běžecké akci „Barvám
neutečeš“, která se konala v městském
obvodu Severní Terasa v Ústí nad Labem.
Na účastníky závodu čekala trať dlouhá
5 km s různými překážkami. Naše jednotka
v tomto parném dnu vytvořila na travnaté
ploše „pěnu“, kde si děti i dospěláci užili
mnoho zábavy, dále jsme osvěžovali běžce,
ale i návštěvníky závodu.
Oběma organizátorům děkujeme za pozvání
a těšíme se na další spolupráci.
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Dne 21. května 2021 ve večerních hodinách
vyjela
naše
jednotka
zásahovým
technickým automobilem VW T5 na žádost
městské policie k dopravní nehodě. Naše

jednotka při příjezdu na místo události
provedla
protipožární
opatření,
byl
odpojen akumulátor z havarovaného
vozidla, a sorbentem posypána vozovka
od provozních kapalin, které vytekly
z havarovaného vozidla. Následně jsme
zabezpečili sloup s rozhlasem, u kterého
hrozil pád na chodník. Nehoda se obešla
bez zranění.
Následně o dva dny později naše jednotka
zasahovala u požáru odpadu v Zalužanech,
který byl zlikvidován pomocí vysokotlakého
proudu. Téhož večera byla jednotka vyslána
k hořícímu kontejneru do průmyslového
objektu v Přestanově, požár byl také
zlikvidován pomocí vysokotlakého proudu.
Všem děkuji za spolupráci.
Rudolf Beneda
velitel JSDH Chabařovice

Krátce
Třídění

Teplická ulice

Občas se musí udělat nepopulární opatření.
Tím bylo zavedení čtrnáctidenního svozu
komunálního odpadu. Nepopulární, ale
nutné. Od letošního roku se zvýšila cena
uložení komunálního odpadu na skládku.
Jediná cesta je třídění. Čtrnáctidenní svozy
má také řada okolních obcí a začínají je
zavádět další města.

Řada občanů z Teplické si stěžuje na hlučné
překopy a díry. Jedná se o silnici II. třídy,
která je majetkem Ústeckého kraje. Nemá
nový povrch, protože je v ní uložena
kanalizace a její rekonstrukce ještě nepřišla
na řadu. V současnosti se připravuje
rekonstrukce kanalizace na náměstí, která
bude stát několik desítek miliónů korun
a která by měla být zahájena v příštím roce.

Rád bych pochválil vás, kteří poctivě
třídíte. Na výsledcích za rok 2019 a 2020 se
to již výrazně projevuje. Bohužel však ještě
nedosáhneme na limit 200 kg na obyvatele,
za který je sleva. Vše, co je nad stanovený
limit, platíme zvýšenou sazbou, a to se
projevuje na financích města. Pokud budeme
poctivě třídit veškeré plastové obaly, každý
papír, plechovky a sklo, pokud dáme veškerý
biologický odpad do kompostéru, máme
šanci se k cílové metě přiblížit.
Statistiky o složení odpadu v našem městě
uvedeme v některém z dalších čísel ChN.

Opravu děr jsme již urgovali na SUS (Správa
údržby silnic) písemně i osobním jednáním
s vedoucím střediska. Celou rekonstrukci se
budeme snažit urychlit jednáním s Ústecký
krajem jako majitelem, ten pak musí
vyjednat rekonstrukci kanalizace s SVS
(Severočeská vodárenská společnost).

Pomník na Běhání
20 června se uskutečnila již druhá slavnostní
bohoslužba na počest bitvy, kterou vedlo
husitské vojsko Na Běhání nedaleko
Chabařovic, a k připomenutí husitských
tradic. Po bohoslužbě s vysloužením Večeře

Páně proběhl i křest. O kulturní zpestření
se postarala ZUŠ Chabařovice. Děkujeme
paní ředitelce Dědovské, učitelům a dětem
za pěkně připravený program.

Park na konečné
Vycházíme z priorit rozvojového plánu
města Chabařovice a již nějakou dobu
máme
připraveny
návrhy
na
park
Na Konečné. Bohužel kvůli COVIDu jsme
stále odkládali schůzku s občany, abychom
vybrali správnou variantu a upravili ji podle
připomínek místních. Protože se objevila
možnost získat dotaci na jeho realizaci, sejít
se už musíme. Proto vás předem připravuji
na setkání, které se uskuteční v září v KD
Zátiší na téma Pobytový park Na Konečné.
A protože budeme mít na setkání odborníka
pana Ing. Jiřího Bartoše ze zahradnictví
Chabařovice, budeme diskutovat i na téma
obnovy a výsadby nových stromořadí
ve městě.
Josef Kusebauch
starosta města
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Naše zahrada: tykev lahůdková
(odrůda kveta)
…nebo také chřestová. Výborná zelenina,
podobná cuketám, ale na rozdíl od nich má
dužninu lahodnější, pevnější, „chrumkavější“,
a proto se hodí na zapékání, nerozpadne se
jako cuketa.
Než ale budu psát o jejím pěstování, zmíním
se opět o kompostu. Na jaře mě poprosila
moje matka, že má plný kompostér, a abych
s ním něco udělal. Tak jsem jedno nedělní
dopoledne před obědem vzal vidle a lopatu
a vyprázdnil kompostér na vyvýšený záhon.
Nerozložený vršek dospodu a spodek nahoru.
Vznikla pěkná mohylka plná humusu, ten mají
rostliny rády. No a hned příští víkend tam
rostly cukety a patisony mojí sestry… viz foto.

nebo ve skleníku. Pro jistotu je zasadíme do
rašelinového květináčku po dvou semínkách.
Když vzejdou obě, jedno vytrhneme.
Ven na stanoviště vysazujeme tykev i s
rašelinovým květináčkem. Nepoškodí se
tak kořeny a rostlina může pokračovat
v růstu. Sklízíme mladé plody. Na zahradě jsem
zkoušel pěstovat různé tykve a cukety, dnes
už výhradně pěstuji jen tykev lahůdkovou.

A jak tykev zužitkujeme? Jednoduše: stejně
jak cukety. Existuje celá řada receptů, my
doma vedle smažené tykve už používáme jen
jeden recept: zapečená tykev s bramborovou
náplní. Tykve rozkrojíme podélně napůl, lžící
vybereme jadřinec, posolíme a dáme na
plech. Na pánvi si opečeme půlcentimetrové
kostičky brambor lehce dozlatova spolu
s nakrájenou cibulí a pak vypneme plamen.
Přidáme najemno nakrájený pórek, anglickou
slaninu, nahrubo nastrouhaný sýr (nejlépe
gouda), hrst nasekané petržele, česnek, pepř,
sůl. Mezitím z tykví vylijeme slanou vodu na
plech a přidáme trochu oleje. Do tykví lžící
naskládáme směs a pečeme asi 40 minut na
190°. A máme lehkou večeři. Dobrou chuť.

Po sklizni, na podzim, se prohází kompost přes
prohazovačku a máme připravenou hromadu
kvalitního humusu pro další pěstování
zeleniny nebo květin. Na kompostu můžete
také s úspěchem pěstovat cukrové (žluté
a oranžové) melouny nebo polní okurky.

Josef Kusebauch
starosta města

A nyní k tykvi. Jak jsem uvedl, je lepší
než cuketa a její pěstování je nenáročné.
Vyžaduje půdu s dostatkem humusu, živin a
vody. Tykev vysazujeme ven po 15. květnu a
mladé rostlinky chráníme před slimáky. Tři
týdny před vysazením venku si
sazenice předpěstujeme za oknem
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Od ledna 2022 budou mít senioři
možnost si vybrat variantu podpory
Zastupitelstvo města na svém jednání dne
24.5.2021 schválilo využití příspěvku pro
seniory 70 a více let v roce 2021 na dopravu.
MěÚ následně informoval občany, že do 25.
června 2021 se opět vybírají čipové karty
na dopravu k jejich dobití v částce 500,- Kč.
Pro rok 2022 (a případně roky následující
v případě, že bude podpora rozpočtována
i na roky další) jsem navrhl systém podpory
s možností volby, buď pro variantu 1 nebo 2.
Původní rozhodnutí o podpoře bylo přijato
z důvodu transformace krajské dopravy, kdy
ještě nebyl zaveden systém integrované
dopravy Ústeckého kraje, a cestování
za lékařem či za nákupy právě pro starší
věkovou kategorii představovalo enormní
finanční zátěž. Aktuálně však vychází jedna
jízda do krajského města cca na 5,- Kč.
Pro podporu seniorů 70+ s trvalým bydlištěm
Chabařovice a Roudníky panuje i nadále
shoda. Aby však byla podpora a její využití
cílená, navrhl jsem pro rok 2022 (a roky
následující) systém čerpání variantní, dle
rozhodnutí seniora, v plánované výši 500,Kč na osobu, s možností výběru:
varianta 1: příspěvek na dopravu
varianta 2: příspěvek na stravu

Cílem je umožnit svobodnou volbu výběru
varianty, kterou senior preferuje. Zároveň
varianty zohledňují osobní přínos pro
seniora, ať už je to cestování za lékařem,
za přáteli, do lékárny, za nákupy, za kulturou,
zdravotní výlety a procházky mimo
domov, či možnost volby dopřát si kvalitní
teplé jídlo, a to s ohledem na klimatické
podmínky převážně mimo zimní měsíce,
což by představovalo využití teplých jídel
s vlastním doplatkem (počet jídel bude
závislý na odsouhlasení výše jednorázového
příplatku na každý oběd, nebude umožněno
vyčerpat částku 500,- Kč na osobu naráz).
Systém příspěvku na stravování bude
postaven
na
jmenovitém
seznamu
oprávněných příjemců podpory. Nepočítá
se s žádnou formou vydávání stravenek.
Každý oprávněný příjemce podpory se
na začátku rozhodne pro jemu přínosnější
variantu čerpání. Vznikne tak seznam
seniorů, kterým bude nabita čipová karta,
a seznam seniorů, kteří budou čerpat
příspěvek na stravu.

jídlo s příspěvkem města vydat (do systému
uvažujeme zahrnout možnost stravování
ve školní jídelně, v prostorách provozovatele
bufetu pana Svátka, a u vybraného
dodavatele hotových jídel do DPS),
následně vyúčtují čerpaný příspěvek
daného jednotlivce městu (bude třeba
zavést mechanismus kontroly pro hlídání
dočerpání příspěvku).
Diskutované varianty různých dárkových
poukázek či šeků byly vyhodnoceny jako
méně adresné a méně motivační pro osobní
užití, jelikož hrozí jejich nevyužití přímo
seniorem, hrozí prosté předání třetím
osobám. Cílem je podpora motivační a co
nejvíce vztažená k příslušné osobě, která
příspěvek využije pro celoroční dopravu
zdarma, či jako příspěvek na teplé jídlo.
Tento
systém
podpory
schválilo
zastupitelstvo města na svém jednání
dne 28. června 2021. O podrobnostech
čerpání pro rok 2022 budeme seniory včas
v předstihu informovat.

V případě příspěvku na stravu musí
dojít k výběru před vlastním zahájením
čerpání, na základě toho dostanou vybraní
dodavatelé/partneři seznam, komu smějí

Jiří Hladík
zastupitel města

Ať Vám neunikne nic důležitého
V březnovém čísle ChN jsme informovali
o nové funkcionalitě webových stránek
města pro ty z Vás, kteří chtějí být
informovaní a odebírat tak aktuality
v okamžiku, kdy je město na svých stránkách
zveřejní.
Vsadil jsem se, že do dalšího čísla ChN
(uzávěrka 30. 9. 2021) dosáhne počet
odběratelů řádů stovek, zatím tomu tak
není… :-)
Já věřím, že i další zájemci se zaregistrují,
aby se dozvěděli o plánovaných odstávkách,
opravách, haváriích, ale i o pozvánkách
na kulturní či sportovní akce, důležitých
sděleních na úřední desce, či různých
upozorněních. Zkrátka vše důležité Vám
dorazí do Vašeho emailu, a nebudete tak
muset různě nepravidelně koukat na web.
Je to jednoduché, v zápatí úvodní webové
stránky
města,
www.chabarovice.cz,
vložíte svůj email, opíšete ověřovací kód,
kliknete na tlačítko „odeslat“, a budete dál
postupovat dle instrukcí, které Vám dorazí
na email.
Jiří Hladík
zastupitel města
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Dotazník k umístění wifi přístupových
bodů na vybraných místech
v Chabařovicích
Dobrý den, město potřebuje zjistit, zdali
chcete v Chabařovicích na některých
místech WIFI připojení zdarma, s využitím
dotace WIFI4EU.

5. Kulturní dům Roudníky

Tento projekt podpořený evropskou Komisí
na zřízení městské sítě bezplatných WIFI
přístupových bodů. Těchto přístupových
bodů má být celkem 12:

9. Sportovní hala

1. Městský úřad Chabařovice
2. Městský úřad Chabařovice – guests
3. Stará radnice
4. Kulturní dům Zátiší

6. Hřiště Roudníky
7. Sportovní areál Chabařovice
8. Motoareál Chabařovice
10. Park před úřadem

dotazníku
na
webových
stránkách
města, jehož výsledky budou použity
pro rozhodnutí Zastupitelstva města
Chabařovice. Děkujeme.

11. Bývalý kostel – park
12. Zdravotní středisko
V současné době prověřujeme zájem
o tato bezplatná připojení wifi v městě
Chabařovice. Prosíme o vyplnění krátkého

Zbyněk Tichý
zastupitel města

Regenerace zchátralého objektu
bývalého mlýna v centru Chabařovic.
Po nekonečně dlouhé přípravě, dvouletém
vyřizování stavebního povolení a několikrát
prodlouženém výběru zhotovitele bylo
konečně 23. 3. 2021 předáno staveniště
vybranému uchazeči – firmě METROSTAV
a.s., Divize 8. Dodavatel se městu
Chabařovice smluvně zavázal k provedení
stavby do 12. měsíců, a tak se co nejrychleji
začalo se stavbou. Bylo zhotoveno nezbytné
zařízení staveniště a oplocení celé stavby

k zajištění bezpečnosti a zamezení vstupu
nepovolaných osob.
Než se podařilo sehnat souhlasy KHS a PČR
na odstranění střešní krytiny eternitových
šablon, tedy azbestu, a odvozu suti
z bouraných objektů výrobní části bývalého
mlýna, pustil se zhotovitel do bouracích
prací a ztužení budovy B (východní
technicko - hospodářská část bývalého

Odstraňování azbestu
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Demontáž krovu

Ruční demolice propojení budov B a C

mlýna). Tyto práce odhalily některé detaily,
ke kterým byl přizván autor projektové
dokumentace a statik, kteří okamžitě
upravili postup dalších prací hlavně
k zajištění stability budovy B. Dodavatel
zahájil okamžitě rozsáhlejší ztužení budovy,
zejména v těch částech, kde detailní
postup prací objevil trhliny v klenbách
i v některých nosných zdech. Po souhlasu
KHS s likvidaci stávající eternitové krytiny
byly všechny práce na stavbě zastaveny
a nastal čas pro odbornou firmu na likvidaci
azbestu. Tato demontáž byla prováděna při
poměrně náročném zabezpečení odborných
pracovníků dle zákona o nakládání
s azbestem a trvala sedm pracovních dnů,
byla zdárně ukončena 26. 5. 2021, kdy nám
ze stavby zmizely poslední střešní šablony.
Po této vynucené přestávce se dokončilo
ztužení budovy B do úrovně stropu 1.NP,
ztužení nad okny v úrovni podokapních říms
bude provedeno až společně s fasádou,
když bude kolem budovy postaveno lešení.
Dále pak zhotovitel přistoupil k demontáži
krovů. Z plošiny byly postupně krokve
severní strany střechy odřezány při zavěšení
na autojeřáb a dále pak byly sneseny
na podvazu na stávající terén. Po odstranění
severní části střechy byly uvolněny podlahy
pro další demolici, při těchto pracích
došlo k úrazu pracovníka firmy, jenž
demontáž zajišťovala, tento zaměstnanec
byl převezen do nemocnice, neboť jeho
stav si to vyžádal. Po uvolnění dřevěných

konstrukcí se pak naplno do stavby zakously
nůžky velkého Caterpillaru firmy Stavby
dopravních cest, a.s. a provedly celkovou
demolici všech určených částí bývalého
mlýna. Vlastní demolice netrvala déle než
čtyři dny a na místě bývalých budov vznikla
skoro čtyřmetrová hromada suti, na které
se také podílely zbytky bývalého komína
mlýna, který se tyčil do necelých 25 metrů,
ale byl již historicky ubourán pod střechu.
Ovšem veškeré bourané konstrukce byly při
demolici nadstřešní části strženy do vnitřku
komínu a nyní je bylo třeba odklidit. Odvoz
suti započal ihned po demolici a vzhledem
k tomu, že suť byla odvážena do nedalekého
recyklačního centra, poměrně rychle začala
hromada suti mizet před očima občanů
města. Ze suti byly vyseparovány veškeré,
demolicí zničené, kovové a dřevěné
konstrukce, které bylo nutno odvézt
na skládku Modlany.
Za zmínku z realizace této etapy stojí
poměrně
složité
vyproštění
dvou
historických kovových sloupů, na kterých
jsou odlity znaky a popisy výrobců z Teplic.
Jeden ze tří původních sloupů se bohužel
vyprostit nepodařilo a podlehl demolici
a skončil na skládce. Po odvozu veškerých
vybouraných stavebních hmot a konstrukcí
došlo na vyčištění bývalého původního
mlýnského náhonu, kde stála spodní
voda do výše necelých 30 cm. Po vyčištění
a vybourání dna se voda vsákla, náhon
byl zasypán štěrkem, zhutněn a překryt
geotextílií. V dalších zhutněných vrstvách
pak zhotovitel postupně navezl a uložil
v několika vrstvách zásypy dle projektové
dokumentace včetně dvou vložených
georohoží jako uzavření jednotlivých vrstev.
Dále bude výkopek zaštěrkován a pro
realizaci nové budovy a regeneraci budovy
B bývalého mlýna bude plocha využita jako
mezidepo stavebního materiálu a budou
sem přemístěny obě stavební buňky
Metrostavu z Náměstí 9. května, kam byly
před demolicí obě přemístěny.
V rámci stavby probíhají průběžně kontrolní
dny ve 14denních intervalech za účasti
autorského dozoru architekta, zhotovitele,
supervize
Ministerstva
průmyslu
a obchodu, které poskytlo na stavbu
dotaci, zástupců objednatele a dalších
přizvaných odborníků. V mezidobí probíhají
pak denní konzultace TDS a hlavního
stavbyvedoucího s podzhotoviteli a dalšími
odpovědnými institucemi jako je Národní
památkový ústav, Muzeum města Ústí
n.L., odborníky na zjišťování stavu krovů
a zbylých dřevěných konstrukcí /mikolog/
a podobně. Takto je postupně upřesňován
podrobný harmonogram realizace celé
stavby včetně případných víceprací, které
by mohly v průběhu výstavby nastat.
Nad bezpečností a dodržování těchto
předpisů dohlíží koordinátor BOZP, který je
s ohledem na rozsah celé stavby a ze zákona
účastníkem pravidelných KD.

Vytahování litinového sloupů ve 3.NP

Bourací práce strojní i ruční

Hromada suti se vrší

Třídění demolované suti

Zahájení bouracích prací od 4.NP

Následovat by měly od počátku července
práce na založení nové budovy, která vyroste
v místě původního objektu C, který byl
zdemolován. Tento nově přistavovaný objekt
bude sloužit jako technické zázemí pro celý
budoucí objekt čp. 2 v Chabařovicích. Navíc
zde budou v 1.NP realizovány sociálky pro
návštěvníky, včetně bezbariérových, které
umožní budoucí využití vzniklého veřejného
prostoru mezi budovou nového zdravotního
střediska
Chabařovice
a
bývalého
mlýna
pro
shromažďování
občanů
města a společné akce v těchto místech

čp. 2, bývalého mlýna.
Z hlediska předloženého harmonogramu
konstatuje objednatel zatím dodržování
veškerých termínů a doposud nebyly
na stavbě dohodnuty žádné práce nad
rámec uzavřené smlouvy o zhotovení
stavby.

Jiří Hanzlík
technický dozor stavby
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Pokračují práce na novém Programu
rozvoje města pro období 2022 až 2027
Chtěl bych Vám všem poděkovat za účast
v dotazníkovém šetření pro nový strategický
dokument,
který
bude
zpracován
a předložen ke schválení zastupitelstvu
města.
Pravidelně
Vás
na
stránkách
ChN
informujeme o průběžném naplňování
priorit a strategických cílů aktuálního PRM.
Tento dokument postihuje období 2017
až 2022, a z toho důvodu jsme na přelomu
tohoto roku zahájili práce na dokumentu
novém, pro období 2022 až 2027.
Pro zpracování pomalu „dosluhujícího
dokumentu“ jsme vycházeli z celkem 300
vyplněných dotazníků. O to více nás těší
zájem obyvatel, kteří se zapojili a svůj názor
vyjádřili pro účely nového dokumentu.
Zapojili jsme tentokrát i mládež a účast byla
hojná:
145 dotazníků děti/mládež
357 dotazníků dospělých
(z toho 42 z Roudníků)
Do vyhodnocení byly zahrnuty všechny
dotazníky, i ty, které dorazily na úřad (ať už
osobním předáním či vhozené do schránky
před MěÚ) později.
Ti z Vás, co již zkušenosti se strategickým
plánováním mají, moc dobře vědí, jak
důležitý tento dokument je. Představuje
totiž jeden ze základních dokumentů, se
kterým se snažíme získat dotace, a který úzce
souvisí s dalším schváleným dokumentem
a tím je Plán prioritních projektů.
Díky systematické a koncepční práci jsme
z posledních projektů úspěšně podaných
žádostí o dotace získali celkem cca
35 milionů korun (kompostéry, projekty
v základní škole, rekonstrukce mlýna).
Jiří Hladík
zastupitel města

Chabařovické noviny, periodický tisk územního správního celku

Vedoucí redakce: J. Hladík telefon: 731 452 650

s informacemi o chabařovickém regionu, vychází 5 x ročně,

Členové redakční rady: V. Blahníková,

3. číslo roku 2021.

A. Förster, J. Račáková, J. Záhořík

Místo vydání a vydavatel:

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

Vydavatel: Město Chabařovice, IČO 556912

Tiskne: Tiskárna Jiří Bartoš - SLON

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

DĚKUJEME

