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Vzpomínka na pana
Zbyňka Hroma
Vážení občané,
dne 10. 5. 2021 odešel z tohoto světa bývalý
starosta pan Zbyněk Hrom.
Zasadil se o to, že město Chabařovice
neustoupilo dnes již bývalému povrchovému

dolu Chabařovice. I díky němu můžeme stavět
na jeho odkazu a budovat toto město jako
místo dobré pro život.
Věnujte mu tichou vzpomínku.
Věra Krepindlová

Rodině a jeho přátelům upřímnou soustrast
Pana starostu Zbyňka Hroma jsem měl tu
čest poznat v době, kdy tu šlo o bytí a nebytí
našeho města. Byl jsem tehdy Ústečák, když
mi řekl: „jestli nám v něčem chceš pomoci,
aby se Chabařovice zachránily, tak se sem
nastěhuj, potřebujeme lidi, kteří to tady
ochrání před bourači”.
Událostí, které se za jeho starostování staly,
bylo tak mnoho, že by to vydalo na knihu.
Za zmínku stojí, že Zbyněk Hrom doprovázel
k jámě lomu i pana prezidenta Havla a byl i při
slavnostním napouštění jezera Milada. A snad
jenom jedinkrát v historii se stalo, že na vládě
ve Strakovce seděli a dohlíželi na jednání
vlády starosta malého městečka Zbyněk

Hrom a primátor města Ústí nad Labem Lukáš
Mašín. Oba dohlíželi, zda ti ministři, kterým
jsme tehdy dali do ruky všechny pádné
argumenty pro ukončení těžby uhlí, skutečně
udělají, co mají udělat.
Shodou okolností nás pan Hrom opustil
v roce, kdy brzy budeme slavit 30 let od chvíle,
kdy vláda ČR schválila ono usnesení č. 331/91.
I v běžném životě města se Zbyněk Hrom
vždy choval odvážně a rozhodně. Ignoroval
stavební uzávěru, která platila od roku
1964 a občanům města neumožnila ani
legální opravu domů. Po celou dobu svého
starostování pomáhal v rozvoji města

i v rozvoji podnikání a spolupracoval
i s městem Ústí n. L., takže malé město mělo
servis a podporu toho velkého města.
Velmi dobře si pamatuji, jak Zbyněk chodil
po všech jednotlivých nově začínajících
podnikatelích a zajímal se živě o jejich
podmínky.
Byl to prostě správný chlap a ve správnou
chvíli a na správném místě dělal správné věci.
Rodině a jeho přátelům upřímnou soustrast.

Milan a Dana Jansovi

Co se chystá na letošní
sezónu na Miladě nového
Povídali jsme si s Bc. Janem Vondruškou,
vedoucím střediska Chabařovice státního
podniku Palivový kombinát Ústí, který je
správcem území jezera Milada, o tom, co se
chystá na letošní sezónu nového:

Pane Vondruško, jak vidíte
letošní sezonu u jezera Milada?
Letošní sezóna, stejně jako ta minulá,
je bohužel zatím omezena restrikcemi.
Nemůžeme tedy pozvat návštěvníky
na tradiční otevření sezony, které se vždy
konalo v květnu. Také velké běžecké či
cyklistické závody museli pořadatelé
přesunout na léto a začátek podzimu.
S individuálními sportováním ale na Miladě
počítáme, připravili jsme pro návštěvníky
řadu novinek. Např. kolem jezera vznikne
deset nových odpočívadel, aby si
návštěvníci jezera mohli odpočinout.

Velkou skupinu návštěvníků
jezera tvoří cyklisté. Co nového
máte připraveno pro ně?
V současné době se mohou cyklisté projet
po červeném, tzv. Tuchomyšlském, okruhu
kolem celého jezera, který měří 10,5 km.
Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada
ve spolupráci s námi umístil na hlavní
pláži a nedaleko pláže Trmice další dva
cykloboxy (na jezeře tedy budou sloužit
4 cykloboxy s celkovou kapacitou až 24 kol.)
Pro cyklisty také připravujeme autonomní
solární dobíjecí stanoviště pro
elektrokola. Věřím, že se nám také
podaří napojit asfaltový okruh
na parkoviště pod obcí Roudníky.
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Vím také, že se připravuje
vybudování speciální
cyklostezek, tzv. singletrailů.
Ano, náš podnik zadal před několika
měsíci zpracování studie proveditelnosti
na
vybudování
cyklostezek
na jihovýchodních svazích jezera. Součástí
tohoto projektu by měly být dva dlouhé
singletraily. Dále by měl být součástí tzv.
pump park a v neposlední řadě tzv. skill
zóna, která by měla být umístěna pod
svahem Rabenov. Mezi městy Ústí nad
Labem a Chabařovicemi je připravována
cyklostezka podél řeky Bíliny, která bude
navazovat na jezero Milada. V loňském
roce jsme zrekonstruovali příjezd od Trmic,
který bude na tu plánovanou cyklostezku
navazovat.

Na co se mohou těšit plavci
a návštěvníci vyhledávající
odpočinek u jezera?
Návštěvníci se mohou těšit na zlepšení
přístupu do vody mimo hlavní pláže díky
molům pro plavce po obvodu jezera.
Z nich návštěvník jezera překoná pohodlně
vlnolamy. Současně se realizuje úprava
všech pláží, a to dosypáním jemného
kačírku a také písku. S ohledem na námi
ostře sledovanou problematiku čistoty

vody však není možné písek umístit do vody
a jejího nejbližšího okolí.

Vím, že s rostoucím počtem
návštěvníků jezera se zvyšuje
i množství odpadu, který
po sobě zanechávají. Jak se
vypořádáváte s touto zátěží?
Dlouhodobě
pracujeme
na
zlepšení
odpadového
managementu
v
území
a provozovatelé služeb mají smluvní
povinnost snížit množství jednorázových
obalů a nahradit ho použitím obalů vratných
(např. nápojových).

Návštěvníci jezera se také často
ptají na rozšíření parkování
na příjezdech k jezeru.
Ano, rozšíření parkování je problém,
který dlouhodobě sledujeme a vnímáme.
V letošním roce bude zahájena projektová
příprava parkovišť na všech hlavních
přístupech k jezeru. Do realizace parkovišť
budou, ve spolupráci s majiteli pozemků,
koordinovány a realizovány dočasné úpravy
a rozšíření stávajících ploch.

Jak to vypadá s novým
sociálním zařízením pro
návštěvníky jezera?

pravidelné autobusové linky
z centra Ústí nad Labem. Kudy
povede její trasa?

Výstavbu sociálních zařízení, která jsou
návazným projektem na vybudované
sítě, bohužel komplikuje vypořádání
majetkoprávních
vztahů.
Zpracovaná
projektová dokumentace předpokládá vznik
celkem pěti sociálních zařízení a vybudování
elektrických přípojek k plážím. Dvě sociální
zařízení budou umístěna v prostoru hlavní
pláže, jedno u tábořiště, další na odstavné
ploše 5. květen a poslední v dosahu trmické
pláže i trmické odstavné plochy.

Novou autobusovou linku na jezero
Milada zajišťuje od 1. května Dopravní
podnik města Ústí nad Labem ze zastávky
Divadlo k zastávce nad Hlavní pláží a dále
na zastávku u Trmické pláže. Zatím jezdí
o víkendech a ve svátek každou hodinu,
ale během letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8.
bude jezdit v tomto režimu každý den.

Novinkou pro návštěvníky
jezera je také zavedení

Myslím si, že na jezeře Milada lze strávit
krásné a pohodové léto. Přijďte se
přesvědčit!

To jsou dobré zprávy! A slovo
závěrem?

Děkujeme za rozhovor.
Hana Volfová

Vysvětlivky:
Singletrail nebo singletrack – typ přírodní
nebo přírodě blízké sportovní trasy určené
pro horské kolo a šířkou odpovídající šířce
jednoho kola.
Pump zóna – okruh zatáček, kopečků a
funkcí navržených tak, aby je mohli jezdci
zcela „pumovat“ – tzn. generovat hybnost
pohyby těla nahoru a dolů místo šlapání
nebo tlačení.
Skill zóna – různé překážky určené na
trénink rovnováhy.

Pár přátel stačí mít
Dne 6. 3. 2021 vypukl v rodinném domě
v ul. Marie Kršňákové rozsáhlý požár,
ke kterému byly přivolány tři hasičské
jednotky. Lokalizace požáru proběhla do
20 minut od příjezdu hasičských jednotek
a dohašovací práce se protáhly na více jak
dvě hodiny. Následně proběhly vyklizovací
práce, se kterými rodině pomohli hasiči
z SDH Chabařovice.
Rodina při tomto požáru naštěstí nebyla
zraněna, ale bohužel přišla o veškeré
vybavení bytu. V souvislosti s tím nabídlo
město Chabařovice rodině náhradní bydlení.
Rodina tuto možnost odmítla. Následující
ráno začaly další úklidové práce, se kterými
pomohlo rodině několik přátel. V rámci
všech prací, které souvisely s požárem,
byla vyhlášena veřejná sbírka, která byla
zaměřena především na darování vybavení
do domácnosti. Po třech dnech od spuštění
sbírky muselo dojít k jejímu ukončení,
neboť bylo věnováno dostatečné množství
vybavení do začátku.
Chabařovický nadační fond Auxilium
vicinum
poskytl
postižené
rodině
okamžitou finanční hotovost 5 tisíc korun
a došlo k otevření transparentního účtu. Od

7. do 30. 3. 2021 byla vybrána částka
146 899,- Kč. Město Chabařovice přistavilo
kontejner na poničené věci a přispělo také
finančním obnosem. Mnoho lidí následně
přispělo nejen materiálně, ale také
potravinovou pomocí.
V tomto případě lze vidět, že se jako občané
Chabařovic dokážeme stmelit a v případě
nutnosti pomoci. Touto cestou bych chtěl
poděkovat všem občanům Chabařovic,
ale i těm, kteří z našeho města nepochází,
a rozhodli se postižené rodině pomoci
nejen materiálně, ale i finančně. Poděkování
patří také hasičským sborům z okresu
Ústí nad Labem a Teplice, neboť členové
těchto sborů přispěli opět materiálně
i finančně. V neposlední řadě patří
poděkování také Městu Chabařovice
a nadačnímu fondu Auxilium vicinum.
Rodině přejeme mnoho štěstí a hlavně sil
při opravě bytu, aby se mohla co nejdříve
vrátit domů.
Na závěr nezbývá, než říci: „Pár přátel stačí
mít“.
Starosta sboru SDH Chabařovice
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V Moto Areálu Chabařovice vrcholí
přípravy na sezónu 2021
V minulých letech jsme začínali už v březnu,
jakmile jsme mohli upravovat dráhy,
a od dubna nám začínala sezóna.
Letos si zima dala načas, a tak jsme
s technikou vyjeli až o měsíc později.
Každý rok začínáme prořezáváním náletů
a křovisek v areálu, úpravou parkovišť
pro závodní automobily a rovnáním jak
autocrossové, tak motocrossové dráhy.
Jelikož je počasí nepředvídatelné, tak
abychom mohli trénovat malé závodníky,
rozhodli jsme se na částech motocrossové
dráhy vybagrovat odvodňovací kanály, aby
se netvořily bahnité louže, a děti mohly

bezpečně po dešti trénovat.
Klub Mladých Motorkářů Chabařovice
posílil o dva nové motocykly 125 ccm, které
Motoclub F Chabařovice zakoupil v lednu
2021 spolu s výbavou pro motocrossový
sport. Budeme rádi, když se u nás v Moto
Areálu zastavíte a vyzkoušíte si společně
s námi tento krásný a výjimečný sport.
Chtěli bychom touto cestou také poděkovat
městu Chabařovice za finanční příspěvek,
k němuž jsme přidali své finanční prostředky
a mohli tak zakoupit nový zahradní traktor.
Motoclub F Chabařovice

Návrat do normálního režimu a zápis
do ZUŠ Chabařovice na školní rok
2021/2022
Během jarních měsíců jsme zvyklí pořádat
mnohá vystoupení, soutěže bývají v plném
proudu, chystáme žáky na postupové
zkoušky a na absolventská představení.
Letos je vše jinak.
Od dubna jsme ale už začali učit prezenčně,
byť jen v poměru jeden učitel a jeden žák.
To nám, učitelům, přineslo velikou úlevu
a radost znásobenou tím, že se stejným
nadšením návrat k normální výuce kvitovali
také žáci.
Mrzí nás, že stále nemůžeme osobně vyučovat
skupinové výuky, ale jsme vděčni alespoň
za tuto možnost. Znamená to
mimo jiné i trochu lepší podmínky
pro tvorbu online koncertů. Video
se svou skladbou si žáci již nemusí
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točit sami za pomoci rodičů, ale natáčení
probíhá v sále ZUŠ, který je nově tematicky
vymalován. Video připravené ve škole má
kvalitnější zvuk i obraz a v neposlední
řadě žáka nestresujeme přípravou zátiší,
nastavováním natáčecího zařízení a celkové
tichosti v domácnosti.
V nynější době pořádáme koncerty pouze
online formou, ty můžete shlédnout
na našem školním youtube. Z nich za zmínku
stojí: 3. 5. již tradiční Koncert učitelů, 26. 5.
Koncert filmové hudby a 2. 6. Absolventský
koncert. Odkazy najdete na webových
stránkách školy v sekci novinky nebo
na facebooku ZUŠ. Kromě koncertů
vytváříme také klipy, a to především taneční
a výtvarné.

Taneční obor se i během distanční výuky
hojně účastní tanečních soutěží. První
takovou byl Mia festival v březnu, kde
jsme se předvedli s jednou choreografií,
kterou tančila Vendula Hrnčířová (1. ročník
2. stupně) a vytančila si zlatou medaili
a postup do finále. Dále jsme soutěžili
na soutěži North dance cup, kterou pořádal
Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem. Zde
se dívky umístily takto: 1. místo Michaela
Špatenková, 2. místo Anna Karešová

a Kateřina Sobecká (duet), 1. místo Aneta
Niklová, 2. místo Vendula Hrnčířová,
1. místo Markéta Jiroušková. Další soutěže
byly: Online dance cup a Mia festival
duben. Na obou byly naše žákyně úspěšné
a některé si vytančily medailová umístění.
Soutěžit budeme v online prostoru až
do konce školního roku.
Tento školní rok je pro naši školu zvláštní.
Není to jen kvůli tomu, že slavíme 75. výročí
od vzniku hudební školy v Chabařovicích,
ale i proto, že jsme uvítali hned tři potomky
našich vyučujících. V říjnu přišla na svět
Vendulka, která je dcerou ředitelky školy,
v březnu se učitelce Saře Takieddinové
narodila dcera Arianka a v dubnu přivítal
svého prvního potomka zástupce ředitelky
Zbyněk Haase, syn dostal krásné jméno
Jindřich. Gratulujeme a děťátkům přejeme
mnoho zdraví.
V červnu proběhne zápis nových uchazečů
o výuku v naší základní umělecké škole.
Uchazeče prosíme o vyplnění přihlášky
na www.zuschabarovice.cz – elektronická
přihláška. Po vyplnění očekávejte sms
s potvrzením přijetí přihlášky a informací
o dalším postupu. Dle epidemiologické

situace si budeme zájemce o studium zvát
k zápisu během měsíce června. Pro uchazeče,
kteří nejsou úplně rozhodnuti, který obor
nebo nástroj zvolit, bude možnost osobní
konzultace s našimi vyučujícími, prohlídka
školy a jejího vybavení.
V nynějším školním roce se nám povedlo
otevřít nový obor PES, přípravná estetická
výchova pro děti od 5 do 7 let. Obor, který
se skládá z hudební, výtvarné, pohybové
a herecké části, se velmi osvědčil. Žáci si
prozkoumají a vyzkouší možnosti všech
čtyř zaměření a mohou se lépe rozhodnout,
co bude dobrá volba do budoucna.
Dále nabízíme výuku zobcové flétny pro
děti předškolního věku. Jedná se o výuku
speciální flétnové školičky dětskou formou
v menších skupinkách. Pro tuto příležitost
jsme
zakoupili
potřebné
učebnice
a flétničky.
Velmi se těšíme na nové žáky a věříme,
že se již budeme moci setkávat na kulturních
akcích, které nám všem velmi chybí.
Táňa Dědovská
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Změny, které jsou vidět
Když procházíte kolem školy, možná jste
si všimli, že se nám pomalu, ale jistě mění
školní pozemek. Změna byla naplánována
a bude financována v rámci výzvy
47 projektů IROP, díky níž vznikly ve škole
dvě učebny.
První přípravné práce probíhaly pod
taktovkou pana Panznera, kterému patří
náš velký dík, za pomoci pracovníků města
Chabařovice. Do finální podoby pozemek
upravuje Jiná zahrada Chabařovice, kde se
projektu ujal pan Ing. Bartoš.
Pozemek bude sloužit opět jako cvičný pro
pěstitelské práce, které budou probíhat
na
osmi
připravovaných
záhonech,
ale zároveň jako místo pro výuku
přírodovědy, přírodopisu a k relaxaci žáků.
Dagmar Brožová

Jak nás trápí nebo baví distanční výuka
S pojmem distanční výuka se již běžně
potkáváme všichni více než rok. Dva školní
roky jsou zasaženy změnami, které vyplývají
z vládních opatření.
Úvaha nad tím, zda nás to baví, není na místě.
Je to v současné době nutnost a my se s ní
musíme vyrovnat. Pokud budeme hledat jen
problémy, jistě si všichni můžeme zoufat.
Za zdmi školy není mrtvo ani během
mimořádných opatření. Pracovali jsme
na vylepšení podmínek pro připojování,
hledali jsme cesty, kterými se vydáme
v oblasti redukce učiva, vařili jsme obědy
pro žáky, chystali jsme rozvrhy pro
rotaci, učili jsme se, jak se mají správně
používat antigenní testy, zlepšovali jsme

prostory školy, dokončujeme velký projekt
na zlepšení infrastruktury ve škole,
nastartovali jsme nový projekt, který zlepší
konektivitu ve škole a určitě jsem mnoho
činností vynechala.
Ptali jsme se i rodičů, jak vidí distanční
výuku na naší škole z pohledu rodiny. Od
263 rodin jsme dostali dosud 151 odpovědí, ze
kterých vyplývá, že nejvíc s námi komunikují
rodiče žáků z 5.A a 8.B (moc jim děkuji), pro
71 % žáků byly úkoly zadávané srozumitelně
a nepotřebovali vysvětlení od rodičů,
množství úkolů bylo pro 82 % rodičů
dostatečné, 96 % rodičů nemělo problém
v komunikaci s učiteli, 97 % rodičů nemělo
problém v komunikaci s vedením školy.
Dostali jsme i 28 připomínek k organizaci

distanční výuky, některé budeme schopni
zapracovat do dalších aktivit školy.
Od začátku dubna se vrátily rotačně do školy
ročníky prvního stupně. Jsem si vědoma,
že rotační výuka je pro žáky složitá a pro
rodiče náročná v organizaci svého času,
ale alespoň se chvilku vidíme a můžeme si
připravit materiály pro další on-line týden.
Testování u nás ve škole proběhlo
s úsměvem, bez slziček, jde nám od ruky
a nerozházelo nás ani MŠMT, když nám
po 14 dnech změnilo typ testů. Alespoň se
nenudíme.
Těšíme se na děti ve škole.
Dagmar Brožová

Žid Veselý a ústecký mrakodrap
Josef Veselý se narodil 31. 1. 1884
v Rašovicích okres Kutná Hora do židovské
obchodnické rodiny Alexandra Weselého
a Emilie, rozené Weinbergerové. Zemřel
30. 4. 1966 v Chabařovicích. Aktivní život
prožil na velkostatku v Tuchomyšli.
30. června 1662 kupuje Horní a Dolní Trmice
Jan Hartwig, hrabě Nostic. Toho roku
získává rovněž statek Řehlovice a o rok
později i Hliňany. Trmické panství rozšířili
Nosticové roku 1666 mimo jiné také
o Roudníky, Zalužany a Tuchomyšl.
A právě Tuchomyšl nás zajímá
do našeho příběhu nejvíc.
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23. srpna 1807 se v Trmickém zámku
narodil Albert Nostic, příští dědic panství.
Hrabě Albert byl politicky, společensky
a ekonomicky velice činorodý člověk.
Mimo zemědělské činnosti, byl i zdatným
těžařem. Na svém panství od Trmic
po Roudníky provozoval několik výkonných
hnědouhelných šachet, na svou dobu stále
ještě unikátní záležitost. Byl také největším
velkostatkářem v Tuchomyšli, Trmicích
a okolních obcích. V roce 1862 se oženil
s Adélou, rozenou baronesou Puteaniovou,
od roku 1848 ovdovělou hraběnkou Swerst
– Šporkovou. Měli spolu jedinou dceru
Marii Antonii (1863 – 1934), která se stala

po Albertově smrti (25. 1. 1871), dědičkou
panství. 15. 6. 1885 se Marie Antonie
provdala za hraběte Arnošta Emanuela
Sylvu Tarouccu (1860 – 1936).
O zemědělské statky v severních Čechách,
později
silně
zadlužené
dřívějším
podnikáním Alberta Nostice, neměli manželé
velký zájem a od 20. století je postupně
rozprodávali. A odešli do Průhonic, mimo
jiné budovat známé Arboretum a botanickou
zahradu. V roce 1917 prodali i velkostatek
v Tuchomyšli velmi zajímavé osobnosti,
židovskému podnikateli Ernstu Korálkovi
z Hliňan. Korálek pak v roce 1924 velkostatek

v Tuchomyšli na čp. 6 propachtoval Josefu
Veselému. Když ale Korálek potřeboval
na věno pro svoji dceru, velkostatek podle
trhové smlouvy ze dne 15. 10. 1934 Veselému
prodal na splátky.
Co nestačil úspěšně obhospodařit hrabě
Albert Nostic s „armádou“ poddaných,
následně ale ani zdatný dendrolog
a pozdější rakouský ministr orby, manžel
Marie Antonie Nosticové Sylva Taroucca,
stačil zvládnout Josef Veselý. Projevoval
po
předcích
zděděnou
obchodní
i podnikatelskou zdatnost. Když bylo nejvíc
práce na statku, sedl na vlak a přivezl si
ze Slovenska, kde byla bída a nedostatek
práce, potřebný počet brigádníků. Pro ty
zajistil i ubytování přímo na statku. A nejen
to. Oproti okolním sudetským zemědělcům,
kteří pracovali převážně sezónně, snažil se
najít pro své zaměstnance uplatnění také
po dobu zimního období. Jednoduše řečeno,
se staral a měl je po ruce zároveň na časné
jarní práce, aniž by musel vynakládat úsilí
na jejich další shánění a svážení.
A zde vlastně začíná i náš příběh.
Předválečné lázeňské Teplice byly co
do počtu obyvatel německé, ale co
do aktivit, pak hlavně židovské. Obchod
a průmyslové fabriky byly převážně v rukou
Židů. Přední lázeňští lékaři – Židé. Občané
židovské národnosti si postavili v Teplicích
jeden
z
nejkrásnějších
svatostánků
v republice, synagogu vyprojektovanou v té
době „hvězdnými architekty“ Stiassnym
(známe z Brna – vila Stiassny) a Herrmanem
Rudolphem. A jen tak mimochodem,
Rudolph vyprojektoval i původní nádraží
Chabařovice. Jedinou srovnatelnou stavbou
byla budova Velké synagogy v Plzni. A mohl
bych pokračovat.
Místní Němci nemohli ustát znatelnou
úspěšnost Židů ve městě, a tak se uchylovali
k častým cíleným protižidovským pomluvám
a fámám. Když i to jim bylo málo, začali
tisknout barevné, zjevně protižidovské,
nevhodné a oplzlé karikaturní pohlednice.
Židům to pak těsně před válkou ještě
spočítali i s úroky. Hlavně formou arizace
židovského majetku. Po Židech zůstal
v Teplicích značný majetek, hlavně
nemovitý, zatímco oni skončili převážně
v plynových komorách. Ne jinak tomu bylo
i v Chabařovicích.
V Teplicích působila před válkou velmi
úspěšná židovská stavební firma Lederer –
Bloch. Prostřednictvím výběrových řízení
brala významné stavební zakázky i mimo
Teplice. Nejprve připomeňme ty v Teplicích.
Když firma získala zakázku na stavbu nového
divadla po starém vyhořelém, místní Němci
rozšířili fámu, že původní divadlo Židé
z podnětu jmenované stavební firmy zapálili
jen proto, aby měli kšeft. Staré divadlo
vyhořelo roku 1919, nové od firmy Lederer

– Bloch, bylo otevřeno operou Richarda
Wagner, v dubnu 1924. Firma vybudovala
v roce 1932 v prostoru Zámecké zahrady
přírodní, pěkné, hodně navštěvované
koupaliště se skokanskou věží, ve výšce
až deset metrů. U Němců to bylo pro
častou přeplněnost koupaliště „Židovské
akvárium-Judenakvarium“. Koupaliště bylo
nakonec v sedmdesátých letech minulého
století zlikvidováno a od této doby jsou
Teplice bez koupaliště!
A již se konečně dostáváme k našemu
příběhu. Stále se rozšiřující Spolek pro
chemickou a hutní výrobu vypsal zakázku
na výstavbu nové správní budovy. Podle
projektu měla stavba v té době parametry
mrakodrapu. O tuto zakázku byl mezi
stavebními
firmami
celého
regionu
mimořádný zájem. A vůbec není divu, že
zakázku vyhrála, nám již známá firma
z Teplic.
Po dostavbě divadla v Teplicích, měli
v budově Židé vždy na večerní pátek
zamluvený salónek. Tam řešili aktuální
věci doby. Chodil tam i velkostatkář Josef
Veselý. A byl to právě on, kdo si plácl
s šéfem stavební firmy Lederer - Bloch, že
přes zimu využije volnou kapacitu k návozu
stavebního
materiálu
pro
výstavbu
mrakodrapu v Ústí nad Labem. Všechny
možné přepravníky, koně i kočí, ale nejen
oni, měli práce až nad hlavu, zatímco
sudetské hospody v zimě praskaly ve švech
pod náporem chabařovických sedláků
a horníků. Ostatně proč ne, zemědělci
měli ustájeno a horníci po náročné šichtě
v téměř tropické teplotě hlubinných šachet,
velkou žízeň. V Chabařovicích se v oné době
nacházelo kolem třiceti hospod, a pivo zde
teklo proudem. Jenom Veselý tam nebyl!
Pozoruhodné
bylo
tempo
výstavby
mrakodrapu. Od zahájení výkopů základů
až po kolaudaci uplynulo pouze 13 měsíců!
Skutečně, pro výstavbu této obrovské
budovy stačilo této hvězdné firmě Lederer
– Bloch z Teplic, pouze dva roky 1929
a 1930. Jednalo se vlastně ve své době

o nejvyšší budovu nejen v Ústí, ale v celém
Československu. Považme, co cihel, pytlů
cementu, železobetonových prvků, střešní
krytiny, stavebního dřeva a dalšího
materiálu padlo v povinnostech na hrb
Veselému. Ale on to dokázal. Pravdou ale je,
že nebyl jediným „helfrem“ výstavby. I tak
to byl výkon obdivuhodný.
Ale to už se pomalu schylovalo pro
Židy ke špatné době. Osnovaly se totiž
Norimberské rasové zákony, zaměřené
hlavně proti Židům. Zkrátím to. O kořist
se místní Němci „spravedlivě“ rozdělili
formou arizace Veselého velkostatku
a Veselého s celou rodinou spěšně odbavili
do koncentráku. Veselý se štěstím přežil,
ale v plynové komoře přišel o život jeho
milovaný syn Hanuš.
Když byl přijat zákon o jménech, Židé
zde museli mít zapsáno určité jméno
s německým příjmením. Rodiny našich
aktérů toho nedbaly, a jako na truc si daly
jména ryze česká a dokonce i zajímavá.
Veselý a Korálek.
Korálek těsně před záborem Sudet Veselého
varoval, ať něco dělá pro záchranu své
rodiny. A Veselý nic, že to nějak „ustojí“.
Musí přece ještě Korálkovi doplatit dlužnou
část za prodej velkostatku. Při poslední
vzájemné schůzce Korálek oznámil, že vše
včas úspěšně prodal a prchá. A o dlužnou
částku už ani nestojí. Za pár dnů dostal
Veselý od Korálka pozdrav z Ameriky. Tam
svůj život i dožil jako úspěšný podnikatel.
Málo platné, Žid Korálek z Hliňan byl
ve všech důležitých rozhodnutích vždy dva
kroky před Veselým.
Veselý, který neměl po válce podle
důchodových pravidel nárok na starobní
důchod, musel pracovat až do hrobu. A to
v bývalé, původně židovské Krauskopfově
čepičárně
v
Chabařovicích.
Zemřel
v Nádražní ulici čp. 386, roku 1966 a pohřben
je na židovském hřbitově v Teplicích.
Stanislav Sochocký
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Kvíz o místních
komunikacích
Obrázek č. 1: místní
komunikace Chabařovice

Jubilanti

Obrázek č. 3: místní komunikace
Chabařovice

únor - březen 2021
Nováková Marie
Sigmund Vladimír
Vladyková Dana
Krovová Naděžda

a) Jedná se standardní místní komunikaci
v roce 2021?
b) Je zbytečné vynakládat fin. prostředky
na tento úsek komunikace?
c) Chtěli byste v této ulici bydlet?

Obrázek č. 2: místní
komunikace Roudníky

a) Jedná se standardní místní komunikaci
v roce 2021?
b) Je zbytečné vynakládat fin. prostředky
na tento úsek komunikace?
c) Chtěli byste v této ulici bydlet?

Obrázek č. 4: místní komunikace
Roudníky

Magasanik Jiří
Richter Jan
Novotná Dana
Sehrigová Soňa
Nováková Jozefa
Douša Josef
Nováková Eliška
Kašpárková Analisa
Kříž Petr
Vonderka Jaroslav
Lukáš Jaroslav

a) Jedná se standardní místní komunikaci
v roce 2021?

a) Jedná se standardní místní komunikaci
v roce 2021?
b) Je zbytečné vynakládat fin. prostředky
na tento úsek komunikace?
c) Chtěli byste v této ulici bydlet?

b) Je zbytečné vynakládat fin. prostředky
na tento úsek komunikace?
c) Chtěli byste v této ulici bydlet?
Odpovědi najdete na straně 13.
Jaroslava Račáková

Dolejší Dana

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

Pojízdná
prodejna
uzenářství
Každou středu v době od 8:00 do 8:30 hod
zajíždí do Roudníků pojízdná prodejna
Uzenářství Ježek z Mostu. Stanoviště
prodejny je rovněž na návsi, kam už jsou
občané zvyklí chodit pro čerstvé pečivo.
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Jaroslava Račáková

Slamáci
Jsme parta nadšenců, kteří dostali nápad
zpříjemnit tyto těžké dny a vytvořit nějakou
pozitivní náladu pro naše občany. Řekli jsme
si, že dnešní doba potřebuje něco nového
a výjimečného.
Začalo to na Velikonoce, kdy se vytvořila
vajíčka z papíru a vyzdobila se alej
na náměstí. Dalším nápadem byl zajíc ze
slámy, proto jsme oslovili pana Holečka,
zda by byl ochotný nám dodat balíky slámy.
Když nám je dovezl, bylo vyhráno a za pár
dní byl zajíc na světě. Jelikož se blížil i čas
pálení čarodějnic, stihli jsme ještě jednu
narychlo udělat.
Zájem ze strany občanů byl tak velký,

že vznikla další myšlenka pokračovat se
slamáky dál. Po krátké době vznikla Beruška
s Ferdou Mravencem, kteří se, myslím,
povedli.
Pevně věříme, že slamáci dělají radost nejen
malým dětem, ale i dospělákům a vykouzlí
jim úsměv na tváři. Proto nadále budeme
tvořit tyto postavičky v rámci našich sil
a nápadů, jak jen to půjde.
Jinak se určitě všichni těšíme, až opatření
skončí nebo se rozvolní, aby v našem
městečku mohly opět ožít sportovní
a kulturní akce.
Renata Sehrigová

Naše zahrada: lahůdka podobná chřestu
Než si sdělíme návod na pěstování další
zeleniny, chtěl bych se s vámi podělit o první
zkušenosti s drtičem větví, ale začnu od
druhého konce.
Jaro konečně přichází a s ním i sekání trávy.
Ale kam s ní? Velká část z vás má již kompostér
a další se budou ještě zaregistrovaným
zájemcům přidělovat. Jenže s kompostováním
jemně nasekané trávy jsou potíže. Pokud ji
uložíte na hromadu nebo do kompostéru,
tak slehne a začíná spíše hnít. Je to proto, že
zelená hmota obsahuje poměrně dost dusíku
a také se mezi ni nedostane kyslík. Nabízí se
jednoduchý recept: trávu a zbytky z kuchyně
je vhodné promíchat s materiálem, který
obsahuje více uhlíku, a to je například suchá
tráva, listí anebo drť z větví. A už jsme u drtiče.
Drtič jsme si pořídili, abychom nemuseli
větve pálit a abychom získali materiál do
kompostéru. Po přečtení návodu jsme
začali drtit. Mohu vám říci, že je to zábava.
S manželkou jsme se přetlačovali, kdo tam
vloží větev k rozdrcení. Vzniklou hmotu
jsme uložili na hromadu pod strom a až
budeme do kompostéru dávat odpad s
dusíkem, přimícháme do něj odpad z větví.
Vše zužitkujeme, a to je správná cesta.
Podobně je vhodné vedle kompostéru nechat
například hromadu listí, kterou můžeme také
přimíchávat.

Která zelenina je lahodná jako chřest?
Fazole. Ale nemyslím ty suché, které raději
koupíme v supermarketu, ale fazolky zelené,
žluté, fialové. Jsou nenáročné na pěstování,
nesnášejí vyhnojenou půdu organickými
hnojivy, ale naopak ji obohacují využitelným
dusíkem, který vyrábějí v hlízkách na kořenech
za pomoci bakterií ze vzdušného dusíku.
Fazolky vysazujeme na konci dubna podle
návodu na sáčku (mezi ně ještě dříve
vysazujeme ředkvičky) a potom kdykoliv až
do konce června, například po jiné plodině.
A pak jen sklízíte. I opakovaně.
Fazolky mají široké uplatnění: můžeme je
restovat, vařit z nich polévky, přidat do
rizota, plnit maso a podobně. Fantazii se
meze nekladou. A pokud jich máte tolik, že
je nestačíte sníst hned, spařte je ve vroucí
vodě a uložte do mrazáku. V zimě jako když je
najdete. Za všechny uvedu náš nejoblíbenější
recept:

Fazolky krátce povaříme (1 minutu), vezmeme
šest až sedm lusků, zabalíme je uprostřed
do plátku schwarzwaldské šunky a postupně
naskládáme do pekáče, přidáme olivový
olej, máslo a balzamikový ocet a pečeme asi
čtyřicet minut v troubě. Půlku času přikryté,
stačí i alobalem, aby se nevysušily. A finta na
závěr: když vaříte zelené nebo fialové lusky,
přidejte do vody trochu jedlé sody, fazolky
zůstanou brčálově zelené.
Josef Kusebauch

Krátce
Údržba zeleně

Studenti architektury

U velkých zelených ploch v letošním
roce vyzkoušíme jiný režim sekání trávy.
Plochy budeme sekat po okrajích v pruhu
a uprostřed ponecháme vyrůst trávu vyšší
kvůli případným suchům. Uprostřed bude tráva
posekána v delších časových intervalech.

Město Chabařovice navštívila na začátku
května skupina studentů architektury
krajiny se svými učiteli, kteří budou v rámci
svého studia řešit území severovýchodně od
Chabařovic (od jezera Petri k rybochovnému
zařízení). Jejich práce bude městu Chabařovice

předána pro inspiraci a bude prezentována.
Návštěva studentů vyplývá ze širší spolupráce
města s architekty.

Josef Kusebauch
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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 březen až duben 2021.

Březen 2021
Městská policie eviduje od 01.03.2021 do
31.03.2021 celkem 61 událostí různého druhu,
kdy za uvedený měsíc bylo strážníky řešeno
celkem 15 různých přestupků a 1 trestný čin.
Dne 01.03.2021 v čase 14:12 hod bylo hlídce MP
oznámeno, že v Přestanově u sběrného dvora
je vidět hustý černý dým. Hlídka po příjezdu
na místo zjistila, že hoří v kontejnerovém
dvoru kontejner na odpad, dále se na místě
nacházeli zaměstnanci OÚ, kteří hlídce sdělili,
že již byl přivolán HZS. Hlídka na místě do
příjezdu hasičů zabezpečovala průjezdnost
k místu zásahu.

s loďkou k břehu pomocí ampliónu negativní.
Muž nereagoval. Na vodu spuštěn člun,
a i s daným mužem vystoupeno na břehu.
Člen hlídky PKÚ uvedl, že tento muž lovil ryby
v místě, kde má místní působnost MP Ústí nad
Labem. Proto přivolána MP Ústí nad Labem,
která si věc na místě převzala k dalšímu
šetření.
Dne 06.3.2021 byl hlídce MP nahlášen požár
rodinného domu. Při příjezdu na místo
události se již místnosti v RD nacházely
v plamenech. Provedena evakuace osob
v domě a usměrňován provoz pro příjezd
hasičů. Podání informací hasičům a dále v
jejich režii.

Dnes 5.3.2021 v 15:00 hod. bylo přijato tel.
oznámení od mobilní hlídky PKÚ, že na jezeře
Milada jezdí muž na loďce a chytá
ryby. Na místo přivolána MP Trmice,
v jejich obvodu se muž na loďce
pohyboval. Pokus o přivolání muže
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Dále by jsme v této situaci chtěli poděkovat
našim občanům, že ve většině případů
dodržují vládní nařízení a nekomplikují naši
činnost „protivládními protesty“, kdy je
nejjednodušší toto vyjádřit nenasazenou
ochranou dýchacích cest před hlídkou
strážníků nebo policistů. Jsou-li nařízení
Vlády České republiky v platnosti, nepřísluší
strážníkům ani policistům je hodnotit,
ačkoli myslet si o nich můžeme cokoli.
Povinností strážníků a policistů je dohlížet
nad dodržováním platných zákonů, nařízení
a vyhlášek.
Dne 15.03.2021 v 11:40 hod přijala hlídka MP
urgentní žádost od PČR Chlumec o součinnost
z důvodu náhlé zástavy srdce, proveden
výjezd k MÚ do Chlumce, kde byla poskytnuta
muži první pomoc za použití AED.

Dne 06.03.2021 ve 14:28 hod, byla hlídce MP
nahlášena labuť, která se nehýbe a asi je
přimrzlá. Na místě v rybníčku pod Miladou
provedeno brodění a labuť byla hlídkou
vyproštěna.

Dne 2.3.2021 okolo třinácté hodiny konala
hlídka MP společně s policisty z obvodního
oddělení Chlumec dozor u akce, na které byl
předpokládaný vyšší počet osob. Zmíněná
akce však proběhla v naprostém klidu a bez
porušení opatření. Když se již účastníci pohřbu
rozcházeli, byl oznámen požár popelnice
u rodinného domu v obci Roudníky. Na místě
ale bylo zjištěno, že zde již od popelnice
vzplálo i vedle stojící vozidlo. Obyvatelé
domu, současně i vlastníci vozidla, nebyli
v tu chvíli doma. Obě přítomné hlídky, tedy
MP a PČR do příjezdu hasičů oheň likvidovaly
všemi dostupnými prostředky.

seniory rizikové cestovat veřejnou dopravou,
dále v rámci našeho města – nákupy
základních potravin a hygienických potřeb,
případně dobití kreditu.

Dne 8.3.2021 v 22:15 hod bylo hlídce MP
oznámeno, že v okolí zahrad osady Týpí se
pohybují v lese min. dvě osoby s baterkami.
Hlídkou byla provedena kontrola okolí zahrad,
ale nikdo nezjištěn. Hlídkou byla provedena
vizuální kontrola objektů v zahrádkářské
kolonii.

INFORMACE
Po roce, kdy Vláda ČR vyhlásila první nouzový
stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu coronaviru, a poté po
doporučení seniorům nad 70 let nevycházet
z domovů, -dne 17.3.2020 naše MP pro tyto
zavedla službu spočívající hlavně v pomoci
s dovozem potravin a léků. Do dnešních dní
bylo na jednotlivé žádosti našich seniorů
provedeno zatím celkem 68 úkonů, kdy
se jednalo o vyzvedávání léků z lékáren
ve Všebořicích a centru města Ústí nad
Labem, převozy k nezbytným vyšetřením
do zdravotnických zařízení, kdy je pro tyto

Dne 15.3.2021 v 15:29hod., přijala hlídka
MP Chabařovice telefonické oznámení od
dispečinku ZZS ÚK s žádostí o okamžitý výjezd
do ulice V Aleji, kde u muže mělo dojít k náhlé
zástavě srdce. Hlídka byla na místě do 3.min
po oznámení. Hlídka u muže začala provádět
resuscitaci, následně byl hlídkou použit AED.
Hlídka prováděla resuscitaci do příjezdu RZS.
Dne 19.03.2021 při kontrolní činnosti v centru
města bylo zjištěno, že tři osoby nemají
zakryté dýchací cesty a porušují nařízení
MZDR. Osoby na místě poučeny a věc byla
řešena dle platných právních předpisů.
Dne 21.03.2021 v 11:12 hod, přijata žádost
z DPS, že v jednom z bytů leží na zemi muž,
který upadl. Hlídka MP na místě muži poskytla
potřebnou pomoc. Hlídka muže opatrně
zvedla ze země a usadila na postel. Muž si
na bolest nestěžoval, prý se jen sesunul,
neudeřil se. Na místě přítomna manželka
muže. Muž ošetření a lékaře odmítl.

Dne 25.3.2021 navečer, kdy hlídka MP
Chabařovice řešila jinou událost na pláži u
obce Roudníky, bylo dalšími lidmi nahlášeno
na hladině jezera plovoucí tělo nějakého
srstnatého živočicha. Na uvedeném místě se
tato nahlášená skutečnost potvrdila, jelikož
však tělo zvířete plavalo dále od břehu,
nebylo možné přesně jej určit. Po konzultaci
s PKÚ s. p., pomohl vstřícný pracovník muzea
města Ústí nad Labem, který po vylovení
těla z jezera pomocí člunu naší MP, v tomto
uhynulém zvířeti poznal nutrii říční. Ta bude
prý po preparaci “žít” svůj další život mezi
dalšími v expozici koster živočichů v ústeckém
muzeu.

Duben 2021
Městská policie eviduje od 01.04.2021 do
31.04.2021 celkem 60 událostí různého druhu,
kdy za uvedený měsíc bylo strážníky řešeno
celkem 13 různých přestupků.
Dne 01.04.2021 při kontrolní činnosti v centru
města, bylo hlídkou zjištěno porušování
mimořádného
opatření
ministerstva
zdravotnictví. Dva muži neměli v zastávce
MHD zakrytá ústa a nos. Hlídka muže řešila
dle platných právních předpisů.
Dne 01.04.2021 v 16:00 hod bylo oznámeno,
že v zástavce MHD Chabařovice Kostel jsou
osoby, které nemají ochranu přes dýchací
cesty. Hlídka osoby na místě poučila a z místa
vykázala. Jelikož se jednalo o osoby, které
již hlídka řešila domluvou v dopoledních
hodinách, byly osoby oznámeny ke správnímu
orgánu.

Při jednání s danou osobou začala být
osoba vůči hlídce MP agresivní a jednoho ze
strážníků začala fyzicky napadat. Hlídka proto
proti osobě použila donucovací prostředky
a osoba byla zklidněna. Následně si osobu
převzala na místě PČR Chlumec k dalšímu
dořešení. Ze strany MP byla osoba oznámena
ke správnímu orgánu.

Dne 08.04.2021 v 09:24 hod přijala hlídka
oznámení o vozidle v ulici Řezáčova, které
blokuje silnici. Hlídka na místě po šetření
zjistila majitele vozidla, který vozidlo
přeparkoval zpět. Vozidlo se samovolně
rozjelo, byla špatně zatažena ruční brzda.

Z důvodu objemnosti muže byla požádána
PČR Chlumec o součinnost při zvedání osoby.
Hlídka po oznámení se oblékla do bílého
jednorázového obleku, byl využit respirátor
třídy FFP3 a chirurgické rukavice ve dvou
vrstvách. Při příjezdu do DPS se muž nacházel
ve společných prostorách na chodbě a ležel
na pravém boku, kdy nepravidelně zrychleně
dýchal. Na dotaz, zda ho něco bolí, muž
odpověděl, že má tlak na hrudi a těžce se mu
dýchá. Hlídka se dále dotázala, zda je COVID
pozitivní, kdy na to muž hlídce sdělil, že nikoli
a že nebyl ještě vůbec testován. Na místo
byla hlídkou MP přivolána rychlá záchranná
služba Ústeckého kraje, která si pána
převzala do péče, kdy muži byla následně
naměřena teplota 38,6 C. Muž byl následně
transportován do Masarykovi nemocnice ÚL.
Do příjezdu RZS se o muže starala hlídka MP
a PČR Chlumec.

Dne 01.04.2021 ve 22:00 hod byla přijata
žádost od PČR o spolupráci při pátrání po
vozidle Š Rapid, tmavé barvy.
Dne 04.04.2021 v 16:04 hod byla přijata žádost
PKÚ o výjezd na jezero Milada, kde vozidla
porušovala zákaz zastavení, a to v obou
směrech. Po příjezdu na místo se jednalo
o katastr města Ústí n/L – spojovací silnice do
Trmic. Přestupek nebyl řešen – na místo byla
hlídkou MP zavolaná hlídka MP Ústí n.L.
Dne 06.04.2021 v 15:10 hod, přijata MP žádost
od PČR Chlumec o uzavření silnice I/13, a to
směrem z Přestanova na Chlumec. Důvodem
uzavření byla dopravní nehoda.

Dne 06.04.2021 v 15:20 hod bylo přijato
oznámení o dopravní nehodě u firmy DAF.
Na místě řízena doprava ve spolupráci s JSDH
Chabařovice do příjezdu PČR nehody.

Dne 06.04.2021 v 18:20 hod, byla přijata žádost
od PČR o součinnost u kruhového objezdu,
muž se u večerky pohyboval ve vozovce
a skákal před projíždějící auta. Hlídka na
místě zjistila osobu, která byla zjevně pod
vlivem alkoholu, neměla zakryté dýchací
cesty a s hlídkou odmítala spolupracovat.

Dne 8.4.2021 v 15:30 hod. přijata tel. žádost od
PČR o výjezd do ocelárny Chabařovice, kde má
docházet ke konfliktu mezi majitelem areálu
a nájemníky. Na místě přítomen majitel
objektu, který uvedl, že v areálu jsou tři muži,
kteří jsou v ocelárně neoprávněně. Majitel
areálu chtěl, aby areál opustili, což odmítli,
obestoupili ho a slovně mu vyhrožovali.
K fyzickému napadení nedošlo. Na místě
setrváno do příjezdu hlídky PČR. Dále
asistence k dispozici PČR.
Dne 13.4. 2021 v 10:00 hod. bylo přijato tel.
oznámení od vedoucí ochranné služby PK Ústí
nad Labem, která upozornila na přístřešek
z plachty, který je umístěn v lesíku nad
rybníkem v obci Roudníky, ve kterém
pravděpodobně přebývá nějaký bezdomovec.
Hlídka po příjezdu na místě nikoho nezastihla,
byla pořízena fotodokumentace. Daný
přístřešek byl pravděpodobně vybudován
dětmi. Ze strany MP zde budou prováděny
průběžné kontroly. O daném zjištění a opatření
byla následně informována oznamovatelka.

Dne 13.4. 2021 v 17:01 hod. byla MP požádána
o pomoc při zvednutí otce, muž byl po
operaci, upadl na zem a nemohl se zvednout.
Po příjezdu hlídky na místo byl muž hlídkou
posazen na židli. Na místě přítomna
manželka, syn a dcera. Muž hlídce uvedl, že
již je vše v pořádku, nikam se nepraštil a nic
ho nebolí. Lékaře přivolat odmítl s tím, že se
o něj postará rodina.
Dne 16.4.2021 ve 12:26 hod, bylo hlídce
MP oznámeno na služební telefon, že
v chodbě DPS na zemi leží již delší domu
muž. Oznamovatelka se bojí k muži jít,
a to z důvodu nákazy COVID - 19. Dále hlídce
sdělila, že muž rychle dýchá a má cca 130 kg.

Dne 21.04.2021 ve 20:11 hod, bylo přijato
oznámení ohledně starší ženy pohybující se
v ulici Masarykova, která je zmatena, neví, jak
se sem dostala, jak se jmenuje a ani neví kde
bydlí. Hlídka po přijetí na místo a provedení
prvotního šetření zjistila, že se jedná o paní ve
věku 89 let, bytem Chabařovice. Jmenovaná
byla následně předána osobě, která je její
snachou a stará se o ní.
Dne 25.04.2021 ve 13:00 hod, bylo oznámeno,
že ve firmě DAF pod kamionem je ukrytá
surikata. Surikatu si následně odchytli
zaměstnanci firmy Jiná Zahrada.

Dne 29.4. 2021 v 16:46 hod. bylo přijato
oznámení, zda by Městská policie mohla přijet
k jejich domu, jelikož dochází k vystěhování
nájemníka, který na místě vyhrožuje a volající
chce předejít nepříjemnostem. Hlídka na
místě situaci uklidnila a celá věc byla předána
ke správnímu orgánu města.
Dne 29.4.2021 ve 23:11 hod žádost od PČR
o výjezd k nahlášené rvačce v ulici Smetanova.
Po příjezdu na místo se již na místě dvě hlídky
PČR nacházely, ale šlo pouze o rodinnou
hádku s přítelkyní – dále si celou věc vzala
k došetření PČR.
Jestli jste svědky nějaké protiprávní
činnosti ve městě, tak Vás prosíme,
abyste ihned vyrozuměli hlídku městské
policie na nepřetržitém telefonním čísle
725 062 547 nebo využili linku 156. Pokud
byste měli jakýkoli dotaz či podnět nebo
stížnost, můžete se obrátit přímo na mě
v kterýkoli den, nebo prostřednictvím emailu
mestska.policie@chabarovice.cz.
Josef Šittner
velitel Městské policie Chabařovice
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Hřbitov v Chabařovicích a Roudníkách
Vážení občané, po mnoha jednáních
a absolvovaných školeních bylo rozhodnuto,
že hřbitovy v našem městě doznají
v nejbližších dnech výrazných změn. A které
to budou? Pojďme se na ně podívat.

1. Nová kolumbária
na hřbitově v Chabařovicích
Zastupitelstvo města Chabařovice dne
29. 3. 2021 na svém zasedání rozhodlo
prostřednictvím změny rozpočtu, že
bude realizována v tomto roce investice
do nových kolumbárních okének ve výši
500 tis. Kč. V současné době je situace
kritická, protože již tato okénka nemáme
k dispozici na pronajmutí. Realizace
investice
započne
začátkem
května
a předpokládáme, že nová okénka budou
pronajímána nejpozději od září.

2. Údržba hřbitovů
v Chabařovicích
a v Roudníkách
Díky změně Organizačního řádu Městského
úřadu Chabařovice bude od 1. 7. 2021 přijat
na nově vzniklé pracovní místo dělník čištění
města – údržba hřbitovů města Chabařovice
na zkrácený úvazek 0,75. V náplni práce bude
mít tento zaměstnanec na starosti sekání
trávy, drobné opravy, údržbu cest a další
práce, které budou zvelebovat tato dvě
pietní místa v našem městě. Zaměstnanec
bude součástí kolektivu Střediska služeb
města Chabařovice.

3. Nový ceník pronájmu
hrobových míst
a kolumbárních okének od
1. 7. 2021
Rada města Chabařovice na svém jednání
dne 28. 4. 2021 rozhodla o změně cen
za pronájem hrobových míst a kolumbárních
okének v souvislosti s investicí provedenou
do kolumbárií a v souvislosti se vznikem
nového pracovního místa údržby hřbitovů.
V původním nájmu nebyla zahrnuta cena
za služby a původní ceník nebyl měněn
od roku 1999. Vzhledem k zakomponování
ceny za prováděné služby (údržba) a ceny
pronájmu byly stanoveny výsledné ceny
následovně:
Typ úložního místa

cena Kč/rok

Urnový pomník

120,-

Jednohrob

200,-

Dvojhrob

300,-

Trojhrob

400,-

Okénko v kolumbáriu

200,-

Stávající
nájemní
smlouvy
zůstávají
v platnosti s původně sjednanými
cenami. Nové ceny budou platné zároveň
s uzavřením smlouvy nové od tohoto roku,
tj. 2021.

4. Umístění kontejneru
na odpad v době významných

svátků
Abychom
zajistili
uklizené
prostory
hřbitovů i době svátků (Dušičky, Vánoce
a Velikonoce), bude pravidelně v tyto
dny umístěn na hřbitově v Chabařovicích
kontejner na odpad.

5. Neudržované hroby
a hrobky – co s nimi?
Bolestí obou hřbitovů jsou dlouhodobě
neudržované hroby a hrobky. U těchto
hrobů není ani placen nájem a nikdo o ně
nejeví zájem. Městský úřad Chabařovice
ve spolupráci s historiky a místními občany
označí historicky významné hroby, hroby
významných občanů města Chabařovice
a Roudníky a připraví plán jejich obnovy
a údržby. Ostatní hroby budou dle zákona
zlikvidovány a nabídnuty k pronájmu. Celý
proces bude zpracován do dokumentu
a bude předložen Zastupitelstvu města
Chabařovice ke schválení.
Věříme, že chystané změny přidají
na důstojnosti oběma těmto místům

Děti z Chabařovic na Milada Run
zdarma
Už v sobotu 5. června ožije jezero Milada
a jeho okolí úvodním závodem sportovního
seriálu Milada Tour. Po odloženém
Cyklozávodě zahájí sezonu 5. ročník běžecké
akce Milada Run, a to startem přímo z hlavní
pláže jezera.
Organizátoři navíc chtějí podpořit pohybové
aktivity dětí, a proto všechny děti, které
mají trvalý pobyt v Chabařovicích, mohou
běžet zdarma. Ke startovnému také
všichni dostanou originální funkční tričko
s motivem závodu, vlastní startovní číslo
se jménem, medaili nebo startovní balíček
s maličkostmi.
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Jedinou podmínkou je včasná
online registrace do závodu.

V případě zájmu o startovné pro
děti zdarma kontaktuje organizátory
na
mailu
zuzanarusinova@seznam.cz.
Registrace a další informace najdete na
www.miladatour.cz.
Pro děti budou připraveny trasy na 500 m
a 1 km. Dospělí si mohou vybrat z tras 5, 10
nebo 21km. V případě uvolnění restrikcí bude
tradičně připraven doprovodný program se
skákacími hrady, autogramiádou, trial show
a spoustou her a soutěží. Rodiče jistě ocení
občerstvovací stánky nebo možnost hlídání
dětí v dětském koutku od obchodního
centra Olympia Teplice.
Michal Neustupa

Věra Krepindlová

Koše na psí exkrementy
Začátkem tohoto roku jsme se snažili
s našimi zaměstnanci Střediska služeb
Města Chabařovice pro všechny naše
občany Chabařovic i Roudníků vytvořit
vhodné zázemí pro psí mazlíčky i jejich pány,
a rozmístili jsme koše na psí exkrementy
s papírovými pytlíky. Některé z původně

nainstalovaných jsme umístili na vhodnější
místo a přidali i další nové.
V tomto čísle novin jsme si dovolili přidat
mapu rozmístění košů na psí exkrementy,
aby orientace pro vás byla komfortnější.
Mapa je pouze orientační, umístění košů se

může aktuálně měnit. Pánům i čtyřnohým
kamarádům
tak
přejeme
příjemné
procházky a ostatním čisté prostředí
a chodníčky.
Alena Tomešová

Pokácená
lípa
V průběhu měsíce března tohoto roku došlo
k pokácení lípy v aleji z ulice Marie Kršňákové.
Vše proběhlo v souladu s doporučením
dendrologa, který označil stav stromu
za havarijní, kdy nelze garantovat provozní
bezpečnost v jeho blízkosti. Pro vyloučení
pochybností přikládáme i fotografie z dutin
pokácené lípy.
Alena Tomešová

Správné odpovědi kvízu
o místních komunikacích
obr. č. 1: 3x ano
obr. č. 2: 3x ne
obr. č. 3: 3x ano
obr. č. 4: 3x ne
Máte pocit, že jsem si z vás dělala legraci?

…nedělala, jsou takoví zastupitelé, podle
kterých je zbytečné místní komunikaci
na obrázcích č. 2 a 4 v Roudníkách změnit
na komunikaci podle obrázků č. 1 a 3, které
jsou v Chabařovicích.
Jaroslava Račáková
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Výběr z usnesení ZM a RM
Usnesení ZM:
březen - duben 2021
Zastupitelstvo
po projednání:

města

Chabařovice

uložilo informovat o projektu WIFI4EU
občany a získat zpětnou vazbu od občanů
k realizaci tohoto záměru, a to zejména
s ohledem na jednotlivá zájmová místa.
uložilo realizovat projekt WIFI4EU za níže
uvedených podmínek:
1) realizovat předběžné tržní konzultace
s minimálně třemi potencionálními
dodavateli.
2) uveřejnit zadávací dokumentaci
na profilu EZAK s neomezenou účastí
oprávněných dodavatelů.
3) informovat na každém jednání
zastupitelstva o průběhu realizace
projektu.
uložilo
připravit
systém
podpory
seniorů 70+ v městě Chabařovice
a uložilo předložit materiál k projednání
na zasedání Zastupitelstva města
Chabařovice v 06/2021.
neschválilo záměr prodeje části pozemků
p. č. 1668/1 a 1669/1 v k. ú. Chabařovice
(dle zákresu).
schválilo 1. rozpočtové opatření, kdy
byly zapracovány do rozpočtu investice
MK 5-7 Roudníky a Kolumbária Hřbitov
Chabařovice

Usnesení RM:
březen - duben 2021
Rada města Chabařovice po projednání:
souhlasila s uzavřením smlouvy o Zhotovení
stavby a zařízení dalších záležitostí
s vybraným dodavatelem veřejné zakázky
„Regenerace zchátralého objektu bývalého
mlýna v centru Chabařovic“, kterým je
společnost Metrostav a.s. s nabídkovou
cenou 30 mil. Kč bez DPH (36,3 mil. Kč
včetně DPH)
schválila uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem veřejné zakázky Kompostéry
pro občany města Chabařovice a Roudníky,
kterým je společnost MEVA-TEC s. r. o.,
s nabídkovou cenou 228 250,- Kč bez DPH
(276 183,- Kč vč. DPH).
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uložila vyhledat dle dostupných
nabídek rehabilitační pás pro
DPS Chabařovice a jeho pořízení.

schválilo odpis zbývající pohledávky
– smluvní pokuty firmy JAPIS, s.r.o.
za pozdní předání stavby z důvodu
dodržení podmínky smíru a úhradě
domluvené částky ve výši 45.000 Kč.
schválilo veřejnoprávní smlouvu pro
organizaci – Oblastní charita Ústí nad
Labem na základě žádosti o poskytnutí
neinvestiční dotace Oblastní charita Ústí
nad Labem, Dům sv. Ludmily Chabařovice,
schválilo
veřejnoprávní
smlouvy
na poskytnutí dotací z rozpočtu Města
Chabařovice pro rok 2021 pro následující
spolky: SPOLEK MOTOCLUB F, SH ČMS –
Sbor dobrovolných hasičů Chabařovice,
Spolek občanů obce Roudníky a pro
Dům dětí a mládeže a zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků,
Ústí nad Labem, p.o.
schválilo podání žádosti o
na projekt Byty V Aleji č. p. 642

dotaci

uložilo
provést
kontrolu
úhrady
členských příspěvků u dětských členů
k 30. 09. 2020 u jednotlivých příjemců
dotací na rok 2021 z rozpočtu města
Chabařovice. Jedná se tedy o tyto spolky
– příjemce dotací: FK Slovan Chabařovice,
TJ Slovan Chabařovice, Spolek MOTOCLUB
F a Sbor dobrovolných hasičů a uložilo
informovat
o
výsledcích
kontroly
na nejbližším zasedání Zastupitelstva
města Chabařovice po jejím ukončení.
schválilo 2. rozpočtové opatření, kde bylo
zapracováno předfinancování projektu
v ZŠ ve výši 4,8 mil. Kč a oprava kotle
ve Staré radnici
uložila v rámci řešení bodu „Havarijní
stav KD Roudníky“ zajistit technický
nákres umístění tepelného čerpadla před
zahájením zjišťovacího řízení.
schválila podpis Smlouvy o poskytnutí
finančního daru od společnosti Marius
Pedersen, a. s. v uvedené výši
souhlasila s poskytnutím finančního daru
ve výši 10 tis. Kč na pomoc rodině při řešení
mimořádné životní situace.
schválila prominutí části nájemného
za měsíce leden až duben 2021 Spolku
MOTOCLUB F Chabařovice u předmětu
nájmu - nebytové prostory v areálu
administrativních a provozních nemovitostí
v ulici Teplická 425, Chabařovice, postavené
na pozemkové parcele 868, v k.ú.
Chabařovice (část C/2), v celkové výši Kč
19.000,- Kč.

schválilo záměr podání žádosti o dotaci
na projekt Cisternová automobilová
stříkačka Chabařovice 2022.
schválilo
veřejnoprávní
smlouvy
na poskytnutí dotací z rozpočtu Města
Chabařovice pro rok 2021 pro následující
spolky: TJ Slovan Chabařovice, FK Slovan
Chabařovice
souhlasilo se zrušením Účelového fondu
pro poskytování půjček na opravy,
modernizaci a rozšíření stávajícího
bytového a nebytového fondu, zrušilo
Pravidla a zásady č. 1/2014 - pro čerpání
z fondu rozvoje města Chabařovice ze
dne 7. 12. 2013 a souhlasilo s převedením
zůstatku
finančních
prostředků
z Účelového fondu pro poskytování
půjček na opravy, modernizaci a rozšíření
stávajícího bytového a nebytového fondu
na základní účet Města Chabařovice.
schválilo Metodiku způsobu výběru
nájemců do budoucího bytového domu
V Aleji č. p. 642.
schválilo vyhodnocení č. 4, průběžného
naplňování vize a cílů Programu
rozvoje města Chabařovice 2017 – 2022,
v předloženém znění.
schválilo prodej pozemku p. č. 1680/1
v k. ú. Chabařovice (o výměře 9552 m2),
žadateli: EGRES REAL a.s., Tolstého 51/12,
Praha, IČO 27584887, za cenu obvyklou
dle znaleckého posudku k 11.03.2021
ve výši 955 000,- Kč + doprovodné náklady
(znalecký posudek). Kupní cena bude
uhrazena do 31.05.2021.

schválila snížení nájemného o 4.000,- Kč
od měsíce května 2021 Spolku MOTOCLUB F
Chabařovice u předmětu nájmu - nebytové
prostory v areálu administrativních
a provozních nemovitostí v ulici Teplická
425, Chabařovice, postavené na pozemkové
parcele 868, v k.ú. Chabařovice (část C/2),
a to na celkovou částku 3.000,- Kč měsíčně.
schválila pronájem nebytového prostoru
objektu Husovo náměstí 155
schválila výpověď smlouvy o nájmu
nebytových
prostor,
postavených
na stavební parcele č. 414/4 o výměře 108
m2, panu Ondřeji Horáčkovi, provozovateli
Uměleckého kovářství, uzavřené dne
29. 12. 2017.
uložila připravit realizaci výměny kotle
v havarijním stavu do rozpočtového
opatření č. 2 a předložit k projednání
Zastupitelstvu města Chabařovice.

souhlasila s projektovou dokumentací
k územnímu řízení na akci „Průmyslová
zóna Přestanov – Chabařovice, EUROFORM“
schválila objednání urbanistické vize
Roudníky u AteliéruTečka v částce
98.000,- Kč.
schválila Ateliér Tečka, resp. Ing. arch.
Luboše Klabíka, jako dodavatele studie
2. části revitalizace Husova náměstí.
schválila termín zápisu do MŠ Chabařovice
na školní rok 2021/2022 po celé období
stanovené zákonem, tj. od 2. do 16. května
2021.
schválila zadávací dokumentaci včetně
příloh a návrh kupní smlouvy k vyhlášení
veřejné zakázky na dodávku vzdělávacího
vybavení pro učebnu dílen a odbornou
učebnu přírodních věd Základní školy
Chabařovice, p. o.
schválila přijetí nabídky společnosti VHS,
s. r. o. v uvedené výši Kč 77.689,70 bez DPH
k opravě komunikace v místě u Školních
rybníků.
schválila uzavření SoD dle zjišťovacího
řízení „Hřbitov Chabařovice_Kolumbária“
s vítězným uchazečem Janem Vargou OSVČ, nabídková cena 485 332,- Kč bez DPH
(587 251,72 Kč včetně DPH).

schválila změnu Organizačního řádu MěÚ
Chabařovice v souladu s § 102, odstavec
2), písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, a to:
vytvoření 1 systemizovaného místa
dělníka čištění města (údržba hřbitovů
města Chabařovice) s úvazkem 0,75;
zařazení
systemizovaného
místa
do Střediska služeb města Chabařovice
k 01. 07. 2021.
přesun 1 systemizovaného místa
(číslo systemizovaného místa 035)
s úvazkem 1,00 z Odboru ekonomického
do Střediska služeb města Chabařovice
k 01. 07. 2021.
jmenovala
členkou
redakční
rady
Chabařovických novin paní Andreu Förster.
neschválila žádost Linky bezpečí, z.s., se
sídlem v Praze, Ústavní 95 na poskytnutí
neinvestiční dotace na provozní činnost
spolku.
neschválila žádost Hospicu sv. Štěpána,
z.s., se sídlem v Litoměřicích, Rybářské
náměstí 662/4 na poskytnutí finančního
příspěvku na provozní činnost.
schválila výsledky výběrového řízení
na dodávku vzdělávacího vybavení
pro učebnu dílen a odbornou učebnu
přírodních věd Základní školy Chabařovice,

p. o. a podepsání smlouvy s vybraným
dodavatelem, firmou HELAGO-CZ, s.r.o.,
Hradec Králové
schválila podání žádosti o úvěr ke krytí
investičních akcí města Chabařovice v roce
2021 – 2022 a uložila předložit nabídku
úvěru na nejbližší zasedání Zastupitelstva
města Chabařovice.
schválila podobu SoD s Ing. arch.
Lubošem Klabíkem (Ateliér Tečka) – 2. část
revitalizace Husova náměstí.
schválila uzavření příkazní smlouvy
na zajištění výkonu zadavatelských činností
veřejné zakázky „Stavební úpravy spojené
se změnou užívání na bydlení, V Aleji č.
p. 642, Chabařovice“ se společností Otidea
avz s. r. o.
schválila záměr prodeje pozemku p. č. 497/1
v k. ú. Roudníky (o výměře 315 m2), cena
bude stanovena dle znaleckého posudku
+ doprovodné náklady (např. znalecký
posudek). Od pozemku bude oddělena část
zasahující do komunikace.
schválila uzavření Podnájemní smlouvy
mezi Spolkem Motoclub F Chabařovice
a SPEEDWAYCLUB v AČR v předloženém
znění.
Věra Krepindlová

Na viděnou
V měsíci dubnu jste si mohli na vývěsných
plochách po celém městě všimnout
plakátů s QR kódy. Tuto akci pro občany
měst připravili hudební nadšenci ze
Symfonického orchestru Police Symphony
Orchestra (PSO) z Police nad Metují, kteří
od dubna oživili výlepové plochy měst
a obcí speciálními plakáty.
Přiložením chytrého telefonu ke QR kódu
jste si mohli zpříjemnit procházky městem
v době, kdy jsou nám přímé kulturní zážitky
zapovězeny. Deset plakátů ukrývalo deset
kulturních zážitků ve formě koncertů,
symfonií, tance i zpěvu. Doufejme, že
do budoucna už nebude těchto projektů
potřeba, ale na druhou stranu můžeme být
rádi, že omezení přišlo v době, kdy máme
takové technické možnosti a “vychytávky”.
Vzhledem k současné situaci jako kulturní
komise nemůžeme na 100 % žádnou kulturní
akci slíbit.
Pokud to situace dovolí, tak by připadaly
v úvahu např. letní kino a letní párty
na koupališti. O termínech akcí, které bude
možné uskutečnit, budete včas informováni
prostřednictvím
plakátovacích
ploch,
rozhlasu, i webových stránek města.
Držím všem palce a přeji hlavně zdraví.
za kulturní komisi Jitka Chládková
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Není kovář jako kovář, proč vznikla
petice
Za starého kováře v Bednářské ulici
v Chabařovicích bylo vše v normě.
Provozovnu uzavřel odpoledne a soboty
a neděle nepracoval. Hluk se snažil
eliminovat a komunikoval se sousedy.
Provozovnu před cca 3 lety převzal mladý
kovář po vyučení. První rok se zaučoval se
starým kovářem a také bylo vše v normě.
Pak ale začal pracovat sám. Na webové
stránky si ke kovařině přidal i zámečnictví
(svařované konstrukce, kovové výrobky
takřka jakéhokoliv druhu atd.). A pak to
začalo.
Práce do 21 hodin včetně víkendů a svátků.
Nebylo to jen někdy, ale nebojím se napsat,
že to bylo každý týden jak přes kopírák, vše
máme podložené. To už nebyla kovárna, ale
kovovýroba. Buchar, flexa, kladivo, hlasitá
muzika, kouř atd. Co šlo, dělal venku nebo
měl otevřená vrata, podle jeho slov nechtěl,
aby se v kovárně prášilo. To chápeme, když
v provozovně není odsávání. Tohle vše se
děje jen pár metrů od našich domů.
Někdo seděl doma a skřípal zuby. Někdo
chtěl dát podnět hygieně, hasičům, že není
v provozovně přívod vody, toalety, hluk,
kouř atd. Osobně mi řekl, že se mnou se bavit
nebude a přestal i zdravit, ale pokřikovat

na mě „smradlavej čokle“ to kováři jde.
Další soused za kovářem šel vícekrát a jak
to dopadlo?

po zamítnutí kovář své chování a postoje
nijak nezměnil a město mu dalo výpověď
z nájmu.

Kováře to přestalo bavit a jen oznámil, že
do 22 hod si může dělat, co chce, nebo ať
si soused hudbu pustí taky. Nechtěl žádnou
dohodu a nikdo ho nezajímal. Tak to byl
první rok jeho práce v kovárně.

Motto: „ Každý má právo na svůj názor, ale
na lež nikoliv.“

Pak požádal o koupi pozemku město a chtěl
přikoupit další pozemek, kde, jak řekl, chce
postavit plechovou halu (někdo teď tvrdí, že
tam chce mít zahrádku…). Jak by to dopadlo?
Nabere si zaměstnance a bude tady fabrika?
To vše v městské památkové zóně.
Naše představa, že by nájemce od obce
za těchto podmínek pozemek v budoucnosti
koupil, tato prodala, aniž by znala uvedené
problémy, na které jsme upozornili v petici, je
pro nás víc, než děsivá. Proto vznikla PETICE.
Petice byla proti prodeji pozemku kováři,
a ne na ukončení činnosti v provozovně, jak
se někde píše. Petici podepsali lidé, kteří
žijí na šesti sousedících pozemcích.
Několik zastupitelů a radních si bylo
provozovnu poslechnout a prodej se
jednoznačně zamítnul. Několik měsíců

Je nám to velmi líto, ale když jsme my,
petenti, trpělivě sledovali tu smršť lží,
dezinformací,
přehršle
emocí,
naše
jména „pověšená“ tu na červené, nebo
na růžové „fejsbůkové“ tapetě jako jména
„likvidátorů kovárny“, pouze jedné, hodně
emotivně naladěné strany, nemůžeme
s naší docházející trpělivostí jinak, než
podat několik trestních oznámení dle § 184
trestního zákoníku.
Je nám rovněž líto FB přispěvatelů, tady si
troufneme přidat trochu jízlivosti… aniž by
někteří z nich možná věděli, kde se vůbec
kovárna nachází, natož za jakých podmínek
je provozována. Naším záměrem nebylo
zlikvidovat kovárnu, jak „zlí fejsbůkoví
jazykové“ tvrdí, ale donutit nového nájemce,
který se tam oproti předchozímu „rozpažil“
víc, než bylo únosné, aby respektoval to, že
kovárna se nachází v obytné zóně.
Miroslav Průša

Co nového se událo v MŠ?
V prvních jarních měsících tohoto roku
postihlo i naši mateřskou školu nutné
uzavření na základě vládního nařízení
v souvislosti s opatřeními stále se nelepšící
pandemické situace ohledně Covidu- 19.
MŠ byla pro pobyt dětí uzavřena v době
1. 3. – 11. 4. 2021, avšak kolektiv školky
v žádném případě nezahálel, poděkování
platí i provozním zaměstnancům, kteří
společně s pedagogy důkladně dezinfikovali
a udržovali v čistotě všechny prostory
MŠ. Pedagogové se navíc dále vzdělávali
formou on-line školení, vybírali a vyráběli
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pedagogické
materiály,
zhotovovali
pomůcky pro výuku dětí a další.
Od 12. 4. 2021 se MŠ otevřela pouze
v omezeném provozu pro předškoláky a děti
rodičů vybraných profesí. Věříme, že v době
vydání článku už „pojedeme“ v běžném
provozu a vzdělávání v MŠ se už budou
moci zúčastnit všechny děti, které jsou zde
přihlášeny. Na tento okamžik se těšíme.
Předškoláci plnili distanční vzdělávání,
které jim zadávala paní ředitelka. V zasílání
těchto materiálů pokračujeme i po otevření
MŠ, i když to není naší povinností, ale
chceme vyjít vstříc předškolákům, kteří
se z důvodu pandemie obávají zúčastnit
výuky prezenčně. Tyto úkoly jsou pro ně
dobrovolné.
V rámci nabídky se rodiče a jejich děti
zapojili i do mezigeneračního tvoření
a vyráběli postavy z pohádek „Dášeňka, čili
život štěněte“ a „Malá čarodějnice“ v rámci
projektu „Pohádkový rok“. Vybarvovali,
stříhali a lepili také kytičky a další jarní
motivy pro radost babičkám a dědečkům
z domovů pro seniory v Chabařovicích.

Na tomto místě se patří poděkovat všem
rodičům, kteří se ze své vlastní iniciativy
do této akce zapojili. Až nám to situace
dovolí, rádi výrobky předáme.
Před otevřením MŠ paní učitelky, společně
s paní ředitelkou, obvolávaly rodiče dětí
a sdělovaly informace, jaké děti a proč
budou moci do MŠ 12. 4. nastoupit a další
potřebné informace, které jsou dostupné
na internetových stránkách MŠ.
Snažili jsme se pro děti připravit i venkovní
aktivity. Tak jako na podzim jsme vytvořili
„Putování za skřítkem Podzimníčkem“,
měla paní ředitelka připraveno plnění
úkolů při „Putování za vílou Jarněnkou“
a
„Čarodějnické
putování“
směrem
k jezeru Milada. Jedna z asistentek, paní
Pavla, přišla s obdobnými aktivitami.
Jelikož paní ředitelka vítá aktivitu svých
zaměstnanců, která kladně prezentuje naší
MŠ na veřejnosti, upozadila své návrhy
a upřednostnila aktivitu paní asistentky
před svými připravenými a původně
zamýšlenými akcemi vzhledem k tomu, že
by většina úkolů byla podobná. A navíc, není
všem jarům konec.

Tak se na plotě zahrady MŠ objevily úkoly
pro všechny děti s velikonoční a jarní
tématikou s názvem „Velikonoce na plotě“.
Vzhledem k tomu, že jsme rodičům a jejich
dětem nemohli popřát k Velikonocům
osobně, zanechali jsme jim za celý kolektiv
MŠ přání na brance zahrady.
V pondělí 26. 4. 2021 mohl ten, kdo šel
dopoledne cyklostezkou k jezeru Milada,
zahlédnout dvě paní asistentky z MŠ, které
měly za úkol připravit další akci s názvem
„Čarodějnické putování“ k jezeru Milada
tak, aby byla přístupná i pro ostatní děti
z Chabařovic, případně Roudníků. Akci
jsme připravili i vzhledem k tomu, že letos
nemůže být kvůli pandemii uspořádán
„Čarodějnický průvod“ na koupališti.

pozorovat zvířátka v rámci prožitkového
učení lupou. Těšíme se na více sluníčka
a doufáme, že vše, co jsme si naplánovali,
budeme moci splnit a dělat si tak navzájem
radost.
Kolektiv pedagogických pracovnic
MŠ Chabařovice

„Máj, máj, máj, na housličky hraj, …“ zpívá
se ve známé dětské písničce, a proto děti už
zase s radostí svou vlastní recitují, zpívají,
hrají, tančí a sportují tak, aby ten poslední
krásný jarní měsíc přivítaly vesele. Nejprve
se však musí rozloučit s „aprílovým“ dubnem
a to již tradičně“ Čarodějnickým rejem“.
Jenom oprášené staré hadry a namazaná
košťata jim ale letos stačit nebudou,
protože si pro ně „Čarodějnický sněm“,
v čele s hlavní čarodějnicí (p. ředitelkou)
připravil plno úkolů, které budou muset
mladí adepti hlásící se do čarodějnického
řemesla splnit přímo v terénu tak, aby si
„čarodějnický průkaz“ zasloužili.
A protože máj je „lásky čas“, tak navíc
paní ředitelka přišla s další aktivitou
ke „Dni matek“, která se uskutečňuje
v lesoparku Friedrich s názvem „Láskovník“.
Za přípravu akce a výzdobu oken v MŠ
děkujeme šikovným p. asistentkám Evičce
a Kristě a p. uč. Elišce, která zde zastupuje
jednu p. uč., jež je v dlouhodobé pracovní
neschopnosti.
V první polovině května probíhá v MŠ zápis
dětí pro školní rok 2021 – 2022 v zákoně
daném termínu od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021
a stávající děti se budou připravovat
na oslavu Dne matek. Předškoláci ze třídy
Berušek budou mimo jiné vyrábět přáníčka
a dárečky nejen pro své vlastní maminky
a babičky, ale v rámci projektu „Mezi
námi“ doplňovat dárečky pro chabařovické
seniory.
Pokud to epidemiologická
situace dovolí, budou se předškoláci,
kteří po letních prázdninách odejdou
do přípravné a 1.třídy ZŠ fotografovat
na tablo a loučit se se školkou.
Věříme, že se to povede. Všechny paní
učitelky a asistentky už mají připravenou
jarní květinovou výzdobu a těší se, až poleví
přísná hygienická opatření a budou ji moci
v rámci možností použít.
I školní zahrádka, kterou si děti zatím pro
chladné počasí příliš neužily, dostane nový
kabát. Paní ředitelka už má nachystané
dřevěné ptačí budky a hmyzí domečky, které
děti umístí na stromy v zahradě MŠ, aby
mohly splnit svůj účel – sloužit jako domov
pro hmyz a ptactvo a zároveň rozvíjet u dětí
kladný vztah k přírodě. Děti budou moci
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Chabařovická vlastivěda (6)
Tramvajová trať Chabařovice – Ústí nad Labem
Tramvajový provoz v Ústí nad Labem měl
svou premiéru již za dob Rakouska-Uherska,
a to od 1. července 1899. K napojení
Chabařovic došlo o více jak dvě desetiletí
později.
Dne 17. dubna 1923 bylo vydáno povolení
k zahájení technických přípravných prací
pro trať z Chabařovic do Ústí nad Labem.
Chabařovické zastupitelstvo se stavbou
zabývalo mimo jiné na zasedání 2. května
1927. Po dokončení projektové dokumentace
se 14. února 1929 sešla inspekční komise
a dne 14. května roku 1929 následoval
souhlas zastupitelů města Chabařovice se
stavbou trati.
Stavba probíhala velmi rychle. Za půl
roku bylo hotovo. Trať byla slavnostně
otevřena dne 9. listopadu 1929. Slavnostní
řeč měl v ten den ústecký místostarosta
za německou sociální demokracii Leopold
Pölzl, který byl současně předsedou
správní rady Ústeckého elektrifikačního
závodu
(Aussiger
Elektrizitätswerke).
Byl to ten Pölzl, který se zasloužil také
o stavbu Benešova mostu a masivní
výstavbu komunálních bytů v Ústí, snažil se
o porozumění mezi Čechy a Němci, vyzýval
ke sbírce na obranu republiky a po obsazení
Sudet Říší byl lynčován a zatčen.
Po zahajovací jízdě tramvají veřejně
ve svém proslovu poděkoval lidem, kteří
se o stavbu zasloužili. Zmínil především
ředitele
Ústeckého
elektrifikačního
závodu Ing. Pietschmanna, okresního
hejtmana Dr. Šebestu, poslance Krebse
a Grünznera, stejně jako zastupitele obcí
Ústí, Chabařovice, Předlice a Hrbovice, přes
které trať vedla.
Odpoledne v 16 hodin byl zahájen pravidelný
provoz. Tramvaj číslo 7 z Chabařovic do Ústí
a zpět jezdila každých třicet minut. Tím se
splnilo dlouholeté přání mnoha občanů
obce, což ve své řeči zdůraznil také starosta
Chabařovic pan Fleißner. Díky elektrické
tramvajové trati se významně změnil
celkový obraz města, dráha měla pozitivní
vliv na jeho rozvoj.
V mírových dobách za první republiky
jezdila první tramvaj do Ústí ve
4:30 hod. ráno, poslední 30 minut
po půlnoci. Za druhé světové války byl
interval z úsporných důvodů prodloužen na
75 minut. Jelikož sám nejsem pamětníkem,
tak pár slov o tramvajích z úst mého
otce Petra narozeného a bydlícího
v Chabařovicích od roku 1953:
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„Cesta tramvají číslo 7 z Chabařovic
do Ústí trvala 30 minut. Točna

tramvaje byla u evangelického kostela.
V Chabařovicích projížděla tramvaj většinou
mimo dnešní vozovku. Zastávky byly
u evangelického kostela, Staré radnice
a v Ústecké ulici. V Hrbovicích tramvaj
sjížděla po staré silnici z kopečku a míjela
v těsné blízkosti zdi starého hostince.
V Předlicích byla vozovna. Kolem Chemičky
vedla dvoukolejná trať v prostředku dnešní
silnice. Dále pokračovala tramvaj na hlavní
nádraží v Ústí nad Labem, přes Benešův
most až ke střekovskému nádraží, kde jízda
končila. Tramvaj zpravidla jezdila s vlečkou.
Trať byla většinu trasy jednokolejná, prostor
pro vyhýbání byl v Chabařovicích u kina
a také na začátku Hrbovic. Cena jízdenky pro
děti byla 60 haléřů, dala se koupit u průvodčí,
která jízdenky také cvakala. Řidič v těchto
starých tramvajích musel celou dobu jízdy
stát. Jelikož se dveře nikdy nezavíraly, dalo
se nastoupit a vystoupit i za jízdy. Sedělo

se zády k oknům na dřevěných lavicích,
chodbička byla uprostřed.“
Až do začátku druhé světové války se
tramvajová síť na Ústecku dále rozšiřovala.
Při pohledu na plánek tratí z roku 1939
je patrné, že tramvají šlo, samozřejmě
s přestupy, cestovat z Chabařovic na Telnici,
odtamtud pak až do Neštěmic, z Neštěmic
na Střekov, ze Střekova do Vaňova
a z Vaňova zase zpět do Chabařovic s malou
odbočkou na Trmice.
Po nástupu komunistů k moci se přestalo
do tramvajových tratí a údržby tramvají
investovat,
trati
postupně
přestaly
vyhovovat kvůli zanedbanému technickému
stavu. Pověst tramvajové dopravy možná
pošramotila i nehoda přeplněné tramvaje
jedoucí dne 13. července 1947 z Telnice,
která si vyžádala 30 lidských životů.

(9. 11. 1929 - 31. 3. 1964)
Do tramvaje totiž nastoupilo 140 pasažérů
místo povolených 88. Tato trať byla zrušena
v roce 1955. Na komunikacích v okresu, které
byly v přestavbě, neměly úzkorozchodné
tramvaje již své místo. Od konce srpna 1963
jezdila tramvaj do Chabařovic již jen v době
nočního provozu, na konci března 1964
byl provoz tramvaje do Chabařovic zrušen
úplně. Jen o něco déle fungovala ještě
tramvajová doprava v Ústí. Byla postupně
rušena v letech 1968 až 1970.

Každý mi dá asi za pravdu, že zrušení
tramvajových tratí byla obrovská chyba.
Byl to nejen technicky vyspělý, ale také
ekologický způsob dopravy. A ta romantika…
Na skvělou dopravní obslužnost z dob první
republiky můžeme dnes bohužel již jen
nostalgicky vzpomínat pohledem na staré
pohlednice.
Karel Prošek
Zdroj:
Heimatkunde des Aussig-Karbitzer Bezirkes,
rok 1929, str. 192
Pamětní kniha města Chabařovice III
(Gedenkbuch III)
https://ustecky.denik.cz/zpravy_
region/20091214_zanikle_usti_tramvaje.
html

Mezigenerační setkávání
funguje i na dálku
Dnes, 30. 4. 2021, těsně před uzávěrkou
Chabařovických novin, nás v MŠ navštívila
paní Eliška Reisingerová z o.p.s. „Mezi námi“
a k našemu velikému a milému překvapení
nám předala barevná velikonoční přáníčka
(dříve nemohlo k předání dojít vzhledem
ke covidu a uzavření MŠ), dále pak vyrobené
a vybarvené čarodějnice z projektu
„Pohádkový rok“. Všechny tyto předměty
vytvořili senioři z Domova pokojného stáří
sv. Ludmily v Chabařovicích.

Senioři nám udělali velkou radost! Moc jim
za dárečky děkujeme!
Na oplátku jim od nás p. Reisingerová předá
dárečky ke Dni matek.
V této době se nemůžeme setkat osobně,
a tak se těšíme alespoň na naplánované
mezigenerační on-line setkání.
Dagmar Vadkertiová
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Pokračujeme systematicky, na chaos
není čas ani dost peněz
Město Chabařovice má přijatý koncepční
dokument
Program
rozvoje
města
Chabařovice 2017-2022, který byl schválen
zastupitelstvem města (ZM) v únoru roku 2017.
Jedná se o základní plánovací dokument,
kde město shrnuje to, kdo jsme, kde jsme,
a i vytváří představu o tom, kam by vývoj
našeho města měl směřovat v následujících
letech. Zajištění řízení a naplňování tohoto
koncepčního dokumentu je agendou rady
města a zastupitelstva města, na jeho
úspěšné realizaci se však svou měrou podílí
všichni občané, jejich spolky a sdružení,
stejně tak i podnikatelské subjekty ve městě.
Naplňování stanovené vize a cílů je
průběžně sledováno a vyhodnocováno,
a to s periodicitou jednou ročně. Na svém
posledním jednání dne 27. dubna 2021 tak
ZM schválila již 4. vyhodnocení. Kompletní
podklady jsou k dispozici na webu města
v záložce Město a samospráva v sekci Rozvoj
města, kde kromě Programu rozvoje města
najdete všechna vyhodnocení po jednotlivých
letech. K dispozici je rovněž strategický
a plánovací dokument Koncepce sportu
a Plán prioritních projektů.
Pro mnohé dotační tituly jsou schválené
strategické dokumenty povinnou součástí
a podmínkou k získání dotace. Ve zkrácené
podobě tak přinášíme přehled rozvojových
cílů, spolu s komentářem tam, kde došlo
během roku 2020 k aktivitám, posunu, či
dílčímu plnění:

1. Město a jeho fungování
ad cíl 1:
Chabařovice jako klidné,
bezpečné a přátelské město pro své
občany a návštěvníky
zajištění bezpečnosti MP a PČR
v případě krizových situací spolupráce
s JSDH Chabařovice
zavedení kamerového systému
připraven koncept kamerového systému
zkvalitnění
služeb
samosprávy a školství

státní

správy,

nové webové stránky
zaveden odběr novinek
elektronizace MěÚ (usneseni.cz, online
jednání)
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příprava
projektu
tří
elektronických úředních desek
pořízení el. nástroje EZAK pro

posílení
zakázek

transparentnosti

veřejných

vzdělávání úředníků (zákon č. 320/2002
Sb.) - systém školení v aplikaci Rentel
vydání organizačního řádu – systém
agend, odpovědností, zastupitelnosti
pravidelná komunikace v rámci porad
vznik nové pozice - projektový manažer
komunikace úřadu s občany - vystavení
předpisu plateb
bytový a nebytový fond – převod k hlavní
činnosti města
vznik pracovních skupin k příslušným
agendám (zapojení zastupitelů)
získání druhé dotace na realizaci
projektu “Zdokonalení infrastruktury
školy“ (IROP) – zasíťování školy a učebna
dílen
vybavení ZŠ pro online výuku
ad cíl 2:
řádná správa

Majetek města a jeho

rekonstrukce a opravy školních budov
a hřišť
projekt EPC – výměna kotlů a osvětlení
u obou školních budov a sportovní haly
příprava venkovní učebny MŠ
studie rekonstrukce tělocvičny v ZŠ
zajištění bezbariérového přístupu do
školní budovy Husovo nám. 17
rekonstrukce PORS a starého zdravotního
střediska na byty
hotová PD na rekonstrukci bytů ve
zdravotním středisu
rekonstrukce mlýna na víceúčelový areál
pro podnikatele, kulturu a oddych
zahájena rekonstrukce
rekonstrukce sportovních areálů

ad cíl 3:
Kulturní a společenské
centrum s regionálním přesahem
podpora zážitkových lokalit a aktivit
sportovní seriál Milada tour (zimní běh,
letní běh, cyklozávody)

2. Životní prostředí a kvalita
života
ad cíl 1:
Využití a rozvoj klidových
a rekreačních částí Chabařovic
využívání potenciálu jezera Milada
hotová výstavba asfaltové komunikace
pro IZS prostřednictvím PKÚ
hotové inženýrské sítě
probíhá mezinárodní architektonickourbanistická studie využití jezera
zřízeny altány a cykloboxy (DSO Jezero
Milada)
ad cíl 3:
a ekologie

Životní

prostředí

důsledné třídění odpadů (papír, plast,
sklo, bio, komunál) a snížení produkce
komunálního odpadu
průběžná motivace občanů ke snižování
komunálního odpadu
poskytnutí kompostéru a
štěpkování dřeva občanům

možnosti

získání druhé dotace na 55 kompostérů

3. Dostupnost infrastruktury
a veřejných i soukromých
služeb
ad cíl 1:
Dopravní infrastruktura
vč. veřejného osvětlení a veřejná doprava
ve městě

hřiště

rekonstrukce a opravy komunikací
v návaznosti na rekonstrukce inženýrských
sítí

hotová PD odkanalizování Motoareálu
(zákonná povinnost)

dokončeno SP na rekonstrukci části
Husovo nám. a Nám. 9. května

připravená PD zázemí Motoareálu

koordinace rekonstrukce náměstí s SVS,
SUS, městem

připravená
U Křížku

PD

asfaltového

v přípravě malá architektonická soutěž k
řešení centra Roudníků
péče o bytový fond
průběžná výměna plynových kotlů

rekonstrukce a opravy komunikací
připravena rekonstrukce komunikace MK
5-7 v Roudníkách

rekonstrukce veřejného osvětlení
projekt EPC
rekonstrukce náměstí – osvětlení
ad cíl 2:
Obchody a služby ve
městě, vč. veřejných služeb (zdravotnictví
a další)
zajištění péče
a zubního lékaře

obvodního,

dětského

zajištěno testování zaměstnanců MěÚ
(Covid-19)
koordinace
lékařem

očkování

s

praktickým
Jiří Hladík

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.

Modlanský potok v Roudníkách –
bude řešeno v rámci územního řešení
od Státního pozemkového úřadu,
čekáme na projednání s veřejností

4.

Roudníky – náves, Sportovně –
rekreační areál Roudníky – učiněna
objednávka na urbanistickou studii,
předány podkladové materiály

5.

Náměstí Chabařovice - 2. část –
podepsána smlouva na dodání studie

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.

7.

8.

9.

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
Mateřská škola – učebna v přírodě
Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ – dotace
od MF (zřejmě 2022), nutné začít
připravovat projekt, žádost musí
obsahovat PD a výsledek výběrového
řízení. Nutné vybrat projektanta –
zajistí OMaR (nejdříve požádáme
o cenovou nabídku na studii). Studie
předána.
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

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

14. Kompostéry

Komunikace v Roudníkách MK 5–7
(2,5 mil. Kč bez DPH) – zapracováno
do rozpočtu financování, budeme řešit
z vlastních zdrojů, zahájení výběrového
řízení na zhotovitele v 05/2021,
pravděpodobně realizace 08-09/2021

15.

EPC – PORSENNA – konec 05/2021

nebudeme se hlásit. BUDEME ŘEŠIT
06/2021.

2. kolo jednání o nabídkách

– čekáme na dodání
kompostérů, následně bude probíhat
distribuce mezi občany, kteří ve
2. etapě požádali. Termín na ukončení
projektu do 31.8.2021.
Kamerový systém – předán zpracovaný
projekt, dalším krokem je zpracování
PD, nutné oslovit projektanta, který
předloží cenovou nabídku. Soutěž
– Kamerové zabezpečení v obci –

16. Asfaltové

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

17.

Plán rozvoje města na roky 2023–2030
– zpracování od UJEP Přírodovědecká
fakulta – běží příprava, distribuovat
dotazníky mezi občany.

18. Cvičební

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

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.

20. Hřbitov

– kolumbária (111 ks),
podepsána smlouva na dodání,
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.

23. Hasičské auto + 2x vrata + nový povrch
v areálu hasičské zbrojnice
– v řešení, podána žádost
o dotaci.
Věra Krepindlová
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Jaký je obraz Chabařovic v médiích?
V tomto roce je zpracováván nový Rozvojový
plán Chabařovic na léta 2022−2027, který
ve spolupráci s městským úřadem připravují
výzkumníci a studenti Katedry geografie
z Přírodovědecké fakulty Univerzity. J.
E. Purkyně v Ústí nad Labem. Součástí
přípravných prací byl také průzkum
mediálního obrazu obce v regionálním
i státním tisku.
Celkem jsme našli více než šest set článků
publikovaných v posledních letech v denících
všech okresů v Ústeckém kraji. Téměř
polovina z článků spojovala Chabařovicko
se sportovními aktivitami, další čtvrtina

článků pak zmiňovala rekreaci, blízkost
jezera Milada a také kulturní akce. Celkové
vyznění článků je veskrze kladné a odpovídá
snaze představovat Chabařovicko jako
místo mnoha sportovních příležitostí.
Podobně vyznělo i zhruba dvě stě padesát
článků z regionálních deníků vydávaných
mimo Ústecký kraj. V necelé stovce článků
nalezených ve státních denících pak
byla tato témata zastoupena také. Jejich
význam byl však mírně snížen častými
zmínkami o výstavbě vysokorychlostní
železnice, která má v budoucnu vést okolím
Chabařovic, a také zprávami o dopravní
situaci včetně nehodovosti na páteřních
komunikacích kraje.

Lochočice očima rodáka
Na svět jsem přišel pět let po ukončení
2. světové války, v květnu 1950. Rodištěm
mi byla nevelká víska Lochočice, která stála
asi čtyři kilometry od Chabařovic a dva
nad Tuchomyšlem v okrese Ústí nad labem.
Historici uvádí, že vznikly v 11. století.
Nejvýznamnější památkou v obci byla
kaple Nalezení sv. Kříže z roku 1862, kde se
ještě v šedesátých letech minulého století
věřící scházeli v neděli na pravidelných
bohoslužbách. Vandaly byla zničena 1970.
Objekty stály kolem návsi, převážně se
jednalo o selská stavení a hrázné domky.
Na začátku obce, při příchodu od Otovic, se
nacházelo několik vilek.
Jako většina dětí předškolního věku i já
jsem vyrůstal v péči matky. Pro mě
to znamenalo od jara do podzimu
pohyb v přírodě, konkrétně na poli,
lukách či v lese. Tak jako většina
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obyvatel, tak i matka pracovala v JZD a děti
nebylo kam dát. Jesle nebo školka chyběly.
Pro děti to znamenalo volnost a tehdy
i pohyb na čerstvém vzduchu.
Zvláštní pozornost v padesátých letech
minulého století byla věnována místnímu
školství.
Lochočické
děti
docházely
pěšky dva kilometry do vzdálené obecní
školy, do Tuchomyšle. Až se zavedením
autobusového spojení ČSAD v roce 1961
začaly dojíždět do školy v Řehlovicích
a Trmicích. Nový dopravní spoj občanům
ulehčil a umožnil například častější
návštěvy lékařů dětského střediska, zubní
a zdravotní ordinace v Chabařovicích. Využili
jej i při nákupech, neboť v místě, kde žili, byl
malý krámek Jednoty. Zde mohli provést
nákupy základních potravin, pití a některé
drobnosti a potřeby pro domácnost. A tak
se jezdilo nakupovat do Vyklic, Chabařovic

A jak vidíte Chabařovice Vy?
Pro účely přípravy návrhové části
rozvojového plánu proběhne v květnu
dotazníkové
šetření
mezi
obyvateli.
Zajímat nás bude, čeho si v Chabařovicích
a Roudníkách ceníte, co Vám zde chybí
a také, jak by podle Vás měly tyto obce
vypadat v budoucnu a jak byste se do jejich
rozvoje chtěli zapojit. Ptát se budeme
dospělých i dětí a vaše odpovědi pomohou
nasměřovat rozvoj kvality života v obci
v nadcházejícím období.
Pavel Raška

a Ústí nad Labem. Za zmínku stojí, že až
do uvedeného roku do Lochočic nevedl
žádný dopravní spoj. Na vlak se chodilo
do Tuchomyšle a do Vyklic na Chabařovické
nádraží. Autobus měli k dispozici ze zastávky
na Krajčence nad obcí Otovice. Autobusem
bylo možné dojíždět jak do Ústí nad Labem,
tak i do Teplic.
V dětství jsme oproti dospělým problémy
tolik nevnímali. Jediným místem, kde
se občané scházeli, byl místní hostinec
s tanečním sálem, kde se uskutečňovaly
taneční zábavy, plesy a konaly se různé
oslavy. Například MDŽ, dožínky, poslední
léče a podobně. Lokál nahrazoval kino,
neboť se tu promítaly i filmy. A to až
do doby zahájení televizního vysílání.
Antény na střechách obydlí rostly jak houby
po dešti. A to byl konec kina. Lidé využili
domácího pohodlí při sledování televize.
Sportovní hřiště nahrazoval vyčleněný
plac na louce, kde se hrál fotbal. Branky
byly dřevěné ze smrkové kulatiny. Některá
klání mezi mladou generací a staršími pány
se odehrávala přímo na návsi a svatyně,
do kterých padaly góly, byly namalovány
vápnem na vratech statků. Pokud byl silný
mráz, hrál se hokej na obecním rybníce
vedle návsi.

Nelze opomenout ani činnost zájmových
organizací a složek. Svou významnou roli
sehrávali členové Svazu dobrovolných
hasičů. Aktivní byly Myslivecké sdružení,
organizace Svazu žen i Svazu chovatelů
drobného zvířectva. Brigádnické činnosti
se zúčastňovali i rybáři, organizované ČRS.
Pořádali zmiňované akce v hostinci, ale
jejich zásluhou se udržovaly tradice. Stavění
a kácení máje, děti procházely po vesnici
s velikonočním řehtáním. K tomu byly děti
vybaveny trakaři, klapači a řehtačkami.
Těm největším se říkalo kocour. Kopec
Jedovina byl poutním místem kde se
u kapličky scházeli návštěvníci z okolních
vesnic. Tři sezóny reprezentovali Lochočice
hráči založeného oddílu kopané. Pro
nedostatek hráčů oddíl musel zanechati
činnosti. Silnou konkurencí mu byly
mužstva tělovýchovných jednot Roudníky,
Tuchomyšl, Vyklice a Suchá na Teplicku.
Co se týče pracovních podmínek většina lidí
nacházela stálé zaměstnání v zemědělství.
Zbytek dojížděl za prací do okolních měst
a vesnic. Uplatnění našli v Chabařovické
ocelárně, na dolech Milada, Prokop
a Kateřina. Dalším faktorem, který se
podepsal na růstu obce, byl nedostatek
bytů. To vše se začalo negativně projevovat
od šedesátých let počátkem začínající
stagnace. Mladí lidé a nově založené
rodiny se stěhovali za lepšími podmínkami.
Naopak zcela přestalo fungovat osidlování.
K dlouhodobě opuštěným domům přibývaly
další.
Postupně
Lochočice
ztrácely

svůj význam. Nic na situaci nezměnily
nákupy volných domů, které pak sloužily
k rekreačním účelům. Ke zhoršení stavu
přispělo především vyhlášení záměru
výstavby povrchového lomu Chabařovice.
Plánovaná výstavba a spojená likvidace
výrazně ovlivnily další život obyvatel. Život
se pak zastavil v roce 1972 po vyhlášení
stavební uzávěry. To byl poslední hřebíček
do rakve. Došlo tak ke zhoršení životních
podmínek. V obci nebyl obchod. Zásobování
jedenkrát za týden zajišťovaly pojízdné
prodejny potravin a maso-uzeniny. Bydlící
měli k dispozici obecní telefon v budově
MNV, anebo v domě, ve kterém žili Pavelkovi
a Sýkorovi. Funkční nadále zůstával pouze
hostinec.
K další změně došlo od 1.10.1975, kdy
byly předány veškeré administrativní
dokumenty, plány, fakturace, matrika a další
písemnosti MNV, který k tomuto datu zanikl.
Od tohoto dne Lochočice byla spravována
MNV se sídlem v Řehlovicích. Obec se
pomalu vylidňovala a blížil se neodvratně
její konec. K rozboření stávajících
domů a objektů pak došlo v letech
1976–1977. Patnáct rodin se přestěhovalo
do panelových domů v Chlumci. Někteří
zvolili nové bydlení na sídlištích v Krásném
Březně a na Severní Terase. Ti, kteří zůstali
věrni zemědělství, dostali rodinné domy
Na Lánech u Řehlovic. Došlo i na nákupy
domů, a našli se odvážlivci, kteří sami
postavili pro své rodiny nové domy.
Nebylo pro mne lehké se ve vzpomínkách
po 25 letech vracet do míst, kde jsem
s rodiči, prarodiči, příbuznými, vlastní
rodinou, kamarády a spoluobčany žil
dvacet šest let. Pokud budu ještě osloven
a vyzván, a bude mi umožněno sdělit další
fakta a skutečnosti k zaniklé obci, jsem tak
ochoten učinit.
Milan Louda

Foto: Fotografie z archivu Jaroslava Hrona z Mostu
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V Chabařovicích žije bezesporu mnoho
…a já bych Vám chtěl představit svého
souseda, kterému jsem se v jeho dětských
letech vyhýbal autem, když si zmuchlal
bundu a mikinu, udělal z nich branku,
a čutal si na ulici s míčem. Od té doby ale
pár let uběhlo, a z Jirky je šikovný student
a skromný člověk. Rád bych Vám ho
představil, abyste věděli, že je možné pílí
a nadáním sebevědomě vykročit a udělat
díru do světa.

Tak jsem si řekl, proč ne, kresba
a modelování mě bavila, představivost jsem
měl a chtěl jsem se věnovat historickým
budovám, protože jsem celý život inklinoval
k četbě historie. Kdyby mi někdo řekl, že
budu studovat na ČVUT a přežiju všechny
zkoušky z matematiky, taky bych řekl,
že s prominutím blázní. Ale opak se stal
pravdou, všechny humanitní a sociologické
poznatky jsem tak nějak zahodil a vydal
se naprosto do neznámé řeky. První rok
jsem se dost trápil, technika, matematika,
stavební vzdělání jsem měl nulové a bylo to
dost utrpení. Natož když posloucháte, jak
na architektuře nemají lidi z gymnazia co
dělat. Nějak jsem to překonal a v druháku
mě zaujala ekologická „zelená“ architektura
a posléze pasivní domy, a tak jsem se nějak
našel v tom, co chci dělat, takové své pojetí
architektury. V rámci životních okolností
jsem dostal nový náboj a řekl si, že nechci
studovat vysokou školu, sbírat známky, ale
že chci studovat architekturu jako takovou.

studentům předal to co moji učitelé předali
mě, a k tomu vlastní poznatky. Pak se mi
naskytla možnost stáže ve světoznámé
architektonické kanceláři Dietrich und
Untertrifaller, ale uvidím no, asi by to byl
splněný sen, ale moje jazykové schopnosti
se zhoršily, tak z toho mám z toho trochu
strach. Už je na to možná pozdě a o šanci
jsem se připravil, protože mám práce až až.
Pan architekt Synek mi však jednou řekl, že
architekt by se svými znalostmi měl vrátit
jednou pomoct rodné hroudě.

Úplnou náhodou jsem doma nedávno našel
diplom za první místo ve výtvarné soutěži
„Město budoucnosti“ z roku 2008. To jsem
snad ani nevěděl, že nějaké ČVUT existuje,
tak je to víc úsměvné.

Jirka se sice směje, ale mně už
v hlavě vrtá červík, jak ho pro
město „zneužít“. A na čem teď
aktuálně děláš?

Máš už jistě nějaké plány a cíle
do budoucna?
Jirko, začněme s představením,
a co vlastně aktuálně děláš?
Dobrý den, jmenuji se Jiří Petrželka a jsem
studentem architektury na ČVUT a začínající
architekt. V Chabařovicích žiji s rodiči
od roku 2006, ale vzhledem k tomu, že jsem
značnou část dětství strávil u prarodičů, tak
si tu připadám jak doma celý život. Mezi mé
záliby patři architektura, cestování, sport,
auta, a takhle bych mohl pokračovat dál.
Jen bohužel nemám na všechno čas, tak jak
bych si přál.

Proč sis si vybral architekturu
na ČVUT?
Abych řekl, tak vlastně ani pořádně nevím.
Na začátku maturitního ročníku jsem moc
nevěděl kam směřovat své další kroky.
Na osmiletém gymnaziu jsem to ani moc
neuvědomoval, ale ono to uteklo jako voda
a začal jsem si vyčítat, že jsem se mohl
rozhodnout jít na průmyslovku či tak, ale
asi to tak mělo být. Chtěl jsem se zabývat
automobilovým designem, ale v rámci
nabídky škol to nebylo moc proveditelné,
až mi jednou učitelka výtvarné
výchovy řekla, že bych se měl
věnovat architektuře.
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Plány a cíle určitě mám, ale jsem vlastně
otevřený
úplně
všem
možnostem
a příležitostem. V budoucnosti bych určitě
chtěl otevřít vlastní architektonickou
kancelář a dále se věnovat udržitelné
architektuře, zelenému urbanismu a řešení
post-industriálního dědictví. Chtěl bych
navrhovat architekturu lehce řečeno pro
lidi. Jako architekt má člověk ohromnou
schopnost
a
zároveň
zodpovědnost
vytvářet prostor, který ovlivní život většiny
z nás. Budeme ho vnímat, hodnotit, užívat
a je důležité se zamyslet nad svou prací tak,
aby vznikl hodnotný a bohatý prostor pro
život, neboť každá myšlenka a nakreslená
čára může mít ohromný dopad. Osobně to
vnímám tak, že chci navrhovat prostory
a stavby, které budou sloužit lidem jako
stavby pro vzdělání, kulturu, veřejná
prostranství, konverze staveb. Vím, že se
jedná o rozsáhle a ambiciózní projekty,
veřejné zakázky, ke kterým se člověk jen
tak nedostane, ale vidím v tom smysl
a ten přínos a pocit, že člověk navrhl něco,
co funguje a má smysl, mě naplňuje víc,
než vybírání „zlatých klik“ pro vybranou
klientelu. Ani to asi pořádně neumím.
Dále
jsem
dostal
nabídku
výuky
architektonické tvorby na ČVUT, což by
mohla být skvělá zkušenost a najednou
bych se objevil na druhé straně. Určitě
k celé alma máter mám co říct a rád bych

Momentálně
pracuji
na
diplomové
práci, kde navrhuji Vltavskou filharmonii
v Praze, se sálem pro více než 2000 lidí.
Objekty se snažím navrhnout v souladu
energeticky a ekologické architektury spolu
s variabilním programem využití, tak aby
stavba fungovala jako živý obraz města
a reagovala na městský život.
V profesním životě řeším čtyři rodinné domy,
každý v jiném městě. Zadání je různé a s tím
i různé problémy a potenciály na které
musí člověk reagovat. Zajímavostí je třeba
historický dům na Jungmanově náměstí
v Kutné hoře, který se bude rekonstruovat.
Nové pojetí stavby by mělo být souladu
s historickou tradicí, geniem loci daného
místa, ale zároveň splňovat potřeby
v 21. století.
Ještě mě čeká zapsání jedné mé vítězné
studentské práce do různých mezinárodních
soutěží. Jednou z nich je „New European
Bauhaus“ která se má zabývat udržitelnou
architekturou a přesně o tom je můj
studentský projekt, tak třeba budu mít
štěstí a v „Česku“ sepsané myšlenky budou
mít úspěch na mezinárodní scéně.
Dále si zakládám a sbírám vlastní
materiálovou laboratoř, protože si myslím,
že ve chvíli, kdy člověk dané materiály
a výrobky vidí a může si je osahat, tak je
začne vnímat zase trochu jinak než přes
fotografie z obrazovky. Aby toho nebylo
málo, tak mám plnou hlavu nápadů a vizí,

šikovných a nadaných lidí
které bych chtěl transformovat v jakýsi
manuál či konfigurátor, který ukáže
a představí možnosti, jak revitalizovat
panelové domy a sídliště. Začátek toho všeho
bude sociologický průzkum a participace
obyvatel tak, aby lidé začali koukat na tyto
stavby jinak než skrz prsty. Celé studium
v Praze jsem v nich bydlel. V neposlední
řadě pracuji v architektonickém ateliéru.
No, je toho teď opravdu hodně.

Asi každý máme v tom svém
oboru nějaké vzory, svého
guru, jak jsi na tom ty?
Mezi mé první vzory patřil Richard
Neutra, architekt, který dokázal ve svých
stavbách minimalizovat hranici mezi
interiérem a exteriérem a navrhnout
krásné, minimalistické a subtilní stavby,
které oplývají lehkostí i dnes. Dnes mezi
mé vzory patří bezpochyby dříve zmíněný
ateliér Dietrich und Untertrifaller, dále
pak hlavně skandinávská architektura, kde
momentálně vzniká skvělá architektura,
a právě i myšlenky udržitelné architektury
a urbanismu. No máme se od nich hodně
co učit. Mohl bych jmenovat konkrétně mé
oblíbené ALA Architects z Finska, Kjellander
+ Sjöberg a světové studio BIG (Bjarke Ingels
Group) určitě nemohu opomenout, neboť
jsem fascinován jejími návrhy, které jsou
naprosto dechberoucí.

Požádal jsem Jirku, aby
mi prozradil nějaké jeho
dosavadní úspěchy. Je to
skromný kluk, a já nevím, co
vypustit, tak ten výčet uvádím
raději celý:
1.místo, Výzva kreativní recyklace 2018,
návrh chillspot mobiliáře a následná
realizace v Curkkandl areálu v pražských
Modřanech.
1.místo, Budoucí využití jezera Milada
2018, spoluautor Tran Anh Tuan
1.místo, Český soběstačný dům 2019
1.místo,
Národní
kolo
soutěže
Multicomfort student Contest Paris 2020,
účast v mezinárodním finále, vyhodnocení
10.7.2021, spoluautor Kristýna Klůsová
1.místo, v reprezentativní soutěži Nadaní
studenti ČVUT a zisk stipendia
Cena za Český ekologicko energetický
studentský projekt za rok 2019, Český
soběstačný dům.
1.místo, ve Výtvarné soutěži, Město
budoucnosti 2008
Rozsáhlý

projekt

Udržitelné

čtvrti

v Paříži (MCSC 2020) - v mých očích velmi
ambiciózní projekt a třeba se mu poštěstí
získat nějaká ocenění. To nejcennější mi
však už dal, a sice to, co jsem se naučil.
Realizovaný workshop Oživ Miladu! 2019,
zvelebení břehů Milady
Návrh výstavní expozice Suzho EXPO 2020
v Číně, kvůli pandemické situaci zrušeno
Lesamáj 2018, Lesamáj 2019, návrh
a
realizace
uměleckých
instalací
a venkovního baru na akce studentského
majálesu v Dejvickém kampusu.
Workshop stavba slaměného domu
ve výzkumném ústavu UCEEB 2019
Absolvování a certifikace pro návrh
pasivních
domů
a
energetické
optimalizace stávajících budov

– v podobě přírodního biotopu a rekreační
komerce, tak abychom podpořili přírodní
vývoj místa a zároveň vytvořili zájem
a poptávku pro veřejnost.
Osobně si myslím, že veškeré realizace
a majetkové vztahy na jezeře musí zůstat
v podobě pronájmů a nájmů tak, aby bylo
zamezeno vniku soukromých rezidencí
u jezera, tak aby celé okolí zůstalo
kompletně otevřené veřejnosti a majetek
byl ve správě měst. Navržené zásahy tvořily
různé objekty rekreačního, sportovního
charakteru pro turisty, soustředění,
sportovce, tak aby docházelo k interakci
generací a místních i turistů.
Shodou náhod jsem při prezentaci projektu
řekl, že v zimě by cyklostezky kolem Milady
fungovaly jako stopy pro běžky a zátoka
hlavní pláže pro bruslení. Tehdy to porota
brala v roce 2018 s úsměvem, ale letos
jsem v zimě potkal mnoho lidí na běžkách
a musel jsem se smát, že došlo na má slova.
Dále jsme počítali s konverzí chabařovické
ocelárny, která jako objekt nabízí velký
potenciál a krásné výhledy do celé lokality.
Nezapomněli jsme na historický odkaz
místa, který je potřeba lidem připomenout
a dívat se na něj už jiným pohledem, já tu
dobu nezažil.
Například jsme uchopili starý katastrální
plán Vyklic, promítli ho do zatopení oblasti.
S tím, že vodní hladinu v místě kaple
svatého Jana Nepomuckého jsme umístili
plovoucí plošinu se schodištěm, které slouží
ke kotvení lodí, sezení a na vrchu instalace
se nachází drobný zvonek, který odkazuje
na místo kaple.

Bohužel není prostor se
věnovat všem soutěžím
a projektům… Leda
z toho udělat rozhovor
na pokračování. Nebo
speciální přílohu? To ještě
proberu s redakční radou. Teď
zkusme vybrat jen některé
„srdcovky“…
Tak určitě něco domácího…studentská
architektonická soutěž „Budoucí využití
jezera Milada 2018“, které jsem se zúčastnil
s kolegou Tran Anh Tuanem. Řešil se
celý prostor kolem jezera a my to pojali
velmi komplexně a vypracovali silnou
analýzu místa a celé místo zapojili do sítě
cyklostezek, vypracovali nové dopravní
řešení, a celý prostor rozdělili do dvou částí

Nyní je už vyhlášená profesionální
urbanistická soutěž, kde byly definovány
tak silné přihlašovací požadavky, že jsme
na to neměli kapacity. Když se ale člověk
podívá na zadání soutěže, tak se v něm
objevuje valná většina našich nápadů, takže
máme dobrý pocit, že jsme nejspíš dokázali
pozitivně ovlivnit významné místo v mém
bydlišti.

Očividně vidíš v Miladě a okolí
velký potenciál a zabýval ses
touto lokalitou i dále…
Na základě výhry v architektonické
soutěži jsme s kolegou Tran Anh Tuanem
jsme řekli, že máme zájem se případně
podílet na budoucím vývoji jezera Milada,
a tak se naskytla možnost organizování
studentského workshopu „Oživ Miladu!
2019“ na hlavní pláži, kde jsme
s pomocí PKŮ, obrovolného svazku
obcí, Nadace ČEZ a také všech
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škol z různých koutů republiky. Hlavně je
vidět, že veřejnost navržené prvky s radostí
a pokorou užívá. Myslím, že jsme udělali
skvělou věc a dokázali, že jde měnit svět
i „odspoda“.

zúčastněných a rodiny vytvořili dřevěné
instalace a prvky mobiliáře, které slouží
návštěvníkům jezera.
Jedná se o prvky pro sezení, stínící plochy,
převlékací kabinky a tzv. knihobudka.
Největší oblibě se dle očekávání těšil
tzv. Válec, jehož autorem je kolega Tran.
Dokonce jsem viděl na sociálních sítích
i snímek novomanželského páru před
naší instalací. Prvky vytváří rámy obrazů
do krajiny. Akce se konala na začátku léta
v roce 2019 za spoluúčasti našich kolegů,
a hlavně kamarádů, z různých vysokých

Ve výčtu cen mne zaujal
ten energeticky soběstačný
dům, věřím, že to samo je
téma na velkou prezentaci,
co na něm můžeš krátce
vypíchnout?
Cílem návrhu byl energeticky soběstačný
a prostorově šetrný dům, který s malou
zastavěnou plochu nabízí komfortní bydlení
s maximálním propojením se zahradou.
Objekt je navržen jako hybridní energeticky
soběstačný dům s téměř nulovou
potřebou tepla na vytápění. Celý objekt
funguje během 265 dní v roce s vlastní
vyrobenou elektrickou energií, díky vlastní
fotovoltaické elektrárně s bateriovým
úložištěm. V zimním období je domovní
síť dotována distribuční sítí či energií
z virtuálního úložiště. V letním období
vznikají v domovní síti přebytky vyrobené
elektřiny, která je využívána v podobě
(chytré) distribuční sítě, virtuálního úložiště
či pro nabíjení elektromobilu. Vodní
hospodářství využívá systém recyklace
šedé vody, které zajišťuje úsporu čisté pitné
vody cca 40%. Projekt jednomyslně u poroty
vyhrál a následně se objevil v mnoha
mediálních zdrojích, i v reportáži na ČT Art.

Rád bych se zastavil na chvilku
u každého tvého projektu, ale
na závěr si vyber ten svůj top
projekt.
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Asi vrcholem všeho byla účast v mezinárodní
architek tonicko-urbanisticko-technické
soutěži „Multicomfort student contest
2020“, kde bylo zadáním vytvořit návrh
nové udržitelné čtvrti v Sain Denis v Paříži.
V zadání byl 7,5ha pozemek, který je
výsledkem zanedbané post-industriální
krajiny, která tvoří plošnou bariéru. Návrh

tvoří bytová zástavba pro cca 1000 obyvatel,
variabilní vzdělávácí objekt Groupe Scolaire,
revitalizace průmyslových skladů, betonový
vila La Maison Coignet a 2,5 ha park.
Jednalo se o komplexní pojetí, zkrátka
od filozofických úvah až po rozmyšlení
posledních šroubků. Na projektu jsem
spolupracoval
s
kolegyní
Kristýnou
Klůsovou a byl to velmi náročný rok, projekt
a soutěž byla odložena pandemickou
situací, ale výsledkem je 130 stránkové
portfolio, na které jsme s odstupem času
více a více pyšní. S projektem jsme vyhráli
národní kolo a postoupili do mezinárodního
finále, kde se potká 58 nejlepších projektů
z celého světa. Finále mělo probíhat v Paříži
s galavečerem a doprovodným programem,
ale momentální situace celý program zrušila
a 10. června budeme pouze koukat na online
vyhlášení. Konkurence je určitě široká, ale
i tak věříme a doufáme, že nějak uspějeme
a budeme reprezentovat Českou republiku
před celým světem.

Určitě ti budou držet palce
všichni v Chabařovicích
i Roudníkách. Díky moc
za rozhovor.
Jiří Hladík

Hasiči jejich činnost v nouzovém stavu
Naši hasiči i v nouzovém v stavu spojenému
s pandemií covid – 19 jsou stále schopni
kdykoliv zasáhnout a pomoci při řešení
mimořádných událostí. Dodržují přitom
bezpečnostní opatření a vládní nařízení.
Naše jednotka v průběhu března a dubna
roku 2021 řešila jednu dopravní nehodu
u zahradního centra, nehoda se obešla
bez zranění. Jednalo se o únik provozních
kapalin, a než přijela dopravní policie
ČR, zajištovali jsme provoz na hlavní
komunikaci.
Dále jsme zasahovali u dvou požárů
v Chabařovicích, první požár byl v bytové
jednotce v ulici Marie Kršňákové, kde se
zasahovalo v dýchací technice, a druhý
zásah byl v ulici Teplická, kde se jednalo
o plastovou popelnici. Další požár byl
v Předlicích ve vybydleném domě.
Každý pátek hasiči dezinfikují autobusové
zastávky v Chabařovicích a Roudníkách.
Dezinfikují také dětské hřiště U křížku.
Na závěr bych chtěl poděkovat třem našim
členům: Jindřišce Benedové, Markétě
Nechutové a Rudolfu Benedovi ml., kteří
ve svém volném čase chodili pomáhat při
pandemii v souvislosti s onemocněním covid
-19 na Onkologické oddělení Masarykovy
nemocnice Ústí nad Labem.
Osobně jim poděkovalo vedení města Ústí
nad Labem.
Všem děkuji za spolupráci.
Rudolf Beneda

27

Proběhly již dva vývozy digestátu
Bioplynová stanice Všebořice (BPS) provedla
ve dnech 13. – 18. 4. 2021 vyskladnění
digestátu, který byl vyvezen na polnosti
společnosti HS Cínovec. V katastru města
Chabařovice byl vývoz rozložen na pozemky
v okolí fotovoltaické elektrárny a v okolí
Roudníků, původně bylo zamýšleno, že dojde
k umístění i na pozemky v okolí D8 směr Velké
Chvojno, k tomu nakonec dle slov jednatele
BPS nedošlo.

informoval v předchozích číslech ChN,
průběžně eviduji podněty na zápach ze strany
obyvatel Chabařovic. V rámci uvedeného
vývozu, a to až v posledních dvou dnech,
jsem obdržel z horní části města podnět od
jednotlivců na intenzivní zápach, z dolní části
města to byl krátkodobý snesitelný zápach.
Aktivně hlášeno jsem neměl z Roudníků nic,
na dotaz mi bylo potvrzeno, že byl zápach jen
chvilku a snesitelný.

Obdrželi jsme k tomu 2 protokoly na rozbor
nižších mastných kyselin v digestátu (1. rozbor
z 10.3.2021 – ALS Praha – objednatel KÚ ÚK
Ing. Kárová, 2. rozbor ze 17.3.2021 – Laboratoř
Písek – objednatel BIOPLYN ENERGY s.r.o.).

K prvnímu vyskladnění došlo v termínu
5. - 7. 3. 2021 a to na pozemek farmy Mirkov
v k.ú. Roudníky. Z této aplikace mám jen
ojedinělé krátkodobé (a snesitelné) vjemy
od obyvatel Chabařovic a Roudníků, a to
při pohybu u břehu jezera Milada v místě
“roudnické pláže”. Intenzivně byl zápach

Jak jsem již v souvislosti s digestátem
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cítit (osobní zkušenost a přesvědčení se na
místě) v místě na stezce mezi Chabařovicemi
a Modlanami (od fotovoltaiky směrem
k švestkové aleji u Modlan).
I nadále se informuje celá naše „parta“ měst
a obcí, žádná ze samospráv nezaznamenala
od svých obyvatel podněty na zápach.
Prosím tak všechny obyvatele, sledujte úřední
desku, na které budeme opět v předstihu
informovat o dalších vývozech. Zároveň
prosím o to, aby se ke mně podněty dostaly,
ideálně s uvedením místa a času, kde ke
vjemu ze zápachu došlo.

Jiří Hladík
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