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Buďte s námi v kontaktu
Vážení občané, v prosinci loňského roku
jsme spustili nové webové stránky.
Pracujeme na jejich doplnění, aby vše,
co se zde nachází, bylo srozumitelné.
Budeme rádi za Vaše připomínky a náměty
na vylepšení, které můžete zasílat na adresu
tajemnice@chabarovice.cz.
Spolu se spuštěním stránek byla zavedena
nová funkcionalita, a to zasílání informací
e-mailem. O tuto službu můžete přímo
požádat na našich webových stránkách dole
v zápatí Úvodní stránky.

Jakmile zadáte Váš e-mail a ověřovací kód,
je nutné potvrdit souhlas, na který Vás
stránky odkážou. Dále do Vašeho e-mailu
přijde ještě odkaz, na který je nutné
kliknout. Následně bude odebírání novinek
zprovozněno.
Nyní Vám již neuteče žádná Akce, Aktualita
nebo informace z Úřední desky, které se
objeví na našich stránkách.
Věra Krepindlová

Naše zahrada
str. 29

Základní škola Chabařovice v on-line
době
Život ve škole vypadá pozastaven, ale není.
Škola pořád žije. Žáci prvních a druhých
ročníků chodili do konce února do školy.
Vzorně pracovali, i když museli dodržovat
přísná hygienická opatření. V tom nám moc
pomáhají rodiče.
Pracují i všichni žáci, kteří sedí doma
u počítačů, a jejich práce je mnohem
náročnější, chybí jim sociální kontakt,
interakce s ostatními. Pomalu ztrácí
motivaci.

Snažíme se pro žáky vymýšlet i praktické
úkoly, při kterých by mohli relaxovat a které
je zabaví. Výsledky těchto aktivit si můžete
prohlédnout na našich webových stránkách.
Jsem přesvědčena, že společně vše
zvládneme a těším se na obnovení prezenční
výuky. Přeji všem pevné zdraví.
Dagmar Brožová

Ale hledejme na distanční výuce i nějaká
pozitiva. Žáci se učí novým dovednostem,
potřebují být samostatnější, potřebují mít
vlastní disciplínu, potřebují si plánovat
svou činnost. Nám pedagogům je jasné, že
se to učí. Věřte, že i my se učíme. Učíme
se používat nové nástroje, kterými žáky
ani rodiče nechceme „prudit“, ale chceme
zlepšit naši práci. Učíme se, jak zvládat
to, že se žáci snaží hledat skulinky, jak se
z povinností vyvléknout. Snažíme se měnit
svůj přístup, ale ne všechno je hned. Je
třeba, abyste s námi mluvili, pokud se vám
něco nezdá být správné.
Připravujeme se i na možný návrat
k prezenční výuce. Téměř všichni pracovníci
školy se budou chtít nechat očkovat, aby
bylo prostředí školy bezpečnější. Všichni
jsme připraveni pomoci žákům, kteří během
distanční výuky něco nezvládli, protože jim
tento systém nevyhovuje. S některými žáky
pracují asistenti ve škole po celou dobu
formou individuálních konzultací.

Distanční výuka z pohledu učitele
Když začala distanční výuka na jaře, bral
jsem ji jako příležitost komunikovat se
žáky, kteří zůstali doma, a těšil jsem se, že
se s nimi zanedlouho shledám. Opak byl
bohužel pravdou.
Protože nejsem odborníkem na pandemie,
nemohu říci, co nám pomůže. Vím jen, co
rozhodně nepomůže – rezignace.
Podobně jako řada mých kolegů jsem hledal
cesty, jak nejlépe učit distančně. Myslím si,
že řešení, které jsme zvolili (posílání úkolů
přes Školu Online), bylo vzhledem k situaci
výhodné svou jednoduchostí
a přehledností.
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Situace se nelepší, a proto jsme

se rozhodli zřídit pro naše žáky žákovské
účty u společnosti Google. Žáci tak získají
přístup k aplikacím, které mohou použít pro
psaní textů, tabulek, vytváření prezentací.
Dále je možné pracovat v Google Classroom
(učebně). Zde je možné práci žáků
kontrolovat, komunikovat s nimi o jejich
práci. Vše se ukládá na disk a žák si svou
práci i výklad učitele může zpětně zobrazit
(např. při opakování).
Zcela chápu, že někteří žáci i rodiče
jsou znepokojeni tím, že by se měli učit
orientovat v jiném prostředí, když už si
zvykli na způsob odesílání přes Školu
Online. Tato možnost zůstává. Evidenci
úkolů nadále ve Škole Online vedeme, proto
bude mít i rodič možnost zkontrolovat, zda

potomek úkol odeslal.
Žijeme v nelehké době, která zasáhla děti,
rodiče i učitele. Jako učitel cítím povinnost
vzdělávat žáky co nejlépe, ačkoli jsem
si vědom toho, že distanční vzdělávání
nenahradí prezenční. Proto se snažím
vyhledávat prostředky, které by mi to
umožnily.
Naučit se něco nového znamená často
zakoušet pocity nejistoty. Nikdo z nás
se však nenarodil s tím, že „všechno ví,
všechno zná, všude byl“. Nicméně na konci
čeká „zvládl/a jsem to“. Tenhle pocit nás
v životě posouvá dál.
Jiří Morávek

Jak uvítáme jaro v základní umělecké
škole?
V letošním roce slaví naše základní
umělecká škola 75. výročí založení. K této
příležitosti chystáme výroční almanach.
Vyzvednout si ho budou moci zájemci,
osobně během měsíce června, v kanceláři
ZUŠ Chabařovice a každý žák dostane
jeden výtisk jako pozornost. V almanachu
se dočtete, jak to bylo se založením školy,
kdo u nás učí, jaké máme obory, jaké jsou
nejlepší úspěchy našich žáků, a dozvíte
se i další zajímavé informace. Bohužel
nynější situace nedovoluje uspořádat
k výročí koncert, ale doufáme, že koncert
pro veřejnost s osobní účastí bude možný
v novém školním roce. Touto cestou velmi
děkuji paní Evženii Arnoštové, která nám
s přípravou almanachu pomáhá. Jako dcera
zakladatele školy nám také poskytla plno
zajímavých informací a osobních zážitků
spojených s existencí školy.
Protože distanční výuka stále pokračuje,
museli jsme se, stejně jako ostatní,
přizpůsobit. Naštěstí jsou pro nás nové

situace výzvou, nepodléháme depresím,
výuku zajišťujeme online v co největším
rozsahu. Snažíme se žáky motivovat i během
současné nepříjemné situace k soustavné
práci. Postupně chystáme několik online
projektů.
Například taneční obor připravuje vlastní
taneční klipy, které postupně vkládáme
na youtube školy. Některé žákyně se
chystají na vypsané online soutěže, které
jsou samozřejmě pouze v sólových tancích.
Hudební obor chystá online koncert pod
názvem „Hrajeme si z obýváku“, kde se
představí žáci většiny vyučovaných oborů.
Technicky je prezentace práce našich žáků
a učitelů velmi náročná. Nejprve musí sami
žáci natočit domácí videa tak, aby byla
vhodná pro veřejnou prezentaci. Videa musí
mít dobré osvětlení, dobrý zvuk, následně je
musíme spojit do celků, stříhat a editovat,
taneční klipy se musí na sebe napojit dle
hudebních podkladů. Jde o celkem náročný

a zdlouhavý proces, který, jak doufáme,
přinese kvalitní výsledek a potěší diváky
i naše žáky.
Výtvarný obor se účastní soutěže/výstavy:
LIDICE https://www.mdvv-lidice.cz/. Soutěž
byla zadána jako dobrovolný úkol pro
děti na distanční výuce, paní učitelka jim
pomocí videí podala inspiraci a ukázala
techniku k vytvoření prací. Žáci zapojili
fantazii a vytvořili několik krásných prací.
Do soutěže jich celkem putovalo deset
v různých věkových kategoriích. Výsledky
v době vydání novin nebyly ještě známy.
Odkazy na připravované koncerty a klipy
budou zveřejněny na webových stránkách
školy a na facebooku školy.
Zachovejte nám přízeň. Velmi se těšíme
na budoucí společná osobní setkání.
Táňa Dědovská
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Ohlédnutí za prvním
pololetím školního roku
První část „Pohádkového roku“ je za námi
a my musíme konstatovat, že se nám
navzdory různým opatřením podařilo
zapojit do něj i rodiče dětí.
Účelem bylo, aby nejen učitelky v MŠ, ale
také rodiče či prarodiče, si našli chvilku
a vytvořili v pohodlí domova společně
s dětmi nějakou postavičku, nebo věc
z oblíbené pohádky či seriálu pro děti,
a to libovolnou výtvarnou technikou
i použitým materiálem, aby se nahradilo
zrušené vánoční tvoření. Rodiče se tohoto
úkolu zhostili na výbornou a nám se začaly
chodby MŠ plnit různě velkými a barevnými
výtvory, ať už slepenými, ušitými, pletenými
či upečenými.

a poslali do Prahy do výtvarné soutěže
v rámci projektu „Mezi námi“, a světe div se,
obsadili jsme krásné druhé místo. Děti jsme
samozřejmě odměnili malými dárečky, ale
především bychom chtěli touto cestou velmi
poděkovat všem rodičům, kteří si v této
nelehké době ukrojili trochu času a doslova
se překonali v nápaditosti. Vážíme si vašeho
úsilí a obdivujeme vaši kreativitu. Hned se
nám i dětem jeví rozlehlé chodby školky
radostnější a veselejší. A nakonec jsme rádi,
že spolupráce rodiny a MŠ funguje.
paní učitelky z MŠ

A tak dnes, když kdokoliv prochází
chodbami naší školky, juká na něj
z klobouku Kouzelníka Pokustóna Bob
a Bobek, zlatá rybka mu mává ocasem,
perníková chaloupka zase zavoní pod nos,
a tak bychom mohli pokračovat dále a dále.
Nezůstalo však jen u výstavy ve školce.
Pro velký úspěch přihlížejících jsme také
některá pohádková dílka vyfotografovali

Děti a příroda kolem nás
Děti zvířátka milují a mají k nim většinou
kladný vztah. První dva měsíce letošního
roku dětem dopřály nejen různé hry se
sněhem a na sněhu, ale také zamyšlení
nad tím, jak asi zvířátka ve volné přírodě
tráví zimu, kde přebývají a čím se živí,
když vše pokryje sníh a led. Už na podzim
proto začaly sbírat a za pomoci rodičů
nosit do školky kaštany, žaludy, apod.
Všem rodičům za pomoc se sběrem plodů
děkujeme. Chtěli bychom tuto spolupráci
zachovat i v příštích letech.
V lednu pak vyráběly menší děti „ptačí
zob“ ze slunečnicových semínek a tuku.
Předškoláci
zase
vyráběli
„krmítka“
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z tvrdého kartonu a dřevěných plátů. Ty
pak za pomoci učitelek rozvěsili na větve
stromů po cestě vedoucí z Chabařovic
k jezeru Milada. Na procházkách pak
všechny děti tiše pozorovaly, jaké druhy
ptáčků ke krmítkům přilétají a pochutnávají
si na jejich krmení. Potěšil nás i velký zájem
občanů Chabařovic, kteří také sledovali,
zda ptačí krmítka nezejí prázdnotou
a pravidelně je, tak jako děti i paní učitelky,
průběžně doplňovali ptačí potravou.
Děti se také těšily, jak nasbíranými
„podzimními dobrotami“ nakrmí zvířátka
v oboře ve Mstišově, ale jelikož jsem byla

nucena výlet z důvodu nouzového stavu
zrušit, odnesl si je nakonec zástupce
mysliveckého spolku. Ten se také se
mnou domluvil na další spolupráci. Až
to situace dovolí, přišel by do školky
pohovořit o lese a celkově o světě lesních
zvířat a práci myslivců, ukázal by zvířecí
trofeje atd., děti by se na podzim mohly
podívat na zakrmování zvěře v přírodě.
Máme také přislíbenu přednášku policie
a v létě na koupališti ukázku záchranné
akce za použití člunu. Předem děkujeme
a budeme se těšit.
Dagmar Vadkertiová

Mikulášská ve školce
Co se ve školce od posledního vydání
Chabařovických novin přihodilo? Jednou
z akcí byla, i přes všechna nouzová opatření,
mikulášská nadílka. Proběhla v pátek 4. 12.
2020 v dopoledních hodinách. Už dopředu
si mohli rodiče s paní učitelkou na třídách
domluvit, zda chtějí jejich dítka vidět
všechny tři známé „nadělovací postavičky“
či ne. Protože všechny nejmenší děti chtěly
čertíka vidět, inspirovaly tím zase ty větší,
které se kupodivu zpočátku bály (zřejmě
pod tíhou svého svědomí) více než ty malé.
Nakonec šly „do sebe“ a rozhodly se, že se
nenechají zahanbit a svůj strach překonají.
V celé školce tedy zbylo pouze jedno dítko,
které před mikulášským rejem ukryla pod
svá laskavá křídla paní ředitelka.
Než však mikulášská nadílka proběhla,
musela se důkladně připravit. Do školky
tentokrát nemohli přijít tak jako každý rok
zástupci Dobrovolných hasičů Chabařovice,
ale jsme jim velmi vděční za to, že nám
vyšli vstříc a zapůjčili nám kostýmy.
Z bezpečnostních důvodů proběhly nadílky
v každé třídě zvlášť.
Postavu Sv. Mikuláše ztvárnila skvěle
a herecky důkladně naše nová paní učitelka
Jaruška a nutno dodat, že kromě její vlastní
dcery ji žádné z dětí neidentifikovalo.
Andílka zase jedna z našich nejmladších
a nejpohlednějších paní učitelek Kristýnka,
která zároveň předčítala uhrančivým
hlasem z tzv. pekelné „knihy hříchů“ a děti
se navzájem dohadovaly, zda je to ona
nebo ne? Laskavého a roztomilého čertíka
Popletu zase zahrála hodná a obětavá
paní Nechutová, která v té době u nás byla
zaměstnaná.
A tak jako každý rok na začátku bylo velké
těšení na sladkosti, pak trochu slziček
od některých hříšných dušiček a velké
slibovaní o polepšení. A pak tradiční přednes

vánočních básniček a písní za doprovodu
klavíru a nechyběl ani „pekelný tanec“,
na který si děti nasadily čertovské rohy,
ocásky a mikulášské čepičky.

Jubilanti

Jakmile děti po prvotní nejistotě zjistily, že
čertík je zcela neškodný a pominula hrozba
toho, že by je snad mohl odnést do pekla,
seskákaly paním učitelkám a asistentkám
z krku a nakonec se odvážily dojít si
k Mikulášovi pro nadílku, pohladit andílka,
pomazlit se s čertem a nakonec se společně
vyfotit.

listopad 2020 - leden 2021

Mikulášská
nadílka
tedy
proběhla
ve veselém duchu a nám žádné dítko
ve školce neubylo. A to je moc dobře. Vždyť
jací hříšníci? Děti jsou přeci jako čistá
nepopsaná tabule a co do nich vetkneme,
záleží přeci také trochu na nás.

Tučková Hana

paní učitelky z MŠ

Co se děje v zubní ordinaci
V jednom z minulých čísel Chabařovických
novin paní doktorka v rozhovoru avizovala
nabírání nových pacientů. Přesně tak se
během ledna stalo a pozvolna mezi pacienty
chabařovické zubní ordinace přibylo několik
desítek zájemců. Ti teď během následujících
měsíců
absolvují
vstupní
prohlídku
a případné další návštěvy s ošetřením. Další
nábor pacientů odhaduje ordinace na září
tohoto roku.
Na dentální hygienu nicméně stále nové
klienty přijímáme, tudíž chcete-li si nás
vyzkoušet na vlastní zuby a zároveň
se zapsat do pořadníku, objednejte
se na telefonním čísle 604 606 556

nebo případně přes webový formulář
na
www.roseadent.cz/zubni-hygiena.
Tam se zároveň dozvíte, proč je zubní
hygiena důležitá a kolik vám přispěje vaše
pojišťovna.
Vítek Beneš

Holečková Edita
Melichar Jaroslav
Klabanová Drahomíra
Matějů Antonín
Nechutová Věra
Šuterová Emilie
Bělohlavý Josef
Matějová Renata
Toušek Karel
Černá Marcelka
Kratochvílová Zdeňka
Linková Hedvika
Gubasko Josef
Gruntová Dagmar
Rottová Anna

Gratulujeme
Gratulujeme k životnímu jubileu a přejeme
hodně zdraví.
Martina Průšová
matrika
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Bioplynová stanice ve Všebořicích se
rozšiřovat nebude
Na stránkách ChN Vás již pravidelně
informuji o řešení problematiky zápachu
po
aplikaci
digestátu
pocházejícího
z bioplynové stanice ve Všebořicích
(BPS). Doposud jste se tak mohli dočíst
o aktivitách a spolupráci dotčených měst
a obcích, našich požadavcích na úpravu
provozního řádu, vč. eliminace zápachu,
stanovení podmínek a měření hodnot
nižších mastných kyselin, a v minulém čísle
jste se dočetli o návštěvě BPS a pracovním
setkání s vedením BPS, které proběhlo
v říjnu minulého roku.
Ing. Síleš, jednatel společnosti Bioplyn
Energy s.r.o., který BPS provozuje, nás
informoval o činnosti a vývoji na BPS
Všebořice a současně zaslal nabídku na další
spolupráci. Provozní řád BPS Všebořice byl
schválen dne 17. 12. 2020, reflektuje naše
požadavky, které jsme uplatnili v rámci
správního řízení prostřednictvím města
Ústí nad Labem, a obsahuje tak všechna
ustanovení o tom, jak bude řízen biologický
proces na BPS, aby pro aplikaci digestátu
na pozemky byl splněn požadavek na obsah
nižších mastných kyselin, a tím eliminován
nežádoucí zápach digestátu.
Limitní hodnoty těkavých mastných
kyselin (octová, propionová, izomáselná,
máselná, izovalerová, valerová, kapronová)
v digestátu byly stanoveny tak, aby byl
digestát bez zápachu. Jejich správnost
z hlediska prevence obtěžujícího zápachu
bude správním orgánem ověřena zkouškami
při
každém
vyskladnění
digestátu
v průběhu roku 2021. V případě, že jejich
správnost nebude zkouškami potvrzena
alespoň v jednom případě, budou závazné
limity pro obsah těkavých mastných kyselin
v digestátu odpovídajícím způsobem
změněny v řízení o změně souhlasu z moci
úřední.
V čase uzávěrky a technického zpracování
novin jsme byli informováni o částečném
vyskladnění digestátu (ve dnech 4. – 7. 3.
2021) a to na pozemcích spravovaných
společností
HS
Cínovec,
konkrétně
v lokalitě u Roudníků, a to v objemu cca
600 tun. Jednatelem BPS jsme byli ujištěny,
že vyskladňovaný digestát je hluboko
pod stanovenými emisními hodnotami
(prokazuje protokol o digestátu z koncového
skladu, který byl dne 25. 2. 2021 odebrán
akreditovanou laboratoří Písek).
Pan Ing. Síleš nás dále informoval dle
domluvy z říjnové schůzky o hledání dalšího
odbytiště pro digestát, kdy zájem
projevila společnost Agrokomplex
Ohře, a. s. v Bohušovicích n. O.
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Současně byly samosprávy požádány
o možnost kontaktu se zemědělskými
subjekty působícími na pozemcích v našich
katastrech, a nejsou v ekologickém
hospodaření, že je možnost spolupráce
s BPS na aplikaci digestátu jako organického
hnojiva.
Co se rozšíření BPS Všebořice týče, tak se pan
jednatel po přehodnocení všech souvislostí
a okolností spojených s projektem rozšíření
BPS rozhodl, že BPS nebude rozšiřovat, ale
pouze modernizovat, a to výstavbou nové
haly hygienizace, která umožní přijímat jak
nebalené, tak i balené biologické odpady,
kterých je zejména v supermarketech
a výrobních závodech více. BPS tak umožní
podnikatelským subjektům a státní správě
Ústeckého kraje likvidaci těchto balených
biologických odpadů na BPS. Bude tak
zachována stávající kapacita na příjem
odpadů a surovin do 20.000 trok dle
platného Provozního řádu.
Součástí modernizace BPS bude i výstavba
nového skladu digestátu, aby se zvýšila
kapacita skladování pro kritické období, kdy
není možné digestát z důvodu klimatických
podmínek aplikovat na pole. Jednotlivé
samosprávy budou s projektem seznámeny,
jakmile bude projekt zpracovaný. Toto řešení
zajistí, že v inkriminovaných měsících (léto,
sucho, horko) nebude digestát aplikován
na pozemky a nebude tak docházet k odparu
do ovzduší.
V

zařízení

budou

nadále

využívány

biologicky rozložitelné odpady za účelem
produkce bioplynu. Vyrobený bioplyn bude
spalován v kogenerační jednotce, kde je
z něj vyráběna elektrická energie a teplo.
Fermentační zbytek, tzv. digestát, se bude
využívat jako hnojivo na zemědělské půdě,
dále jako rekultivační digestát na ostatní
plochy, nebo s ním bude nakládáno jako
s odpadem, pokud nebudou splněna
stanovená kritéria.
Pan jednatel Síleš nabídl samosprávám
možnost
spolupráce
pro
likvidaci
následujících odpadů:
tráva z komunálních ploch (pokud se
jedná o čistou trávu maximálně s příměsí
listí, ale bez větví, je možné ji v jakémkoli
objemu uložit na BPS)
biologicky rozložitelný odpad z kuchyní
a stravoven
jedlé tuky a oleje
kaly z čištění odpadních vod
lapolové tuky
V případě, že zaznamenáte zápach, prosím
o tuto informaci s uvedením data, času,
a místa, abychom mohli i nadále společně
pracovat na tom, aby digestát obyvatele
neobtěžoval. Kontaktovat mne můžete
na tel. 731 452 650, případně písemně
na emailu jihla@post.cz.
Jiří Hladík

Chabařovický zastupitel ve vedení
Ústeckého kraje
Když jsem se pokoušel stát krajským
zastupitelem ve volbách v roce 2016, moc
jsem nepočítal s tím, že mandát získám.
A také to tak dopadlo, skončil jsem jako
první náhradník pod pomyslnou čarou.
Po nešťastném skonu Jaroslava Kubery, jsem
se nástupem na uvolněné místo po něm
nakonec zastupitelem Ústeckého kraje
v lednu loňského roku na zbytek volebního
období stal. ODS, za kterou jsem jako její
člen logicky kandidoval, byla v opozici, tak
pro mě bylo poměrně snadné do rozjetého
vlaku naskočit a do dalších voleb na podzim
to byla optimální doba na postupné
rozkoukání se. V loňských volbách jsem byl
již řádně zvolen, domluvili jsme spolupráci
s ANO 2011 a Spojenci pro kraj a z opoziční
lavice jsme se posunuli do té odpovědnější
role, tj. do vedení našeho kraje. Rozhodně
tím neříkám, že je práce v opozici
zbytečná, není. Jde o nepostradatelnou
složku demokratického řízení. Ale spíš než
o přebírání odpovědnosti je taková práce
o kontrole a nastavování zrcadla těm, kdo
vládnou. To je stejné v obci i na kraji.
Rozhodnutím ustavujícího Zastupitelstva
Ústeckého kraje (ZÚK) jsem se tedy stal
uvolněným členem Rady Ústeckého kraje
(RÚK) pro oblast majetku a investic.
Přestože jsme po předchozím vedení
nepřevzali kraj v příliš dobré finanční
kondici, a navíc lze v následujících letech

v důsledku mnoha faktorů, především pak
kvůli ekonomickým dopadům pandemie,
očekávat obrovské problémy ve veřejných
financích v celé naší zemi, Ústecký kraj
nevyjímaje, přepracovali jsme rozpočet
připravený našimi předchůdci, zapojíme
do něj částečné financování z posledního
úvěru a budeme v kraji investovat. Jednak
to kraj potřebuje jako sůl a za další jde
o osvědčenou cestu ven z krize. Plánované
výdaje na investice částečně nahradíme
úsporami za nesmysly, které jsme rezolutně
z rozpočtu vyškrtli. Věřte mi, že rezervy
tam byly veliké a žádného občana našeho
kraje nebudou tyto škrty bolet. Snad
jen pár vyvolených a spřátelených firem.
V investičních akcích jsme samozřejmě
navázali na práci našich předchůdců, jinak
to ani nejde, dokončujeme již započaté
investice a budeme startovat nové. Mezi
ty, které by mohly čtenáře Chabařovických
novin zajímat, patří například dokončení
rekonstrukce a kompletní nové vybavení
Gymnázia Dr. V. Šmejkala v Ústí n. L., či
dokončení tzv. středoškolského kampusu
v teplických Trnovanech. Třeba tam chodí
nebo budou chodit Vaše děti, vnoučata…
Samospráva kraje musí úzce spolupracovat
se samosprávami svých obcí, nejde o vztah
nadřízenosti a podřízenosti. Nejsem tak
namyšlený, abych si myslel, že je to poprvé,
kdy mají Chabařovice zástupce ve vedení

kraje, každopádně to pro naše město může
být přínosné a vždy, budu-li k tomu vedením
našeho města vyzván, jsem připraven
být ve všech ohledech nápomocen.
Pokud by kdokoli z našich občanů chtěl,
může mě kontaktovat prostřednictvím
e-mailu:
rieger.t@kr-ustecky.cz,
nebo
na telefonním čísle 475 657 830. Nebráním
se samozřejmě ani předem domluvené
osobní schůzce (jakmile se trochu zlepší
epidemiologická situace). Budu-li to umět,
rád pomohu.
Tomáš Rieger

Máme za sebou nelehký rok
Dům pokojného stáří sv. Ludmily má
za sebou, stejně jako celá země a většina
zařízení pro seniory, nelehký rok. Pandemie
onemocnění COVID-19 pro nás a zejména
naše
klienty,
znamenala
obrovskou
psychickou zátěž a zavedení mnoha
opatření, která pomáhají předcházet
zavlečení či rozšíření onemocnění v našem
domově. Naši zaměstnanci podstupují
pravidelné testování, používají v maximální

míře ochranné pomůcky, všem osobám
vstupujícím do zařízení se pravidelně
měří tělesná teplota. Bohužel jsme byli
také nuceni zrušit všechny kolektivní
akce, kterými se vždy snažíme zpestřit
a rozveselit život našich seniorů.
Jsme rádi, že je již zavedena možnost
návštěv blízkých osob u našich klientů.
Podmínkou je prokázání se negativním
testem, ne starším 48 hodin.
Příjemnou zprávou pro nás zejména
na začátku epidemie byla rychlá reakce
některých firem a nadačních fondů, které
nás podpořily jak v boji s onemocněním
(vybavení ochrannými pomůckami), tak
v možnosti zlepšení života izolovaných
klientů. Ochranné a hygienické pomůcky
jsme v začátku epidemie pořídili zejména
z nadace Komárek family foundation.
Podpořil nás také hypermarket Globus.
Na jaře jsme také obdrželi velké množství

ochranných pomůcek z Ústeckého kraje.
S cílem co nejvíce pomoci našim klientům
poprat se s izolací a zahnat špatnou náladu
jsme vymysleli projekt zavedení wifi
signálu v celém objektu (zde nás podpořil
Česko-německý fond budoucnosti). Díky
tomu mohli zaměstnanci pomoci klientům
v komunikaci s blízkými alespoň na dálku
přes naše přenosná zařízení. Díky firmě
Philip Morris a její spoluprací s Asociací
poskytovatelů sociálních služeb jsme
dostali „Tablet od srdce“, který nám v této
činnosti také velmi pomohl. Děkujeme také
městu Chabařovice, které nás podporuje jak
finančně, tak profesionální spoluprací.
V současné době čekáme na druhou dávku
očkování pro naše klienty a zaměstnance
a pevně věříme, že se blýská na lepší časy
a brzy budeme moci fungovat tak
jako dříve.
Radka Neprašová
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Seriál „Vysídlenci“
Na hezké časy ve Vyklicích vzpomíná Petra Berková
Vyklice, to byla taková má malá vesnička
středisková. Vyrůstala jsem tam od svého
dětství až do její likvidace. První písemná
zmínka pochází z historického období roku
1239, kdy jsou Vyklice uvedeny jako malé
panské sídlo.
Nejvíce obyvatel měla obec v roce 1950, a to
1 250. Nikdo by nevěřil, kolik bylo v tak malé
obci obchůdků.
Náměstí bylo malé a vévodila mu škola,
která měla pouze pět tříd. Potom jsme
museli chodit do školy do Chabařovic. To
nám však vůbec nevadilo, žádný autobus,
ani auto, ale hezky pěšky dva kilometry

krásnou lipovou alejí, jak v létě, tak v zimě,
ráno ještě za tmy. Ve školní zahradě stál
pomník padlých z I. světové války.
Ve vsi bylo všechno, co bylo potřeba ke
spokojenému životu. Byla zde samoobsluha,
kterou vedla paní Brůnová, vedle z jedné
strany řezník, z druhé strany textil, směrem
na Roudníky byl obchod se smíšeným
zbožím, kterému vévodil pan Hoffman,
ten sehnal možné i nemožné, od šroubků
po nábytek. V tomto obchodě pracovala i
moje maminka, paní Lorencová. Nesmím
zapomenout na obuv, a na výborný chléb,
ten pekl pan Slezák. Měli jsme tu svého
holiče, pana Žáčka, byla zde škola, pošta,

mandl, hasičárna, hostinec i kulturní dům,
ve kterém se konala každá zábava, každý
ples. Tancovat sem chodili i z Tuchomyšle a
Roudníků, Otovic i Lochočic.
Na náměstí, u malého parčíku, stála barokní
kaplička, nesoucí letopočet 1730. Před
školou byl malý rybníček, na kterém jsme v
zimě bruslili. Byl zde místní národní výbor,
který byl zrušen před likvidací v roce 1980.
V roce 1972 byl v naší vesničce slavnostně
otevřen klub důchodců.
Abychom měli pěkné a čisté okolí, o to jsme
se snažili všichni, jak před svým domem, tak
na veřejném prostranství. Tajemník vyhlásil
brigádu a kdo chtěl, tak přišel pomoci v
parku, vyčistit rybník, prostě udělat, co
bylo potřeba. Myslím, že jsme měli dříve k
sobě blíž. O bezpečnost se staral policajt,
pan Líska, který měl na starost nejen
Chabařovice, ale i naši obec Otovice.
Mohu říci, že jsme byli děti ulice, žádný
telefon, kterým by nás rodiče naháněli, domů
jsme se vraceli, když se setmělo, špinaví, ale
zdraví. Dnešní matky by se z toho hroutily. V
létě byla koupačka na Miladě, voda špinavá
a samé sklo, tak nebyla nouze o pořezané
nohy, ale nám to nevadilo, v zimě sáňkování
za fařmanem (kopec za vesnicí).
Vesnice byla vyhlášena i v dalekém okolí
svou každoroční poutí, která byla v té době
největší akcí a konala se každou třetí neděli
v květnu. Doma maminky napekly koláče,
aby bylo pro návštěvy. Pamatuji si, jak jsem
jich vždy pár ukradla a odnesla kolotočářům,

8

abych se mohla zadarmo vozit na řetízkáči.
Na návsi v tomto čase nebylo volného
místa. Kolotoče, střelnice, autodráha,
stánky. Dnes tuto akci připomíná každý rok
město Chabařovice. Také tu bylo fotbalové
hřiště, na kterém se hrál nejen fotbal, a
po každé kulturní akci nebo brigádě byl
táborák, u kterého se zpívalo a veselilo.
Mám strašně moc vzpomínek a zážitků,
na které se nedá zapomenout. Teď je mi
docela smutno z toho, jak jsou na sebe lidé
nevraživí, vyrůstají udavači, dohadují se o
věcech, které se dají vyřešit v klidu. Děti
nepoznají přijít do školy mokré od sněhu,
nebo špinavé od bláta, protože rodiče je
vozí až před školu. Budou si však vyprávět,
v kolikátém už jsou levlu. To by bylo pár
vzpomínek. Škoda všech malých vesniček,
kde znal každý každého.
Petra Berková

Foto: Fotografie z archivu Jaroslava Hrona z Mostu.
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Čerstvé pečivo dvakrát týdně
Město
Chabařovice
ve
spolupráci
s pekárnou PeDu Dubí zajistilo pro své
občany pojízdnou pekárnu.
Na roudnickou náves zajíždí každé pondělí
a středu v čase 8 – 8:30 hod.
V nabídce naleznete širokou škálu běžného
pečiva a další sortiment jako mouku, vejce,
mléko, apod. Další možností je i rozvoz
do domácností, který si můžete objednat
na tel.: 720 211 665.
Jaroslava Račáková

Sněhovou nadílku jsme se snažili
zvládnout co nejlépe
Paní Zima nás letos přikryla svým bílým
kabátem v zimních měsících, a tak jsme
měli všichni možnost si po několika letech
užít i pořádných zimních radovánek. Není
překrásné se projít čistou bílou zasněženou
cestou a zažít trochu romantiky?

Bílá chumelenice několika dní ale přinesla
nejen slasti, ale také i strasti. Byli jsme
součástí
několikacentimetrové
bílé
sněhové nadílky, ale i ledovky. V těchto
chvílích se o město staralo hned několik
jednotek. Vybrané hlavní silnice čistila

Správa a údržba silnic, vedlejší silnice
v Chabařovicích a Roudníkách ošetřovali
zaměstnanci Vodohospodářských staveb
(VHS) multikárou s posypovým materiálem.
S nimi jsme byli v každodenním kontaktu
a korigovali jsme možnosti, jak udržet
vedlejší silnice průjezdnými. A to nejen
v pracovních dnech, ale i ve dnech volna.
O samotné chodníky, jejich schůdnost
a úklid města se starali v časných ranních
hodinách, ale i v pozdních odpoledních
hodinách, zaměstnanci našeho střediska
v plném nasazení. Úklid prováděli dvěma
traktůrky, kterými čistili chodníky již
po páté hodině ranní, i o víkendech.
V rámci vlastních sil s lopatami a hrably
pak naši lidé prováděli úklid autobusových
zastávek, přechodů, frekventovaných míst,
zajišťovali schůdnost v prostorách u škol
a u zdravotnického střediska, a také před
vlastním městským úřadem. A nezapomněli
ani na tak důležité místo, jako je hřbitov.
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K úklidu se standardně používala
posypová sůl v místech, kde nepoškodí
ať už komunikaci nebo vzrostlé stromy.

Nahrazena byla štěrkovou směsí, případně
pískem. Nezapomeňme, že účinky posypové
soli působí do několika stupňů pod nulou
a poté ztrácí svůj účinek. Ve dnech, kdy se
se sněhovými vločkami opravdu roztrhl
pytel, jsme požádali o spolupráci i místní
obyvatele a poslali do ulic těžkou techniku.
Zároveň po dnech mrazů, kdy ve městě
zůstala spousta sněhu z odklízení silnic
a chodníků, jsme povolali tým z VHS
a odklízeli sníh z vybraných míst na náměstí
těžkou technikou.
Určitě je důležité poděkovat těm lidem, kteří
nám v zimních dnech pomohli s úklidem
chodníků před vlastními domy a nenechali
nás v tom samotné. Poděkování si zaslouží
i zaměstnanci střediska služeb, kteří
v ranních hodinách ať už na traktůrkách
nebo vlastními silami odklízeli sníh
z chodníků, a všem těm, kteří nám
drželi pěsti, abychom sněhovou nadílku
zvládli co nejlépe. S přáním klidných dní
Ing. Tomešová Alena, vedoucí Střediska
služeb města Chabařovice.
Alena Tomešová
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Chabařovická vlastivěda (5)
Pozůstatky starého kamenného kříže z roku
1819 v dolních Chabařovicích
V ústeckém a dříve chabařovickém okrese
stály v několika obcích krásně zpracované
kamenné kříže. Všímavému pozorovateli
hned padly do oka svou nádhernou
formou a čistotou svého provedení. Jeden
takový kříž stál a jeho zbytek ještě stojí
v Chabařovicích na hranici Ústecké a Bezové
ulice. Před bořením dolní části Chabařovic,
při kterém došlo také k jeho poškození, stál
kříž u domu čp. 230. Takové kříže bylo možné
ještě v roce 1929 najít také ve Vyklicích,
Tuchomyšli, v Trmicích na starém hřbitově,
v zahradě závodu na výrobu elektřiny
v Ústí, ve Vaňově, dva stály u ovčárny blízko
Chuděrova, jeden u vesnice Levín (německy
Lieben) na levém břehu Neštěmického
potoka, další u Soběchleb a bylo možné je
vidět i jinde. Všechny pocházejí z období
mezi lety 1820 až 1830. Svým uměleckým
a prostým provedením vykazují stejný styl,
takže je možné většinu z nich s největší
pravděpodobností
přiřadit
jednomu
kamenickému mistrovi.
Zbytky chabařovického kříže se nám
zachovaly dodnes (viz. foto). Vykazuje
typickou formu jako ostatní jmenované
kříže a od ostatních se odlišuje hlavně tím,
že je na zadní straně podstavce uvedeno
také jméno mistra, který jej vytvořil: Ignaz
Josef Jennatsch. Chabařovický zahradník
Josef Strache nám o něm v Příspěvcích
k
vlastivědě
Ústecko-chabařovického
okresu v roce 1929 zanechal zajímavé
informace a také dobovou fotografii.
Kamenické řemeslo se v rodině Jennatsch
dědilo z otce na syna. Otcem autora
chabařovického kříže byl Johann Michael
Jennatsch. Ten jako 27letý začal v domě
číslo 28 v Chabařovicích roku 1779 vykonávat
svou živnost. Zemřel 4. května 1799 ve věku
pouhých 47 let. A nyní již k autorovi našeho
kříže. Ignaz Josef Jennatsch se narodil
v roce 1780. Ve dvaceti letech převzal
dědictví a živnost po otci. Byl ženatý a měl
sedm dětí, které mu až na syna Kornelia
a syna Franze zemřely v dětském věku. Ignaz
Josef Jennatsch vytvořil za svůj život mnoho
kamenných křížů a jiné kamenické práce.
Zemřel dne 19. srpna 1832 ve věku pouhých
52 let.
Jeho syn Kornelius se stal po otci také
kameníkem. Také jemu byl však dopřán
jen krátký život, když zemřel dne 24. ledna
1850 ve věku 33 Kristových let. Jeho bratr
Franz je v jedné úřední listině
z té doby označen jako městský
písař v Chabařovicích. Z listin
je možné vyčíst, že zdědil domy
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čp. 27 a 28, stejně jako dvě stavební parcely,
které byly v roce 1929 již zastavěné (čp. 30
a 31). V pozemkových knihách je uvedeno, že
celý jeho majetek přešel dne 23. července
1872 na Floriana Klause, který ho zdědil
po své zemřelé manželce. Od 8. května
1888 patřil Jennatschův dům Theodorovi
a Antonii Lehnhard a nacházel se v něm
hostinec „Stadt Mailand“ (Město Milán).
Ve dvoře tohoto domu se nacházela horní
městská kašna a vedle domu také dřívější
horní městská brána, na kterou dříve
upozorňovala cedulka, kterou tam na své
náklady nechal umístit chabařovický
zahradník Josef Strache. Horní městská
brána i horní městská kašna musely být
tedy u některého z domů v blízkosti dnešní
autobusové zastávky u kruhového objezdu.
Zbytky kříže na hranici Ústecké a Bezové
ulice jsou tedy dílem Josefa Jennatsche.
O jeho stavbu se v roce 1819 zasloužila
a financovala ji Maria Anna Förster
z Chabařovic.
Na západní straně kříže byl nápis: „Die
Liebe Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesu
Christi. / Láska Boží, milost našeho Pána
Ježíše Krista“. Na východní straně nápis
odkazoval na konkrétní verš z Bible: Im 2
ten Brief Pauli an die Korinther 13. Kap. 13.
V. / 2. list Pavla Korinťanům 13. kapitola 13.
verš. Krátkým pohledem do Bible z daných

šifer můžeme zjistit, co nám paní Försterová
chtěla vzkázat: „A tak zůstává víra, naděje,
láska - ale největší z té trojice je láska.“
Na jižní straně byl pak nápis: „Und die
Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit
euch allen. Amen. / A společenství svatého
ducha budiž s Vámi se všemi. Amen.“
Kvalitní labský pískovec na kříž byl dovezen
z městečka Cotta u Pirny. Tamější pískovec
je dodnes vyhlášený svou kvalitou.
Je dobře, že se nám tyto informace
zachovaly. Jednou třeba poslouží k obnově
této chabařovické památky. Příležitost
by určitě byla. Epidemie novodobého
moru covid-19 přináší obrovské lidské,
finanční i jiné ztráty, se kterými se budeme
vyrovnávat další dlouhá léta. Přes veškerý
vědecký pokrok nám epidemie ukazuje
lidskou slabost a neschopnost zvítězit
nad silami přírody. Naši předkové nejen
v Chabařovicích si právě konec podobných
pohrom a jejich oběti připomínali stavbou
pomníků, sloupů, křížů nebo kapliček.
Karel Prošek
Zdroj:
Beiträge zur Heimatkunde des AussigKarbitzer Bezirkes, 1929, str. 186, sešit 4.

Informujeme o průběžných krocích
k řešeným tématům
Průběžně se věnujeme řadě témat, ke kterým
se pravidelně potkáváme na poradách. Jedna
z porad je k projektům města Chabařovice.
Pro čtenáře tak přinášíme informace, jaká
témata byla v poslední době řešena v rámci
této porady:

Byty v č. p. 642, V Aleji

Kostelní náměstí

Komunikace v Roudníkách
MK 5 – 7

MMR – podmínka pro dotace IROP
na veřejná prostranství – předložení
územní studie veřejného prostranství/
architektonická soutěž/urbanistická studie
(k dispozici máme architektonickou studii
Kostelní náměstí), prověřeno možnosti
čerpání v MAS.
připravíme zjišťovací řízení na zpracování
projektové dokumentace (nutné dodržet
autorská práva architektonické studie),
snaha o financování v rámci „ekomiliard“

Pobytový park Na konečné
pokusíme se žádat u MAS Labské skály,
připravujeme projekt, v současné době
případové studie (5 variant), počítá se
jednání s veřejností – čekáme na možnost
pro setkání s občany (po skončení
nouzového stavu), setkání zorganizuje
město, projektový manažer v jednání
s MAS, následně po jednání s veřejností se
připraví zadání veřejné zakázky na dodávku
PD

Modlanský potok
v Roudníkách
bude řešeno v rámci řešení území
Státním pozemkovým úřadem. Proběhne
prezentace pro občany v Roudníkách
(konkrétní
termín
bude
stanoven,
s ohledem na vývoj pandemické situace)

Roudníky – náves
a sportovně – rekreační areál
budeme řešit jako malou architektonickou
soutěž, snaha o financování v rámci
„ekomiliard“ (důraz na etapizaci)

Modernizace Sportovního
areálu a jeho zázemí města
Chabařovice
bude řešeno architektonickou soutěží,
k dispozici je připravené zjišťovací řízení
do doby vyřešení vlastnických vztahů
a financování nelze tento projekt řešit

zadána PD, využití dotačního programu
(3-4/2021), dotace je pouze na byt, celkem
se jedná o 4 byty, připravujeme žádost
o dotaci na MF ČR

nejsou zrealizované povrchy, získání dotace
není možné, bude financováno z rozpočtu
města (nutnost zohlednit a připravit
cashflow ve vztahu s financování projektu
Mlýna)

Projekt EPC
podepsána smlouva na administraci
projektu, nutná součinnost (pracovní
skupina k EPC), probíhá VŘ očekáváme
nabídky)

Projekt Mlýn
odeslány všechny přílohy k žádosti
o dotaci, čekáme na vydání Rozhodnutí
o poskytnutí dotace (bude vydáno
po uzavření SoD), nutné dohodnout
koordinátora BOZP, uzavřít smlouvu
na autorský dozor, možnost získání dotace
pro 2. etapu

Rekonstrukce škol
prověřují se dotace na dílčí projekty od MF
ČR
sanace dolní školy – pravděpodobně
dotační titul MF ČR (předpoklad 2022),
zadán
historicko-stavební
průzkum,
předány podklady k zazděným sopouchům
rekonstrukce střechy dolní školy –
k dispozici cenová nabídka na opravu se
zaměřením (prověřena možnost dotace
u MAS – nelze
Mateřská škola – učebna v přírodě – nutné
zpracovat do rozpočtu jako rozpočtové
opatření ve výši 100 tis. Kč (investiční
dotace)
rekonstrukce tělocvičny v ZŠ – dotace od MF
ČR (zřejmě 2022), nutné začít připravovat
projekt, žádost musí obsahovat PD
a výsledek výběrového řízení, předána
studie, připravuje se zjišťovací řízení
na projektanta
bezbariérovost v dolní škole – připravuje
se zjišťovací řízení, nutnost jako součást
projektu IROP

Elektronická úřední deska
partnerství s obcemi Trmice, Libouchec,
Chlumec; příprava projektu

WIFI4EU
schválena zadávací dokumentace včetně
smlouvy, zadáno do EZAK, čekáme
na uzavření výběrového řízení

Kompostéry
podány 2 nabídky se zcela shodnou cenou,
nutné výběrové zrušit a vyhlásit novou
výzvu na kratší dobu (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 (budeme
řešit 06/2021)

Ekomiliardy
realizována konzultace s R-Princip Most,
projekty vloženy do zásobníku, nyní
čekáme

Asfaltové hřiště U Křížku
k dispozici PD a rozpočet

Plán rozvoje města
spolupráce s UJEP, uzavřena smlouva
o dílo, koordinuje pan Hladík

Cvičební prvky pro DPS
prověřen zájem v DPS, návrh cvičebních
prvků, proběhla konzultace s panem
Přibylem

Motoareál – výstavba zázemí
předpoklad dotace z Národní sportovní
agentury, PD je hotová, související investice
(odkanalizování Motoareálu)

Hřbitov
rekonstrukce
kolumbária
připraveno výběrové řízení

(111

Věra Krepindlová

ks),
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Výběr z usnesení ZM a RM
Usnesení ZM:
prosinec 2020 až leden 2021
Zastupitelstvo
po projednání:

města

Chabařovice

vzalo na vědomí rezignaci paní Alice
Perkové na funkci zastupitelky a členky
kontrolního výboru a jmenovalo pana
Ing. Pavla Drábka členem Kontrolního
výboru ZM Chabařovice.
schválilo provedení online přenosu ze
zasedání ZM Chabařovice ze dne 14. 12.
2020.
schválilo plán práce zasedání ZM
Chabařovice na rok 2021, plán práce
Kontrolního výboru ZM Chabařovice na rok
2021, plán práce Finančního výboru ZM
Chabařovice na rok 2021
schválilo zrušení článku 10 v bodě IV
Jednacího řádu ZM Chabařovice – článek
neumožňoval
volně šířit podklady
k jednání zastupitelstva

na rok 2021
schválilo střednědobý výhled rozpočtu
města Chabařovice na roky 2022 až 2023
schválilo předložený návrh schodkového
rozpočtu města Chabařovice na rok 2021
schválilo
neinvestiční
příspěvek
příspěvkovým organizacím z rozpočtu
města Chabařovice na rok 2021, a to
následovně:
ZŠ Chabařovice ve výši 2.000.000,- Kč
MŠ Chabařovice ve výši 418.000,- Kč
ZUŠ Chabařovice ve výši 106.000,- Kč
schválilo prodej pozemku p. č. 35 (o výměře
56 m2, druh pozemku zahrada) v k.ú.
Roudníky

schválilo záměr úplatného převodu objektu
montované haly (TESCO) na části p. č. 851/1
v k. ú. Chabařovice od R.K. SEDAB, s.r.o.
schválilo návrh 6. rozpočtového opatření
města Chabařovice v roce 2020
schválilo přijetí daru, vozidla značky Fiat
Ducato Maxi, pro potřeby JSDH Chabařovice
a znění předložené darovací smlouvy
schválilo zařazení svého správního území
do územní působnosti Místní akční skupiny
(MAS) Labské skály z. s., a schvaluje
realizaci Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Labské skály pro
období 2014 až 2020
schválilo realizaci projektu WIFI4EU
a uložilo zajistit realizaci výběrového řízení
na dodavatele a zveřejnit veřejnou zakázku
v systému EZAK

schválilo prodej pozemků Ústeckému kraji,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem,
za nabízenou kupní cenu (pozemky pod
komunikací III. třídy) 60,-Kč / m2, tj. celková
kupní cena činí 199 320,-Kč (3322 m2)

neschválilo návrh na změnu územního
plánu města Chabařovice pro parcely p. č.
485/1, 389/11, 485/2, 389/12 a 389/13 v k. ú.
Roudníky na bydlení v rodinných domech

Usnesení RM:
prosinec 2020 až únor 2021

ve prospěch společnosti Dimatex CS, s. r. o.
(sběr textilu)

do stavu vhodného užívání (odstranění
vlhkosti)

Rada města Chabařovice po projednání:

schválila uzavření SoD s Ing. Arch.
Lubošem Kotišem na výkon občasného
autorizovaného dozoru stavby „Regenerace
zchátralého objektu bývalého mlýna
v centru Chabařovic“

uložila zrealizovat veřejnou zakázku
na projektovou dokumentaci na realizaci
řešení dopravní situace v ulici Smetanova
u č. p. 418 dle schválené Dopravní studie
města Chabařovice

schválila uzavření SoD s Ivo Formánkem
na výkon koordinátora BOZP, stavby
„Regenerace zchátralého objektu bývalého
mlýna v centru Chabařovic“

schválila záměr pachtu části pozemku p. č.
150 (dle zákresu, o výměře 491 m2) v k. ú.
Chabařovice, za cenu 2 Kč/m2/rok

schválilo návrh oprav a údržby Domovního
a bytového fondu města Chabařovice

schválila Plán práce Rady města
Chabařovice na 1. pololetí roku 2021.
schválila zveřejnění nabídky uvolněného
bytu č. 1, 1+2 o velikosti 73,7 m2, Husovo
náměstí 24, Chabařovice, jako bytu
na opravu, a to v obvyklé lhůtě 15 dnů
a schválila kompenzaci uznatelných
nákladů na opravu bytu č. 1, Husovo
náměstí 24, Chabařovice, v částce
nejvýše do 212 220 Kč vč. DPH s tím, že
možnost čerpání uznatelných nákladů
je v maximálním termínu do 31. 8. 2021.
Kompenzace nájmu započne dnem uzavření
nájemní smlouvy.
schválila zveřejnění nabídky pronájmu
bytu č.3, velikost 0+3, o výměře 48,63 m2,
V Aleji 417, Chabařovice v obvyklé lhůtě 15
dnů
schválila návrh střednědobého výhledu
na rok 2022 a rok 2023 příspěvkovým
organizacím
MŠ
Chabařovice,
ZŠ
Chabařovice a ZUŠ Chabařovice
schválila návrh rozpočtu na rok 2021
příspěvkovým organizacím MŠ Chabařovice,
ZŠ Chabařovice a ZUŠ Chabařovice
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neschválila
poskytnutí
příspěvku na svoz kontejnerů

schválila uzavření SoD s Jiřím Hanzlíkem
na výkon technického dozoru stavby (TDS)
„Regenerace zchátralého objektu bývalého
mlýna v centru Chabařovic“
souhlasila s uzavřením Dodatku č. 4
k pojistné smlouvě Generali a. s., pojištění
odpovědnosti zastupitelů
uložila připravit výpověď nájemní smlouvy
s firmou EUROPLAKAT s. r. o.
jmenovala Komisi pro zastupování města
Chabařovice ve veřejné zakázce EPC
schválila
účast
ZŠ
Chabařovice
v projektu Paměť národa s finanční účastí
Města Chabařovice ve výši 22.900 Kč,
spoluúčast bude hrazena ze schváleného
neinvestičního příspěvku ZŠ Chabařovice
uložila uvést byt č. 3, V Aleji 417, Chabařovice

schválila uzavření SoD na zajištění
inženýrské činnosti a technického dozoru
stavby s panem Jiřím Hanzlíkem
schválila dotace pro Severočeskou
vědeckou knihovnu Ústí n. L.
schválila uzavření předložené smlouvy
– Dohody o narovnání účetní evidence
majetku s TJ Slovan Chabařovice
nesouhlasila s pronájmem části (cca
400 m2) plochy fotbalového hřiště
v Roudníkách společnosti Jokers Flyball
za účelem provozování týmového sportu
v kynologii Flyballu.
schválila záměr prodeje pozemku p. č.
1680/1 v k. ú. Chabařovice (o výměře 9552
m2), cena bude stanovena dle znaleckého
posudku + doprovodné náklady (např.
znalecký posudek).

schválila Dodatky společnosti Marius
Pedersen ke smlouvám o ostatních
odpadech a o odvozu a zneškodnění
komunálního odpadu
schválila uzavření SoD na zpracování
strategického dokumentu „Plán rozvoje
města Chabařovice“ s Přírodovědeckou
fakultou na UJEP v Ústí nad Labem
schválila zadávací dokumentaci k projektu
WIFI4EU včetně návrhu SoD
nesouhlasila s pořízením a instalací
venkovních cvičebních strojů pro Dům
s pečovatelskou službou Chabařovice
a uložila prověřit případné další požadavky
na jiné cvičební stroje.
schválila termín zápisu do MŠ Chabařovice
na školní rok 2021/2022, a to ve dnech 11.
05. 2021 od 12:30 - 16:30 hod a 12. 05. 2021
od 8:30 do 11:30 hod.
schválila uzavření MŠ Chabařovice v době
letních prázdnin v termínu od 12. 07. - 13.
08. 2021
souhlasila s uzavřením Rámcové dohody
s vybraným uchazečem veřejné zakázky
„Mobilní služby pro MěÚ Chabařovice“,
kterým je společnost O2 Czech Republic
a. s., na období od 12. 03. 2021 do 11. 03.
2023 za podmínek uvedených ve výzvě
Specifikace požadovaných služeb
schválila zřízení přípravné třídy Základní
školy Chabařovice pro školní rok 2021/2022.
neschválila
přemístění
DZ
„Zákaz
zastavení“ na p. p. č. 1227 v k. ú. Chabařovice
(u ZŠ Masarykova 559) z pravé strany
na levou stranu místní komunikace
uložila navrhnout úpravy k řešení dopravní
situace v Luční ulici a konzultovat je
s dopravním inženýrem
schválila
řešení
havarijního
stavu
kulturního domu Roudníky instalací
tepelného čerpadla o výkonu 16 kW, které
bude funkční se stávajícím zdrojem tepla
dle předloženého technického řešení
a uložila přípravu veřejné zakázky formou
zjišťovacího řízení

Chabařovické pouti
schválila ukončení nájmu nebytového
prostoru v objektu bývalé cukrárny na Hus.
náměstí 155 v Chabařovicích ke dni 31.
3. 2021 a schválila zveřejnění záměru
pronájmu nebytových prostor v objektu
Husovo náměstí 155, Chabařovice (prostory
bývalé cukrárny) na dobu 15 dnů.
doporučila ZM Chabařovice schválit návrhy
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace:
Domu dětí a mládeže a zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí
n. L., p. o.
FK Slovan Chabařovice
Spolek MOTOCLUB F
Spolek občanů obce Roudníky
TJ Slovan Chabařovice
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Chabařovice

doporučila
ZM
Chabařovice
uložit
Kontrolnímu výboru provést kontrolu
úhrady členských příspěvků u jednotlivých
příjemců dotací z rozpočtu města
Chabařovice
uložila uvolnění a distribuci chirurgických
roušek seniorům ve věku od 65 let věku,
které jsou v zásobách MěÚ z podzimních
voleb 2020
doporučila ZM Chabařovice revokovat
usnesení
k
poskytnutí
příspěvku
na dopravu seniorům) a uložila předložit
na nejbližší zasedání Zastupitelstva města
Chabařovice bod programu: Pořízení
prostředků na ochranu dýchacích cest
seniorům
souhlasila s uzavřením SoD na realizaci
bezbariérového WC v objektu ZŠ Husovo
náměstí 17, Chabařovice s vybraným
uchazečem Alpin Mont Servis s. r. o.
Věra Krepindlová

Rozšíření zásahové flotily
u SDH Chabařovice
Na podzim roku 2008 započala spolupráce mezi
SDH Chabařovice a THW Pirna. Spolupráce mezi
těmito dvěma sbory je založena především
na práci s mládeží a spočívá tak ve výměnných
pobytech a pořádání společných cvičení.
V roce 2020 mělo proběhnout společné cvičení
integrovaných záchranných složek, jako tomu
bylo v roce 2019, ovšem v souvislosti se šířící
se pandemií COVID-19 bylo několikaměsíční
úsilí zrušeno. Již teď se ovšem těšíme, že
naplánované cvičení proběhne v nejbližší
možné době.
V roce 2020 daroval sbor THW Pirna SDH
Chabařovice devítimístný dopravní automobil
značky Fiat Ducato. SDH Chabařovice tento

dar s potěšením převzal. V zimním období
byl automobil zrevidován, opraven a dostal
nový barevný háv, kdy z modré bravy přešel
do barvy hodné záchranného vozidla. Po všech
nutných úpravách prošlo vozidlo povinnou
prohlídkou na STK a v tuto chvíli je přihlášeno
na českých poznávacích značkách. Teď jen
čeká na první ostrý výjezd a samozřejmě také
na jízdu s hasičským potěrem, třeba právě
s kolegy s THW Pirna.
Tímto bych chtěl poděkovat všem kolegům
z THW Pirna za dar a členům sboru SDH
Chabařovice za jejich volný čas, který věnovali
renovaci darovaného vozidla.
Libor Verner

schválila záměr prodeje pozemků p. č.
305/10 (o výměře 1949 m2) a 305/11
(o výměře 501 m2) v k. ú. Přestanov, cena
bude stanovena dle znaleckého posudku
+ doprovodné náklady (např. znalecký
posudek).
rozhodla, že v letošním roce se
Chabařovická pouť nebude konat a uložila
informovat občany města Chabařovice
na webových stránkách města a dotčené
úředníky, kteří se podíleli na přípravě
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Bude z Chabařovic “Bronx”?
Původně domluvený čas rozhovoru s
Městskou policií se musel posunout kvůli
aktuálně probíhajícímu zásahu v DPS.
Nakonec vše dobře dopadlo, tak jsem mohl
vyzpovídat nejdéle sloužícího strážníka prap.
Jana Novotného. Současně se k rozhovoru
připojil i velitel Městské policie vrch. kom.
Josef Šittner.

Co přesně se v DPS stalo a jak
probíhal zásah.
Byla přijata žádost paní o pomoc při zvednutí
manžela ze země, když upadl cestou na WC.
Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že senior
má po pádu krvácející zranění na hlavě. Toto
mu bylo hlídkou ošetřeno a poté přivolána
záchranná služba, která tohoto pána převezla
k dalšímu ošetření do Masarykovy nemocnice.

Znamená to, že poskytujete
občanům Chabařovic i první
pomoc
Nejen to. Od roku 2015 máme ve vybavení
defibrilátor a většinou jsme první zasahující
ještě před příjezdem záchranné služby.
Zdravotní pomoc občanům je velice častou
součástí naší práce. Samozřejmě u vážnějších
případů vždy za asistence a na žádost
záchranné služby.

S čím se na vás občané obracejí
nejčastěji
Nejčastěji řešíme oznámení ve vztahu
vzájemného soužití občanů a problémů s tím
spojených a jak už jsem řekl, často řešíme
i první pomoc. Dále odchyt zvěře, dopravní
problémy, požáry, prevenci atd. Dostáváme
i kuriózní požadavky, které skutečně nejsou
v kompetenci Městské policie.

To je velká oblast k řešení,
překvapuje mě, že kvůli
požárům lidé nevolají rovnou
hasiče
Je to naprosto běžné a vnímáme to jako
součást naší práce. Hlídka tak vždy musí
stejně vyrozumět hasiče, a především zjistit
přesně, o co jde. Zrovna tak se na nás obrací
záchranná služba, abychom se k potřebným
dostali co nejdříve a mohli lidem pomoci. Jde
o lidské životy ne o kompetence.

Kdyby se některý občan
Chabařovic chtěl stát součástí
Městské policie, co musí
splňovat
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Především

bezúhonnost,

to

znamená čistý rejstřík trestů, spolehlivost,
věk 18 let, maturita, zdravotní způsobilost,
psychické a fyzické testy a po nástupu kurz,
který trvá 2 měsíce.

Jak by vypadal běžný den
nováčka po zkouškách
Stejně jako jakéhokoliv jiného strážníka. Každý
den je jiný, liší se i denní a noční směny. Ráno
hlídání dětí na přechodech, hlídková činnost,
zásahy, řešení dopravních situací, například
na parkovišti u Milady, odchyt toulavých
zvířat, přijímání hlášení občanů a následné
řešení, pomoc při velkých sportovních akcích,
hlídání průjezdu města kamiony, prostě co je
zrovna potřeba.

Průjezd kamionů trápí celou
řadu občanů, proč nestojí
Městská policie na kraji města
a nedovolí kamionům vjezd
Městská police Chabařovice má 4 strážníky
a jednoho velitele. Na směně je tedy vždy jen
jeden strážník a jen při mimořádných akcích
je jich více. Občané možná nevědí, že třikrát
měsíčně probíhá dopravně bezpečnostní akce,
kdy Městská policie kontroluje vjezd kamionů,
a to musí dělat minimálně dva strážníci
současně. Tito dva strážníci pak samozřejmě
chybí jinde, kde by je zase jiní občané viděli
raději, například při hlídkové činnosti
v problematičtějších částech města. Celá
řada nákladní dopravy je ve vlastnictví firem
z Chabařovic nebo nákladní doprava zajíždí
do firem v Chabařovicích, těmto vjezdům nelze
zabránit.

Jak probíhá tato hlídková
činnost
Doba kdy se prvorepublikový strážník
procházel městem a vesele točil pendrekem
je už pryč. Vzhledem k velikosti katastru
a smluvním vztahům s okolními obcemi musí
být hlídková činnost prováděna především
jako autohlídka. Nedovedu si představit,
že bychom v případě pěších hlídek něco
řešili u školy, dostali zprávu o nutnosti
zdravotního či jiného vážnějšího zásahu třeba
v Roudníkách nebo na druhém konci města
a od školy rychle běželi pro auto parkující
u služebny nebo v centru města, kde by bylo
odstavené.

Jaký je rozdíl v kompetencích
Městské policie a Policie České
republiky
Základní rozdíl je v působnosti dle zákona,
kdy se Městská police řídí jiným zákonem než

Policie České republiky. Velice zjednodušeně
řečeno Městská police neřeší trestné
činy a závažnou trestnou činnost, to je
v kompetenci státní policie. My jako městská
policie můžeme pouze zabezpečit místo
trestného činu proti vstupu neoprávněných
osob, nebo zadržet pachatele trestné činnosti
na místě nebo bezprostředně po té.

Co by vám při vaší práci nejvíce
pomohlo
Od roku 2012 trvalým požadavkem, který se
objevil i v předvolebních letácích některých
stran je kamerový systém. Kamerový systém
je v současné době standardní vybavením
dokonce i měst, která jsou menší než
Chabařovice. Občané si jistě zaslouží zvýšení
bezpečnosti a ochrany svého zdraví i majetku.

Souhlasím, že kamerový
systém je již standardem,
co tomu tedy brání
v Chabařovicích
Dlouho se vede diskuse o technickém vybavení
a umístění jednotlivých kamer. Úplně laciná
záležitost to není a městský rozpočet je
napjatý zvláště v dnešní době. Na základě
zkušeností z ostatních měst však soudím, že
šetřit na kvalitě kamer se z dlouhodobého
hlediska nevyplatí. Respektive si kladu otázku,
jak vysoká je cena za zvýšení bezpečí občanů
Chabařovic? Nicméně toto je otázka na tvorbu
rozpočtu a jeho schvalování to Městské policii
nepřísluší. Chápu, že je celá řada věcí, které
město potřebuje více.

Dozvěděl jsem se, že hlídáte
i soukromé objekty
Jsou to soukromé objekty občanů a firem
v Chabařovicích, kteří propojují své
zabezpečovací systémy s Městskou policií
například v čase své dovolené. Je to služba
pro občany zdarma. Nicméně nás potěšilo,
když v době Covidu nás tito občané zásobili
rouškami a dezinfekcí.

Co považujete na vaší práci
za nejtěžší a co vás naopak baví
Nejtěžší je jednoznačně záchrana života
zvláště za situace, kdy je přítomna rodina
a fungují emoce. Dále dopravní nehody
s vážným zraněním za asistence záchranné
služby a v neposlední řadě náročná
komunikace s některými lidmi. Naopak máme
dobrý pocit, když se nám podaří zachránit
lidský život a máme radost z toho, že se nám
daří zachraňovat i zvířata.

Jak hodnotíte bezpečnostní
situaci v sousedních obcích,
kde Městská policie není
Vzhledem k tomu, že Police České republiky
má na jednu služebnu na starost nepoměrně
větší území, tak se občanům v obcích bez
Městské policie bohužel nemůže tolik věnovat.
S tím je spojena celá řada negativních vlivů.
Upřímně řečeno nedovedu si představit,
kdyby v Chabařovicích Městská policie nebyla,
respektive dovedu si to představit, ale byl
by to “Bronx”. Už takhle řešíme stahování
problémových občanů z okolních obcí a není
to vždy jednoduché jednání.

Co tedy děláte proto, aby nebyl
z Chabařovic “Bronx”
Už samotná skutečnost, že Chabařovice
Městskou polici mají je zárukou zvýšené
bezpečnosti občanů. Snažíme se občany co
nejvíce informovat. Současně potřebujeme,
aby lidé co nejvíce informovali nás. Problémy
se musí řešit hned, od toho tady jsme. Když
se dozvíme, že před třemi dny někdo někomu
křičel pod okny, tak už toho moc neuděláme.
Neustálé prověřování problémových osob,

pomáhá tyto osoby od návštěvy Chabařovic
odrazovat.

Účet Městské policie
na Facebooku je velice
populární, co vás vedlo k jeho
založení
Připadá nám velice důležité komunikovat
s občany a Facebook je jedním z dalších
prostředků, jak občanům můžeme přiblížit
naší práci. Těší nás pozitivní zpětná vazba.

Jak se změnila služba v době
Covidu
Při hlídkové činnosti musíme navíc kontrolovat
dodržování vládních opatření. Daleko více
spolupracujeme s Policií České republiky.
Občané nás více informují o problematickém
jednání. Zajišťujeme seniorům nad 65 let věku
v této nelehké době nákup léků a základních
potravin. Bohužel se zvýšila i aktivita
chronických stěžovatelů.

Může Městská policie

vylepšit rozpočet města
prostřednictvím vybírání
pokut za překročení rychlosti
Především jde o bezpečnost v dopravě.
Městská policie může měřit rychlost jen
na základě povolení a v součinnosti s Policií
České republiky. O toto povolení jsme žádali již
několikrát, ale doposud nám nebylo vyhověno.
Odůvodněním byla malá nehodovost na území
města.

Často zasahujete na Miladě, co
tam řešíte nejčastěji
Žádost o součinnost od pracovníků ostrahy
PKU je v podstatě na denním pořádku. V létě je
to nejčastěji řešení dopravní situace, zejména
parkování. Dále se jedná o záchranu zvěře
a drobnou kriminalitu. Největším problémem
je uvedené parkování, protože když řešíme
auta na Miladě, nemůžeme současně
provádět naší hlavní činnost v Chabařovicích.
Do budoucna to vidím jako velký problém,
protože se zvýšenou návštěvností, bude
přibývat času, který na Miladě budeme trávit.
Zbyněk Tichý

Chabařovice hostí 14. ročník
Cyklozávodu Milada
Tradiční
cyklistickou
akci
připravují
organizátoři na 8. května. Pro obyvatele
města připravují několik příjemných
novinek.
V loňském roce se po přesunu do nového
zázemí Motoareálu Chabařovice zúčastnilo
závodu téměř 400 cyklistů. Pohodová letní
atmosféra přilákala mnoho diváků, kteří si
užili příjemný sportovní den.
Letošní 14. ročník bude pro cyklisty
a návštěvníky znovu velkým zážitkem.
Zájemci se mohou registrovat na hlavní trasy
na 50 a 25 km. Chybět nebudou oblíbené
rodinné i dětské závody. Připraveno bude
skvělé občerstvení i doprovodný program
se skákacími hrady, dětskými soutěžemi,
prezentací partnerů nebo autogramiádou.

má své zázemí právě v Chabařovicích.
Spolupráce
s
panem
starostou
Kusebauchem, policií, hasiči, Motoareálem
i místními obyvateli funguje na výbornou.
Startovné pro chabařovické děti zdarma
nebo fanzóna pro dospělé je tak malým
poděkováním za podporu,“ řekl ředitel
závodu Michal Neustupa.
V případě zájmu o startovné pro
děti zdarma kontaktuje organizátory
na
mailu
zuzanarusinova@seznam.cz.
Registrace a další informace najdete na
www.miladatour.cz.
Michal Neustupa

Novinkou pro rok 2021 je startovné zdarma
pro všechny děti, které žijí v Chabařovicích.
Děti navíc ke startovnému dostanou
od partnera akce, obchodního centra
Olympia Teplice, funkční tričko zdarma
a startovní balíček s překvapením.
Pro dospělé bude připravena fanzóna, kde
nebude chybět pivo zdarma, posezení nebo
hudební produkce.
,,Velmi si vážíme toho, že Cyklozávod Milada
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Matyáš Braun v Chabařovicích
Zahradní sál, katolický spolkový dům, či
Nitscheova restaurace. Tak se postupně
jmenovalo kulturní zařízení, které známe
z poválečných let již jako Zátiší. Jeho
historii od samého vzniku jsem popsal
v Chabařovických novinách číslo 28 a 30.
Jiří Záhořík na jiném místě těchto novin
vzpomíná poslední rekonstrukci této
budovy. Využívám toho a chci připomenout
neméně zajímavý příběh, který se týká dvou
soch, původně zdobících průčelí sálu. Asi
málokdo ví, že byly od věhlasného sochaře
Matyáše Brauna.
Matyáš Bernard Braun (1684-1738) byl
významný sochař a řezbář, působící
hlavně v Čechách. Před rokem 1710 založil
v Praze svoji dílnu. Jelikož v následujících

letech onemocněl souchotinami, nemohl
vykonávat těžkou práci. Soustředil se
převážně na tvorbu modelů, návrhů a díla
svých pracovníků dotvářel. Tvořil zejména
pro panská sídla, z nichž největší tvorbu
zanechal pro hraběte Šporka v Kuksu.
A nejenom tam, jeho sochy najdete
na mnoha místech, včetně Karlova mostu
v Praze. Nám nejbližší jsou jeho díla v Oseku,
Litoměřicích, Teplicích, ale i na zámku
v Duchcově.
A právě v Duchcově začíná náš příběh. Zde
se nachází rozsáhlý zámek, který byl v roce
1707 podstatně přebudován Bedřichem
z Valdštejna. Byl to právě on, kdo si u M.
Brauna pro přestavbu objednal množství
mytologických soch. A nedaleko odtud,
v Chabařovicích, z jejichž uhelných šachet se

rozjížděla rozsáhlá industrializace severu,
a které spadaly pod chlumecké panství,
Pán na zámku v Chlumci, Westphalen, v té
době zdatný těžař, provozoval na katastru
Chabařovice několik šachet. Právě on
zprostředkoval předání dvou mytologických
soch původně určených pro zámek
v Duchcově, do průčelí zahradního sálu
v Zátiší.
Sochy Herkula a boha hrajícího na šalmaj,
byly ozdobou a zvedly i význam tohoto
kulturního stánku. Jenže se nepočítalo s tím,
že je zde i hospoda. To bylo příčinou toho,
že se sochy staly otloukánky pro rozjařené
hosty a postupně byly znehodnoceny.
Značně poničené sochy se dostaly v roce
1965, s předchozím souhlasem města
Chabařovice, na krátkou dobu do panského
sídla Lobkowiczů, na zámek Jezeří nad
Litvínovem. Na zámku z jezera, nebo také
ze železa (Eisenberg) se sochy ani moc
neohřály, a v roce 1986 nakonec skončily
v místech, pro které je Matyáš Braun
vytvořil, na zámku v Duchcově.
V současné době jsou sochy deponovány
v jižním křídle zámku s dalšími poškozenými
sochami a čekají na restaurování. Jelikož
tahákem zámku je spíš světoběžník
a dobrodruh Giacomo Casanova, který
na zámku působil od roku 1785 jako
knihovník, až do konce svého života (1798),
je otázkou, zda se toho sochy vůbec dočkají.
Vše je o penězích. Jisté však je, že k našemu
Zátiší se sochy od Matyáše Bernarda Brauna
již nikdy nevrátí, škoda.
Stanislav Sochocký

Bývalý hostinec a sál Zátiší
Dávná historie tohoto kulturního stánku byla
popsána v našich novinách na podkladech
archivních materiálů.
V tomto článku si dovoluji popsat novější
historii, kterou ještě já a lidé, kteří se
podíleli na obnovení tohoto důležitého
zařízení města, pamatují.
Po roce 1989, kdy nastala divoká privatizace,
byla snaha našich občanů z řad hasičů
o odkoupení sálu včetně hospody. Zřejmě
pro nedostatek financí k tomu nedošlo.
V dražbě byl objekt prodán společníkům
firmy
Garni,
zastoupeným
panem
Bohumilem Vaněčkem a Martinem
Jouzou. Sál sloužil firmě jako
prodejna stavebnin a později jako
sklad.
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Roku 2005 za mnou přišel pan Vaněček
s nabídkou prodeje. Po dohodě se
zastupiteli jsme se rozhodli koupit sál, jako
samostatný objekt za cenu 750 tisíc Kč. Poté
začalo dohadování, kde vzít prostředky
na rekonstrukci, kde vzít na projekt,
na stavební práce, na vybavení… Rozhodli
jsme se, že objekt zajistíme vlastními silami
pracovníky VPP, místními firmami, a jak se
dříve využívalo – brigádami občanů.
Rozpočet
zpracoval
Jirka
Hanzlík,
architektonické řešení včetně vybavení
záclonami, barevným řešením, obklady
dlažeb, obklady palubkami, navrhovaly
Jana Velková, Blanka Buňová a Marcela
Macková. Vybavení nábytkem, stoly, židle,
navrhla a s dodavateli zajistila Hanka
Nejedlá. Všimněme si, že přežily i nějakou

tu hospodskou pranici. Úklidových prací
se zhostili občané. Dodavatelsky stavbu
prováděli pracovníci a také členové
Hasičskěho sboru Zděnka Ležoviče a Karla
Krále, ti zajištovali zednické práce.
Stavba se prováděla v zimních měsících,
kdy pro stavaře není práce, a tak to jak
pro firmu, tak pro nás, bylo výhodné.
Práce se prováděly na „naběhlé náklady“,
jelikož u takovéto rekonstrukce je velmi
obtížně stanovit cenu. Městem byl pověřen
jako dozor pan František Štolfa, člen
zastupitelstva. Ostatní řemeslné práce
byly prováděny především chabařovickými
firmami. Dřevěné obklady truhlářstvím pana
Ryse, elektro pana Douši, malby provedl pan
Macek, ozvučení Martin Fridrich, dopravu
zajistila firma Kabel. Další práce byly

prováděny firmami z Ústí. Vodoinstalace,
sádrokartony a parkety. Nově byl postaven
přístavek pro sociální zařízení. Ostatní
dispozice byly zachovány, jako balkony,
jeviště, šatna.

tancovat, a měl zde lásku, dal nám nabídku.
Už si nevzpomenu na jméno. Vyprojektoval
a také dodal jak lustr, tak ostatní svítidla
ve stejném stylu. A cena? Za samotný lustr
pouhých 55 tisíc.

S financemi nám v té době pomohl prodej
pozemku u letiště za 20 milionů, který
byl splácen čtyři roky po pěti milionech.
Za zmínku také stojí lustr, který tvoří
dominantu sálu. Náš záměr byl, aby
to byl důstojný prvek ale také, aby byl
ufinancovatelný. Nabídky se pohybovaly
v rozsahu 150 až 200 tisíc. O našem zájmu
se dozvěděl výrobce lustrů z Kamenického
Šenova, kde těch firem bylo v té době více.
A protože to byl člověk, který měl vazbu
na Chabařovice, za mlada sem chodil

Celá stavba včetně vnitřního zařízení stála
5,5 milionu a byla zhotovena za necelý
rok. Pokud by to někdo chtěl srovnávat
s administrativními a finančními problémy
dřívější doby s dobou dnešní, byl by to
problém. Velkou zásluhu na hladkém
průběhu stavby má stavební odbor včele
s Petrem Bímem. Po ukončení stavby
věnoval pan Mareš městu pamětní
desku, která je, i když s menší chybičkou,
umístěna v chodbě. Dodnes je sál dobře
udržován a hojně využíván občany města

Foto: Uvnitř již bylo hotovo, takto to vypadalo venku.
Práce byly provedeny pracovníky VPP pod vedením Josefa
Kalendy. Stromy osadila firma pana Sochockého.

a organizacemi. Jen je nutné dbát na to, aby
opravdu sloužil chabařovickým.
Jiří Záhořík

Hasiči a jejich činnost
Výjezdová jednotka se od začátku letošního
roku, zúčastnila šesti událostí:
požár v Roudníkách (saze v komínu)
technická pomoc v Chlumci (spadlý strom
přes hlavní komunikaci)
požár domu v Předlicích
technická pomoc v Roudníkách (olejová
skvrna většího rozsahu)
technická pomoc u Ocelárny (větší laguna
na hlavní komunikaci)
požár obytného vagonu u ocelárny
Všechny události se obešly bez zranění
zasahujících hasičů.
V měsíci září 2020 jsme od našich partnerů
z THW Pirna převzali dar devítimístní
automobil Fiat Ducato Maxi. Daru si velice
vážíme. Přes zimu jsme si automobil
opravovali, proběhli větší klempířské
práce, lakování vozidla do červené barvy,
a na konec proběhla dovozová technická
prohlídka. Materiál na lakování a veškeré
komponenty k lakování nám dodal sponzor.
Taktéž lakování automobilu provedl
lakýrník, který mám práci provedl zcela
zdarma. Ostatní práce na vozidle jsme si
prováděli sami ve volných chvílích. SH ČMS
nám darovalo 600ks roušek. Všem děkuji
za spolupráci a za dobře odvedenou práci.
Rudolf Beneda
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Zveřejňujeme se souhlasem autora a redakce Ústeckého deníku:

Lidé v Chabařovicích se těší na konec
pandemie, podle starosty jsou ale trpěliví
Koronakrize, ekonomické propady, odložené
projekty. S tím se potýká chabařovický starosta
Josef Kusebauch, který je ve funkci druhé
volební období. Kvůli propadům v daňových
příjmech ztratí město minimálně pět milionů
korun. Přesto dokázalo zrekonstruovat
například podlahy v mateřince nebo postavit
dešťovou kanalizaci v Roudníkách.

Jak byste shrnul či
charakterizoval poslední
měsíce v Chabařovicích, jaká tu
panuje atmosféra ve spojitosti
s posledními událostmi?
Poslední měsíc panuje v Chabařovicích klidná
atmosféra, lidé dodržují pravidla, nosí roušky,
drží odstupy v obchodech, na poště. Občas je
vidět pohromadě skupinky mladých, ale těm
domlouvá městská policie. Lidé se ptají, kdy
už to skončí, ale jsou trpěliví. Máme velkou
výhodu, že jsme obklopeni přírodou a můžeme
vyrazit ven.

Jak to jako město zvládáte?
Epidemii zvládáme poměrně dobře. V našem
domě s pečovatelskou službou jsme ještě
neměli nemocné seniory. Městská policie
aktivně spolupracuje s našimi hasiči. Pokud
někdo potřebuje, zajišťují jim nákupy
a vyzvedávají léky. Aktuálně máme 15
nemocných, nejvyšší číslo se pohybovalo
kolem 40. Asi máme zatím štěstí, jeden
městský policista byl v karanténě a nemocná
byla jen jedna úřednice. Všichni na úřadě
nosíme roušky, a pokud to jde, pracují někteří
úředníci z domova. Vedoucím odborů jsme
pořídili notebooky, a tak se můžeme účastnit
porad on-line. Když je potřeba, dokážeme
svolat i radu města s programem Usnesení.
cz, tady se kladně projevila předvídavost naší
paní tajemnice, která elektronizaci prosadila.

Kolik vás pandemie stále peněz?
Epidemie nás stála náklady za pořízení roušek,
zásobníků a dezinfekce v řádu tisíců. Pořízení
generátoru ozónu a výpočetní techniky přišlo
na několik desítek tisíc a refundace mzdy
některých hasičů, kteří pomáhali městské
policii, také několik desítek tisíc korun.
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Už máte nějakou představu či
odhad, o kolik peněz přijdete
v rozpočtu kvůli propadu
daňových příjmů?
Kvůli propadu daňových příjmů přicházíme
asi o 5 milionů korun. Jsou to naše volné
prostředky na investice. Takže ty jsme museli
omezit.

Jaké projekty jste museli odložit
na později a co se vám naopak
navzdory obecné finanční
nepřízni podařilo?
Museli jsme odložit hlavně rekonstrukce
místních komunikací, některé jsou opravdu
ve špatném stavu. Podařilo se nám
zrealizovat projekt rekonstrukce učeben
a bezbariérovosti základní školy. Zbývá
jen předělat školní zahradu, vše v ceně 6
milionů korun. Zrekonstruovali jsme podlahy
ve dvou učebnách a jídelně MŠ. Získali jsme
dotaci na doplnění 55 kompostérů. Vybíráme
zhotovitele na projekt Wifi for EU. V Roudníkách
jsme dokončili část páteřní komunikace
a u další komunikace první etapu: novou
dešťovou kanalizaci. Druhá etapa se právě
kvůli covidu zpozdila, ale hledáme prostředky,
abychom akci mohli dokončit.

Co v současné době, krom
pandemie a s ní spojených
problémů, je největší bolestí
města?
Největším problémem města je jeho vybavení.
Máme dvě školní budovy, sportovní halu, dva
kulturní domy, starou radnici, tři sportovní
areály, komunikace ve špatném stavu,
rozpadající se Starý mlýn. Vedle základní
a mateřské školy zřizujeme ještě základní
uměleckou školu a pobočku DDM. Máme však
jen 2500 obyvatel a největším problémem je
vše ufinancovat, opravovat nebo do majetku
investovat. Dále nás trápí zvyšování cen
za uložení komunálního odpadu. Lidem jsme
pořídili duonádoby na třídění papíru a plastů,
rozdali jsme jim 300 kompostérů. Přestože
se většina snaží pečlivě třídit, pořád ještě
nedosáhneme na hranici, kdy bychom mohli
uplatnit slevu na veškerý komunální odpad.
Poplatky od občanů pokryjí asi čtvrtinu
nákladů.

Když mluvíme o projektech,
měli jste poměrně ambiciózní
plán uvolnit centru Chabařovic
z dopravní zátěže. Jak se vám to
daří?
Právě se dokončuje stavební povolení
na rekonstrukci náměstí. Doprava nejde
odklonit, ale cílem je ji zpomalit. Je to velká
akce, dojde k rekonstrukci kanalizace a vody
(SVS, SČVK), komunikace II. třídy (SUS)
a za námi jdou nové chodníky, zpomalovací
ostrůvky, bezpečné přechody, parkovací stání
a veřejné osvětlení. Musím pochválit všechny
investory za pečlivou přípravu a koordinaci.
Celá akce začne v roce 2022. Na dopravně
bezpečnostní rekonstrukci náměstí by měla
navazovat revitalizace plochy po zbouraném
kostele, začínáme ji nazývat Kostelní náměstí.
Ve studii jsou dnes navrženy zajímavé
umělecké intervence, které připomínají, že
zde došlo k likvidaci dominanty náměstí kvůli
těžbě uhlí. Na návrhu studie se velkou měrou
podíleli občané Chabařovic.

Jak by měla vypadat
rekonstrukce mlýna?
Mlýn je vyprojektovaný a právě jsme vybrali
zhotovitele. Můžeme začít. Nejdříve se část
zbourá a nová část se přistaví. Rekonstrukce
by měla skončit v roce 2022 a bude stát 36
milionů korun. Z MPO jsme získali dotaci
bezmála 20 milionů korun. Na naši spoluúčast
máme peníze našetřené v rezervě.

Nedaleko máte jezero Milada.
Jaké s ním máte plány?
Naše představy k jezeru Milada jsme prosadili
při
zadání
architektonicko-urbanistické
soutěže jezera Milada, kterou organizuje
PKÚ. Výsledky soutěže budeme znát v květnu.
Prioritou jsou nové Vyklice na pozemcích
u Ocelárny a v budoucnu snad i s centrem
přímo v ocelárně formou regenerace
brownfieldů. Do blízkosti Milady by se tak
vrátilo osídlení, symbolicky za všechny
zbourané obce. Navíc bychom se více propojili
s Roudníky. Na západním břehu pod Roudníky
preferujeme nekomerční, klidnější rekreaci.
Bohumil Vorlíček

Zveřejňujeme se souhlasem autora a redakce Ústeckého deníku z rubriky Lidé odvedle:

Do Chabařovic přišel Stanislav
Sochocký za prací. Zůstal celý život
Pochází z východních Čech a na sever
do Chabařovic přišel za prací. V roce 1965
nastoupil Stanislav Sochocký do Trmic
na Důl 5. květen, úsek Barbora III k lopatě.
V dolech zůstal až do roku 1994, pak začal
podnikat. Mimo to ale dělal, coby regionální
patriot, kterým se stal, i spoustu jiných věcí:
„Jsem spoluzakladatel Chaba novin,
do kterých nepřetržitě od roku 1997
dodávám příspěvky, zejména z oblasti
historie. Po rekonstrukci staré radnice
mi v roce 2005 město Chabařovice dalo
k dispozici dvě prázdné místnosti, abych
zde vytvořil muzeum města, a nic k tomu.
„Vydupal“ jsem ho sám ze země, včetně
tvorby vitrín a všeho dalšího. Slouží dosud.
Pak jsem svedl doslova dvouletou bitvu
s ministerstvem kultury o navrácení smírčích
křížů ze Zubrnic do Chabařovic. Povedlo se
a 15. října 2007 jsem je slavnostně instalovat
do atria staré radnice. Jsou zde ozdobou.
Když jsem se začal zabývat dějinami
města, divil jsem se, že Chabařovice, které
se vyšvihly na produkci šachet v město
okresního formátu, nepřilákalo Židy.
V Dějinách Chabařovic, které sepsal v roce
1998 štáb historiků pod vedením Vladimíra
Kaisera, o tom není ani zmínka. To jsem
již vedl partu zabývající se historií. Když
byl konkrétní dotaz, na, dle mého názoru,
největšího znalce historie Ústí a okolí,
tehdejšího archiváře Kaisera, doslova nám
sdělil, ať se do Židů „v Chaba“ nepouštíme,
že zde žili asi tak dva a u jednoho si není
jistý, jestli nebyl ze Soběchleb. Toto
vyjádření mám archivované. Nedalo

mi to, nemohl jsem tomu uvěřit, začal
jsem pátrat na židovských hřbitovech.
Jako detektiv, pomníček po pomníčku.
A ejhle. První záchyt byl v Teplicích a další
v Sobědruhách. Několik špatně čitelných
jmen na pomníčcích aus Karbitz. Požádal
jsem zástupkyni šéfa ústeckého archivu
Věru Hladíkovou o spolupráci a jména jí
přihrával, aby je rozpracovávala.
Nakonec z toho vylezla židovská komunita
čítající víc než sto obyvatel, jejichž domy byly
ozdobou obvodu náměstí v Chabařovicích.
Ve své době nejen nejbohatší podnikatelé
města. Lékaři, advokáti a další. Komunita,
která posunula město hodně kupředu.
Na den 29. dubna 2018 jsem zorganizoval
pokládku Kamenů zmizelých a téhož roku
jsem napsal publikaci Smutný příběh Židů
nejen v Chabařovicích.
Připomínka hornické činnosti, která zde
trvala déle než 150 let. Když se v Hrdlovce
likvidoval Důl Alexander, přivezl jsem
„za své“ 4 hunty (důlní vozíky) a několik
dalších artefaktů. Ty jsem rozmístil
v Trmicích do místnosti mnou vytvořeného
muzea a pod dálniční most do sousedství
zámecké zahrady. Zorganizoval jsem
u tohoto huntu rozloučení starosty Trmic
s předními pracovníka Lomu Chabařovice
k ukončení těžby. Další hunty jsem umístil
do Chabařovic na kruhák a do lesoparku
Friedrich, v němž jsem vytvořil jeho
technickou část. Napsal jsem Těžní kola se
zastavují, byla v SHD první publikací tohoto
druhu. Až po letech vydaly i další důlní
podniky něco podobného, na čem pracoval
již štáb odborníků. Jsem spolutvůrcem
publikace Trmice, kterou vydalo Muzeum
města Ústí nad Labem v roce 1994. Přispěl
jsem do infobrožur Chabařovice a Trmice
a webu Chabařovic.
No a má práce? Připomínám, že zrovna to
byly počátky jámy, které předurčily vzniku
jezera Milada. Postupně od lopaty, přes
štajgra a další provozní funkce jsem se
propracoval na vedoucího výroby Lomu
Chabařovice, kterému se zrovna moc
nedařilo. Nějak se mi to podařilo otočit
a byl jsem jmenován ředitelem Dolu 5.
květen. Po kratším období pak do funkce
výrobního náměstka Palivového kombinátu
Ústí nad Labem a statutárního zástupce
ředitele podniku. Čili druhé nejvyšší funkce
v organizaci, která měla ještě Důl Antonín
Zápotocký a Tlakovou plynárnu, celkem tři

a půl tisíce zaměstnanců. A nastal boj Lom
Chabařovice versus město Chabařovice.
Podnikáním jsme se v roce 1994 dostali ze
Severní Terasy do Chabařovic. To jsem již byl
na druhé straně barikády a okamžitě jsem
se zapojil do aktivit nejen Chabařovic. Když
dostaly Trmice do pronájmu zámek, požádal
mne tehdejší starosta O. Neubauer, abych
na zámku vytvořil muzeum hornictví. To
jsem stihl do slavnostního otevření zámku
po rekonstrukci, na podzim roku 1997. Nyní
pracuji na publikaci s pracovním názvem
Jezero Milada, Chabařovice, Roudníky
a Trmice. Mám již napsáno víc než sto stran
tiskopisu a je v tom i shrnutí důlní činnosti,
která zde po dlouhých letech definitivně
i skončila. Nevím, neznám, kdo jiný by to
sepsal. Pokud by to někdy někdo zadal,
bude na tom pracovat tým „historických
doktorů“ a bude to „suchařina“. Měl by to
napsat někdo, kdo to žil. Proto
jsem se k tomu „vybral“ právě já.“
Bohumil Vorlíček
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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
prosinec 2020 až únor 2021.

Prosinec 2020
Městská policie eviduje od 01.12.2020 do
31.12.2020 celkem 55 událostí různého druhu,
kdy za uvedený měsíc bylo strážníky řešeno
celkem 12 různých přestupků.
Dne 01.12.2020 v 08:20 hod, vyjížděla hlídka
městské policie k nahlášené dopravní nehodě
v ulici Smetanova. Dopravní nehoda se obešla
bez zranění a hlídka městské policie na místě
dopravní nehody usměrňovala provoz.

Dne 7.12. 2020 ve 21:53 hod. bylo oznámeno,
že v ulici Smetanova v Chabařovicích nasedl
řidič v silně podnapilém stavu do os. vozidla
zn. Š Fabia zelené barvy a jede směr Chlumec.
Hlídka MP Chabařovice, která se právě vracela
od čerpací stanice ONO/Chlumec spatřila dané
vozidlo, jak jede proti hlídce u Chabařovických
strojíren směrem silnice č. 30. Když řidič Fabie
spatřil za ním otáčející se služební vozidlo MP,
začal ujíždět. Tento zákrok se krátce poté ale
změnil v činnost hlídky u dopravní nehody,
když opilec za křižovatkou silnice č.30 a
ulice U šmelce vyjel mimo silnici a vozidlo
převrátil na bok. Na místě dále zasahovali
hasiči, záchranná služba i policie. Dechovou
zkouškou u dvaatřicetiletého muže naměřeno
2,30 promile alkoholu.

Dne 7.12.2020 při kontrolní činnosti v ulici
Marie Kršňákové byl hlídkou opět zjištěn
neuklizený nepořádek u domu. Hlídka
celou věc zadokumentovala a oznámila ke
správnímu orgánu města. Majitel domu byl
hlídkou několikrát upozorněn a poučen o
protiprávním jednání.
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Dne 23.12.2020 v 09:20 hod přijato oznámení,
že u rybníka Petri někdo vyhodil torzo
kuchyňské linky. Pořízena fotodokumentace.
Šetřením v okolí nebyl zjištěn pachatel. Věc
oznámena ke správnímu orgánu města a
kuchyňská linka byla odklizena.

Z důvodu probíhající pandemie COVID-19,
provedli strážníci v uvedeném měsíci
obstarání léků a základních potřeb seniorům
nad 65 let a to v 10 případech.

Dne 03.12.2020 proběhla dopravní akce na
projíždění nákladních vozidel přes město
Chabařovice. Při této kontrole bylo zastaveno
5 nákladních vozidel. Dva řidiči porušili
dopravní značku zákaz vjezdu nákladních
vozidel s dodatkovou tabulkou mimo dopravní
obsluhu. Hlídka na místě řidiče řešila dle
platných právních předpisů.

Dne 5.12. 2020 ve 12:55 hod. bylo požádáno
přes pevnou linku o pomoc v Chabařovicích
v ulici Haškova, kde došlo na pozemku domu
čp. 613 k napadení psa dvěma stafordšírskými
teriéry. Po příjezdu na místo ve 12:59 hod.
byl napadený pes již v náruči majitele a
situace byla již zklidněna. Hlídka na místě
provedla šetření společně s fotodokumentací
a následným poučením obou majitelů psů o
dalším postupu.

Dne 20.12.2020 ve 20:48 hod, přijala hlídka MP
žádost o pomoc s manželem, který upadl v
kuchyni a nemůže vstát. Na místě zjištěn muž
ležící na zemi bez viditelného zranění, dále
muž odmítl jakékoli lékařské ošetření. Hlídka
muže zvedla a posadila ho zpět na židli.

Leden 2021
Městská policie eviduje od 01.01.2021 do
31.01.2021 celkem 56 událostí různého druhu,
kdy za uvedený měsíc bylo strážníky řešeno
celkem 9 různých přestupků a 1 trestný čin,
který byl na místě předán PČR Chlumec.

Dne 9.12.2020 v 18:20 hod byla přijata žádost
PČR Chlumec o prověření oznámení v ulici
Průmyslová, kde mělo údajně dojít ke krádeži
notebooku značky HP. Hlídka na místě
kontaktovala oznamovatele, který byl cizí
státní příslušnosti, který hlídce sdělil, že od
majitele firmy dostal notebook, který mu
následně majitel odebral. Na místo se pak
dostavil majitel firmy, který hlídce uvedl, že
počítač je jeho a byl pánovi jen propůjčen.
Dále na místo přivolána PČR Chlumec a hlídka
cizinecké policie, kdy si celou věc na místě
převzali k dalšímu dořešení.
Dne 10.12.2020 byla proveden kontrola
projíždějícího nákladního vozidla přes město.
Při kontrole bylo zjištěno, že řidič porušil
dopravní značku zákaz vjezdu nákladních
vozidel s dodatkovou tabulkou mimo dopravní
obsluhy. Řidič byl hlídkou na místě řešen dle
platných právních předpisů.

Dne 02.01.2021 ve 14:19 hod, přijato telefonické
oznámení na agresivního psa v Přestanově.
Psa si následně odchytl majitel, se kterým
byla věc na místě vyřešena.

Dne 04.01.2021 byla oznámena na služební
telefon MP dopravní nehoda se zvěří, dle
oznamovatele je sražené zvíře v jízdním pruhu
a hrozí další dopravní nehoda. Hlídka ihned
vyrazila na místo události, kde byla sražená
zvěř označena služebním vozidlem MP a byl
usměrňován provoz. Dále byl informován
myslivec, který sraženou zvěř odklidil.

Dne 06.01.2021 ve 23:11 hod byla přijata žádost
od PČR Chlumec o prověření oznámení, kdy se
měla neznámá osoba dobývat do oblastní
charity. Hlídkou na místě zjištěno, že se jedná
o pracovníka firmy ČEZ, který měl pohotovost
a potřeboval vyřešit v kotelně poruchu, kdy
mu alarm hlásil problém s kotlem.
Dne 08.01.2021 ve 12:15 hod byla přijata
žádost od PČR Chlumec o výjezd do obce
Roudníky č.p. 86, k požáru. Na místě zjištěn
zakouřený sklep, kde při zatápění došlo
k zahoření od kotle do komína. Vyvedeny
osoby ven na čerstvý vzduch. Po příjezdu HZS
předáno veliteli zásahu. Dále na místě JSDH
Chabařovice.
Dne 08.01.2021 v 15:20 hod oznámeno, že se
před večerkou shlukují lidé. Hlídka na místě
provedla šetření, kdy skupinku lidí poučila a
vykázala je z místa.
Dne 10.01.2021 v 01:38 hod bylo oznámeno
výpravčí z vlakového nádraží ČD, že slyší z
perónu rány a je tam zaparkované vozidlo. Dále
uvedla, že se bojí jít na perón sama. Hlídkou
byla provedena kontrola: zjištěno, že se jedná
o kamionovou překládku sypkého materiálu z
vagónu, kdy při překládce materiálu z trubek
do sila znějí rány. Vše bez závad.
Dne 16.01.2021 ve 12:15 hod, oznámen na
služební telefon MP nález torza prasete
domácího. Hlídka na místě provedla
fotodokumentaci, zbytky torza prasete
umístila do černých neprodyšných pytlů a
byly odvezeny do kafilerie k likvidaci. Celá věc
byla oznámena ke správnímu orgánu krajské
veterinární správy, kdy následně byl zjištěn
původce torza prasete domácího, se kterým
je vedeno správní řízení ze strany KVS.

nevlastní řidičský průkaz. Dechovou zkouškou
na místě naměřeno 1.12 promile alkoholu.

Dne 04.02.2021 v 08:30 hod byla přijata žádost
z DPS, kdy muž upadl na zem a nemůže vstát.
Hlídka na místě muži poskytla pomoc, kdy
muž nebyl zraněn a lékařské ošetření odmítl.

Dne 26.01.2021 ve 14:52 hod při kontrole
obvodu si hlídka všimla kouře vycházejícího
od rybníku Fridrich. Po příjezdu na místo
zjištěno, že firma sídlící vedle lesoparku pálila
odpad. Na místě zjištěn majitel, který oheň na
výzvu hlídky ihned uhasil. Věc bude oznámena
k příslušnému správnímu orgánu.

Dne 29.01.2021 v 18:16 hod, oznámeno,
že v Roudníkách došlo k pádu stromu na
komunikaci. Na místo události byla vyslána
JSDH Chabařovice, která strom odklidila.

Dne 30.1. 2021 byla přijatá žádost o součinnost
s PČR/ Chlumec ohledně uzavření komunikace
č.13 mezi obcí Přestanov a Chlumec z důvodu
spadlého stromu přes komunikaci, který
likviduje Hasičský záchranný sbor Ústeckého
kraje.

Dne 25.01.2021 v 11:38 hod, byla hlídce MP
telefonicky oznámena nehoda vozidla, jehož
řidič narazil do zídky plotu naproti hřišti
“u křížku”. Při příjezdu na místo byl zde
spatřen muž sbírající ze země úlomky dílů
z nabouraného auta. Od prvního okamžiku
na řešení události nespolupracoval a jeho
jednání stupňovalo v agresivitě. Po chvíli, kdy,
již byl strážníky slovně usměrněn, avšak ve
svém jednání neustával, se tento muž vydal
na útěk – ten se mu však nepovedl a po svém
pádu byl využitím donucovacích prostředků
hlídkou MP zajištěn, omezen na osobní
svobodě a předán Policii. Následně bylo ještě
zjištěno, že vozidlo užil neoprávněně a ani

oznámena ke správnímu orgánu magistrátu
města Ústí nad Labem.

Z důvodu probíhající pandemie COVID-19,
provedli strážníci v uvedeném měsíci
obstarání léků a základních potřeb seniorům
nad 65 let a to v 7 případech.

Dne 04.02.2021 v 09:15 hod bylo oznámeno
občanem Roudníků, že u hřiště je velká
olejová skvrna. Hlídka na místě zjistila, že
olejová skvrna je cca 2 x 2 m na komunikaci a
1 x 1 m na zeleni u fotbalového hřiště. Hlídka
na místo povolala JSDH Chabařovice, která
se postarala o likvidaci, kdy na pomoc byl
zasahujícím velitelem JSDH na místo přivolán
traktor bagr, který odstranil znečištěnou
půdu od oleje. Hlídka v okolí provedla šetření
k původci znečištění.

Dne 04.02.2021 ve 12:00 hod oznámen
spadlý strom přes komunikaci vedoucí na
Chabařovice. Vyrozuměna JSDH Chabařovice,
která strom pomocí techniky zlikvidovala.

Dne 04.02.2021 ve 12:30 hod oznámeno
občanem, že u bývalé ocelárny se v
komunikaci tvoří laguna vody, kdy na místě
hrozí, že by mohlo dojít k dopravní nehodě.
Hlídka vyrozuměla JSDH Chabařovice, která
zprůchodnila odtok zpět do koryta. Hlídka na
místě po dobu zásahu usměrňovala provoz.

Únor 2021
Městská policie eviduje od 01.02.2021 do
24.02.2021 celkem 53 událostí různého druhu,
kdy za uvedený měsíc strážníci řešili dva
přestupky.
Dne 02.02.2021 při kontrolní činnosti bylo
zjištěno, že v ulici náměstí. 9 května stojí
vozidlo v zastávce MHD. Hlídka provedla
fotodokumentaci a umístila na vozidlo výzvu
pro nepřítomného řidiče. Řidič se na služebnu
v určené lhůtě nedostavil, kdy celá věc bude
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Informace o činnosti MP Chabařovice
Dne 04.02.2021 ve 14:43 hod byla MP požádána
o asistenci před rodinným domem, kde mělo
dojít k poškození vozidla, a verbálnímu
napadání mezi rodinnými příslušníky. Hlídka
do příjezdu PČR Chlumec situaci na místě
uklidnila a následně celou věc předala PČR k
dalšímu dořešení.
Dne 09.02.2021 v 08:00 hod, bylo přijato
oznámení, že v Přestanově je z důvodu
odstavených kamionů a uzavření dálnice D8
zablokovaný kruhová objezd a křižovatka k
průmyslové zóně. Dále bylo oznamovatelem
sděleno, že vozidla a autobusy nemohou
projíždět ke kruhovému objezdu. Hlídka
na místě provedla usměrňování dopravy a
to do 12:00 hod, kdy se doprava již plynule
rozjížděla.
Dne 13.02.2021 v 10:54 hod, oznámeno na
služební telefon MP, že někde u betonárky
se nachází srna ve vodě. Poděkování paní
oznamovatelce, jen z naší strany všeobecná
žádost-případné podobné záležitosti v
katastru města oznamovat rovnou na náš
mobilní telefon 725 062 547, kdy by nemuselo
docházet ke ztrátě jak času, tak informacím
o přesném místě. Dále díky přítomným za
pomoc u břehu a spolupráci dobrovolným
hasičům Chabařovic - Ruda Beneda.

Dne 18.02.2021 ve 12:30 hod byl proveden
výjezd na žádost PČR Chlumec z důvodu
zablokování komunikace Přestanov x Krupka
nákladním vozidlem. Hlídka na místě provedla
usměrňování dopravy do vyproštění kamionu
a následně byla na místo přivolána PČR
dopravní nehody, která si celou věc převzala
k dalšímu dořešení.

Dne 19.02.2021 v 08:00 hod byl oznámen
ochrankou palivového kombinátu z jezera
Milada srnec na ledové ploše jezera, který
se nemohl dostat zpět na břeh. Hlídka MP
Chabařovice dorazila na místo jen několik
minut po oznámení a k srnci se za pomocí
záchranného člunu dostala a dopravila srnce
zpět na břeh, kde byl vypuštěn do volné
přírody.
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Dne 24.2. 2021 v 15:50 hod, bylo oznámeno na
služební telefon MP, že v Chabařovicích v ulici
Marie Kršňákové jsou dvě malé děti bez rodičů,
které jsou úplně promáčené. Podle výpovědi
oznamovatelky spadla holčička do potoka v
ulici Smetanova a její bratr jí chtěl vytáhnout
ven a spadl tam také. Hlídka po příjezdu
na místo obě děti zabalila do termofólie a
převezla služebním vozidlem domů k rodičům,
kde si obě děti převzala matka. Hlídka dále
matku poučila a doporučila návštěvu u lékaře.
Dne 27.02.2021 v 10:04 hod, bylo přijaté
oznámení od OS MP ÚL, kdy anonymní
oznamovatel nahlásil zamrzlé labutě na
jezeře Milada v části Roudníky. Hlídka po
oznámení vyrazila na místo události i se
záchranným člunem v součinnosti se členem
JSDH Chabařovice, kdy na místě bylo zjištěno,
že labutě jsou v pořádku, kdy na zamrzlé ploše
jen odpočívají. Hlídka vyrozuměla správce
PKÚ, kdy byl seznámen s uvedenou událostí
a informace byla předána ornitologům PKÚ.

Dne 28.02.2021 v 19:40 hod, byla přijata
na služební telefon MP žádost od řidiče
autobusu, že stojí v zastávce U Radnice a ve
voze je opilá osoba. Jednalo se o známého
muže, který byl hlídkou z autobusu vykázán a
poučen. Následně zašel za známým do domu
na Husově náměstí.

Dne 14.02.2021 v 18:51 hod byla přijata žádost
od PČR Chlumec o výjezd směr Teplice, kde
za kruhovým objezdem u Přestanova má stát
odstavené auto ze kterého měl vystoupit
opilý muž a jít pryč. Na sobě červená bunda,
černé kalhoty, věk kolem 50 let. Hlídka
projela místo určení, i směr Krupka, vozidlo
nenalezeno. Po zpětné komunikaci s PČR
Chlumec vozidlo nalezeno u obce Roudníky
(směr Teplice) mimo komunikaci. Jelikož z auta
od pravé strany vycházel dým, na místo bylo
hlídkou PČR Chlumec přivolán HZS ÚK.
Dne 16.02.2021 v 00:08 hod v centru města
při hlídkové činnosti spatřena nehybně ležící
osoba u chodníku. Hlídka ležícímu muži
poskytla první pomoc, kdy byl muž zabalen do
termofolie a byla na místo přivolána posádka
RZS Ústí nad Labem. Teplota v uvedený večer
byla – 8 stupňů celsia. Muž byl
převezen do Masarykovy nemocnice
k dalšímu vyšetření.

zranění na hlavě. Toto mu bylo ošetřeno a
poté přivolána záchranná služba, která pána
převezla k dalšímu ošetření do Masarykovy
nemocnice.

Z důvodu probíhající pandemie COVID-19,
provedli strážníci v uvedeném měsíci
obstarání léků a základních potřeb seniorům
nad 65 let a to v 6 případech.

Dne 23.02.2021 v 07:35 hod, oznámena spadlá
větev, která zasahuje do komunikace. Hlídka
na místě větev odstranila.
Dne 23.2. 2021 v 15:29 hod. přijata žádost paní
o pomoc při zvednutí manžela ze země, když
upadl cestou na WC. Hlídka po příjezdu na
místo zjistila, že senior má po pádu krvácivé

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

Bohatá
sezóna 2021
Motoclub F Chabařovice pro letošek připravil
v Motoareálu opět bohatou sezónu.
Již nedílnou součástí dění v Motoareálu jsou
autocrossové závody s mezinárodní účastí
závodníků. Pojedeme opět 6 závodů, které
budou bodované, a opět se pojede o hlavní
výhru v hodnotě 10 tis. Kč.
Poslední závod, který uzavírá sezónu, je
tradičně závod „o kapra“, který jsme letos
také zařadili. Bohužel jsme tento závod
v roce 2020 nemohli uspořádat.
Zařazeny jsou také závody v motocrossu
a na ploché dráze.
Ne letošní moto sraz Motochaba 2021 máme
slíbenou účast skupin, které se Vám líbily
z minulých ročníků: Galerie a Míša Leicht,
Čistírna Pokaždé Jinak a ZZ TOP revival
z Litovle.
Jako každým rokem Klub Mladých Motorkářů
Chabařovice svou činnost zahajuje v dubnu.
Těšíme se na Vaši návštěvu a děkujeme
za podporu Motoareálu Chabařovice.
Martin Fridrich
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Očkování v Ústeckém kraji pokračuje.
Očkuje se všemi dostupnými vakcínami
Ústecký kraj pokračuje v očkování obyvatel
proti nemoci COVID-19. Aktuálně využívá
všechny tři vakcíny, které jsou v Česku nyní
k dispozici. Kraj nově spouští interaktivní
mapu očkovacích míst. Očkování zůstává
nadále pro vedení kraje a také pro vedení
Krajské zdravotní prioritou, epidemická
situace v Česku se rozhodně nedá nyní
považovat za dobrou a výjimku netvoří ani
Ústecko. Ze strany kraje i Krajské zdravotní
jsou činěny maximální možné kroky k tomu,
aby se proočkovalo co nejvíce obyvatel,
kteří mají o očkování zájem.

Očkování proti nemoci COVID-19 pokračuje.
Celkem bylo v Ústeckém kraji naočkováno
k 20. únoru 21 280 osob (pozn. redakce
ChN, stav k 1. 3. 2021: 31 156 naočkovaných
osob). Zdravotníci, kteří se do očkování již
zapojili, byli již naočkováni druhou dávkou
a pokračuje se v očkování seniorů v kategorii
80+ a také obyvatel a zaměstnanců domovů
pro seniory v kraji. K očkování se používají
vakcíny od společností Pfizer/BioNTech,
Moderna a AstraZeneca.
Právě vakcína od firmy AstraZeneca vzbudila
v posledních dnech mezi veřejností diskuzi.
„Vakcína AstraZeneca vyvinutá ve spolupráci
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s vědci z Univerzity v Oxfordu je po rozsáhlém
testování schválená k očkování všech
osob ve věku 18 let a starších, bez uvedení
horního věkového omezení. Evropská léková
agentura, která je v této věci nejvyšší
autoritou (schvaluje všechny léčivé přípravky
používané v Evropské unii a sleduje jejich
účinnost a bezpečnost), schválila aplikaci
očkovací látky AstraZeneca také osobám
starším 55 let a seniorům s tím, že u nich
není nutná žádná úprava dávky. Podobně
rozhodl lékový ústav ve Velké Británii,
která objednala 100 milionů dávek vakcíny
AstraZeneca a téměř milion z nich již použila
pro britské občany. Stanovisko evropských
lékových úřadů potvrdila nedávno také
Světová zdravotnická organizace (WHO)
a doporučila očkovat všechny zájemce bez
omezení věku, protože jedině tak bude nyní
možnost zachránit miliony životů a ochránit
zdraví lidí. Vakcína je účinná i proti tzv.
britské mutaci viru. Výhodou této očkovací
látky je také tradiční technologie, která
byla při vývoji a výrobě použitá a vysoká
bezpečnost ve všech věkových kategoriích,“
přiblížil postoj Krajské zdravotní, a.s., její
generální ředitel MUDr. Aleš Chodacki, který
je zároveň krajským koordinátorem pro
očkování proti COVID-19.
Je obecně známé, že účinnost vakcín –
konkrétně můžeme uvést například proti
chřipce nebo klíšťové encefalitidě, klesá
s věkem. Klinické studie prokázaly, že
i ve skupině seniorů došlo po podání
látky AstraZeneca k dostatečné tvorbě
potřebných protilátek. Teprve na základě
dalšího sledování vědci doporučí, zda bude
u kterékoliv očkovací látky proti COVID-19
potřebné další přeočkování, v jakém
časovém odstupu, a ve kterých věkových

skupinách. Výsledky studií, ve kterých je
zařazen výrazně vyšší podíl seniorů, lze
očekávat v průběhu následujících týdnů.
„Nadále pracujeme na tom, abychom zajistili
očkování pro co nejvíce našich občanů, v co
nejkratším možném čase. Jsme samozřejmě
závislí na dodaných počtech očkovacích
dávek, které se snažíme zajistit v co největším
možném počtu. Zároveň také rozšiřujeme
místa, kde se lze, nebo se bude možné,
nechat očkovat. Věříme, že k lepší orientaci
pomůže veřejnosti i interaktivní mapa
očkovacích center, kterou spouštíme,“ sdělil
na tiskové konferenci Jan Schiller, hejtman
Ústeckého kraje. Mapa je k dispozici zde:
http://ockovani.kr-ustecky.cz.
Vedení Ústeckého kraje a Krajské zdravotní,
a.s., také posiluje mobilní očkovací týmy.
Aktuálně jsou k dispozici čtyři – dva
v rámci Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem a po jednom v nemocnicích v Mostě
a v Kadani. Mobilní očkovací týmy se nyní
využívají primárně pro potřeby očkování
v domovech seniorů.
„Právě očkování stále vnímáme jako tu
správnou cestu, jak se vrátit k normálnímu
životu. Ze strany našich občanů nyní
očekáváme 60 % zájem o vakcinaci, což je cca
420 tisíc osob. Co se týká vládní strategie,
tak v rámci její první priority musíme
oočkovat 38 tisíc osob a ve druhé pak 170
tisíc. Počítáme vždy s dvěma dávkami pro
každého očkovaného,“ informoval o dalších
krocích hejtman Schiller.
Více informací najdete na www.kzcr.eu nebo
na www.kr-ustecky.cz.
Jana Mrákotová

Praktičtí lékaři jsou připraveni a ochotni
pomoci s očkováním ve svých ordinacích
Na redakci ChN se začali obracet občané
s dotazy, zda a kdy se začne očkovat
u praktických lékařů, jelikož se to v médiích
hemží řadou mnohdy protichůdných či
chaotických sdělení, a proto Vám přinášíme
aktuální informace, konzultované jednak
s tiskovým oddělením Krajské zdravotní
a. s., vycházející z údajů uvedených
v rámci tiskové konference (pro zájemce
odkaz na záznam zde: https://youtu.be/
qFWLzYFhBGo, z informací Krajské linky
pro seniory (800 876 011), po konzultaci
s předsedou oblastního sdružení praktických
lékařů ČR Ústeckého kraje, MUDr. Houskou,
a z informací od MUDr. Vondáka, praktického
lékaře pro dospělé v Chabařovicích.
V tomto vydání ChN zároveň přinášíme
tiskovou zprávu Krajské zdravotní, a. s.
s názvem „Očkování v Ústeckém kraji
pokračuje. Očkuje se všemi dostupnými
vakcínami“,
která
informuje
mj.
o interaktivní mapě očkovacích míst, uvádí
další podrobnosti k probíhající vakcinaci.
K tomu všemu připojuji shrnutí informací
z dalších zdrojů:
Praktičtí lékaři jsou připraveni a ochotni
pomoci s očkováním ve svých ordinacích.
S ohledem na podmínky skladování se
počítá s vakcinací od společnosti Astra
Zeneca. Celkové dodávky do ČR bohužel
váznou, přicházejí ve sníženém počtu.
V médiích se dne 25. 2. 2021 (ČTK) bohužel
opět objevila zpráva, že výrobce dodá
jen polovinu slíbených dávek. Zároveň
se v médiích objevuje, kolik tisíc dávek je

v ledničkách či mrazácích a neočkuje se.
Ústecký kraj toto tvrzení na tiskové
konferenci uvedl na pravou míru, a není to
pravda, všechny vakcíny v našem Kraji jsou
vyočkované, drží se jen nutné množství pro
očkování druhou dávkou. Nastávají totiž
situace, kdy jiné (nezodpovědné) regiony
očkují „jako diví“, přitom potřebné množství
druhé vakcinace nemají zajištené, riskují tak
překročení doporučeného termínu odstupu
mezi očkováním, a pak jim vakcíny chybějí.
Výsledkem je to, že už tak ze sníženého
množství dávek pro Ústecký kraj jsou tyto
dávky ještě kráceny ve prospěch jiných
regionů, vůbec se při distribuci nehledí
na počty obyvatel, veškeré statistiky
a soupeření mezi regiony je tak zcela
nesmyslné.
Situace se dle výrobců (nejen Astra Zenecy)
bude postupně zlepšovat, výrobci se snaží
své výrobní kapacity zvýšit. V tuto chvíli
jsou téměř vyočkováni všichni zdravotníci,
probíhá vakcinace dalších prioritních skupin
obyvatelstva, bohužel nemají druhou dávku
vakcíny ještě všichni policisté, hasiči, k tomu
se tlačí na otevření škol, proto se spustila
vakcinace učitelů (aktuálně zaregistrovaní
dostali termín koncem března), probíhá
vakcinace ohrožené skupiny seniorů,
spustila se další vlna očkování obyvatel
70+… a dostatek vakcín zkrátka není.
Primárně se tak očkuje v sociálních
zařízeních, v domovech seniorů, k tomu
slouží celkem 4 mobilní týmy (dva v Ústí

n. Labem, jeden v Moste, jeden v Kadani).
S ohledem na nedostatek vakcín však
v některých zařízeních vakcinace ještě ani
nezačala. Odpověď na dotaz, zda je možné
zajistit mobilní tým zcela individuálně pro
imobilního seniora v domácnosti, je tak
v tuto chvíli prakticky nemožné.
Pokud výrobci dostojí svých slibů (a dohoní
nasmlouvané
počty
vakcín,
údajně
na konci března), pak lze očekávat stabilní
a dostatečné zásobování vakcín na konci
tohoto čtvrtletí. Všichni tak vzhlížejí
na přelom března a dubna, kdy by měly
na plné obrátky běžet všechna očkovací
místa (včetně těch velkokapacitních, které
se aktuálně budují), a systém tak bude moci
uvolnit vakcíny všem praktickým lékařům,
kteří se prostřednictvím softwaru ISIN
a příslušného očkovacího modulu zapojí,
a očkování se tak celkově zrychlí.
Dle slov MUDr. Housky jsou v systému
přihlášeny a připraveny 4/5 všech praktiků.
Kromě nedostatku vakcín je také třeba
vyřešit problém s nedostatkem injekčních
stříkaček a jehel (to si praktici musejí
nakoupit). Pomoc a vykrytí ze svých
vlastních zásob přislíbila Krajská zdravotní.
Registrujte se k odběru novinek na webu
města (viz příspěvek tajemnice MěÚ
Ing. Krepindlové), okamžitě po zveřejnění
aktuality se tak dozvíte, kdy bude
očkování v ordinaci praktického lékaře
v Chabařovicích zahájeno.
Jiří Hladík
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Středisko služeb města Chabařovice
informuje
Silvestrovské veselí

Psí mazlíčci

Vážení občané, vstup do Nového roku
2021 jsme zvládli, myslím, po netradičním
silvestrovském veselí, velice dobře. Město
zůstalo téměř čisté, nebylo poseto odpadky
ani zbytky z rachejtlí. Úklid města, který
provedli naši zaměstnanci v následujícím
dni, byl o to jednodušší. Všem občanům
Chabařovic i Roudníků tak děkujeme za vzorný
vstup do nového roku.

Nejeden občan, ať už majitel psa nebo ten,
kdo pejska doma nemá, ví jak pořádnou
psí hromádku umí udělat. Tímto apelujeme
na všechny majitele mazlíčků, aby po svých
psích kamarádech uklízeli a ostatní se tak
v klidu a v čistotě mohli procházet po našem
městě nebo v Roudníkách po obci.
Na jaře tohoto roku se chystáme po městě

rozmístit více košů s pytlíky na psí exkrementy,
tak věřme, že i toto přispěje k větší čistotě
v našem městě.
…pokud Vás cokoliv trápí, pište, volejte,
posílejte zprávy do e-mailu. Tím od Vás
získáme důležité podněty ke zlepšení situace
v našem městě.
Alena Tomešová

Větve
Protože většina z nás žije v rodinných
domech a máme zahrádku, tak čas od času
musí prořezat dřeviny. Větve pak odváží
na kontejnerový dvůr, kde se nám vrší
obrovské hromady. Někteří lidé pak ani
nerespektují, že se jedná jen o dřeviny,

a sypou nám sem i trávu a listí.
Jenže
likvidace
hromad
není
tak
jednoduchá. Pálit velké množství větví je
problematické a firmy o tento druh odpadu
nejeví moc zájem, i když si mohou ponechat

štěpku na další použití. My samozřejmě
způsob likvidace řešíme, ale chtěl bych
vás poprosit, abyste se snažili produkovat
tohoto přebytečného materiálu co nejméně.
Zde je návod: Listí a ostříhané túje dávám
do kompostu (bez problémů se rozloží),
silnější větve si uskladním někam do rohu
zahrady a použiji je na ohýnek. Není
nic krásnějšího než s rodinou posedět
u ohníčku. Kdo má malou zahrádku, může
použít některé z kovový ohnišť, které pak
uklidí. A zbývají tenké větvičky. Ty můžeme
rozdrtit v drtiči a také dát do kompostu.
Drtiče pro běžnou zahrádku ani nejsou příliš
drahé.
Peníze, které utratíme za likvidace odpadů,
chybí na rozvoj obce. Snažme se společně.
Město jsme my všichni.
Josef Kusebauch

Město Chabařovice
pomáhá seniorům 65+
Vážení občané, rada města na svém jednání
dne 24. 2. 2021 rozhodla o pomoci seniorům.
Ve dnech od 3. 3. 2021 tak proběhla
distribuce kompletu balení 4 ks respirátorů
třídy FFP2 a 2 ks chirurgických roušek všem
seniorům města Chabařovice ve věku 65+.
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Jejich kompletace proběhla na Městském
úřadu Chabařovice za dodržení hygienických
podmínek a jejich distribuce proběhla
prostřednictvím
zaměstnanců
SSMCH.
Zvolili jsme tuto formu proto, aby v těchto

dnech zůstali lidé doma a napomohli tak
v boji proti pandemii.
Dále
Městská
policie
Chabařovice
ve spolupráci s hasiči nadále nabízí pomoc
seniorům při drobných nákupech. Je možné
ji kontaktovat na telefonu 725 062 547.
Všem děkujeme za zodpovědné chování
a pochopení.
Věra Krepindlová

Naše zahrada – výborná kombinace
Nejkrásnější
období
všech
milovníků
pěstování právě začíná. Někteří z nás už mají
plné parapety sazeniček, ostatní, kteří si
na vlastní sadbu ještě netroufli, nedočkavě
okukují, co jim nabízí místní zahradnictví.
Celou zimu jsem si do našeho seriálu
připravoval článek o rajčatech, ale pak mi
došlo, že by se k vám mohl dostat pozdě a
už byste se nemohli vše stihnout. Pěstování
rajčat není tak jednoduché, jak si mnozí myslí.
Letošní rok si chci ověřit ještě nějaké postupy,
vše zdokumentuji od výsevu semínek a článek
připravím na podzim tak, abyste se mohli na
další sezónu dobře připravit.

Výhodou je, že je sázíme až koncem června,
když už jsme první zeleninu ze záhonu sklidili.
Podle návodu na sáčku zasadíme do jednoho
místa více semínek a když vzejdou, necháme
jen jednu rostlinku a pěstujeme, dokud se
nevytvoří cibule.
Co potom s fenyklem dále? Můžeme ho
jemně nakrouhat do zeleninových salátů,
jemná fenyklová chuť dá pokrmům šmrnc.
Nedostižný je fenykl pečený s masem, rybou,
nebo ve směsi pečené zeleniny (recept
přinesu až v létě, až bude i další zelenina,
návod je nejlepší hned vyzkoušet).

do sklenic na vrch dáme nakrájené fenyklové
cibule, můžeme přidat i fenyklový kořen, nebo
přidáme pár semínek fenyklu a zalejeme
lákem. Otřeme okraj, zavřeme víčkem a
zavařujeme na vodní lázni v hlubším plechu v
troubě 20 minut při 150°C. Vodní lázeň se musí
nalít vařící.

A tak jsem zvolil jiné dvě oblíbené zeleniny,
které jsou netradiční, nebo v netradičních
variantách, a navíc mají i společné použití, a
jedna jejich kombinace je přímo exkluzivní.

Řepa červená…
Pěstování řepy je jednoduché, je nenáročná.
Nejdříve brzy na jaře vysadím ředkvičky
v řádcích 40 cm od sebe a později mezi ně
zasadím řídce řepu a neprotrhávám ji. Jak
se mezi sebou bulvičky tlačí, nevyrostou tak
velké. Nechávám je celou sezónu na zahradě
a beru podle potřeby. Už několik let nepěstuji
jen řepu červenou, ale také žlutou a bílou,
jsou velice jemné. Semínka objednávám na
dobrasemena.cz, mají různé speciality, s
kterými rád experimentuji.
A jak se dá řepa v kuchyni využít? Nejraději
mám řepu pečenou, buď samostatně,
nebo ve směsi s jinou zeleninou, ale vždy
s olivovým olejem, balsamikovým octem a
bylinkami. Můžeme na ní nechat i pár lístků.
Další možností je nastrouhat řepu nahrubo a
udusit ji jako zelí, na okyselení také používám
balsamikový ocet. Do třetice řepu uvařím,
nastrouhám najemno, přidám křen, citrón, sůl
a mám vynikající salát. Dobrá je i grilovaná
na kameni, musíme ji ale nakrájet na tenké
plátky. Možností je hodně, tak to zkuste.

Fenyklové cibule…
Fenyklové

cibule

miluji.

Jsou

lahodné.

Návod na lák: 3,5 l vody, 1 l octa, 500 g cukru,
100 g soli, 20 ks nového koření, 30 ks celého
pepře, 1 lžička hořčicového semínka. Vše
svaříme a přelijeme přes sítko.
Lák je univerzální. používám jej na okurky, jen
ho nepřecedím a do sklenice přidám mrkev,
cibuli, křen a kopr. Výborný je i na nakládání
pečenáčů jen dám poloviční dávku cukru, také
přecedím a do sklenice přidám mrkev a cibuli.

A ještě slíbená kombinace…
Pokud za sezónu řepu nespotřebuji, zavařím
ji. Přidává se do ní fenyklové semínko. Já jsem
k řepě nakrájel fenyklové cibule. Je to báječné,
řepa má správnou chuť a fenykl je vynikající.
Ještě postup: řepy, červené, žluté i bílé vaříme
(každé zvlášť) i s kořenem 15 až 20 minut
(podle velikosti bulev). Hned je zchladíme
studenou vodou, jdou pak jednoduše oloupat.
Pokud jsou malé, necháme je celé, jinak je
nakrájíme na přiměřené kousky. Naskládáme

Tak dobrou chuť. Pěstování a vaření je zábava.
Josef Kusebauch

Už je to tady
Poplatek za uložení komunálního odpadu
na skládku se zvýšil. Ale to není všechno,
bude se zvyšovat dál. Je tady však jedna
šance. Pokud se nám podaří vytřídit
dostatečné množství recyklovatelných
odpadů, můžeme získat zpětně slevu a platit
jako dosud.
Chabařovice mají výhodu, že zavedly
duonádoby a kompostéry. Lidé tak mohou

třídit přímo doma. Přesto, že se všichni, tedy
alespoň většina z nás snaží, a za to bychom
se měli pochválit, stále to nestačí.
Abychom plně dosáhli na slevu, tak nesmíme
dosáhnout maximální hranice pro komunální
odpad 200 kg na osobu a rok. Zatím je to však
přibližně 300 kg. Co to znamená? Z každého
kilogramu nad stanovených 200 budeme
platit vyšší poplatek. Z původních 500 Kč

za tunu 800 Kč za tunu a bude hůř, bude se
zvyšovat.
Záleží na každém z nás, jak se s tím
vypořádáme. Stát to hodil na obce, a nám
nezbývá nic jiného, než třídit ještě lépe,
jinak se nedoplatíme. Snažme se společně.
Město jsme my všichni.
Josef Kusebauch
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Stromy
Jeden z dlouhodobých cílů města
Chabařovice je obnova nebo doplnění alejí,
které jsou již poměrně staré, jak jste se
mohli dovědět z některých článků o historii
města.

Za tímto účelem jsme si nechali zpracovat
dendrologické posudky. Než začneme
s obnovou, je potřeba zasáhnout v případě
nebezpečných stromů. Některé je prostě
potřeba odstranit, aby neohrožovaly lidi.

Stromů nám je samozřejmě líto, ale město
si nemůže dovolit ohrožovat své občany. To
si nikdo na “triko” nevezme. A představa, že
někdo kácí stromy pro zábavu, nebo kvůli
dřevu, nebo aby někam mohla auta, a navíc,
že jde o účelové posudky, jsou jen “kecy”.
Vytipovali jsme nejohroženější stromy
a začali s jejich odstraněním. Mezitím došlo
k výměně názorů s jedním občanem. Zásahy
jsme přerušili, a zde v ChN zveřejňujeme
části posudků, abyste viděli, jaký je
skutečný stav. Dále přikládáme fotografii již
odstraněného stromu. Po otisknutí v ChN
budou bezpečnostní zásahy pokračovat.
Podle mého názoru by bylo nejlepší stromy,
v Kršňákové ulici podél zděného koryta,
které jsou zde už jako noty na buben,
nahradit stromy novými. Dají se pořídit už
poměrně vzrostlé, které rychle pokračují
v růstu, jak můžeme vidět v alejích
na náměstí nebo v parku u Masaryka.
Stromy nežijí věčně a vždy je musí někdo
zasadit.
Josef Kusebauch

Kancelá!: Ing. et Ing. Pavel C. Jaro!, Ph.D.

Kancelá!: Ing. et Ing. Pavel C. Jaro!, Ph.D.
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!ezné rány p!i obvodové redukci by nem"ly b#t v"t"í jak 8cm v pr$m"ru. I s navr$en#m
o"et!ením lze o&ekávat prodlou$ení perspektivy strom$ s garancí provozní bezpe&ností do 10
let. K odstran"ní zde byly navr$eny 3 stromy (&. 6, 14 a 31).

M#sto Chaba$ovice
Husovo nám"stí 183
Chaba!ovice
403 17

Alej u ul. Marie Kr"%ákové
V lokalit" bylo posouzeno celkem 28 strom$ s ozna&ením 33 a$ 60. Jedná se o lípy
velkolisté (Tilia platyphyllos) a konkrétn"ji neur&ené lípy (bu( op"t lípy velkolisté nebo
k!í$enci – lípa evropská) ve v"kové kategorii 100 a$ 150 let s n"kolika mlad"ími exemplá!i, a
dále 2 javory mlé&e (Acer platanoides) a 1 javor klen (Acer pseudoplatanus) ve v"kové
kategorii 70 a$ 90 let. Stromy jsou ve fyziologickém stá!í dosp"l# a$ senescentní strom. Stromy
jsou p!evá$n" ve zhor"eném a siln" naru"eném stavu, 2 stromy jsou v havarijním stavu. Naopak
u jedné d!eviny byl zji"t"n v#born# zdravotní stav a u 2 d!evin zdravotní stav dobr#. D$vodem
zhor"eného, siln" naru"eného a$ havarijního zdravotního stavu jsou op"t rozsáhlá po"kození
v korun" hlubok#m !ezem a dekapitace, tvorba nestabilních sekundárních korun. U n"kter#ch
strom$ byly zji"t"ny rozsáhlé kmenové dutiny, kdy nelze garantovat provozní bezpe&nost.
Rozsah po"kození ur&uje perspektivu !e"en#ch strom$, ta je u d!evin se zmín"n#mi defekty
max. krátkodobá, ev. se ji$ jedná o d!eviny neperspektivní. Odstran"ní bylo navr$eno u 13
strom$ v této lokalit" (&. 33, 37, 41, 42, 43, 49, 50, 54, 55, 57, 58, 59 a 60), p!i&em$ v p!ípad"
d!evin &. 37, 49, 50 a 59 se jedná o havarijní stav, kter# je nutné !e"it co nejd!íve. U ostatních
d!evin je navrhován zdravotní !ez a stabilizace sekundárních korun (S-SSK) p!im"!en#m !ezem
s vytvo!ením nové kontury koruny. Tento zásah by m"l b#t proveden odborn#m subjektem,
v souladu s arboristick#m standardem SPPK A02 002: 2015 'ez strom$. U d!evin &. 44, 45,
46, 47 a 48 lze i proveden#m o"et!ením garantovat st!edn"dobou a$ dlouhodobou perspektivu
strom$, jinak o"et!ením v#razn" po"kozen#ch d!evin lze o&ekávat prodlou$ení perspektivy
t"chto strom$ s garancí provozní bezpe&ností do 10 let.

V !atci dne 22. 4. 2020.
DENDROLOGICKÉ POSOUZENÍ D"EVIN NA ZADAN"CH LOKALITÁCH
OBCE CHABA"OVICE
Úvodem
Zpracovali jsme dendrologické posouzení d!evin na 4 lokalitách obce Chaba!ovice:
stromo!adí u zahrádká!ské kolonie za m$stkem, alej u ul. Marie Kr"%ákové, vybran#ch d!evin
v parku u památníku a kaple Sv. Jana K!titele a ve stromo!adí u cyklostezky k jezeru Milada.
Celkem bylo posouzeno 159 strom$. Posouzení bylo provedeno v rozsahu zjednodu"en#ch
dendrologick#ch posudk$ zpracovan#ch v programu Dendro 2.4, navr$en# koncept, kter# byl
i sou&ástí nabídky, je s ohledem na ú&el posouzení, ale i vzhledem k mno$ství d!evin, optimální.
Terénní práce prob"hly 9., 13., 15., 16. a 20. 4. 2020. Hodnocené stromy byly v terénu
zam"!eny s p!esností ± 3m, stromy byly ozna&eny arboristick#m tagem k snadnému dohledání
konkrétní d!eviny. V sestav" posudk$ má ka$d# hodnocen# strom sv$j list, v GIS byly
zpracovány mapové kompozice, kde jsou vizualizovány d!eviny navr$ené k odstran"ní,
k o"et!ení, &i bez zásahu, ozna&ení d!evin v mapov#ch kompozicích odpovídá ozna&ení d!eviny
v sestav" posudk$. Posudky zpracoval Ing. et Ing. Pavel Jaro", Ph.D. Dendrologické posouzení
bylo objednáno 12.3.2020 (&. objednávky: 42/2020).

Park u památníku a kaple Sv. Jana K!titele
V lokalit" bylo posouzeno celkem 12 strom$ (&. 61 a$ 72). Jedná se zde o lípy velkolisté
(Tilia platyphyllos), javory kleny (Acer pseudoplatanus) ve v"kové kategorii do 100 let,
fyziologické stá!í v"ech zde !e"en#ch d!evin odpovídá kategorii dosp"l# strom. Stromy jsou
v souboru !e"en#ch d!evin p!evá$n" v dobrém zdravotním stavu, ojedin"le ve zhor"eném, strom
&. 66 lze pokládat za siln" naru"en# bez mo$nosti efektivní stabilizace. D$vodem zhor"eného
zdravotního stavu je op"t hlubok# !ez s tvorbou nestabilních sekundárních korun, ale i kmenové
dutiny. U d!evin &. 65, 67, 68, 69, 70 a 71 není navr$en $ádn# zásah, jinak je navr$en zdravotní
!ez, obvodová redukce. Tento zásah by m"l b#t proveden odborn#m subjektem, v souladu
s arboristick#m standardem SPPK A02 002: 2015 'ez strom$, !ezné rány p!i obvodové redukci
by nem"ly b#t v"t"í jak 8cm v pr$m"ru. Strom &. 66 je navr$en k odstran"ní. Perspektiva
rozsáhleji po"kozen#ch d!evin je krátkodobá ev. nejasná, u strom$ &. 61, 62, 63, 65, 67 a 72 lze
v"ak konstatovat st!edn"dobou a$ dlouhodobou perspektivu na daném stanovi"ti.

Resumé
Stromo!adí u zahrádká!ské kolonie za m$stkem
V lokalit" bylo posouzeno celkem 32 strom$ s ozna&ením 1 a$ 32. Jedná se o lípy
velkolisté (Tilia platyphyllos) ve v"kové kategorii 100 a$ 150 let v etap" fyziologického stá!í
dosp"l# a$ senescentní strom. Stromy jsou p!evá$n" se zhor"en#m zdravotním stavem, jen
jednotliv" byly zji"t"ny d!eviny se zdravotním stavem dobr#m, nebo naopak siln" naru"en#m.
D$vodem zhor"eného zdravotního stavu jsou p!evá$n" rozsáhlá po"kození v korun" hlubok#m
!ezem a$ dekapitací v jednotliv#ch p!ípadech, rozvoj nestabilních sekundárních korun a
iniciace tvorby dutin v poran"ních. Jedná se o po"kození determinující spí"e krátkodobou
perspektivu t"chto strom$. Sadovnická hodnota je p!evá$n" podpr$m"rná, jen ojedin"le byly
zji"t"ny stromy sadovnicky pr$m"rné, jeden strom (&. 14) je nevyhovující. Bylo navr$eno
o"et!ení d!evin spo&ívající hlavn" v provedení zdravotního !ezu a stabilizaci sekundárních
korun p!im"!en#m !ezem (S-SSK) s vytvo!ením nové kontury koruny, ev. i p!im"!enou
obvodovou redukcí u stanovi"tn" p!erostl#ch d!evin. Tento zásah by m"l b#t proveden
odborn#m subjektem, v souladu s arboristick#m standardem SPPK A02 002: 2015 'ez strom$,
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Adresa a kontakt:
Purkyn"ho 1548, !atec 438 01
WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ
email: biologickehodnoceni@email.cz
Tel.: +420 474 559 513, +420 790 384 849

Stromo!adí u cyklostezky k jezeru Milada
Ve stromo!adí k jezeru Milada bylo posouzeno celkem 87 strom$ (nejedná se o v"echny,
byly vybrány p!edev"ím d!eviny s ur&ením zásahu &i po"kození) s ozna&ením 73 a$ 160. Jedná
se p!edev"ím o lípy velkolisté (Tilia platyphyllos) a konkrétn"ji neur&ené lípy (bu( op"t lípy
velkolisté nebo k!í$enci – lípa evropská) ve v"kové kategorii do 100 let ojedin"le snad i 100 a$

Faktura!ní údaje:
I#: 67996736
DI#: CZ7406053171
Bankovní spojení:
2801093410/2010

Adresa a kontakt:
Purkyn"ho 1548, !atec 438 01
WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ
email: biologickehodnoceni@email.cz
Tel.: +420 474 559 513, +420 790 384 849
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Zpracováno v programu Dendro 2.4

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené
Identifikace
Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia sp.

Identifikace

16.04.2020

Datum terénního šetření:

50

Označení stromu:

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

Chabařovice

Obec: Chabařovice

Marie Kršňákové

Druh:
Ulice:

Tilia sp.

lípa

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu

16.04.2020

Datum terénního šetření:

49

Označení stromu:

lípa

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Chabařovice

Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
96 u vícekmenů (cm):

Výška stromu (m):

29 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

Parametry stromu

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

301,44

Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
38 u vícekmenů (cm):

Výška stromu (m):

14 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

119,32

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

0 - Vysoká

3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu,
ohrožující jedince

0 - Prosychání nezjištěno

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

2 - Odchylky od optima představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

5 - havarijní (akutní riziko rozpadu)

4 - Zbytková vitalita

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

2 - Prosychání větších větví

0 - bez chyb ve větvení

3 - Havarijní stav - stromy v havarijním stavu nebo s
fatálními defekty vyžadující okamžitý zásah či
odstranění

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

3 - Odchylky od optima představující výrazné
bezprostřední ohrožení stromu

Perspektiva stromu:

Cíl dopadu:

3 - Vysoké riziko - plochy s častým a dlouhodobým výskytem
osob, intenzivním provozem (komunikace, parkoviště) nebo s
přítomností staveb v dopadové zóně

Dřeviny neperspektivní

2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším
provozem nebo častějším výskytem osob

Hlavní nedostatk

dutý kmen, přerostlý nakloněný strom, silně poškozená koruna - fatální kombinace

Dřeviny neperspektivní

Sadovnická hodnota (třída): V. - Dřeviny nevyhovující

Doporučení

Doporučení

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Bezpečnostní řez (S-RB)
Redukční řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací: Zdravotní řez (S-RZ)
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez
na
hlavu
(S-RTHL)
Řez
živých
plotů
a
stěn
(S-RTZP)
Řez
popouštěcí
(S-RTPP)
Řezy tvarovací:
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

Specifikace
zásahu:

nelze stabilizovat

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Bezpečnostní řez (S-RB)
Redukční řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací: Zdravotní řez (S-RZ)
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez živých plotů a stěn (S-RTZP)
Řez popouštěcí (S-RTPP)
Řezy tvarovací: Řez na hlavu (S-RTHL)
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

nelze stabilizovat

Specifikace
zásahu:

Priorita zásahu: 0 - Havarijní, nutné okamžité řešení

Priorita zásahu: 0 - Havarijní, nutné okamžité řešení

Poznámka

Poznámka

IČ: 67996736

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství

3 - Havarijní stav - stromy v havarijním stavu nebo s
fatálními defekty vyžadující okamžitý zásah či
odstranění

dutina v kmeni, rozklad dřeva, staticky selhávající strom

Sadovnická hodnota (třída): V. - Dřeviny nevyhovující
Bez zásahu

0 - bez chyb ve větvení

Perspektiva stromu:

Cíl dopadu:

Hlavní nedostatk

5 - havarijní (akutní riziko rozpadu)

2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo
větší množství menších ran

IČ: 67996736

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství

Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

Kancelá!: Ing. et Ing. Pavel C. Jaro!, Ph.D.

Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

BIOLOGICKO - EKOLOGICKÉ EXPERTÍZY
A PORADENSTVÍ

Identifikace

16.04.2020

Datum terénního šetření:
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Označení stromu:

150 let, dále se jedná o trnovníky akáty (Robinia pseudoacacia) ve v"kové kategorii 50 a$ 60
let vze"lé &áste&n" i z náletu (ve v"ku do 30 let). U lip se jedná o kategorii fyziologického stá!í
dosp"lé, ojedin"le v"ak i senescentní stromy, u trnovník$ o dosp"lé ev. dospívající jedince.
Signifikantním typem po"kození a pom"rn" &ast#m u lip v dané lokalit" je rozvoj dutiny a
hniloby v rozv"tvení korun po p!edchozím odstran"ní kosterních v"tví, u n"kter#ch lip se
rozvinuly nestabilní sekundární koruny. Stromy jsou &asto se siln#m náklonem, &etné lípy
vykazují celkov# úbytek vitality, projevující se ch!adnutím, prosycháním v korunách, mal#mi
p!ír$stky. Nápadn" vy""í vitalitu vykazují stromy ve stromo!adí po p!edchozích probírkách
izolované s dobr#m osv"tlením stanovi"t", co$ indikuje i negativní p$sobení zahu"t"né v#sadby
ve stromo!adí. V"echny akáty lze ozna&it za vícemén" ch!adnoucí s nejasnou perspektivou
s prosycháním v korunách, co$ m$$e b#t i d$sledek zápoje. Stromy v aleji jsou p!evá$n" se
siln" naru"en#m zdravotním stavem bez mo$nosti efektivní stabilizace, jedná se o cca 55%
posuzovan#ch strom$. 3 d!eviny jsou v havarijním stavu (stromy &. 77, 127 a 153). V"t"í
mno$ství hodnocen#ch d!evin té$ vykazuje v#razn" zhor"en# a zhor"en# zdravotní stav (dal"ích
cca 24% d!evin), jen n"které stromy jsou v dobrém &i v#borném zdravotním stavu. Celkov" lze
konstatovat "patn# stav aleje, bez mo$nosti zaji"t"ní alespo% st!edn"dobé perspektivy prvku a
stabilizace odbornou arboristickou pé&í. To vy$aduje a od$vod%uje pot!ebu celkové obnovy
stromo!adí náhradou v"t"iny d!evin. Celkem je navr$eno k odstran"ní 61 strom$, co$ je 70%
v"ech posuzovan#ch d!evin ve stromo!adí, strom &. 153 vy$aduje havarijní kácení. U dal"ích
d!evin, by) v jejich p!ípad" není pot!eba odstran"ní vylo$en" zjevná, lze v kontextu celkové
obnovy aleje doporu&it náhradu, jedná se o d!eviny s podpr$m"rnou sadovnickou hodnotou
s nejasnou, krátkodobou perspektivou (&. 93, 128, 145, 154, 156). 3 stromy jsou navr$eny bez
zásahu (&. 99, 118, 128), jinak je navrhován p!evá$n" zdravotní !ez. O"et!ení by m"lo b#t
provedeno odborn#m subjektem, v souladu s arboristick#m standardem SPPK A02 002: 2015
'ez strom$, !ezné rány p!i obvodové redukci by nem"ly b#t v"t"í jak 8cm v pr$m"ru.

Zpracováno v programu Dendro 2.4

Chabařovice

Obec: Chabařovice

Druh:
Ulice:

Tilia sp.

lípa

Marie Kršňákové

Upřesnění: alej z ul. M. Kršňákové

Parametry stromu
Průměr kmene ve
výšce 1,3m (cm):

Průměry dalších kmenů
71 u vícekmenů (cm):

Výška stromu (m):

25 Fyziologické stáří: 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

Obvod kmene ve
výšce 1,3m (cm):

222,94

Vitalita:

Poškození koruny

Poškození kmene:

Prosychání koruny:

Výskyt hnilob a dutin:

Chybné větvení:

Chybné těžiště a geometrie:

Zdravotní stav:

Provozní bezpečnost:

2 - Zřetelně narušená

2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř.
podstatná část kosterních větví slabě poškozena

0 - Prosychání nezjištěno

3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice)
ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při
větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

2 - Odchylky od optima představující výrazné
potenciální ohrožení stromu ve střednědobé,
případně i v relativně krátkodobé perspektivě,
bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné

4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace,
zkrácená perspektiva)

0 - bez chyb ve větvení

2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty,
náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující
rychlý zásah

Perspektiva stromu:

Cíl dopadu:
3 - Vysoké riziko - plochy s častým a dlouhodobým výskytem
osob, intenzivním provozem (komunikace, parkoviště) nebo s
přítomností staveb v dopadové zóně

Hlavní nedostatk

1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození,
nezahojené jizvy po odstraněných větvích

Dřeviny neperspektivní

zřejmě dutina v kmeni, stanovištně přerostlá dřevina, dutina v rozvětvení a kmeni, prognóza rychlého zhoršování stavu

Sadovnická hodnota (třída): IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

Doporučení

Bez zásahu

Odstranění

Zapěstování koruny (S-RZK)
Kamparativní řez (S-RK)
Řezy zakládací: Výchovný řez (S-RV)
Bezpečnostní řez (S-RB)
Redukční řez lokální (S-RL)
Odstranění výmladků (S-OV)
Řezy udržovací: Zdravotní řez (S-RZ)
Stabilizace sekundární koruny (S-SSK)
Sesazovací řez (S-RS)
Řezy stabilizační: Redukce obvodová (S-RO)
Řez živých plotů a stěn (S-RTZP)
Řez popouštěcí (S-RTPP)
Řezy tvarovací: Řez na hlavu (S-RTHL)
Bezpečnostní vazba
Zajištění dutin
Ostatní opatření: Častější sledování

S úctou

Specifikace
zásahu:

Ing. et Ing. Pavel Jaro", Ph.D.
vedoucí kancelá!e

nelze garantovat provozní bezpečnost, nelze efektivně stabilizovat

Priorita zásahu: 0 - Havarijní, nutné okamžité řešení

Poznámka

Adresa a kontakt:
Purkyn"ho 1548, !atec 438 01
WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ
email: biologickehodnoceni@email.cz
Tel.: +420 474 559 513, +420 790 384 849

Faktura!ní údaje:
I#: 67996736
DI#: CZ7406053171
Bankovní spojení:
2801093410/2010

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství

Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ
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IČ: 67996736
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www.scitani.cz

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně
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jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

www.scitani.cz

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
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Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021
pro Ústecký kraj
Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého statistického
úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích
formulářů pro Sčítání 2021.

Kontaktní místa České pošty, s. p.
Název pobočky
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Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)

Telefon

Krupka 1

Karla Čapka 294, Maršov, 41742, Krupka

954241742

Rumburk

Františka Nohy 1096/3, Rumburk 1, 40801, Rumburk

954240801

Ústí nad Labem 1

Masarykova 3120/34, Ústí nad Labem-centrum, 40001,
Ústí nad Labem

954240001

Ústí nad Labem 3

Žukovova 546/15, Střekov, 40003, Ústí nad Labem

954240003

Ústí nad Labem 6

Truhlářova 1592/32, Střekov, 40003, Ústí nad Labem

954240006

Ústí nad Labem 7

Krčínova 841/9, Krásné Březno, 40007, Ústí nad Labem

954240007

Ústí nad Labem 8

Na Popluží 821/11, Klíše, 40001, Ústí nad Labem

954240008

Ústí nad Labem 10

Všebořická 389/53, Všebořice, 40010, Ústí nad Labem

954240010

Ústí nad Labem 11

Stříbrnická 3034/10, Severní Terasa, 40011, Ústí nad Labem

954240011

Ústí nad Labem 16

Seifertova 567, Neštěmice, 40331, Ústí nad Labem

954240331

Trmice

Tyršova 869, 40004, Trmice

954240004

Chlumec u Ústí nad Labem

Ústecká 255, 40339, Chlumec

954240339

Děčín 1

Oblouková 1420/2, Děčín I-Děčín, 40502, Děčín

954240501

Děčín 2

Podmokelská 148/1, Děčín IV-Podmokly, 40502, Děčín

954240502

Děčín 5

Lesní cesta 291, Děčín IX-Bynov, 40505, Děčín

954240505

Děčín 9

Studniční 414, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 40711,
Děčín

954240711

Jílové u Děčína

Mírové nám. 295, 40701, Jílové

954240701

Česká Kamenice

Kostelní 138, 40721, Česká Kamenice

954240721

Benešov nad Ploučnicí

náměstí Míru 1, 40722, Benešov nad Ploučnicí

954240722

Krásná Lípa u Rumburka

Masarykova 246/6, 40746, Krásná Lípa

954240746

Varnsdorf 1

T. G. Masaryka 1587, 40747, Varnsdorf

954240747

Šluknov

Karlova 322, 40777, Šluknov

954240777

Lovosice 1

Osvoboditelů 1228/32, 41002, Lovosice

954241001

Štětí

Obchodní 538, 41108, Štětí

954241108

Libochovice

náměstí 5. května 48, 41117, Libochovice

954241117

Úštěk

Nádražní 117, Úštěk-České Předměstí, 41145, Úštěk

954241145

Litoměřice 1

Na Valech 722/18, Předměstí, 41201, Litoměřice

954241201

Roudnice nad Labem

Husovo náměstí 69, 41301, Roudnice nad Labem

954241301

Teplice 1

Dubská 3094/1, 41501, Teplice

954241501

Teplice 2

Nádražní náměstí 867/2, 41501, Teplice

954241502

Teplice 3

Jaselská 427, Řetenice, 41503, Teplice

954241503

Na padesátém 81
100 82 Praha 10
www.czso.cz
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Název pobočky

Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)

Telefon

Teplice 10

Jana Koziny 1628/31, Trnovany, 41501, Teplice

954241510

Dubí u Teplic 1

Krušnohorská 567/13, 41701, Dubí

954241701

Osek u Duchcova

Husova 56, 41705, Osek

954241705

Bílina 1

Mírové náměstí 72/5, 41801, Bílina

954241801

Bílina 4

Sídliště Za Chlumem 820, Teplické Předměstí, 41801, Bílina

954241804

Duchcov

Osecká 1531, 41901, Duchcov

954241901

Chomutov 2

Farského 4732, 43001, Chomutov

954243002

Chomutov 3

Jiráskova 5338, 43003, Chomutov

954243003

Chomutov 4

Kundratická 4666, 43004, Chomutov

954243004

Chomutov 5

Zahradní 5341, 43004, Chomutov

954243005

Jirkov 1

nám. Dr. E. Beneše 3, 43111, Jirkov

954243111

Jirkov 3

Studentská 1422, 43111, Jirkov

954243113

Klášterec nad Ohří 1

Petlérská 449, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151, Klášterec nad Ohří

954243151

Vejprty

náměstí T. G. Masaryka 1241, 43191, Vejprty

954243191

Kadaň 1

Poštovní 1553, 43201, Kadaň

954243201

Most 1

Moskevská 5, 43401, Most

954243401

Most 3

Slovenského národního povstání 2744/14, 43401, Most

954243403

Most 6

Rudolická 1706/4, 43401, Most

954243406

Most 10

Velebudická 3270, 43401, Most

954243410

Most 11

Lipová 805/8, 43401, Most

954243411

Litvínov 1

náměstí Míru 13, Horní Litvínov, 43601, Litvínov

954243601

Litvínov 8

Hamerská 258, Hamr, 43542, Litvínov

954243542

Žatec 1

Volyňských Čechů 3098, 43801, Žatec

954243801

Žatec 3

Havlíčkovo náměstí 2127, 43801, Žatec

954243803

Postoloprty

5. května 134, 43942, Postoloprty

954243942

Louny 1

Štefánikova 1465, 44001, Louny

954244001

Podbořany

Masarykovo náměstí 887, 44101, Podbořany

954244101

Kontaktní místo Českého statistického úřadu
Název pracoviště
ČSÚ Ústí nad Labem

Adresa pracoviště (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)

Telefon

Špálova 2684/1, Severní Terasa, 400 35, Ústí nad Labem

472706176

Seznam kontaktních míst České pošty, s. p. a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací
doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce
https://scitani.ceskaposta.cz.

Na padesátém 81
100 82 Praha 10
www.czso.cz
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Ohlasy k rozpočtu
Kdo v prosinci sledoval zkušební vysílání
ze zastupitelstva, nebo byl přímo
přítomen, musel nabýt dojmu, že jsou
Chabařovice úplně v pohodě, protože
jediným problémem, kterému čelí, je fotbal.
Projednával se totiž rozpočet města. Když
se připravuje rozpočet, nejdříve jej sestaví
úředníci podle čerpání rozpočtu v minulém
roce, potom jej ještě ladí starosta
s radními a následně se projednává se
všemi zastupiteli na takzvaném kulatém
stole starosty. Zde je podrobně vysvětlen
rozpočet položka po položce a jak se
k číslům došlo. Zastupitelé mohou vznášet
dotazy a připomínky. A nic. Padl pouze jeden
dotaz na investiční fond školy. Jinak nic.
Na zastupitelstvu se pak rozehrálo divadlo,
asi pod vlivem veřejné produkce, jak se
ublížilo fotbalu.
Takže fakta: v roce 2021 očekáváme propad
kolem 5 miliónů korun, museli jsme krátit
investice, opravy, nákupy vybavení. Je
bláhové myslet si, že příspěvky neziskovkám
zůstanou nedotčeny. Všem sportovním

klubům se zkrátil příspěvek o 10 %, jinak
dostaly peníze podle roku 2020. Změnila se
i struktura využití prostředků podle platné
směrnice o dotacích. Část peněz dostávají
kluby normativně na žáka nebo dorostence,
ty mohou utratit bez spoluúčasti, k dalším
prostředkům musí přidat 30 % klub, aby
byl motivován sehnat si další prostředky.
Ovšem může je použít i na činnost mládeže
podle libosti.
V
období
mezi
kulatým
stolem
a zastupitelstvem bylo dost prostoru pro
vytvoření rozpočtů klubů. Dostali jen o 10 %
méně s ohledem na propad příjmů města.
Při rozpravě k rozpočtu vůbec nezazněly
problémy města: potřeba rekonstrukce
komunikací v Bednářské, Vodní, Nádražní,
Masarykově ulici, v Roudníkách jsou
ještě komunikace bez pevného povrchu,
rekonstrukce náměstí, Kostelního náměstí,
parku Na Konečné, veřejného osvětlení,
rekonstrukce Mlýna, oprav na kulturních
domech, sanace a rekonstrukce dolní školy,
celé včetně MŠ, opravy na horní škole,

nebezpečné křižovatky se zastávkami
v Roudníkách, veřejných prostor tamtéž
i v Chabařovicích, sportovních areálů,
dětských hřišť, chodníků, provozu sportovní
haly, oprav bytů, zvýšení cen za ukládání
odpadů, financování městské policie, zřízení
kamerového systému atd. zkrátka problémy,
kam se člověk podívá.
Nemohu se ubránit pocitu, že šlo jen
o divadlo do přímého přenosu.
Město Chabařovice chce podporovat
sportovní kluby a neziskové organizace,
ale podle svých možností. Když vydělíme
peníze pro zájmové kluby počtem obyvatel,
zjistíme,
že
Chabařovice
přispívají
na jednoho obyvatele víc než v Ústí nad
Labem.
Máme vybavení jako okresní město, ale jen
dva a půl tisíce obyvatel, je problém vše
ufinancovat i přes získané dotace.
Josef Kusebauch

Uhrazení
poplatků
Vážení občané, v uplynulých týdnech
proběhla distribuce Předpisu plateb všem
registrovaným
plátcům
jednotlivých
poplatků (poplatek za odpad, poplatek
za psa, pronájmy pozemků apod.) v našem
systému.
Zkontrolujte prosím údaje, které jsou
v Předpisu plateb uvedeny. Žádáme Vás
o shovívavost v případě, že údaje nebudou
souhlasit. Potřebujeme všechna data
v našem systému zkontrolovat a popřípadě
opravit tak, aby souhlasila se skutečností.
Pokud budete chtít údaje v naší
evidenci změnit, je možné požádat
o
změnu
na
e-mailové
adrese
cervenkova@chabarovice.cz, nebo je možné
toto řešit telefonicky na čísle 475 209 903.
Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.
Věra Krepindlová
Chabařovické noviny, periodický tisk územního správního celku
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