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Plesová sezóna

L

Zbyněk Tichý

etošní zima tradičním sportům moc
nepřála, buď mrzlo, nebo byla obleva. Za sněhem se muselo do hor nebo za
hranice. Snad jen bruslaři si užili pevného
ledu a svými noži kreslili abstraktní obrazce
na zmrzlé hladině Friedrichu. Jednou z mála
příležitostí k protažení těla a uvolnění ducha
zůstaly plesy.
Zátiší uvítalo 5 maturitních a 5 klasických plesů. Výběr hudby i programu odpovídal přání a zaměření pořadatelů, každý
si jistě přišel na to „své“. Oproti loňskému
roku se zvýšila návštěvnost většiny plesů.
Lístky byly často vyprodané několik týdnů
předem. Jedním z důvodů nejspíš bude i to,
že plesy začali vyhledávat lidé, kteří dříve
nechodili kvůli zakouřenému prostředí.
I přes bouřlivé diskuze se zákaz kouření
ukázal jako pozitivní krok k zlepšení zdraví
a prostředí pro zábavu.
Díky spolupráce s pojišťovnou GENERALI se podařil uskutečnit městský ples
se skvělou kapelou, bohatým programem
a rautem, tanečníci navíc mohli zvážit uzavření úrazové pojistky ještě před tím, než
vstoupí na čerstvě navoskovaný parket. Na
mysliveckém plese nechyběla chlupatá tombola, zvěřinový guláš a lidové písně, výherci
hlavních cen měli nelehký úkol „šípkovou,
nebo se zelím“? Nemůžu vynechat zmínku
o tradičním školním plese připraveném
obětavými rodiči, se skvělými tanečními
výkony pedagogického sboru. Hasiči potěšili
bohatou tombolou a hudbou, kde si musel
vybrat opravdu každý. Zůstane mi navždy
záhadou, jak hasiči dokážou připravit
hezký ples s ukončením v ranních hodinách
a ten den odpoledne ještě karneval pro
děti. Já druhý den „nefungoval“. Plesovou
sezonu ukončil ples
sportovců, zpestřený
sportovními výkony
v originálním podání
účastníků plesu. Už
teď se těším na další
plesovou sezonu.

Zkapacitnění toku

Nezapomeňte na pohádkový l a strašidelnou stezku na Friedrichu, měla by být 22.června. Čekají na vás nová strašidla.

Ždírnického potoka
T

říletá příprava velké investiční akce vyústila zahájením stavebních prací na zkapacitnění toku Ždírnického potoka, jak
zní oﬁciální název vodního díla.
Investorem akce je Magistrát města
Ústí nad Labem, projektantem ﬁrma
AZ CONZULT s.r.o. a zhotovitelem
díla je akciová společnost Vodní
stavby Teplice.
Nemáme další podrobnosti o této
investiční akci, tj. rozpočet akce a
termíny plnění, přesto už můžeme
sledovat počínající rekultivaci dna
potoka od stadionu až k můstku
u točny. Zkapacitnění toku bude
znamenat velkou úlevu pro souse-

dící pozemky a stavby, protože při hrozících
povodních docházelo v minulosti k zatopení
pozemků a i některých rodinných domků v
blízkosti toku. Asi v tomto směru byla největší potopa v roce 2002, kdy byla dokonce
odříznuta silnice směrem na Chlumec. Tam
je taky největší problém toku potoka, protože
průtok pod silničním mostem není kapacitně
dostatečný.
Práce potrvají asi do listopadu tohoto roku
a je třeba se obrnit trpělivostí, protože při této
náročné práci v blízkosti zahrad a domů bude
nutné přemístit velké množství odbagrovaného
materiálu a naopak navezení nového materiálu
– velkých kamenných kvádrů pro položení
nového dna a břehů potoka.
Vlastimil Pabián

Chabařovické NOVINY

ROZHOVOR

Rozhovor se starostou města
J

osef Kusebauch má za sebou celý rok ve
funkci starosty města. Využívám toho,
abych mu položil několik otázek, a to nejen k
uplynulému roku.
Jaký byl rok 2011?
Rok 2011 byl ve znamení šetření, konsolidace rozpočtu a práce na dotačních projektech.
Ve městě jsme se snažili především udržovat
pořádek, opravovat drobné havárie. Z důvodu
nedostatku peněz, ale také nekvalitního provedení, jsme převedli údržbu veškeré zeleně
a údržbu hřbitovů pod vlastní správu. Připravovali jsme změny ve školství.
Pro mě osobně znamenal loňský rok hlavně
seznamování se s novou, poněkud odlišnou
prací.
Co napoví schválený rozpočet pro rok
letošní?
Sestavit rozpočet na rok 2012 bylo velice
těžké. Oproti minulým letům je rozpočet nižší
asi o 10 miliónů korun. Již není možné počítat
s velkými příjmy z prodeje majetku nebo pozemků. Nižší jsou i daňové příjmy. Nemáme
zde ani sídlo většího průmyslového podniku, z
kterého by nám plynuly mimořádné příjmy.
Abychom sestavili rozumný rozpočet, to
znamená, abychom měli i prostředky na investice, museli jsme přistoupit k řadě opatření.
V první řadě bylo potřeba šetřit. Úspory byly
v mzdové oblasti, změnou ﬁnancování školských zařízení a v řadě dalších položek.
Samozřejmě došlo i na nepopulární opatření. Tím bylo zvýšení daně z nemovitosti. Je
to jediný způsob, jak může město příjmy do
rozpočtu ovlivnit. Daň z nemovitosti je vnímána jako „trest“ za to, že někdo vlastní majetek,
ale když se podíváme z druhé strany, tak si
musíme uvědomit, že ke každé nemovitosti
vede silnice, chodník, osvětlení, apod.
Město musí mít prostředky na jejich údržbu,
obnovu, čištění. Důležité je také říci, že daně
z nemovitostí jdou celé do rozpočtu města. S
dalším navyšováním daně se již nepočítá.
Pro ilustraci: pokud bychom daň nezvýšili,
tak bychom museli například okamžitě od
letošního roku zcela zrušit městskou policii a
příspěvky na kuturu a sport.
Došlo i ke zvýšení nájmů v městských
bytech. Regulace je již zrušena a téměř všechna města a obce nájemné zvýšily. My jsme
postupovali obezřetně a zjišťovali jsme cenu
nájemného u podobně velkých obcí. Shodli
jsme se na 40 korunách za metr čtvereční a
zůstali jsme tak na nejnižší úrovni podobných
obcí. V cenové mapě pro Chabařovice byla
stanovena cena obvyklého nájemného od 54,7
do 66,9 korun za metr čtvereční. Cena je tedy
oproti stanovené, v cenové mapě, relativně nízká. Vyšší výnosy z nájemného se ale nestanou
příjmem rozpočtu, budou použity na údržbu
stávajícího bytového fondu.
Všechny tyto změny schvaluje zastupitelstvo města.
Jaké hlavní akce jsou plánované?
Na letošní rok jsou plánovány především

rekonstrukce vozovek a chodníků. Připravujeme rekonstrukci silnice v Roudníkách,
rekonstrukci ulic Křížová a Bezová, část
chodníků v ulici M. Kršňákové. Tyto akce jsou
naplánovány v rozpočtu města.
Další důležitou akcí je rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici M. Kršňákové od
mostku přes staré koryto Ždírnického potoka
k pile. Na závěr akce město přispěje na vozovku, která by pak měla být celá nová. V rámci
rekonstrukce sítí se vybudují nové chodníky.
Tato akce nebyla rozpočtována, dověděli jsme
se o ní až v letošním roce, proto na ni budou
použity prostředky z rezerv. Při tak velkém
zásahu do vozovky a chodníků je nejlepším
řešením celou ulici dotáhnout do konce.
Po řadě jednání a urgencí letos konečně
začaly práce na rekonstrukci koryta potoka od
areálu TJ Slovan k točně autobusů, včetně vybudování nového mostu přes Ždírnický potok.
Celou akci ﬁnancuje Povodí Ohře.
Při rekonstrukci mostu dojde k dopravním omezením, o kterých vás budeme včas
informovat.
Bude město žádat o dotace?
Pokud se naskytne možnost, budeme se
snažit dotace získat. Více se o dotacích dovíte
ve zvláštním článku.
Zatím máme v běhu dotaci na čistící stroj,
která byla akceptována (to znamená, že je
správně zpracována) a dál postupuje k bližšímu výběru, dotaci na sportovní hřiště před
školou, dětské hřiště. Dotaci na rekonstrukci
aleje pod mlýnem jsme bohužel nezískali.
Mezi lidmi je frekventovaná otázka reorganizace školských zařízení ve městě. Co
na to bývalý ředitel základní školy?
Začnu trochu ze šířky. Obce mají podle
zákona povinnost zajistit předškolní a základní
školní docházku. Speciální a hudební školy má
zřizovat kraj. Dřívějším rozhodnutím došlo k
tomu, že město s dvěma a půl tisíci obyvateli
je zřizovatelem pěti školských zařízení. Samozřejmě jsme jednali s krajským úřadem,
ten však o převedení „ZUŠky“ ani „ZŠP“
nestojí. Umělecká škola má tradici a je do
ní zapojeno mnoho dětí z Chabařovic. Proto
musíme prostředky na jeji podporu zajistit.
Praktická škola by měla k červnu 2014 skončit.
Její prostory potřebujeme pro základní školu.
Do stávající budovy se již děti nevejdou. Plná
kapacita ještě není dosažena, ale již není žádná
volná třída.
Pouť se po několika letech vloni vrátila
ze Zalužan do města. Jaká je odezva?
Samozřejmě je několik občanů, kterým
vadí hluk nebo dopravní omezení. Určitě je
chápu, ale pouť je přeci jen jednou za rok. Většina občanů a hlavně děti jsou rádi. Ve městě
je i větší návštěvnost a větší zájem prodejců,
kteří platí nájem za místo.
V Chabařovických novinách jsme informovali o rekultivaci zbytkové jámy bývalého lomu Petri. Lokalita je již zavodněna,
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okolí upraveno. Co to přinese obyvatelům
města?
Jako jednatel rybářského svazu jsem byl na
řadě jednání o možnosti pronájmu a využití pro
rybářskou veřejnost. Bohužel změnou vedení
města Ústí nad Labem začínají jednání od
začátku. Místo je to pěkné k procházkám, ale
bez nájemce nemá kdo udržovat pořádek.
Stanislav Sochocký

Nová učebna

informatiky

O

d října 2011 se na základní škole
rozběhl evropský projekt EU peníze
školám. Na základě podaného projektu škola
získala dotaci okolo 1,3 milionu korun na
modernizaci a zkvalitnění vyučování.
V současnosti, v rámci projektu, učitelé
vytvářejí vlastní digitální učební materiály
(DUMy), které budou s příchodem nové
výpočetní techniky využívat ve výuce, a tím
obohatí žákům vzdělávání moderními metodami. Velká část prostředků (cca 800 000 korun)
bude využita na vybavení školy ICT technologiemi (tzn. počítače, projektory, interaktivní
tabule) a některými učebními pomůckami
(např. učebnice Aj). V projektovém záměru
se škola v první etapě zaměří na vybudování
zcela nové, moderní učebny výpočetní techniky (informatiky). V druhé fázi se počítá s
rozšířením a obnovou počítačové sítě do všech
učeben a kabinetů a pořízení interaktivních
zařízení do každé třídy. To vše by mělo vést
k požadovanému zkvalitnění a modernizaci
výuky pro žáky.
První etapa bude zahájena již o letošních
letních prázdninách. Abychom mohli vybudovat učebnu informatiky 21. století, je potřeba
získat prostorově větší místnost, která splňuje
stanovené požadavky. Současná učebna informatiky je zastaralá, s malým počtem počítačů
(8 PC) a stísněným prostorem.
Pro tuto vizi bude nutné uvolnit prostor, ve
kterém nyní sídlí školní družina (II. oddělení).
Po poradě se zřizovatelem bylo rozhodnuto
přestěhovat toto oddělení do jiné místnosti,
takže obě oddělení školní družiny budou vedle
sebe v jedné části přízemí budovy školy. V
uvolněné místnosti se vybudují zcela nové
síťové rozvody, pořídí nový nábytek a vybaví
se novou výpočetní technikou (15 počítačů, 2
projektory, tiskárna, scanner). Učebna bude
sloužit pro výuku informatiky, ale i jiných
vzdělávacích předmětů a vejde se do ní až
30 žáků (plná třída). Počítá se s pořízením
počítačů, které budou schopny pracovat se
dvěma operačními systémy (Mac, Windows).
To poskytne žákům podstatně širší prostor
smysluplného využití počítače v praxi.
Zároveň bude tato učebna splňovat
požadavky vzdělávacího střediska, což do
budoucna umožní v odpoledních i podvečerních hodinách nabídnout zájmové kroužky
pokračování na straně 3
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OHLASY

Rozšiřování základní školy
V

posledních pěti letech se stalo pravidlem, že se každý rok v září otevírají
dvě třídy 1. ročníku základní školy. Je to důsledek nárůstu počtu dětí v souvislosti s výstavbou nových rodinných domů v Chabařovicích
a okolí. Na tento trend upozorňovalo vedení
školy již předchozí zastupitele města v čele s
bývalým starostou.
Bylo jasné, že přijde doba, kdy se počty
tříd v ZŠ nevejdou do stávající školní budovy
v Masarykově ulici. Proto se upozorňovalo
na potřebu připravit další učební prostory.
Do loňského roku se dařilo všechny třídy
umísťovat v jedné budově školy. V letošním
roce (2011/2012) již prostorová kapacita školy
nestačila, ale byla přijata provizorní opatření,
takže se přesun dětí ještě o rok oddálil. Bylo
to však na úkor výuky v odborných učebnách
(fyziky a výtvarné výchovy), které byly obsazeny běžnými kmenovými třídami. V praxi to
pak znamenalo, že žáci 2.stupně se po každé
vyučovací hodině přesouvali do jiné učebny,
aby uvolnili místo v odborných učebnách
dalším třídám. Tento způsob se ukázal být
zcela nevyhovujícím jak pro žáky, tak učitele. Žáci se často o přestávkách zdržovali
na chodbách, kde neměli dostatečný klid na
přípravu na vyučování a učitelé měli ztíženou
práci se zajišťováním dozorů a bezpečnosti
na chodbách. Zároveň byla omezena příprava
praktických pokusů, které jsou časově naročné
na přípravu pomůcek.
Nové vedení města se touto problematikou

To lajkuju ;-)
A

si hlavně – avšak zřejmě nejen
– mladší čtenáři Chabařovických novin budou rozumět nadpisu, který je českým
přepisem anglického „i like it“, tedy „líbí se
mi“, používaného v prostředí dnes velmi oblíbeného Facebooku (FB). Tato tzv. sociální
síť vznikla prvotně k tomu, aby spojovala lidi,
kteří spolu, například kvůli velké vzdálenosti
mezi sebou, nemohou komunikovat jinak.
Protože je však doba taková, že spolu běžným
způsobem často nemluví ani lidé, kteří bydlí
přes ulici, stal se FB a další sociální sítě jako
Twitter, Badoo, Google+ aj. oblíbeným prostředkem komunikace dnešních dní.
Nemohu úplně říct, že s tím souhlasím a
podporuji vysedávání lidí doma u počítače.
Na druhou stranu se přikláním k názoru, že je
lepší tato komunikace než žádná, proto díky
Facebooku a díky vám, milí online Chabařovičáci, kteří jste se připojili do skupiny s názvem
našeho města a diskutujete zde.
Naše skupina má nyní 220 členů, což je
necelá desetina všech obyvatel Chabařovic a
Roudníků, včetně nemluvňat a starých lidí, a
to není málo! Jde o skupinu otevřenou a může
se tak do ní přihlásit každý, kdo má na FB svůj
proﬁl a má k našemu městu či k jeho obyvate-

začalo konkrétně zabývat na podzim 2011, kdy
byl projednán a schválen návrh na rozšíření ZŠ
i do dolní školní budovy (Husovo náměstí),
kterou zřizovatel disponuje. Jedná se však o legislativně a organizačně velice složitý proces,
který vyžaduje vyjádření důležitých institucí, v
první řadě souhlas Krajské hygienické stanice
Ú.n.L. Ten se podařilo na jaře získat, a tak
mohla být zahájena přípravná fáze. Školní budovu na Husově náměstí využívají tři subjekty
– škola mateřská, umělecká a praktická. Přesto
se našly volné prostory v umělecké škole, ze
kterých budou vytvořeny dvě kmenové třídy
pro žáky ZŠ.
Zázemí v dolní školní budově je zcela
vyhovující a plnohodnotné v porovnání s
horní školou. Jedinou nevýhodou je chybějící
prostor pro stravování. To znamená, že žáci z
dolní školy budou po skončení vyučování docházet na obědy do horní školy. Přesun zajistí
pedagogický doprovod tak, aby rodiče měli
jistotu, že jejich děti dorazily na oběd včas.
Z organizačních důvodů se bude přesun
týkat žáků budoucích 4. nebo 5. tříd (dvě
třídy) pro školní rok 2012/2013. Veškerá dopolední výuka bude probíhat v dolní budově
pod vedením třídních učitelů, vyjma výuky
cízích jazyků. Odpolední vyučování již bude
možné uskutečnit v horní škole. Na počátku
dubna 2012 proběhla mimořádná informativní
rodičovská schůzka se zástupci vedení školy a
zřizovatele, kde byli rodiče žáků seznámeni s
touto připravovanou změnou. Kromě dotazů
lům nějaký vztah. Probíhají zde necenzurované diskuze na nejrůznější témata a je bezesporu
výhodou, že o těch zásadních, jako zastupitel
mohu informovat zbytek reprezentace města.
Co je však důležitější a potěšitelné je fakt, že
tu bydlí lidé, kteří nejsou lhostejní ke svému
okolí a k prostředí, kde žijí a nejsou líní své
názory uveřejnit. Mnohé z podnětů jsou bohužel nereálné. Hlavně takové, ve kterých jejich
autoři zapomínají na „velikost“ Chabařovic
a volají po bankomatu nebo např. po zřízení
CzechPOINTu na poště. Obyvatelé Ústí n.L.
by také jistě ve svém městě uvítali letiště,
metro nebo obchodní dům IKEA. Nemají je a
sotva s tím něco nadělají… Buďme, prosím, realisté a oceňme to, co tu máme, např. základní
uměleckou školu. Najdete v ČR jen minimum
jiných měst s necelými 2500 obyvateli, ve
kterých je tzv. Liduška či Zuška a rodiče tak
nemusejí své talentované ratolesti vozit nebo
posílat veřejnou dopravou do sousedních měst.
Nebo MHD. Zamysleli jste se někdy nad tím,
jaké by to tu bez ní bylo? A skutečnost, že
sem z UL zajíždí, není samozřejmostí! Jsou
srovnatelně velká města, jako např. Terezín (3
km od Litoměřic, od nás je to do UL 7 km), do
kterých místní doprava ze sousedního většího
města nejezdí a je tady opravdu problém pro
obyvatele bez auta kamkoli odsud vyrazit.
Zdaleka však ne všechny nápady, které se v
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z řad rodičů zazněly i některé požadavky na
způsob organizace školního roku, které vedení
zváží. Bohužel však byly vysloveny i obavy o
bezpečnost dětí, ve spojení s žáky z praktické
školy. Tyto obavy jsou však přehnané a mnohdy diskriminační. Bezpečnost všech žáků bude
zajištěna v několika úrovních. Před vstupem do
školy bude dohlížet příslušník MP, v prostoru
šaten školník a na chodbách učitelé. Navíc je
praktická i umělecká škola v budově oddělena
a děti se nemohou samovolně navštěvovat.
S výhledem do dalších let se počítá s
přesunem dalších tříd 1.stupně ZŠ a zároveň
nejpozději do 2 let bude ukončena činnost
praktické školy. Tím se deﬁnitivně uvolní
další prostory pro základní školu. Stejně tak
se počítá s vybudováním stravovacích prostor
(jídelny).
Závěrem je třeba poukázat na skutečnost,
že tento model, kdy žáci základní školy jsou
v obou školních objektech, není žádnou novinkou a v dávné minulosti fungoval, stejně
tak, jako v řadě jiných měst v současné době.
Základní škola a zřizovatel má zákonnou
povinnost zajistit žákům Chabařovic a okolí
plnohodnotnou výuku a veškerá opatření jsou
prováděna s nejlepšími, ale nutnými úmysly a
rovným přístupem ke všem.
Proto odmítáme podporovat jakékoli dikriminační nálady a předsudky, které v dnešní
společnosti často převládají bez opodstatnění.
A tak přeji všem zúčastněným, aby hleděli do
blízké budoucnosti pozitivně a věřím, že i tato
změna bude nakonec přínosem pro všechny
strany. Děkuji za spolupráci, bez které to jistě
nepůjde snadno.
Jiří Sochor
naší skupině na FB objeví, jsou mimo chabařovické možnosti. Objevilo se zde kupříkladu
několik připomínek k průjezdnosti některých
ulic a k parkování v nich. Tyto podněty se řeší
a brzy se snad dočkáme zásadních úprav.
Jak by se mohlo z výše popsaného zdát, jde
o prostor, kde si všichni stěžují a naříkají. Ale
vůbec ne! Objevují se zde také třeba přání k
svátkům, informace o akcích v Chabařovicích
a okolí a občané si zde vyměňují názory – hojně diskutovaná byla například protikuřácká
vyhláška. Prostě tu spolu lidé mluví, a to je
dobře. Všem vám za to patří dík a vy, kdo ve
skupině „Chabařovice“ na Facebooku ještě
nejste, přijďte. Jste vítáni!
Tomáš Rieger
dokonžení ze strany 2
informatiky a multimédií pro děti nebo vzdělávací kurzy pro veřejnost.
Podtrženo a sečteno, v žádném případě
se nebudou rušit oddělení družiny. Škola
navíc získá tolik potřebnou novou, moderní
učebnu informatiky s rychlým připojením k
internetu a špičkovou technikou. I tato změna
však bude organizačně, ale i ﬁnančně velice
náročná s nezbytnou spoluúčastí zřizovatele.
Během letních prázdnin nás tak čeká další řada
starostí a práce. Držte nám palce, aby bylo vše
do začátku nového roku připraveno. Budeme
se snažit.
Jiří Sochor
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HYSTORIE

Kulturní památky Chabařovicka a Roudníků

J

e asi málo těch, kteří mají přehled o existenci kulturních památek Chabařovic a
Roudníků. Co jsou vůbec kulturní památky?
Ve slovníku bychom našli deﬁnici, že kulturní památka je hmotný doklad historického
vývoje, jehož historická, umělecká, vědecká
či technická hodnota má takový význam, že
je v zájmu společnosti zachovat tuto kulturní
památku dalším generacím. Kulturní památky
jsou proto konkrétně speciﬁkované a vztahují
se k nim vyjmenovaná opatření, týkající se
jejich ochrany. Jejich výběr bývá do značné
míry ovlivněn také společenským zřízením.
Týká se to zejména soch, obrazů atd. Seznam
kulturních památek dnešní doby není proto
identický s tím, jaký býval například před
dvaceti lety, za minulého režimu.
Naše město má v porovnání s jinými městy
ještě tu odlišnost, že bylo za minulého režimu
vzhledem k tehdy preferované plošné těžbě
uhlí určeno k úplné likvidaci. Od roku 1972
platila ve městě stavební uzávěra a kulturním
památkám nebyla věnována odpovídající
pozornost. To změnilo až vládní usnesení
ze dne 11.9.1991, kterým bylo rozhodnuto o
zachování města.
Co je tedy v současné době na seznamu
kulturních památek Chabařovic a Roudníků?
Věnovat se v tomto vydání Chabařovických
novin podrobnějšímu popisu památek není z
prostorových důvodů možné, proto se omezím
pouze na jejich základní popis a místní určení.
Ústřední seznam kulturních památek eviduje
pod určitými rejstříkovými čísly tyto památky
Chabařovic a Roudníků:

interiéru na hlavním oltáři se nacházejí obrazy
Narození Panny Marie a sv. Ducha od Petra
Brandla. Součástí výzdoby je gotická madona,
z doby kolem roku 1525.

Socha Jana Nepomuckého

Tato socha byla na současné místo ke kostelu přemístěna po rekonstrukci, v roce 1996.

Areál kostela

Kostel stojí ve středu obou náměstí, kde
tvoří přirozenou a významnou dominantu. V

Mariánský sloup

Mariánský sloup se nachází u silnice, naproti poště. Původně jej zdobily čtyři rohové
sochy, ale zbyly pouze dvě.

Areál poustevny
a kaple sv. Jana Křtitele

Nachází se na Janském návrší, v těsném
sousedství areálu bývalého Dolu Petri. Kaple
byla postavena v roce 1823, upravena v roce
1750 a rekonstruována v roce 1996.

Památník
husitské bitvy „Na Běhání“

Původně se nacházel v místech nad bývalou
obcí Hrbovice, na návrší, které bylo odtěženo
lomem Chabařovice. Nyní stojí na Janském
návrší pod poustevnou.

Areál radnice

Řekne-li se radnice, mylně je za ní vydávána budova pošty, kde sídlí městský úřad. Proto
se vžil název Stará radnice, nacházející se
naproti kostelu. Postavena byla v roce 1606.

Kostel sv. Václava v Roudníkách

Kostel je součástí místního hřbitova. Při
restaurátorských pracích v roce 1966, byly
objeveny staré vzácné malby, např. upálení
mistra Jana Husa.

Městská památková zóna

Městská památková zóna byla vyhlášena
v roce 1995 pro Husovo náměstí a náměstí 9.
května. Z části dále protíná přilehlé ulice k náměstí, a to: Nádražní, Smetanovu, Kovářskou,
V Aleji, U Haly, Radniční, M. Kršňákové a
Bednářskou.

Smírčí kříže

Kamenné památky ve tvaru tesaného kříže
vlastní naše město celkem tři. Jejich původ a
účel je nejasný a původní místa, kde byly umístěny, již neexistují. Před plánovanou likvidací
našeho města byly od poustevny na Janském
návrší, kde byly přechodně soustředěny, odvezeny do skanzenu v Zubrnicích.
Dva smírčí kříže byly vráceny a jsou k
vidění v atriu Staré radnice. Jeden smírčí
kříž zůstal zapůjčen v Zubrnicích s ostatními
kříži, převážně likvidovaných obcí, u místního
kostela.
V povědomí občanů je smírčí kříž v předzahrádce domu č.p.63 v Nádražní ulici. Ten
však není v majetku města.
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Ostatní významné objekty města

Hřbitovní kaple sv. Michala

Kaple se nachází při vstupu na městský
hřbitov. Postavena byla v roce 1611, opravena
v letech 1994 a 2010.

Patří sem:
budova základní školy, č. p. 558, v ulici
Masarykova, z roku 1928
budova pošty, č. p. 183 na Husově náměstí
obytné domy na jihozápadním okraji Husova
náměstí

Tolik stručný popis kulturních památek
Chabařovic a Roudníků. Podrobněji v následujících číslech Chabařovických novin.
Stanislav Sochocký
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Vzhlížení našeho města k dotacím?

N

a jednu stranu vyzdvihované, spásonosné, zázračné dotace a na druhou
stranu skepse, zoufalství, marnost. Jaké má
doposud zkušenosti s dotacemi samo město?
To posuďte sami…
Nejsme žádné okresní město, které má
dostatečně velký úřednický aparát, aby si
dovolilo platit člověka, sledujícího dotační
tituly a věnujícího se na plný úvazek této
oblasti. Nejsme ani dostatečně velké město
na to, abychom bezmyšlenkovitě živili různé
zprostředkovatelské agentury a poradenské
společnosti, které nám za poplatek zajistí
zpracování žádosti, a v případě úspěchu ještě
zaplatíme provize za úspěšné získání dotace.
Problémem může být dokonce i to, kde vzít
ještě na povinnou spoluúčast, která se pohybuje i ve výši několika desítek %. Z vlastních
zdrojů běžného roku na to nemáme, stále nám
běžné výdaje převyšují běžné příjmy a z kapitálových příjmů (z prodejů majetku města) se
vykrývá deﬁcit rozpočtu našeho města. Posledním možným zdrojem ﬁnancí pro tyto účely je
fond rozvoje majetku, ale i ten můžeme využít
jen pro speciﬁcké účely.
Do roku 2011 ve městě fungovala SISka
(Servisní a informační středisko svazku obcí
mikroregionu Milada), která sice vypracovala
zásobník projektů, ale zůstalo pouze u toho
zásobníku… Navíc se nikdo profesně dotacím
nevěnuje ani na straně MěÚ, ani v zastupitelstvu města a ani v radě města. Přeposílání si
emailů s internetovým odkazem o té či oné
dotaci nestačí, když se nenajde nikdo, kdo by
se tomu věnoval od A do Z. Tak kdo má být
tím motorem nápadů a do administrativního
kolotoče s projekty se pustit? Je to opět pár
aktivních lidí (napočítáno na prstech jedné
ruky), kteří po skončení svých pracovních povinností v zaměstnání věnují svůj čas pročtení
projektů, analýze podkladů a sami se pak na
administraci projektů podílejí.
A co by pomohlo našemu městu nejvíce?
Samozřejmě by si zasloužily opravu silnice a
chodníky, a myslíte si, že takový dotační titul
existuje? Zkoušeli jsme se podívat na Program
rozvoje venkova, program 2.1.1. Zlepšení
dopravní a technické infrastruktury a vzhledu
obce – jenže je to určeno pouze obcím do 500
obyvatel, každopádně z tohoto programu si
obce této velikostní kategorie opravdu ty své
místní komunikace opravují a projekty se pohybují v řádu 1,5 až 3,5 mil. Kč. Ústecký kraj
také disponuje podobným programem, avšak
i zde byly dotace omezeny pouze pro obce
do 500 obyvatel. Vzhledem k našemu počtu
obyvatel tak máme smůlu.
Inu, kde hledat pomoc dále… mnohokrát
jsem slyšel nápady typu – podívej se na města, jak jsou úspěšná v rámci ROPu (ano, ten
medializovaný Regionální operační program
Severozápad). Tak jsem to zkusil – začal jsem
dávat do kupy podklady k projektu “Zvýšení
kvality veřejné infrastruktury a kvality prostředí pro život obyvatel Chabařovic a Roudníků“

– honosný název, ve kterém se měly schovat
silnice, chodníky, zeleň, sportoviště, atd.
Čím komplexněji pojatý projekt, tím prý více
bodů v rámci posouzení projektu a tím větší
šance dotaci získat. Uskutečnila se jednání s
konzultanty ROPu, s architekty, s projektanty,
a prvotní nadšení začalo vyprchávat, nakonec
jsme ztroskotali na povinnosti zpracovat studii
proveditelnosti, která stojí cca. 1 mil. Kč + dalších 1,2 mil. Kč za projektovou dokumentaci.
A pokud bychom neuspěli (buďme nohama na
zemi, žadatelů je přetlak, rozdělovaných peněz
málo, úspěch našeho města je tak vzhledem k
ostatním městům a jejich projektům malý a
svou roli jistě sehrává i lobbing), pak bychom
tyto peníze „vyhodili oknem“.
Podívejme se dále na drobnější dotační
tituly: že by „Zelená úsporám“? Chtělo by to
zkusit něco pro ZŠ, výměna oken je dlouholetý
palčivý problém. Šlo by to z této dotace? Opět
vystřízlivění – ne, nešlo, ten potřebný tepelný
koeﬁcient zateplení údajně nesplňujeme. No
a co sportovní hala? Tam stropem uniká tolik
peněz za teplo – no, tak prý ani hala ne. Tak
kde bychom konečně nějaký dotační titul našli,
pomocí kterého bychom mohli kvalitu života
v našem městě zlepšit?
První vlaštovkou, kterou jsme zkusili
vlastními silami, je program regenerace zeleně
prostřednictvím OPŽP. Na jaře 2011 jsem se
obrátil s prosbou o radu na Agenturu ochrany
přírody a krajiny ČR a následně proběhlo
jednání na krajském pracovišti OPŽP v Ústí
nad Labem. Projekt jsme zkusili podat, zatím
jen cvičně, na nám. 9. května. Pracovnice
MěÚ odboru správního a majetku města Lenka
Maláková (ačkoliv to nemá ve své pracovní
náplni) nastudovala proceduru administrace
žádosti a veškeré potřebné dokumenty podala
prostřednictvím internetové aplikace bene-ﬁll.
Na výsledek posouzení naší žádosti jsme nakonec čekali skoro rok a bohužel jsme dotaci
nezískali.
Dalším projektem, kde se na posouzení
naší žádosti ještě čeká, je pořízení multifunkčního čistícího stroje, taktéž z prostředků
OPŽP (program 2.1.3 Snížení imisní zátěže
omezením prašnosti z plošných zdrojů). K
podání projektu jsme v tomto případě využili
odborné poradenské agentury, protože nebylo
v našich silách se podmínkami programu a
metodikou pro žadatele prokousat, zvláště pak
v případě stanovení technických požadavků v
souladu s parametry uvedenými v metodice
pro žadatele.
Dalším z projektů je program ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy (program
Podpora materiálně technické základny
sportu). Jedná se o projekt víceúčelového
sportovního hřiště v prostoru před ZŠ. V tomto
případě město rovněž využívá služeb odborné
poradenské agentury.
Zdá se Vám to málo? Bohužel se dotacím
v našem městě nikdo nevěnuje systematicky
a koncepčně a na plný úvazek. Já se však už
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ani nedivím. Pár aktivních jedinců ve svém
volném čase tak jako tak neuběhá všechno,
a tak se čím dál více přikláním k názoru, že
co si neuděláme sami a na co si nenašetříme
sami, to mít nebudeme. Na lepší časy se nám
bude blýskat až v okamžiku schválení nového
rozpočtového určení daní. To našemu městu
může přilepšit až o 6,5 mil. Kč ročně.
A o dotacích by se dalo psát dále – vůbec
jsem tu nezmínil menší komunitní granty či
Fond malých projektů Cíl 3. Rovněž jsem
tu neuvedl úspěchy naší ZŠ v rámci projektu
„Peníze školám“, o tomto projektu informoval ředitel ZŠ pan Mgr. Sochor v posledním
čísle Chabařovických novin. To je příkladem
toho, že si mohou dotacemi pomoci jednotlivé
subjekty, občanská sdružení, sportovní kluby
a další zájmová uskupení samy.
Jiří Hladík

Kroužek keramiky ve škole

N

a naší škole vede p. Marcela Macková
kroužek keramiky již druhým rokem.
Zájemců bylo letos více než v loňském roce,
což svědčí o jeho atraktivnosti.Sama jsem
svědkem radosti dětí, když procházejí po
škole, chlubíce se svými nádhernými výrobky, které rozzáří oči nejen jim samotným, ale
hlavně rodičům, či obdarovaným.

Žáci jsou rozděleni do 4 skupin po 60 minutách.A to vždy v pondělí a v úterý od 12-13
hod. a 13-14 hod. Kroužek je určen žákům
prvního i druhého stupně. Letos kroužek navštěvuje přes 30, žáků, což je nejvyšší počet
ve srovnání s ostatními kroužky na naší škole.
Kroužek keramiky navštěvuje i přípravný ročník, což tedy svědčí o velikém nadšení a odvaze p. Marcely. Chtěla bych jí za její časově
náročnou práci touto cestou poděkovat, neboť
tolik času, při dvojím vypalování výrobků, je
prostě k nezaplacení. Snad jen prostory dílničky, ve sklepení naší školy, začínají být trochu
těsné, neboť množství nádherných výrobků se
sotva vejde do stávajících regálů.
Poděkování není však pouze ode mne.
Vyslechla jsem chválu z úst mnoha rodičů,
kteří mi dali podnět k napsání článku. Mrzí mě
jen, že mě to samotnou nenapadlo. Marcelko,
děkujeme. S úctou a obdivem,
Elena Urieová
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ŠKOLY

Školka plná zábavy
Vyšetření očí dětí v MŠ
„Koukají na nás správně?“

V

e spolupráci paní ředitelky s panem
Hájkem bylo v naší MŠ provedeno
preventivní screeningové vyšetření zraku
předškolních dětí.
Měření očí prováděli zdravotničtí pracovníci ﬁrmy Prima Vizus pomocí speciální vyšetřovací kamery PlusoptiX. Vyšetřeny byly obě
oči současně - bezkontaktně, rychle, přesně a
bezpečně. Děti byly vyšetřeny v přirozeném
prostředí, které znají, nebyly stresovány.
Přesto, že vyšetření nehradí zdravotní
pojišťovny, ale rodiče, bylo přihlášeno velké
množství dětí. Je vidět, že rodičům na zdraví
jejich dětí záleží. Vždyť zrak je pro člověka
nejdůležitější smysl. Jeho pomocí přijímáme
až 80% informací ze zevního okolí.
Důsledkem nesprávného vidění může být
zhoršená prostorová orientace, špatná motorika a koordinace pohybů dítěte.
Chování dítěte může působit jako porucha
intelektu. Skutečná příčina je však ve špatném
prostorovém vnímání způsobeném oční vadou
zraku.
Rodiče netuší, že dítě má problém, odhalí
vadu až ve škole, kdy má dítě potíže se čtením
a psaním, ale to už je pozdě.
Je potřeba děti vyšetřit mezi 3-6 rokem,
kdy se dají některé oční vady účinně léčit.
U šesti dětí z naší MŠ byl zjištěn pozitivní
nález, tudíž byly svěřeny do péče odborného
očního lékaře, u kterého se již léčí.
Dagmar Vadkertiová

odejdou do ZŠ. O zábavu se postará Divadlo
VeTři a Šimon Pečenka.
Novinkou bude akce na konec
šk. roku - Zábavné odpoledne v lesoparku
Friedrich. Rodiče s dětmi budou plnit úkoly
na trase okolo rybníku, získají odměny a dále
je bude bavit divadlo Bublinka – diskotéka,
malování na obličej ....
Děti se tedy mají na co těšit.
Alena Šímová

K

romě veselých divadélek a zábavných
pořadů v MŠ pojedou nejstarší děti
na výlet do Prahy, aby se podívaly tam, kde
sídlili králové.
V květnu navštíví vesnici historických
řemesel v Ostré.
V červnu se i s nejmenšími dětmi podíváme
na Zelenou farmu „ Pidi midi“ ve Vaňově. Zde
je čekají živá zvířátka, pohádka O ovečkách,
domácí koláčky, projdou se i k Vaňovským
vodopádům.
Den dětí oslavíme na školní zahradě nejprve skákacím hradem, druhý den si zasoutěží za
účasti pojišťovny Generali, která nám nabídla
spolupráci a dodá odměny.
V červnu se, jako každým rokem, slavnostně rozloučíme v KD Zátiší s dětmi, které

Jaro a velikonoční čas
na praktické š k o l e

Z

ačátek roku 2012 byl ve znamení výtvarné soutěže „Dobrodružství lososa
Lukáše“. Slavnostní vyhlášení výsledků regionálního kola proběhlo v úterý 17. ledna 2012
v zasedací místnosti Krajského úřadu Ústí nad
Labem. Naše sedmá třída, pod vedením třídní
učitelky Bc. Hany Vlčkové, převzala ocenění
z rukou hejtmanky Jany Vaňhové, která měla
nad celou soutěží záštitu. Regionálního kola
se zúčastnilo celkem 34 škol našeho kraje a
soutěž má mezinárodní charakter.

Den dětí

B

líží se Den dětí a kdo víc by měl slavit, než děti v mateřské škole. Letos
ho dokonce oslavíme s předstihem, a to 31.
května. Velice nás potěšila nabídka pojišťovny
Generali , nově sídlící i v Chabařovicích, o
spolupráci na této akci. V den oslavy přijde
děti pobavit krásný lev, symbol pojišťovny.
Budeme soutěžit, hrát si a radovat se. Děti
obdrží od pojišťovny sponzorské dárečky
a dobrůtky , které všem jistojistě vykouzlí
usměvavé tváře a spokojená bříška.
Lucie Krupičková

POUŤ – MUZEUM

Akce, na které se mohou
děti těšit…
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Chabařovická pouť má původ ve Vyklicích, kde bývaly poutě tradičně pořádány
a hojně navštěvovány. Jelikož byly Vyklice
zlikvidovány při těžbě uhlí Lomem Chabařovice, tato tradice byla převedena do
našeho města, jako připomínka i ostatních
zlikvidovaných obcí, které ležely v dnes již
zatopené oblasti jezerem Milada. Této epoše
je věnována zvláštní expozice městského
muzea ve Staré radnici. Muzeum bude přístupné i o pouti, kam si můžete odskočit v
uvedený čas přímo z kolotoče. 19. 5. – 20.
5. (sobota, neděle) od 900 do 1200 hod. a od
1400 do 1700 hod.
Stanislav Sochocký

POUŤ – MUZEUM

Nejmenší žáci se zapojili do programu
„Veselé zoubky“. Tento program si klade za cíl
zlepšit techniku čištění zubů u dětí. Každému
žákovi věnovala společnost DM preventivní
balíček zaměřený na péči o dětský chrup,
který rovněž obsahuje edukační brožuru pro
rodiče. Ve škole děti správnou péči o chrup
nacvičovaly pod dohledem Mgr. Dagmary
Křičkové. Tato činnost se dětem velmi líbila
a ochotně předvedly péči o svůj chrup i před
objektivem fotoaparátu.
Naopak nejstarší žáci školy se v té době
rozhodovali o své profesi a prostřednictvím
školy odeslali své přihlášky na odborná učiliště. V době uzávěrky tohoto čísla novin má
většina již doručena rozhodnutí o přijetí do
učebního poměru.

A čas velikonoční? Ten byl ve znamení
zhotovování různých předmětů s tematikou
Velikonoc. Chlapci se učili plést pomlázku z
vrbového proutí a svůj um ukázali v soutěži o
nejlépe upletenou pomlázku z osmi proutků.
A děvčata? Ta netradičně zdobila vajíčka a
vyšívala ubrousky s jarní tematikou. Tématu
Velikonoc byla věnována výzdoba školy.
Celý projekt „Jaro“ byl zakončen v den uzávěrky, kdy všechny naše děti uklidily hřiště u
hřbitova od odpadků v rámci oslav Dne Země,
který připadá na 22. duben.
Toto číslo ChN je zaměřeno na pouť. Tak na
tu se naše dětí těší a přejí si hezké počasí, aby si
ji mohly náležitě užít.
Jiří Capljuk
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ŠKOLY

Jaro a léto v základní umělecké škole

B

řezen 2012 se v základní umělecké
škole v hudebním oboru nesl ve znamení soutěží. Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy ČR vyhlásilo v letošním školním
roce Celostátní soutěž pro žáky ZUŠ - ve
hře na dechové nástroje (tj. zobcové a příčné
ﬂétny, trubky, hoboje, klarinety, saxofony,
pozouny, tuby a fagoty), dále pro bicí nástroje,
zpěv sólový i komorní a pro smyčcové soubory
a orchestry.

Ve školním kole soutěžilo 17 žáků na dechové a bicí nástroje a ve zpěvu. Dalších 11
žáků hrálo ve smyčcovém souboru – celkem
tedy soutěžilo 23 žáků.
V okresním kole jsme získali:
- 4x 1. místo s postupem do kraje O.Bláha
– zpěv, D.Knapčok - příčná ﬂétna, D.Smutný
– bicí a smyčcový soubor 11 žáků
- 4x 1. místo T. Marešová, R. Vaňková - zpěvy, J. Fedorovičová, T. Maruštíková zobcové
ﬂétny
- 5x 2. místo L. Filková - zpěv, A. Leistnerová, M. Pilíková, E.Tichá, K.Pošvicová
– zobcové ﬂétny
I v krajském kole jsme byli úspěšní a získali
jsme:
- 1x 1. místo O. Bláha – zpěv – nízké kategorie
nepostupují do ústředního kola, takže to bylo
nejvyšší možné ocenění.
- 1x 2. místo získal smyčcový soubor, i zde se
nepostupuje dál. V celém Ústeckém kraji je 34
základních uměleckých škol a jen sedm ZUŠek se může pochlubit smyčcovým souborem.
Proto být na 2. místě je velký úspěch.
- 1x čestné uznání získal D. Knapčok – na
příčnou ﬂétnu.
V celostátní soutěži TEPLICKÉ FLAUTOHRY – získal Nikolas Davenet 1. místo ve hře
na zobcovou ﬂétnu.
Hudební oddělení dělá každý měsíc interní vystoupení žáků. Ve středu 18. dubna se
s úspěchem představili převážně začínající
muzikanti. Na absolventském koncertě 4.
května se v 17 hodin představí 15 žáků hudebního oboru z I. a II. stupně studia: Feltl J.,
Filková L., Hachran J., Hanžl J., Homolová
V., Chmelová L., Knapčok D., Konečný P.,
Kváča J., Lukačíková K., Rýznarová K.,
Šams D., Šromová L., Valová A., Vernerová
V. Ve čtvrtek 24. května vás zveme na klavírní
koncert na zámek v Trmicích. Hudební obor se
zapojuje do celostátní akce „Noc v kostele“,
která proběhne 1. června. Ke spolupráci nás
přizvali pořadatelé akce v kostele v Libouchci.

Dále v červnu vystoupí žáci ZUŠ nejen na
závěrečných koncertech, ale bude i několik
koncertů pro žáky MŠ, ZŠ a ZŠP. Informace
o všech akcích jsou na webových stránkách
školy www.zuschabarovice.cz
Taneční oddělení:
se na jaře a v přicházejícím létě chystá na
vystoupení v Severočeském divadle opery
a baletu, kam jsme již tradičně každoročně
zváni. Děti z nižších ročníků se připravují na
závěrečné vystoupení, kde se představí celé
taneční oddělení. Tato vystoupení bývají v
kulturním domě. V dalším školním roce čeká
oddělení příprava na soutěž, na kterou se letos
neodvážilo, protože po návratu vyučující z
mateřské dovolené nebylo dost času na důkladnou přípravu.

Výtvarné oddělení:
se zapojilo jako každoročně do řady akcí.
Žáci tohoto oddělení obeslali soutěže:
1/ Evropa ve škole – kde práce žáků prošly
až do krajského kola.
2/ Malujeme po síti 2012 – je mezinárodní
výtvarná soutěž, která letos byla již po devatenácté.
3/ Moje město – které je zaměřeno k tvorbě
a ochraně životního prostředí.
4/ Terezín – je mezinárodní výtvarná soutěž, kam jsme též zaslali práce žáků.
5/ Komiks – výtvarná soutěž, kde již název
určuje její zaměření.
6/ Virtuální galérie (Svět na zámku) – jsme
měli prezentaci prací žáků VO ZUŠ.
7/ Žáci připravují prezentaci svých prací
do celostátní akce „Noc v kostele“, společně
s hudebním oborem - 1. června 2012.
V roce 2012 jsme pocítili i my zhoršenou ekonomickou situaci ve státě. Na platy
pracovníků ZUŠ dochází peníze z MŠMT
ČR pravidelně, podle daných kritérií. MÚ
Chabařovice, jako náš zřizovatel, nám hradí
provoz budovy – tj. plyn, vodu, elektřinu. V
současné době nám byl odebrán roční příspěvek na ostatní provoz a učební pomůcky.
V roce 2012 budeme toto hradit z výběru
úplatného od žáků. Situaci budeme sledovat
spolu s MÚ a výsledek společně konzultovat.
V případě našich oprávněných nároků nám
MÚ přislíbil pomoc.
Jiřina Deimlingová

Chabařovické NOVINY
Pečovatelská služba v Chabařovicích

V

ětšina obcí a jejich zastupitelů cítí
povinnost postarat se o své seniory.
Městu Chabařovice záleží na starších občanech. Provozuje Dům s pečovatelskou službou,
zajišťuje terénní pečovatelskou službu, a tím
seniorům umožňuje zůstat v domácím prostředí i přes sníženou soběstačnost. Již před
lety město uzavřelo smlouvu o poskytování
pečovatelské služby s naší organizací. Jsme
Pečovatelská služba Ústí nad Labem Naším
zřizovatelem je město Ústí nad Labem (již od
roku 1995). Máme za sebou desítky let existence a osvědčili jsme se jako jedna z kvalitních
možností v péči o seniory a tělesně postižené.
Službu poskytujeme přímo v domácnostech,
a tak lidé mohou co nejdéle zůstat ve svých
domovech, kde jsou zvyklí. Tím se oddaluje
nebo dokonce vylučuje nutnost ústavního
zaopatření.
Pečovatelskou službu si z větší části hradí
klient sám. Pro každou sociální službu jsou
stanoveny vyhláškou maximální ceny, které
lze klientům účtovat. Náklady jsou ale vyšší.
Město Chabařovice nám doplácí náklady vynaložené na tuto službu, které nelze klientovi
účtovat. Navíc město každý rok vyčleňuje ze
svého rozpočtu ﬁnanční příspěvek na aktivizaci svých seniorů (např. zájezdy).
Každý z nás se může dostat do situace, kdy
mu dojdou síly a nebude schopen se postarat
o sebe nebo o své blízké a bude potřebovat
radu a pomoc. V těchto případech jsme tu pro
vás. Pomoc vám nabízí celý profesionální
tým pracovníků, který se snaží plně vyhovět
individuálním požadavkům každého zájemce.
Zaměstnáváme zkušené a prověřené pečovatelky. Naše služby jsou bezpečné, rychlé,
kvalitní.
Dle zákona o sociálních službách poskytujeme tyto služby: pomoc při oblékání,
při podávání jídla a pití, při osobní hygieně,
dovoz teplého nebo chlazeného oběda, běžný
i velký úklid domácnosti, nákupy, pochůzky,
praní i žehlení prádla, doprovázení k lékaři,
na úřady apod. Pro naše klienty zajišťujeme
i tzv. fakultativní služby - například vyřízení
sociální dávky, venčení domácích zvířat, úklid
společných prostor v domě.
Kromě sociálních služeb nabízíme úklidovou službu. Úklidová služba je určená seniorům a zdravotně postiženým osobám, které
nesplňují podmínky pro zavedení sociální
služby nebo potřebují pouze jednorázovou pomoc s úklidem domácnosti (např. po malování,
stavebních pracích, praní koberců apod.).
Služba může být poskytována dlouhodobě
i krátkodobě, denně od 6:00 do 18.00 hod.
Veškeré sociální služby poskytované naší
organizací jsou zajišťovány kvaliﬁkovanými
zaměstnanci na základě uzavřené smlouvy.
Pro hrazení našich služeb mohou klienti
využít Příspěvek na péči, o který si mohou
požádat na úřadech práce.
Ditta Hromádková
Koordinátorky PS telefon 475 210 631, 774
405 211, 774 405 210, 725 033 123

Chabařovické NOVINY

INFORMACE

Okénko městské policie U
V

ážení spoluobčané, dnes vás chceme
v pravidelném okénku informovat o
připravovaných změnách dopravního značení
v našem městě.
Na základě vašich podnětů, které jsme
získali hlavně prostřednictvím sociální sítě
„Facebook“ a po písemném upozornění Hasičským záchranným sborem ČR i Policií České
republiky, jsme se pokusili o změnu dopravního značení v ulicích V Aleji a Smetanova.
Dále pak ještě měly následovat ulice Masarykova, Řezáčova, Haškova a další. Víme, že si
to my občané i naše ulice zasloužíme. Tyto
změny nejsou pouze něčím výmyslem, nýbrž
nutností, a to hlavně proto, aby bylo v ulicích
bezpečněji a doprava se zde zklidnila. Nikdo z
nás jistě nechce, aby se třeba v případě požáru
nemohlo hasičské vozidlo dostat až k místu
neštěstí z důvodu překážky na komunikaci.
Bylo by pak zajímavé sledovat, jak by byla
tato situace řešena jednak ze strany správce
komunikace, tedy města, a pak také ze strany
vlastníka překážky (vozidla) vůči vlastníku
shořelé nemovitosti. Tomu jsme se snažili
předejít.
Obecně platí, že odpovědností vlastníka
místní komunikace - obce, je stanovit taková
dopravní značení, která respektují bezpečnost
a potřeby občanů a samozřejmě také zákon.
Ulice nejsou nafukovací a vozidel neustále přibývá. Zároveň jsme si vědomi, že parkování
před našimi domy, tak jak je to dnes v našich
ulicích běžné, je bez jasných dopravních změn
nadále nemožné. Rada města proto od nás
dostala dva návrhy řešení dopravní situace
ve městě. Prvním, a z hlediska bezpečnosti
nejvhodnějším a námi tedy preferovaným
návrhem, bylo zjednosměrnění některých
ulic. Druhým návrhem pak bylo umístění
dopravních značek Zákaz stání. Rada města
Chabařovice se však na svém zasedání rozhodla pro druhou variantu.
Nainstalovat dopravní značku můžeme
prakticky kamkoliv. Problém však může
nastat, budeme-li si chtít vymoci její zákonné
dodržování. Proto jsme navrhovali taková
opatření (návrh č. 1), která by při zjednosměrnění ulice V Aleji umožnila stání vozidel ve
stávajících úsecích, což by vedlo k celkovému
zklidnění dopravy. V tomto případě by určitě
nenastal nárůst dopravy v této ulici. V současné době zde tatáž vozidla vytvářejí dopravní
neprůjezdnost a tudíž překážku silničního
provozu. V obecné úpravě zákona č. 361/2000
Sb. (Zákon o provozu na pozemních komunikacích), který by měl znát každý řidič, ať
na kole či ve vozidle, je jasně deﬁnováno, že
průjezdnost obousměrné komunikace je dána
třemi metry pro každý směr jízdy, to znamená
šest metrů vozovky. Tak široké silnice zde ale
leckde ani nemáme. Dávat na takové úseky
značky zakazující stání je pak zcela zbytečné
– že se zde nesmí stát, už vyplývá ze šířky
daného úseku vozovky a je jasné, že pokud tu
přesto auto stojí, tvoří překážku a musí být od-

straněno! A tím se dostáváme opět na začátek.
Obecná úprava jasně deﬁnuje, kolik metrů šíře
má mít vozovka pro obousměrný provoz a jak
postupovat, když zde vozidlo zastaví. Jediným
možným zákonným řešením je okamžitý odtah
vozidla na náklady jeho provozovatele, a to
majitelem či správcem komunikace.
Nikdy nelze vyjít vstříc každému. Nebylo by ale rozumnější a nakonec i levnější,
tam, kde to jde, nechat parkovat vozidla v
místech, kde jsou řidiči zvyklí a parkovací
místa zlegalizovat, tedy ulici zjednosměrnit?
To ponecháme na každém z vás. Nám nezbude
nic jiného, než se dál snažit o co možná nejjednodušší a zároveň zákonné řešení dopravní
situace. Věříme, že nám v tomto úsilí budete
nadále pomáhat i vy, jelikož vás občanů se to
týká především. Za tuto pomoc všem občanům
předem děkujeme.
Štefan Kupec

ABBA v Chaba

V

březnu jsme zajistili v KD Zátiší
vystoupení skupiny ABBA WORLD
REVIVAL z Prahy. Desetičlenný souboru,
složený z profesionálních hudebníků, nabídl
originální provedení repertoáru švédské legendární skupiny 70. let. Dokonalá image,
dobové kostýmy a pódiová choreograﬁe
uspokojily každého posluchače bez rozdílu
věku. Přesnost hudebního provedení, tak i
dokonalé vystižení nálady a atmosféry každé
jednotlivé skladby umožnila všem divákům
krásnou vzpomínku na léta, kdy jsme nadšeně
podléhali těmto nezapomenutelným skladbám,
které se vryly pod kůži nejen nám, starším, ale
i díky ﬁlmu Mamma Mia i dětem předškolního
věku. Spokojenost diváků byla zřejmá z jejich
spontánního pohybového projevu…
Alena Vaněčková

K dopravě

Nic není neměnné a v dopravě do Chabařovic došlo také ke změnám. Přibyl automus č .
1. Má to své výhody, ve špičce jezdí více autobusů, dostaneme se do Krupky a pak můžeme
pokračovat do Teplic, ale také došlo ke zrušení
některých spojů nebo k jejich časovému posunu. Dopravu ﬁnancuje Ústecký kraj a zároveň
zajišťuje co možná nejlepší obslužnost. Města
nebo obce nemohou sama měnit jízdní řády. A
také není možné postihnout všechny individuální požadavky. Pokud máte nějaké připomínky k dopravě, posílejte je na podatelnu MÚ, my
je pak budeme postupovat Krajskému úřadu
k posouzení. Je potřeba si však uvědomit, že
ve složitosti jízdních řádů, jejich návaznosti
na ostatní spoje a samozřejmě v ekonomické
efektivitě je zakletá malá možnost zapracovat
všechny požadavky.
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ž pět let dochází Karla Pabiánová z
Chabařovic za pacienty Masarykovy
nemocnice. Poradit, udělat drobný nákup,
vyslechnout jejich starosti, či jen tak si s nimi
popovídat, to je její zdejší práce. Nedělá ji
ovšem v rámci zaměstnání, za peníze, ale
dobrovolně, zadarmo.
Teď si za to vysloužila Křesadlo 2011, cenu
pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.
Nominaci na udělení ocenění ji dali hned dva
její spolupracovníci, Josef Kočí a Marcela
Chadžijská.
„Samozřejmě mám radost z toho, že mne
nominovali na ocenění, ale také mám radost
i z toho, že mne porota vybrala. I když kvůli
cenám tu práci nedělám“, uvedla Karla Pabiánová.

Křesadlo roku 2011
V devadesátých letech začala podnikat a
měla dost volného času, tak hledala, jak ho
smysluplně využít. To, a také vážná nemoc
manžela její kamarádky, ji přivedly před deseti
lety právě k dobrovolnictví. K.Pabiánová vysvětluje: „Nejdříve jsem docházela do ryjické
léčebny dlouhodobě nemocných, dobětického
domova pro seniory a nakonec jsem zakotvila
v ústecké nemocnici na protetice. Střídá se nás
tu několik dobrovolníků, pacientům děláme
společnost a vymýšlíme různé aktivity, abychom jim zpříjemnili nemocniční pobyt. Oni
jsou rádi a z toho máme radost zase my. Baví
mne to, naplňuje, jinak bych to nedělala.“
„Aktivním a iniciativním přístupem,
vlídností a trpělivostí k potřebám pacientů je
vzorem pro ostatní, hlavně nové dobrovolníky“, odůvodnil mimo jiné nominaci Karly
Pabiánové na udělení ceny za minulý rok
Josef Kočí.
Druhou nominaci navrhla Marcela Chadžijská: „Stále se soukromě vzdělává, aby více
rozuměla lidem. Znám ji už dlouho a mohu
říci, že ona je tím nejlepším příkladem, jak
práce pro druhé kultivuje i vlastní osobnost.
Tím, že pomáhá jiným, pomáhá vlastně sama
sobě.“
K tomuto vyjádření poznamenává K.Pabiánová: „To je pravda, dříve jsem třeba neuměla
mluvit, tak maximálně v holých větách a teď
mi pusa pěkně jede“, s úsměvem dodává.
Křesadlo 2011 převzala Karla Pabiánová
spolu s dalšími pěti jednotlivci a jedním
kolektivem 15. března v Činoherním klubu v
Ú.n.L. „Cena se předává už podesáté“, uvedla
ředitelka dobrovolnického centra Masarykovy
nemocnice Lenka Černá. „Prestižní cena je
udělována pravidelně jedenkrát ročně dobrovolníkům, kteří se významným způsobem
účastní dobrovolnických aktivit v Ústeckém
kraji“, dodala L.Černá.
Vlastimil Pabián
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INFORMACE

Informace z městského úřadu Životní jubilea
HŘBITOV

Žádáme občany, aby si překontrolovali
platnost doby pronájmu za hrobová místa a
okénka v kolumbáriu. Poplatek lze platit v
průběhu celého roku.

ÚHRADA POPLATKŮ

Připomínáme občanům, že poplatky za
DOMOVNÍ ODPAD, PSA a PRONÁJEM
POZEMKOVÝCH PARCEL (ZAHRAD)
byly splatné do konce měsíce března 2012.
Pokud jste uvedené poplatky dosud neuhradili,
učiňte tak v nejbližším možném termínu.
Upozorňujeme, že při elektronické platbě
za domovní odpad je nutno uvést jako variabilní symbol rodné číslo plátce, který je
zástupce poplatníků za jednotlivé objekty. Do
poznámky uveďte jméno poplatníka.
Při platbě za psa se do variabilního symbolu
uvádí položka 1341 a do poznámky jméno
poplatníka.
Při platbě za pronájem pozemkových parcel
se do variabilního symbolu uvádí položka
2131 a do poznámky jméno poplatníka.
Bankovní účet: 0882509369/0800

POZVÁNKA
NA CHABAŘOVICKOU POUŤ

Zima skončila a s jarním počasím se blíží
již po devatenácté pouť, která se letos koná na
náměstí ve dnech 19. - 20. května. Kolotoče,
různé atrakce a stánky s občerstvením budou
lákat mladé i starší, aby tato lidová zábava
udělala radost všem.
Fotbalovou podívanou, ve které se utkají
příznivci Tuchomyšle a Chabařovic, si nenechte ujít v sobotu od 14:00 hodin na hřišti
Slovanu, kde bude také od 17:00 hodin country
zábava a od 20:00 hodin diskotéka.

Příznivci dechovky Modravanka se mohou
setkat v sobotu v 15:00 hodin pod kaštany v
restauraci Zátiší. Pouťová zábava, se vstupným
50,- Kč, bude od 20:00 hodin v Kulturním
domě Zátiší.
K sobotnímu večeru patří i ohňostroj, který
osvětlí po 22 hodině z kruhového objezdu
celé náměstí.
Věříme, že rozšířená expozice zbouraných
obcí v Městském muzeu ve Staré radnici přiláká mnoho občanů nejen těchto zbouraných
obcí, ale i občanů Chabařovic, kteří se v průběhu roku do muzea nedostanou.
Opět bude v době konání poutě zesílená
doprava z Ústí nad Labem a zpět. K radosti
všech se vstupné nevybírá.
Vážení spoluobčané, u některých obyvatel
našeho města nevyvolává pouť kladné emoce,
ale my věříme, že je mnohem více těch, kteří
se na pouť těší, protože se potkají s kamarády
z Vyklic, Tuchomyšle, Otovic, Lochočic a
Zalužan. Tito lidé museli své domovy opustit
a dnes rádi v těchto květnových dnech navštíví
naše město a Vyklickou cestou se projdou až k
jezeru. V této lokalitě zaletí ve vzpomínkách
do svých mladých let a i to přispívá mnoha
lidem ke štěstí. Takže si přejme už jen pěkné
počasí a kladné odezvy na tuto akci! Přáli
bychom si, aby pouťové oslavy nebyly terčem
kritiky, ale to už záleží na každém z nás.
Lada Šištíková

HASIČI INFORMUJÍ

Dobrovolný sbor chabařovických hasičů
oznamuje občanům, že různé zprávy a informace si mohou občané vyhledat na nových
stránkách – úsek mládeže. Nové stránky:
http://www.sdhchabarovice.estranky.cz

PŘEHLED POHYBU OSOB ZA ROK 2011
Pohyb obyvatel Chabařovic
a Roudníků

celkem

počáteční stav 01. 01. 2011

2491

+ narození

17

- úmrtí

+ přistěhování
konečný stav k 31. 12. 2011

Z toho Chabařovice
Z toho Roudníky

muži

ženy

11

6

1220

28

19

101

49

115

- odstěhování

počet osob

1271
9

45

70

2492

1208

1286

2251

1087

1164

243

52

121

122

SLOŽENÍ V CHABAŘOVICÍCH S ČÁSTÍ ROUDNÍKY K 31.12.2011
věk

do 6

7-18

19-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81 +

celkem

muži
ženy

89

180

202

192

147

142

69

14

1208

celkem

93

173

182

333

360

434

358

302

284

172

69

2494

160

180

232

166

155

142

103

55

1286

Nehledejte v životě krásu a bohatství, ale
někoho, kdo umí rozmát a jeho úsměv vám
pak život vyjasní. Toto přejeme všem, kteří
svá významná životní jubilea slaví v průběhu
míce ledna – kvna.

Vaňková Libuše
Bartoš Václav
Suchá Emilie
Dadu Tibor
Kydlíčková Blažena
Špengelová Božena
Mik Antonín
Hainová Ludmila
Šušotová Vincencia
Hampejsová Markéta
Breuerová Božena
Vančurová Gertruda
Šteﬂová Gabriela
Leková Drahomíra
Hradká Emma
Novák Josef
Drobná Marie
Berníková Vlastimila
Tlačbaba Karel
Leﬂer František
Richterová Drahomíra
Dvořáková Věra
Šteﬂová Jiřina
Hnátek Josef
Černá Libuše
Kršňák Rudolf
Kaňková Miloslava
Neumannová Herta
Frank Karel
Kabíčková Anna
Vohnoutová Marie
Minaříková Hana
Mottl Pavel
Prošková Jaroslava
Beranová Jarmila
Kroužková Oľga
Každý člověk si přeje dlouhý život, ale hodně
lidí nhce být starých, a proto berte stáří jako
dar pro dlouhý život.
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SPORT

Zimní nohejbalová příprava D
Z

imní příprava chabařovických nohejbalistů probíhala především v domácí
Sportovní hale, ale její součástí bylo několik
regionálních i celostátních turnajů.
Začalo to vánočním turnajem v Ústí n.L.,
pak následoval „Skleněný pohár“ v Novém
Boru a turnaj v Plzni v areálu věznice Na
Borech. Těchto turnajů pro muže na 3 dopady
se zúčastnili většinou naši mladí dorostenci.

Vzhledem k účasti i ligových hráčů nebylo
důležité konečné umístění, ale především
sbírání zkušeností pro nadcházející krajský
přebor mužů.
Dorostenci Slovanu Chabařovice jsou
pro tuto sezonu na hostování v týmu Sokola
Semily. Po vzájemné dohodě budou Alexandr Rypka, Martin Klaban, Martin Sehrig a
Tomáš Doubek hrát v nadcházející soutěžní
sezoně BOTAS dorosteneckou ligu. Proto
také v rámci přípravy již na turnajích v rámci
Poháru ČNS mládeže startovali tito dorostenci
pod hlavičkou Sokola Semily. V tomto seriálu
se zúčastnili turnajů v Tachově, Prostějově,
Žďáru n.S. a Semilech.
Starší žáci v přípravě na další ročník
krajského přeboru žáků startovali na turnaji
v Plzni, respektive v místě extraligového
týmu Zruč-Senec. Zde z 9 zúčastněných trojic
přesvědčivě zvítězili. Žáci se zúčastnili i celostátního seriálu turnajů v Poháru ČNS, kde
startuje celá česká žákovská špička. Naši žáci
Martin Sehrig, Filip Štrejl, Martin Levinský
a Adam Henzl se v seriálu vůbec neztratili,
naopak celkově byli druhým nejlepším družstvem v celé soutěži. Druhé místo v Tachově
za vítězným Prostějovem, 5. místo ve Žďáru
n.S. a nakonec vítězství na turnaji v Semilech.
Vynikající úspěch a velmi nadějná budoucnost
družstva žáků.
Celý oddíl TJ Slovan Chabařovice má
velkou radost z takových úspěchů. Vždyť naši
kluci jsou ve špičce republikového žactva a
přitom jejich soupeři jsou z velkých ligových

oddílů, včetně extraligových. A je to také velká
hrdost a uspokojení z toho, jak se zúročuje
péče o mladé nohejbalisty v našem sportovním
klubu. A v této souvislosti nejsou obavy z nutné generační obměny družstva mužů.

Změny v chabařovickém fotbalu

P

o odstoupení dlouholetého předsedy
Fotbalového klubu Slovan Chabařovice
Miroslava Faláta se v
přípravných jednáních
a následně na Valné
hromadě klubu vytvořil
nový řídící tým. Předsedou FK byl zvolen Reinhold Gehlert, do výboru klubu byli zvoleni
kromě odstupujícího
předsedy M.Faláta také
Karel Král, Jiří Hanzlík,
Josef Hnyk a součástí
vedení klubu jsou také
trenéři družstev mužů a
dorostu.
Úkoly pro toto nové
vedení nejsou nijak lehké. Povzbudit či znovu vzkřísit dřívější úroveň prvního družstva
mužů postupem zpět do 1. B třídy krajské
soutěže a především obnovu tradiční bašty
mládežnického fotbalu. Vždyť příklady dobré práce zdejšího fotbalového klubu jsou ve
výkonnostním růstu mladých fotbalistů, kteří
prošli chabařovickou mládežnickou základnou
- Lűftner, Velek, Durila,
bratři Králové a další.
Také chátrající zařízení
fotbalového stadionu
bude muset nové vedení
fotbalového klubu řešit
v nejbližší době.
V okresních soutěžích si drží „A“ i „B“
družstvo „dobrý“ střed
tabulky, i když na jaře
už se projevily některé
dobré výsledky, včetně
remízy 1:1 s Hostovicemi, vedoucím družstvem okresní soutěže
2. třídy. Také výsledky dorostenců ve sdruženém okresním přeboru Ústí n.L. a Teplic
jsou povzbudivé, i když velkým problémem
je nedostatek hráčů pro všechny 3 týmy ve
chvíli, když se paralelně hraje ve stejném čase,
protože dorostenci musejí, a je to správné,
doplňovat i družstva mužů.

Volejbalisté bronzoví v 2.lize

Chabařovické noviny, občasník informací o chabařovickém regionu vydává:
Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183, IČO 556912
Vedoucí redakce: S. Sochocký telefon: 775 586 000
Členové: V. Pabián, L. Šištíková, G. Šteﬂová, J. Caitamlová, J. Scholz
Tiskne: Tiskárna Jiří Bartoš - SLON
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okázali to! Volejbalisté Chabařovic
znovu přepsali klubové dějiny a po
loňském čtvrtém místě letos v druholigové
soutěži vybojovali bronzové medaile! Je to
úspěch celého mladého kolektivu, ale musíme
vyzdvihnout především náročnou práci realizačního týmu družstva – trenéra a vedoucího
družstva Karla Kindermanna, funkcionáře a
zapisovatele Jaroslava Mošničky a v letošním
roce doplnil tým druhý trenér Přemysl Dědek
Bláha.
Kapitán chabařovického Slovanu František
Nedbal: „Jsme moc rádi, že jsme dokázali
zlepšit umístění oproti minulému roku. Díky
větší zkušenosti týmu se podařilo umístit na
bronzové příčce celé soutěže, což je veliký
úspěch.“
Po posledním utkání sezony doma s Jabloncem n.N. (obě vítězně 3:2 a 3:0) měli volejbalisté Chabařovic co slavit. Sezonu hodnotil
Karel Kindermann: „Před sezonou bychom
takové umístění brali. Cílem bylo skončit na
bedně a to jsme dokázali. Na druhou stranu
víme, že tam byly rezervy. Ještě čtyři kola
před koncem jsme pomýšleli na lepší umístění. Bohužel jsme prohráli v rozhodujících
zápasech s Modřany a Ervěnicemi. Přitom obě
dvojutkání byla velmi vyrovnaná a ve dvou
ze čtyř zápasů se rozhodovalo až v tiebreaku.
Pomohl nám příchod trenéra Přemysla Bláhy,
bylo to oživení týmu. Hlavní ale je, že si tady
nehrajeme na hvězdy. Jsme kamarádi, kteří
táhnou za jeden provaz. Sázíme hlavně na
skvělou partu. Příští rok chceme umístění ještě
vylepšit a pokusit se soutěž vyhrát a zahrát
si baráž o 1. ligu. Čeká nás antuková sezona

s několika turnaji, v Krásné Lípě a Nýrsku
obhajujeme prvenství.“
Společná oslava po náročné sezoně proběhla tak jako loni, na Plesu sportovců v chabařovickém kulturáku. Tam se opět potvrdilo,
že dobrá parta umí táhnout i mimo palubovku.
To už je ale mimo rámec sportovní rubriky
Chabařovických novin.
Bohužel, není vždycky všechno růžové.
Celé družstvo si přeje brzké uzdravení hráčů
Jaroslava Duška a Vladislava Moníka ml. a
trenéra Přemysla Bláhy. Jejich návrat ke sportu
a do kolektivu chabařovických volejbalistů je
velkým přáním celého družstva.
Vlastimil Pabián

