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Zahrada

Josef Kusebauch

Výlet do

Zveme vás na jubilejní 20. chabařovickou pouť. Přjďte se
s dmi pobavit a zapomenout na všední starosti.
Letošní jaro se pořádně opozdilo. Byla
to čára přes rozpočet, protože jsem měl
naplánovanou výsadbu stromů a keřů v
březnu. Jenže v prvním jarním měsíci byla
půda pro výsadbu okrasných dřevin zamrzlá
a objednané ovocné stromy a keře se ze
stejného důvodu nedaly vydolovat. Stromy si
objednávám z Bílých Karpat. Pěstují je tam
bez hnojiv a chemických postřiků. Dělám to
stejně i v mé ekologické zahradě a jde to.
Takže... v dubnu práce vypukly naplno:
Sázím stromy před dům k silnici, ovocné
dřeviny do zahrady, dále makám na záhonech, sázím zeleninu, pěstuji sazenice. Není
jednoduché vše stihnout včas. Prostě mi ten
měsíc chybí.
Letos to zatím u nás vypadá tak, že každou volnou chvíli věnujeme práci venku.
Na zahradě se pracuje manuálně, to mě
také baví. Monotónní namáhavá práce
osvobozuje myšlení, člověk nemusí myslet na
práci, na každodenní starosti. Ne, že by bylo
myšlení prázdné, jen tak přemítám o různých
věcech, které se s železnou pravidelností
stále vracejí.
Přemítám.... jak lidé přemýšlí o problémech. Místo, aby se informovali na správném místě, živí si pochybnosti, pokud možno
v užším či širším okolí, nebo na sociálních
sítích. V řadě případů si myslí, že radnice
dělá schválně vše pro to, aby se ostatní měli
co nejhůře. Pravda je taková, že málokdy
vycházíme vstříc jednostranným zájmům
jednotlivců a smažíme se, aby mělo prospěch
co nejvíce občanů.
Vše se nám bude dařit ještě lépe, pokud
s vašimi problémy přijdete rovnou za námi.
Chápu, že jste z politiky poněkud otráveni,
ale v Chabařovicích není situace stejná
jako například ve velkých městech, kde se s
politiky nesetkáte, nedovoláte se...
Můžete se na mě obrátit kykoliv. Nejlépe
v úředních hodinách i bez objednání, když
půjdete třeba kolem. Nebo zavolejte anebo
napište mail. Vždy existuje nějaké řešení.

partnerského města

V sobotu 6. dubna t.r. zorganizovalo město Chabařovice pro své
občany výlet do našeho partnerského města - saského Drebachu.
Zájezd byl bezplatný, česká strana
zaplatila dopravu tam a zpět a německá strana vstupy do planetária
v Drebachu a na hrad Scharfenstein.
Celkem se zúčastnilo 56 občanů a
byl tak vypraven opravdu objemný
autobusový fešák.
Expedice „měla za úkol“ dosáhnout tří
vrcholů: objevit zpod sněhu kvetoucí krokusy
(šafrány), zvědět něco o vesmíru a poodhalit
roušku tajemna z prostoru ve stavu beztíže a
v poslední řadě dokázat saskému národu, že i
český turista dokáže s přehledem dobýt jejich

hrad či pevnost.
I když se nepodařilo vše uskutečnit podle
našich představ, věřím, že účastníci byli spokojeni a lze tak říci ono: “přišel, viděl, zvítězil“.
Někteří šťastlivci viděli na zasněžených polích
a lukách i několik krokusů a my ostatní již
alespoň víme, proč se říká, „bylo toho jako šafránu“. Jiní zvolili poněkud praktičtější pojetí
individuální části programu a provětrali svou
eurovou peněženku v místním supermarketu či
zaplnili svá kručející bříška v restauraci.
A vzhledem k tomu, že nám nepršelo, že
panovala všeobecně dobrá nálada a že pan
řidič nic nehlásil účastníkům zájezdu o ztracených podšálcích, troufám si říci, že výlet
se vydařil.
Vítězslav Vlček

Kultura – Uršula Kluková a Šimon Pečenka v KD Zátiší

Známou osobnost v oblasti zábavy, jakou je Uršula Kluková, jsme měli možnost vidět v
dubnu v kulturním domě Zátiší. Její úsměvné vyprávění o jejím životě, ale i řada vtipů nás
dokázaly rozesmát a potěšit v dnešním uspěchaném světě. Šimon Pečenka, kterého znají
především naše děti z účinkování v pohádkách a soutěžích pro děti, prokládal její vystoupení
svým charismatickým hlasem a písněmi.
Uršulu Klukovou proslavila zejména televize, která ji zajistila popularitu na přelomu 80.
– 90. let díky účinkování v představeních a scénkách s M. Šimkem a J. Kramolem.
Na podzim připravujeme vystoupení skupiny The Boom - The Beatles Revival, která by
měla navázat na úspěšné vystoupení Abba revival.
Alena Vaněčková
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K prosperitě města
P

okračuje seriál, ve kterém vám představujeme spoluobčany města, o kterých
se již dnes dá tvrdit, že jejich dosavadní činnost
je příspěvkem k prosperitě města. Jedná se o
osobnosti, jejichž cílem snažení je uspokojování potřeb města. K tomu již prokazovaly a dále
prokazují schopnosti a předpoklady.
Tentokrát se jedná o člena Sboru dobrovolných hasičů Chabařovice, který se navíc stará
o výchovu mládeže u sboru.
Na otázky odpovídá:

Libor Verner

40 let
ženatý
3 děti (Veronika, Václav a Libor)
v Chabařovicích od roku 1993
Za první republiky byli hasiči duší společenského života každé obce, jak je to v
současnosti v Chabařovicích?
Snažíme se prvorepublikový trend dodržet.
Společně s celou řadou členů SDH připravujeme každoroční Hasičský ples. Letos to byl
ples s největší návštěvností v Chabařovicích,
přišlo více jak 180 lidí, co mají rádi dobrou
zábavu. A plesem to nekončí, připravujeme
další akce.
Hlavní náplní hasičů jsou výjezdy k
požárům, živelným pohromám atd., nakolik se chabařovičtí hasiči těchto výjezdů
účastní?
V první řadě musím říct, že členství v SDH
je čistě dobrovolné, provozované ve volném
čase bez nároku na plat. V nedávné době byl
SDH oceněn jako jednotka s největším počtem
výjezdů, na základě čehož získal zásahový vůz
Liaz, který je k výjezdům využíván. Za tím stojí množství dobrovolně odpracovaných hodin
nejen na technice, ale i zázemí SDH.
Viděl jsem po Chabařovicích chodit děti
v montérkách s nápisem SDH Chabařovice,
to jsou vaši fanoušci?
Velice důležitou součástí náplně SDH je
výchova a starost o hasičský „potěr“. Jsme

toho názoru, že každý spolek nebo sportovní
klub by měl vychovávat své nástupce. Spolek
nebo klub bez dětí a mládeže je spolkem bez
budoucnosti. Vedení města letos nově nastavilo pravidla pro poskytování ﬁnančních
příspěvků klubům tak, aby byli zvýhodněni ti,
kteří děti a mládež „tahají“ z ulice ke smysluplnějšímu trávení volného času. Doufám, že
to tak dopadne.
Jak se o děti a mládež v SDH staráte?
Každý týden mají děti hasičský kroužek,
v sezoně tráví děti víkendy na soutěžích, kde
měří síly s ostatními družstvy. Pořádáme pro
ně výlety, soutěže, kulturní akce, oblíbená je
„noc v hasičárně“. Pravidelně s dětmi jezdíme
na tábor, který pro ně připravujeme a mezi
nejoblíbenější akce patří výměnné pobyty
s THW Pirna. Dále pro děti připravujeme
besedy s policií a spolupráci se záchrannou
službou atd.
Spolupracujete tedy s hasiči z Německa?
Ano, i když organizace THW Pirna je
trochu odlišná, velice úzce s nimi spolupracujeme. V současné době připravuji dotační
žádost z příspěvků „EU – cíl 3“, na další
setkání s THW Pirna u nás v Chabařovicích.
Myslím, že je důležité, aby se místní spolky
a kluby naučily žádat o granty a příspěvky i
z jiných zdrojů než je rozpočet města, který
by měl být určen především pro uspokojení
základních požadavků obyvatel na vybavenost
a vzhled města.

Viděl jsem vás i na maškarním plesu
pro děti.
Pro všechny chabařovické děti každoročně
připravujeme oblíbený maškarní ples a nejen
to. Děti ve školce ještě neumí číst, takže klidně můžete napsat, že jsme to my, kteří chodí
dělat čerta a Mikuláše do školky, a následně
do Zátiší. Loňský Dětský den, který také pravidelně připravujeme, jsme vzhledem k mojí
činnosti v odborech Dopravního podniku UL
spojili dohromady a díky tomu jsme mohli
chabařovickým dětem nabídnout více atrakcí a
zábavy. Samozřejmostí je naše účast na pálení
čarodějnic a lampionovém průvodu.
Stanislav Sochocký, Zbyněk Tichý

Školní jídelna
V

minulém roce se vznesla vlna kritiky
na školní jídelnu Základní školy
Chabařovice. I my, učitelé jsme zaznamenali,
že jídlo je občas pro děti dost ostré či slané,
nebo že někdy není úplně teplé. A protože
postranní řeči a stěžování si jen tak někde
v hloučku nemá smysl, vznesli jsme přes
svého zástupce dotaz a domluvila se schůzka
s ředitelkou školní jídelny. Ta nám vysvětlila
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určité principy, které se musí dodržovat, ale
zároveň byla vstřícná k předloženým připomínkám. Obdobnou schůzku absolvovali s
paní ředitelkou i zástupci rodičů ze Školské
rady a SRPDŠ. Od té doby jsme začali zaznamenávat zlepšení. Osobně chodím do jídelny
každý den a obědy mi už delší dobu přijdou
chutné, dobře dochucené a teplé. I porce mi
připadají adekvátní. Některé děti nejedí nic
a často jdou rovnou od okýnka jídlo odnést.
Na dotaz, proč alespoň neochutnají, odpoví,
že to nemají rádi. Samozřejmě nikoho nebudeme do obědu nutit, jen mi pak přijde škoda
rodičovských peněz, jídla a přemýšlím, co
potom děti doma jedí. V poslední době jsme
ale zaznamenali masivní vlnu přidávání, kdy
si jdou děti k okýnku třeba i třikrát a poté u
odevzdávání chválí, že to bylo „moc dobrý“.
Paní kuchařky jim vždy s úsměvem vyhoví a
mají radost, že strávníkům chutná. Oblíbenější
jsou tradiční jídla, ale proto mají děti vždy na
výběr ze dvou obědů. Samozřejmě se najdou
kritici, kteří nebudou spokojení nikdy, ale
školní stravování je věc dobrovolná a pokud
má někdo pocit, že za 24,- Kč připraví polévku,
hlavní jídlo a pití lepší, nic mu nebrání, aby
děti do jídelny neposílal. Před napsáním tohoto
článku jsem se nejdříve poptala zastupitelky,
paní učitelky Urieové, která na toto téma
hovořila s vámi rodiči a jsme rádi, že většina
z vás zlepšení také zaznamenala. Za zmínku
stojí i to, že v jídelně proběhla v tomto roce
kontrola školní inspekce i krajské hygienické
stanice a nebyla shledána žádná pochybení v
souvislosti s přípravou a kvalitou jídel.
Klára Pečivová

Pouť – muzeum

H

odláte-li navštívit chabařovickou
pouť, povede vaše cesta okolo staré
radnice, kde si můžete zaskočit do městského
muzea. Expozice je umístěna ve dvou místnostech s rozdělením na dvě témata. Jedno
se zabývá městem od svého vzniku do konce
druhé světové války. Dozvíte se zde například,
jakým vývojem prošel název našeho města do
jeho konečného ustálení, pod jakou správou se
kdy nacházelo, ale i kolik mělo hospod v době
jeho největšího rozmachu.
Druhá expozice muzea je věnována obcím,
které musely ustoupit těžbě hnědého uhlí a
získáte zde i přehled o důlní činnosti v naší
oblasti a dolech, které byly zpočátku podporou
prosperity našeho města, avšak nakonec měly
zavinit i jeho konec.
Pouťové oslavy v Chabařovicích jsou vlastně pokračováním poutí v dnes již vytěžených
Vyklicích a jsou pořádány k připomenutí i dalších obcí v naší oblasti, které musely ustoupit
důlní činnosti.
Muzeum bude přístupné po dobu pouťových oslav, tj. v sobotu i neděli, vždy od 9:00
do 12:00 hod, a od 14:00 do 17:00 hod. Návštěva muzea je součástí programu již dvacátého
ročníku poutě v Chabařovicích a samozřejmě
je bezplatná.
Stanislav Sochocký
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OHLASY

ODS a Chabařovické noviny
P

oslední dobou, a to s blížícími se
komunálními volbami, se začínají
projevovat obavy o stranickou nezávislost
Chabařovických novin. Tím se musela zabývat
Redakční rada Chabařovických novin, ale i
Rada města.
Sílí tento názor:
Místní ODS si je vědoma toho, že s ﬁnancemi na jejich volební kampaň to již nebude, co
bývalo, rozhodně si asi nebudou moci dovolit
vlastní tiskovinu „PRAVÉ NOVINY CHABAŘOVICE“, kde si před posledními volbami
mohli psát, co je napadlo. Volební kampaň tak
hodlají realizovat na náklady města prostřednictvím CHABAŘOVICKÝCH NOVIN.

Jako doklad je uváděn fakt, že v posledních
třech vydáních je opakovaně propagována
značka ODS. Na tuto skutečnost jsme představitele místní ODS několikrát upozornili. Ti
se nás však snaží přechytračit. Zatím redakční
rada projevila určitou shovívavost, aby po volebním neúspěchu mohla ODS změnit kurz a
navázat na dobré jméno, které zde v minulosti
ODS měla. Jejich články kromě prezentace
značky ODS nemají pro město žádnou důležitou hodnotu. Souhrnně se jedná o průběžnou
aktualizaci stavu a pořadí vypouštěných draků
na přilehlých loukách města. Je nám doporučeno, abychom se v CHN raději věnovali
desítkám spoluobčanů, kteří jsou aktivní ve
sportu, kultuře, vedou zájmové kroužky, nebo
těm, jejichž činnost je pro město přínosem a

neprosazují se stranickým trikem. Politika
není dnes to, co by lidem zvedalo náladu.
V poslední době nejvíce polarizovaly společnost prezidentské volby, v Chabařovicích
pak styl volební kampaně místní ODS. Lze
předpokládat, že s blížícími se volbami bude
atmosféra houstnout a nechceme špinit noviny
bezbřehým politikařením.
Chabařovické noviny řídí redakční rada,
jmenovaná a jednohlasně schválená zastupiteli města, včetně těch za ODS. Nemáme
však mandát k tomu, abychom dělali arbitra
v předvolebních půtkách kandidujících stran a
hnutí a ani bychom to dělat nechtěli. Co však
chceme, je podávat vám všeobecné informace
o dění ve městě pro vás přijatelnou formou
a hlavně vytvářet jakousi rodinnou pohodu,
která bude společnost v našem městě spojovat,
nikoli rozdělovat. O to se snažíme již patnáct
let a není důvod to měnit.
Pro udržení stranické nezávislosti městských novin vydáváme následující zásady platné pro všechny strany a hnutí bez rozdílu:
- články, které propagují v jakékoli podobě
konkrétní strany či hnutí, nám neposílejte
– zveřejňovány nebudou
- ke zveřejňování různých zpráv, vyhlášek,
závěrů komisí atd. využívejte úřední desku
města
- problematiku města včetně opozičních
stanovisek řešte na jednáních zastupitelů
města, ta jsou veřejnosti přístupná a k tomu
určená.
Za redakční radu
Stanislav Sochocký

Chabařovická pouť
N

elze jinak, než hned úvodem upřesnit, že letošní jubilejní dvacátá pouť
se koná, stejně tak jako tomu bylo i loni, na
náměstí ve dnech 18. -19. května.
S trochou nadsázky lze konstatovat, že
pokud vyjde počasí, mohou se malí i velcí opět
těšit na různé kolotoče a atrakce, které zpříjemní zábavný víkend. Žádný návštěvník nemusí
mít pocit hladu, protože stánků, které nabízejí
rychlé občerstvení, bude dostatek. Podívaná
na sobotní fotbalové utkání patří vždy k zájmu
nejen chabařovických občanů, ale i občanů
zbouraných okolních obcí. V letošním roce je

připravený program obohacen o vystoupení
mosteckých mažoretek nebo závody dětí na
motokárách v prostoru ploché dráhy. Příznivci
country si mohou kapelu Desperádi poslechnout v restauraci Zátiší. K velké oblibě patří i
sobotní ohňostroj na kruhovém objezdu, který
ozáří naše město po 22:00 hodině. K radosti
všech bude v době konání poutě zesílená doprava z Ústí nad Labem a zpět. Návštěva poutě
přináší i setkání s těmi, které během celého
roku nepotkáme a proto věříme, že zanechá
spokojený úsměv ve tváři nás všech.
Lada Šištíková

Ano, tato věta zazněla během chabařovické plesové sezóny velmi často. Kalendář
Kulturního domu Zátiší se začal naplňovat
už od podzimu loňského roku. Na parketu se
během ledna až března vystřídalo neuvěřitelné
množství tanečníků, vzácných hostů, sponzorů, tanečních skupin, moderátorů a dalších
významných lidí. Ale hlavně těch, kterým se
stal tanec, společnost a dobrá hudba smyslem
života. Na některých plesech vystoupila také

taneční skupina místních nadšenců, kteří se
tanci věnují několik let pod vedením tanečních mistrů. A představte si, že samotní mistři
bydlí v našem městě! Ano, mluvím o paní Jitce
Chládkové a panu Josefu Kusenbauchovi. A
kdo jiný, než odborník by měl odpovědět na
pár zvídavých otázek.
Paní Chládková, jak dlouho vedete taneční kurzy v Chabařovicích?
Už pět let!
Jaká je účast místních obyvatel?
Myslím, že je zastoupeno 25 % místních a
75 % ostatních, například z Ústí nad Labem,

Smím prosit?

Chabařovické NOVINY
Chlumce, Teplic a dokonce i z Litoměřicka.
Který tanec je u Chabařovičáků nejoblíbenější?
Waltz a cha cha.
Na některých plesech jste měla se svými
svěřenci krásná vystoupení. Řekněte nám,
kde trénujete, kdo vymýšlí choreograﬁi a
vybírá hudbu, jak často trénujete, jací jsou
vaši žáci – dospěláci tanečníky?
Naši tanečníci jsou úžasní, mají o tanec
zájem a někteří tanci přímo podlehli a nedokáží si bez tance představit další existenci.
Ti nejodvážnější a zároveň nejlepší tanečníci
tančí předtančení, a to jak taneční páry, tak
i samotné ženy, které navštěvují taneční pro
ženy v Ústí nad Labem a v Chabařovicích.
Hudbu vybírám já a synové mi pomáhají s
mixáží. Choreograﬁi na vystoupení žen dělám
já sama, choreograﬁe pro předtančení valčíku
formace tanečních párů dělal Pepa, novou
formaci MIX Standard jsem dělala já, s Pepou
samozřejmě konzultuji možnosti provedení.
Při nácviku předtančení je trénink intenzivnější, po nacvičení trénujeme jen v rámci klubu
tanečníků na sále v Chabařovicích a před plesy.
S Pepou máme připravené také sólové vystoupení jednotlivých tanců, kterým prezentujeme
naše taneční kurzy, a hlavně to, co se v našich
tanečních kurzech mohou naučit. Choreograﬁi
k těmto vystoupením dělám převážně já, Pepa
také trochu pomáhá.
Jak vy byste zhodnotila letošní plesovou
sezónu v Chabařovicích?
Úžasná. Vystoupení na plesech a v tanečních se povedla, lidem se to líbilo a taneční
kurzy byly plné.
Co plánujete na příští chabařovické
bály?
Opět taneční formaci MIX Standard, nové
vystoupení žen a nové sólové vystoupení s
Pepou.
Děkuji vám za rozhovor a přeji vám i
vašim tanečníkům svižný krok, spoustu
nápadů, výdrž a úspěšná vystoupení.

Nevím přesně, kolik příznivců plesové
sezóny tančilo na parketu Kulturního domu
Zátiší, ale vím, že mezi nimi byli myslivci,
rybáři, učitelé a přátele místní školy, hasiči,
sportovci, představitelé a partneři města,
studenti a lidé, co nesedí doma u televize a
raději se jdou pobavit a zatančit s přáteli. Sama
jsem letos navštívila plesy čtyři a mohu jen
potvrdit slova známých, sousedů a přátel, že
plesy v Chabařovicích patří mezi nejlepší na
Ústecku.
Jindra Caitamlová
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Bitva u Chlumce – 200 let poté
L

etos uplyne 200 let od napoleonských
válek, konkrétně v našich podmínkách
od střetnutí, které je nazýváno BITVA U
CHLUMCE. Ta se uskutečnila v roce 1813.
Přípravy oslav jsou v plném proudu, a kdo je
sleduje v novinách, zaznamenal, že je doprovází celá řada nesplnitelných očekávání. Na
podporu oslav jsou slíbené velké prachy a jak
to je v našich podmínkách běžné, doprovází
je i velký lobbing.
Mohli jsme se dočíst, že na pláních v okolí
Chlumce a Přestanova budou opět bojovat
stovky imitovaných vojáků konkrétní vysoutěžené soukromé ﬁrmy, že v místech zřícené
rozhledny u bývalého památného kostelíka
v Nakléřově vyroste rozhledna nová, jejíž
projekt byl zveřejněn v novinách, že budou
opraveny stávající pomníky, a dokonce vyrostou i další atd.
S blížícím se termínem oslav je zřejmé,
že tyto sliby nemůžeme brát příliš vážně. O
slíbené peníze je zatím velká dračka a až před
srpnem se dozvíme, jak to skutečně bude. Ke
škodě oslav nedávno zemřel známý chlumecký
patriot a jeden ze zakladatelů vzpomínkových
akcí na napoleonské bitvy u Chlumce, pan
Přemysl Filip. Jelikož bylo naše město součástí
bitevní vřavy, připomeneme si letem světem,
o co vlastně šlo.

René Vandamme.
Rakouská vojska zde vedl předek našeho
prezidentského kandidáta s čírem, stejnojmenný Karel Schwarzenberg a Hieronymus Colloredo-Mansfeld. Pruské armády zde bojovaly
pod vedením generála Kleista a z Rusů zde byl
nejaktivnější generál Barclay de Tolly.

I když Chabařovice nebyly součástí hlavních bitev, útrapy těchto událostí zasáhly
naše město ve velké míře. Město stihl velký
požár, který poničil i místní kostel, ve kterém
se zřítily zvony. Během bojů bylo v Chabařovicích zničeno celkem 128 domů a 88 stodol.

Chabařovice si zvolila za své opevnění francouzská, ale i rakouská posádka. Obyvatelé
Chabařovic uprchli před drancováním do lesů
nad Tuchomyšl. V drancování města se „vyznamenala“ zejména ruská posádka. Co se jim
nepodařilo odvézt, to zničili. Hrdinsky se zde
zachovali především zástupci církve. Kaplan
Ignaz May a Josef Steinsky mají zásluhu na
tom, že kostel neshořel úplně. Na faře přišel
o život chlumecký farář Franz Zechel, který
v chlumeckých lesích pečoval o skupinu dětí
z Chabařovic.V oddílech rakouské armády
působili i odvedenci z Chabařovic a okolí.
Nejznámějším je A. Güttler.

Desátník Anton
Güttler z Chabařovic

Hlavní aktéři bitvy u Chlumce

Říká se, že této bitvě velel sám velký,postavou však malý, Napoleon. Ten měl svá
vojska řídit z dnes již neexistujícího kostelíka
v Nakléřově. Jeho armádní sbory na bitevních
polích vedl maršál Poniatovsky a generál
Corbineau. V našem povědomí však nejsledovanějším vojevůdcem byl generál Dominik

a můžete jej spatřit v první části hřbitova po
pravé straně asi 10 m od pomníku obětem I.
světové války. Uvedený spolek uspořádal dne
8. listopadu 1931 u příležitosti odhalení tohoto
pomníku vzpomínkovou akci za účasti před-

Napoleon a Chabařovice

O co vlastně šlo

Války vedené Napoleonem Bonapartem
za konzulátu a prvního císařství v letech 1803
až 1814 navazovaly na francouzské revoluční
války z období let 1772 až 1802, které se odehrály v několika zemích. V našich podmínkách
již bojovala proti Napoleonovi velká koalice
vojsk ruských, rakouských a pruských, a to
už šlo s Napoleonem velmi s kopce. 6. dubna
1814 musel Napoleon abdikovat. Poslední
pokus o zvrat uskutečnil ještě v památné Bitvě u Waterloo 18. června 1815, a to byl jeho
deﬁnitivní konec. Zvítězila monarchistická
koalice. Pro tuto dobu byl zatím konec s dobyvačnými válkami.

strana 4

V době napoleonských válek byly do rakouské armády povolány zálohy, ve kterých
sloužili muži z Ústecka a Litoměřicka. Ti byli
zvlášť přínosem pro znalost okolí. V regimentu
„Erbach“ sloužil desátník Anton Güttler, původem z Chabařovic. Dne
30. 08. 1813 byl zasažen dělovou koulí
u Chabařovic, v lokalitě zvané „Weise Marter“. Pochován je na místním hřbitově. Na
místě jeho ostatků byl postaven v roce 1931
z podnětu Spolku starající se o válečné hroby
pomníček. Ten se dochoval do dnešní doby

stavitelů města a zástupců z Předlic a Trmic.
Památka byla uctěna průvodem městem, od
tehdejšího městského muzea, které sídlilo v
„Zahradním sále“ (dnes Zátiší), k odhalení
uvedeného pomníku. Po druhé světové válce
až do roku 1990 tento pomníček téměř nikoho
nezajímal, což svědčí o jeho dnešní sešlosti. Po
tomto roce došlo k obnovení vzpomínkových
akcí přímo u pomníčku a to zejména zásluhou
nadšenců z řad Městského muzea v Ústí nad
Labem v čele s bratry Matějkovými. U příležitosti výročí bitvy se scházela u pomníčku
skupina mužů v dobových uniformách. Ani
to však netrvalo dlouho. Na území našeho
hřbitova se údajně nachází další tři hroby
padlých vojáků rakouské armády, původem z
Chabařovic. Vzhledem k neúplné dokumentaci
se je však dohledat nepodařilo.

Památky této doby

V místech hlavních bojů byly s přispěním
států, které se bitvy účastnily, postaveny
především honosné, ale i drobné pomníčky.
Připomeňme je:
Varvažov
Pruský pomník z roku 1817 je nejstarším
pomníkem této bitvy.
- Rakouský, honosnější pomník generála
Colloredo-Mansfelda byl postaven na druhé straně silnice, směrem k Telnici, v roce
1822.
Chlumec
V roce 1913 byl postaven tzv. jubilejní
pomník vysoký 26 m, se lvem na vrcholu.
Ještě v sedmdesátých letech minulého století
byly v přízemní místnosti pomníku prodávány
upomínkové předměty, vztahující se k bitvě
u Chlumce.
Přestanov
V roce 1837 byl při silnici na Teplice postaven ruský pomník s postavou bohyně Niké
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s empírovým strážním domkem. Pomník byl
nedávno, ještě za existence Chlumecké a.s.,
renovován. Jedná se asi o nejlépe udržovaný
pomník této doby.
Hromadný hrob válečníků bez rozdílu národností se nachází v lesíku asi 200m od ruského pomníku. Ten nechal vybudovat chlumecký
hrabě Westphalen dlouho po bitvě, když si
místní zemědělci z okolí Přestanova stěžovali
na častné nálezy kosterních pozůstatků z doby
bitvy na svých políčkách. Ty pak byly uloženy
ve společném hrobě.
Doubravka
Na úpatí Doubravky u Teplic při silnici na
Drahkov je vytesána do kamene připomínka
památné bitvy Na Běhání.

Zajímavosti
Dělové koule

HISTORIE
módou tyto koule zazdívat do štítů domů.
Když došly dělové
koule, zazdívaly se
domácí sběračky či
různé napodobeniny
dělových koulí. To
můžete spatřit i v našem městě, konkrétně
ve štítu domu č.p.186
naproti parčíku Husova náměstí. Dům je
po rekonstrukci a je
nutné ocenit, s jakým
citem a precizností
je v Chabařovicích
uchovávána snad jediná připomínka této
památné bitvy.
Ostatní relikvie
Spatříte-li při silnici od Chlumce po
Soběchleby v polích
postavy s detektorem
kovů či minohledačkou, s určitostí se jedná o sběratele relikvií
bitvy. Tyto nálezy
mají mezi sběrateli
vysokou hodnotu.
Stanislav
Sochocký

JARO
NOVÁ NADĚJE
Těžkou moderní zbraní válek uvedené
doby byl kanon na velkých loukoťových
kolech, z jehož hlavní byly prostřednictvím
střelného prachu vystřelovány koule různých
průměrů. Ještě dlouhou dobu po bitvě je bylo
možné nalézt na bitevních polích a také se
staly vyhledávanou relikvií. Stalo se velkou

Chabařovické NOVINY

Slunce – světlo!
Jak je dobře, že je máme.
Slunce, světlo, teplo.
Tentokrát v předjaří s takovou netrpělivostí
očekávané.
Slunce blahodárné. Vydrží? Jak dlouho? Do
kolika hodin?
Ale vždyť už je jaro!
Sláva! Dnes svítilo až do odpoledních
hodin!
Že je ještě studeno?
Nevadí! Ta naděje tu rozhodně je.
Rozhodně už není slyšet bědování nad „hrozným počasím“.
„To je ale dlouhá zima, viďte?“
„Kdy to už skončí?“
Už je to víc jak týden. Na Velikonoční
pondělí.
Zrovna když vnoučata běhala, tak jako
každý rok v tuto dobu po zahradě, (chladno
jim vůbec nevadilo) a hledala zajíčka. Kluci
jsou starší, a proto dostali příkaz nechat bez
povšimnutí dobroty, které mohla spatřit a na
něž dosáhla i malá vnučka.
Podívám se na nebe a vtom vykřiknu: „Jéje,
vidíte jako já toho čápa? Jé a druhej! No to
je krása! Jestlipak se usadí?“
Připomnělo mi to vrcholné léto, kdy pokaždé

ti staří si nemají na komíně kam stoupnout,
natož do hnízda usednout. Neboť v něm už
mladí čápi mávají křídly a nacvičují první
vzlet.
Je léto, teplo a při pohledu na nebe je vždycky vidět, jak ti čápi na nebi plachtí.
Plachtí ohromně vysoko a předvádějí tu
nejkrásnější hru. Tu, již nenahradí nic tam
dole na zemi.
Až se člověku zatočí hlava při tom pohledu
vzhůru.
Kéž by taky ten pohled na živou, ale i neživou přírodu pomohl pěstovat v člověku lásku
k ní. Hlavně odhodlání chránit ji.
Zbytečně neničit, nekácet stromy, křoviska,
takto přirozeně krásná obydlí ptactva a tolik
potřebného hmyzu.
Vždyť tito živí tvorové tady na tomto světě
byli daleko dříve než člověk, a právě proto
si nezaslouží, aby jim bylo bráno a ničeno
to, co pro ně příroda vytvořila.
Vzpomínka na ten rok předešlý a skutečnost,
že už jsou tu zase čápi, jako kdyby zmírňovala a konejšila jarní nedočkavost.
Kéž by to tak bylo vždycky!
Kéž by pokaždé stačil jeden pohled na nebe
a na všechno krásné, co kdy příroda kolem
nás vytvořila a člověka by hned opustily
nenálady a zloba!
Kéž by pohled na tu živou a neživou přírodu
dokázal, aby naše srdce nebyla tak chladná
a zatvrzelá.
Evženie Arnoštová

Chabařovické NOVINY

AKTUALITY

strana 6

Nechceme „spalovnu“ odpadu u hranic katastru našeho města
aneb odmítané „ekologické perpetum mobile“

M

nozí z vás již o tomto záměru vědí,
co by chtěl investor, společnost Rosetinor a. s., na katastru Hrbovic u Palivového
kombinátu stavět, a to ve vzdálenosti cca. 1000
m od Chabařovic, a cca. 700 m od budoucích
pláží jezera Milada (snad se realizace této
rekreační zóny dočkáme). Informujeme o
tom ve facebookové skupině Chabařovice,
je k tomu zřízena facebooková stránka „NE
spalovně u Chabařovic“ a zřídili jsme k tomu
také jednoduchý web www.ne-spalovne.cz.
Rovněž proběhla reportáž na ČT, objevily se
články v Ústeckém deníku i na dalších internetových zpravodajských portálech. A jelikož
nejsou všichni naši občané na internetu, či se
k článkům nedostali, rád bych vás v krátkosti
o tomto záměru informoval na stránkách
těchto novin.
Aktuální informace zazněly na únorovém
jednání ZM, kdy zastupitelstvo jednohlasně
přijalo usnesení, ve kterém odmítá realizaci
tohoto záměru „Využití pryžového, plastového
a textilního granulátu“ a souhlasí se zřízením
pracovní skupiny pro životní prostředí, která
sbírá relevantní informace v rámci probíhajícího procesu EIA (posouzení vlivu na životní
prostředí). V době uzávěrky tohoto čísla ještě
neproběhlo dubnové jednání ZM, na které jsem
připravil aktuální komentáře.

A cože by tu chtěl investor vlastně stavět?
Jedná se o linku na zpracování 40 tun odpadu
denně, o drcené pneumatiky, PVC a textil, a to
pomocí technologie PTR (pomalého termického rozkladu), kdy se odpad působením tepla
rozloží a vzniknou z něho tři složky – kapalná,
pevná, plynná. Údajně se tak jedná o bezodpadovou technologii, protože produkty jsou dále
energeticky využívané, či slouží jako suroviny
v chemickém průmyslu. Plyn je spalován v
kogenerační jednotce, a tím dochází k výrobě
elektrické energie, pevná složka je údajně
kvalitní palivo s obsahem uhlíku (představte si
jako kousky uhlí), a kapalná složka (pyrolýzní
olej) rovněž jako topný olej. Technologie je prý
bez emisí, do ovzduší údajně nic nevypouští.
Vychválení této technologie je možné si přečíst
na www.rosetinor.cz. O spalovnu se prý nejedná a už nám bylo „vytknuto“, ať se zdržíme
nepravdivého informování hraničící se šířením
poplašné zprávy. Zastrašit jsme se však nedali.
A ve sběru informací pokračujeme dále.
Tak jednak se opíráme o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne
4. prosince 2000, kde je jasně uvedeno, jak se
na tuto technologii nahlíží, a kromě klasických
spaloven se za spalovnu považují i ta zařízení,
kdy se termickým rozkladem vzniklé látky
následně spalují, což v tomto případě je. V
České republice je tato směrnice zavedena v
nařízení vlády č. 354/2002 Sb. Mimochodem
i ve vyjádření MŽP ČR ze dne 8. 6. 2012
(č.j. 32582/ENV/12) se při kategorizaci této
technologie jako středního zdroje znečištění

ovzduší lze dočíst, že je v souladu s uvedenou
evropskou směrnicí technologie posuzována
jako spalovna.

Tak a pokračujme dále v informování,
postaveném na konzultaci s lékařkou, technologem, chemikem, ekologem a na podnětech a
připomínkách ČIŽP (České inspekce životního
prostředí), Krajského úřadu Ústeckého kraje
odboru životního prostředí a dalších orgánů
státní správy a samosprávy. Významnou roli
sehrálo také chabařovické občanské sdružení
„Společnost na ochranu sněhuláků“. Proběhlo
tak zjišťovací řízení, na jehož základě Krajský
úřad Ústeckého kraje rozhodl o provedení
procesu EIA v celém rozsahu a ten právě probíhá. Výsledky toho zjišťovacího řízení nám
doslova hrají do karet, protože je v závěrech
celá řada podnětů k vypořádání související
např. se:
- spalováním pyrolýzního plynu (jeho
čistoty, emisí oxidu siřičitého)
- karcinogenního (rakovinotvorného)
oleje
- pachové zátěže (sirné plyny a zápach
známý z minulosti z Úžína),
- šíření prachových a dalších organických
rakovinových částic
- a jiných obav a připomínek, formulovaných v závěrech zjišťovacího řízení.
Rovněž máme k dispozici vyjádření pracovníka Ústavu chemických procesů Akademie
věd České republiky, který o proklamovaném
„perpetum mobile“ také rozhodně nehovoří. A
vzhledem k tomu, že je celý záměr situován
v blízkosti plánované rekreační oblasti, tak se
sem jistě pohrnou investoři, aby tu budovali
hotely, pláže, stavěly se tu cyklostezky, a přitom se tu zhoršily rozptylové podmínky, šířil
se zápach apod.
Zatím v posledním článku, který vyšel v
Ústeckém deníku 5. dubna, zve investor na
exkurzi do Vratimova na Ostravsku a říká,
že „stejný provoz na zplyňování odpadu
funguje“. Já se spojil jak s paní starostkou
Vratimova, tak s ČIŽP Ostrava, tak s KÚ Moravskoslezského kraje a dodávám - je to JEN
ve zkušebním provozu, dosud nemají vydané
integrované povolení a proces je přerušený z
důvodu revize podkladů, vzhledem k účinnosti
zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Zvláštní je rovněž to, jak dlouho se již v tom
Vratimově snaží…Z komentáře paní starostky
uvedu, že „…při jednom z prvních použití
tam došlo k menšímu požáru, pneumatiky
odvezli a o pyrolýze se již nehovořilo. V současné době v areálu ﬁrmy Dataﬁsh, aniž my
bychom byli nějak informováni, je funkční
nějaké zařízení na bázi pyrolýzy, údajně pro
zkušební a vědecké účely. ČIŽP jim uložila za
tuto činnost pokutu, ta však byla odvolacím
orgánem zrušena údajně proto, že se jedná o
testovací zařízení.“

A mohl bych zde uvádět i další komentáře
např. ze zpracované studie Vysoké školy báňské TU Ostrava, či z výsledků zjišťovacího
řízení KÚ Moravskoslezského kraje (jedno
zveřejněno na portále EIA dne 3. 12. 2009, další pak 21. 4. 2010), ale to už by pak k tomuto
tématu mohlo vzhledem k rozsahu informací
vyjít samostatné speciální číslo Chabařovických novin. Zájemci o další podklady nechť se
mi tedy ozvou na email jihla@post.cz.

O dalším vývoji vás budu spolu s kolegy
informovat. Sledujte rovněž naše internetové
stránky a facebook. Odkaz na probíhající
proces EIA je http://portal.cenia.cz/eiasea/
detail/EIA_ULK823. Celý náš tým se tedy
nadále angažuje, aby dosud nikde průmyslově
fungující a nezkolaudovaná technologie, která
bude naše okolí zatěžovat, tady nevznikla!
Jsem přesvědčený, že investor uvádí účelové informace. Obě strany přece mít pravdu
nemohou, že?
Jiří Hladík

Peníze pro děti
K

dyž komise pro rodinu a děti RM
monitorovala nabídku volnočasových
aktivit pro starší skupinu dětí a mládež, zjistila
jejich omezenou nabídku. Naštěstí existuje
nohejbal a ﬂorbal a teď nově i volejbal.
Jak už bylo v chabařovických novinách
několikrát zmíněno, je v zájmu města podpořit
ﬁnancování sdružení a klubů, které se věnují
dětem a „tahají“ mládež z ulice ke smysluplnějšímu trávení volného času.
Zájmy města, tedy jeho obyvatel, by mělo
a musí zastupovat jeho vedení. Z výše uvedených důvodů byla z rozpočtu města uvolněna
nemalá částka na podporu těchto klubů a
sdružení. Přece jenom pokud chtějí dospěláci
hrát (tenis, fotbal, golf atd.) nic jim nabrání k
pronájmu prostor k tomu určených. Jinak je to
u dětí, těžko si mezi sebou parta devítiletých
kluků vybere peníze na pronájem kurtů. Jistě
lze namítnout, že si můžou hrát venku na volně
dostupných plochách. Ale je účelem a smyslem
sportovních zařízení města, aby je využívali
pouze dospěláci?
Dalším důvodem upřednostnění podpory
sdružení a klubů, které se dětem věnují, je
rozšíření jejich počtu, a tím nabídky pro děti a
mládež. Námitky typu, dnešní mládež je líná a
nemá o nic zájem, prostě neberu. Těžko může
město uspokojit poptávku dětí a mládeže po
aktivním trávení volného času, když existuje
jen omezená nabídka.
Jednoduše řečeno, čím víc se klub nebo
sdružení bude starat o děti, tím více by měl dostat peněz. Ostatní by se dle mého názoru měli
dříve či později připravit na to, že si budou
hradit náklady na svého koníčka ze svého.
Zbyněk Tichý
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Městská policie Ledy se pohnuly

D

V

obrý den, vážení spoluobčané,
v dnešním okénku „Městské policie“ vás chceme informovat o naší činnosti v
Chabařovicích za první čtvrtletí roku 2013.
I přes nízký počet strážníků se nám daří
naše stanovené úkoly plnit. 24hodinové zajištění služeb se osvědčilo, a to jak pro občany
města Chabařovice, tak i pro občany obce
Přestanov. S touto obcí máme uzavřenou
veřejnoprávní smlouvu na zajištění veřejného
pořádku. Občané tuto nepřetržitou službu
využívají k různým oznámením, dotazům či
žádostem. Tato služba je kladně hodnocena i
ze strany Policie České republiky, a to hlavně
při kontrole a pohybu zájmových osob.

ždy, když se mluví o činnosti školy,
tak se v první řadě myslí na kvalitu
výuky a vybavení pro žáky (učebnice, pomůcky, výpočetní technika). Všechny tyto
věci jsou ﬁnancovány z velké části ze státních prostředků, a ty jsou omezené. Přesto se
snažíme učitele i žáky každý rok motivovat k
práci pořizováním nových učebních pomůcek
a materiálů v rámci možností. Část prostředků
získáváme též zapojením do projektů. Často se
však zapomíná i na druhou stránku věci, a tou
je pracovní prostředí, ve kterém žáci i učitelé
tráví velkou část každého pracovního dne. A
právě modernizace a rekontrukce protor školy
je tématem budoucích let.

Použití jednotného telefonního čísla (725
062 547) městskou policií se osvědčilo. Občané se mohou v kteroukoli dobu s důvěrou na
nás obrátit a věřím, že jim bude poskytnuta
kvaliﬁkovaná a odborná pomoc či rada. Spolupráce s Policií České republiky Chlumec je na
velmi dobré úrovni, jsou prováděny společné
hlídky a akce při zajišťování nočního klidu a
veřejného pořádku i při dopravně bezpečnostních akcích.

Již mnohokrát jsem slyšel, jak naše chabařovická základní škola pěkně vypadá z venku.
Ano, před řadou let se podařilo budovu zateplit
a dát jí nový kabát. Když však člověk vstoupí
dovnitř, zjistí, že s interiérem a vybavením je
to již horší, protože věci jsou zastaralé, chodby
jsou šedivé a okna drží v rámech silou vůle.
Přestože se všichni snaží prostory co nejvíce
zútulnit a vyzdobit dětskými pracemi, člověk
se neubrání pocitu, že na něj dýchá doba
dávno minulá. Dobře víme, jak důležité je
pro pracovní výkon a pohodu přijemné a čisté
prostředí. A zde vstupuje do hry zřizovatel,
město Chabařovice, které zajištuje ﬁnanční
prostředky na provoz a údržbu budovy školy.

Kontroly Městské policie Chabařovice
se v prvním čtvrtletí zaměřily na dodržování
veřejného pořádku a na bezpečnost silničního provozu v našem městě. Strážníci MP
prováděli kontrolu zahrádkářských kolonií,
kontrolu průjezdu nákladních vozidel přes
město Chabařovice, a to na základě ustanovení
zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 3,5t
- mimo dopravní obsluhy. V měsíci březnu a
dubnu proběhla dopravně bezpečnostní akce se
zaměřením na rychlost vozidel v našem městě, kdy bylo městskou policií zastaveno 382
vozidel, která překročila nejvyšší povolenou
rychlost v našem městě. Dále Městská policie
Chabařovice provedla v měsíci březnu a dubnu
dvě besedy na téma vybavenost jízdního kola
a bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, tyto besedy probíhaly pro kroužek
SDH Chabařovice a pro mateřskou školu v
Chabařovicích. Městská policie Chabařovice
se dále zabývá i problémem, který trápí občany
Chabařovic, a to výrobou drog. Městská policie tento problém řeší, ale nemůže v tomto
případě zasáhnout, může nasbírat důkazy a
předat podnět orgánům činným v trestním
řízení, které výše uvedený podnět řeší a pak
lze zasáhnout ze strany (SKPV). Dále bylo
městskou policií zadrženo 6 pachatelů trestné
činnosti, kteří byli předáni PČR Chlumec,
přestupkové komisi bylo postoupeno 21 přestupků, 10 odchycených psů, kteří se vydali
majitelům, byla provedena dvakrát asistence
u RZS Ústeckého kraje při převozu psychicky
narušeného pacienta. Díky oznámení od občanů Chabařovic byl městskou policií odchycen
zákonem chráněný dravec (káně lesní) a byl
převezen do záchranné stanice pro ohrožená
zvířata.
Josef Šittner

Proto vedení školy začalo velice úzce spolupracovat s panem starostou a přistoupilo ke
koncepčnímu plánování. Pro letošní rok byl
sestaven velice přesný a podrobný rozpočet,
který následně schválilo zastupitelstvo města
Chabařovice. Zodpovědně jsme naplánovali
nezbytné opravy a nákupy tak, aby se nejen
žákům, ale i učitelům v naší škole žilo dobře.
A tak asi po 50 letech projde rekonstrukcí sborovna, která je v žalostném stavu a nevyhovuje
potřebám současného vzdělávání. Chystají se
výměny oken, podlahy a nábytku včetně vymalování. Další velkou akcí bude výměna oken
v tělocvičně a nasledné vymalování včetně
opravy omítek. Do třetice se chystá malování
všech chodeb v celé budově školy a oprava
soklů. Všechny tyto práce budou směřovány
na hlavní letní prázdniny, takže nezasáhnou
do běžného provozu školy. Průběžně navíc
počítáme s výměnou a doplňováním žaluzií a
rolet do oken v učebnách. Ani školní jídelna
nezůstane pozadu a chystá výměnu židlí.
Nezapomínáme též na školní družinu, kde
plánujeme určitou výměnu starého nábytku
a částečné doplňování sbírky pomůcek pro
volnočasové aktivity.
V tomto trendu chceme pokračovat i v
dalších letech, za což patří dík především
zřizovateli školy, městu Chabařovice v čele s
panem starostou.
Jiří Sochor

Chabařovické NOVINY

Se starostou na téma
Jaký je stav městských ﬁnancí ?

V

letošním roce máme v rozpočtu více
peněz kvůli rozpočtovému určení
daní. Není sice jisté, kolik to ve skutečnosti
bude, ale pro tento případ máme připravenou
jistou rezervu. Pokud vše dopadne jak má, budeme moci rezervu investovat v příštím roce.
V rozpočtu na rok 2013 jsou již prostředky na investice, což se projeví na opravách
komunikací a chodníků v Chabařovicích i
Roudníkách, na zateplené střeše sportovní
haly, nebo ve škole.
Rozhodně nejsme zadluženi.

Bude v Chabařovicích postaráno
o zuby?

Zpráva, že paní zubařka v Chabařovicích
končí, nás zasáhla. Odchází však do starobního
důchodu.
Snažíme se zajistit náhradu, ale příliš se
nám to nedaří, přesto, že jsme ochotni nabídnout určitá zvýhodnění. Zubařů je zkrátka
málo a na malé město je nic neláká. S panem
tajemníkem jsme alespoň zajistili lékaře, kam
se mohou lidé přehlásit.
Ještě musím upřesnit, že pan Vondrák
nikam neodchází a dům, kde ordinuje, se
neprodává!

Nesvítí světla k bývalému nádraží.

Světla k bývalému nádraží jsme vypnuli z
úsporných důvodů. Vlaky zde již nestaví. Myslíme si, že je zbytečné svítit za hranicí města.
Uspoříme tak několik desítek tisíc korun.

Opravdu se nesmí na Miladu?

Opavdu ne. A to dokonce pod velkou
pokutou. Milada je zatím takzvaný dobývací
prostor, zjednodušeně řečeno stavba.
Byla zde snaha Palivového kombinátu,
který provádí rekultivaci, tolerovat pěší nebo
cyklisty. Bohužel lidé, kteří se tvářili jako turisté, kradli železné předměty, ničili vybavení,
pytlačili. Není v silách ochraky rozlišovat, kdo
jde na procházku a kdo za jiným účelem.
V současné době jednáme s ředitelem o
vybudování naučné stezky v areálu Milady,
po které by se k jezeru návštěvníci dostali.
Povede jenom po určité cestě a stejně jako v
přírodních parcích nebude možné přecházet
jinam. Tento stav se nezmění do konce roku
2015, kdy skončí zkušební provoz a jezero s
nejbližším okolím přejde na konečného vlastníka. Zatím se počítá, že by to měly být okolní
obce. Záleží však na tom, zda je budou chtít
převzít do svého vlastnictví s riziky budoucích
problémů.
Zatím ve sdružení obcí Jezera Milada děláme vše pro to, aba se záměr naplnil. I když
poslední reportáž v televizi nevyzněla příliš
optimisticky. Redaktoři si vybrali z delších
rozhovorů je to co chtěli. St. Sochochocký
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ŠKOLY

Školka plná zábavy
Mamuti ve školičce

Jeden únorový týdenní blok jsme se rozhodli věnovat pravěku, přesněji době ledové.
Inspirovala nás putovní výstava v muzeu
v Ústí nad Labem, s názvem Qiganti doby
ledové. Celý týden jsme si povídali k tématu,
děti vytvořily několik mamutů ze zbytků kůží,
krepového papíru, obarvených nudliček do
polévky, vyrobily si zub lovce z tvrdnoucí
hmoty, naučily se nové písničky a básničky a
získávaly nové informace o tak dávné minulosti. Nechyběla ukázka obrázků, dokumentů,
encyklopedií. Výborná byla spolupráce s
dětmi, které nosily plyšáky, omalovánky, knížky, dvd… doba ledová nás doslova pohltila.
Třešničkou na pomyslném dortíku byl výlet
do ústeckého muzea. Objednaný autobus nás
pohodlně dopravil až na místo, dětí se ujala
paní průvodkyně a šlo se do pravěku. Pravěká
zvířata byla obrovská a povedená, děti byly
nadšené, po mamutích stopách došly do odpočinkového hracího koutku, viděly dokument
a mohly kreslit. Škoda jen, že se na zvířata
nedalo sahat, protože byla jako živá a zážitek
jistě nezapomenutelný.
Lucie Krupičková

Nejmilejší zvířátko

Na podzim jsme v MŠ vyhlásili akci pro
děti a jejich rodiče – moje nejmilejší zvířátko.
Děti mohly společně s rodiči či sourozenci
vytvořit jakoukoli technikou a z jakéhokoli
materiálu své nejoblíbenější zvířátko a přinést
ho do školky. Při tvoření děti rozvíjely kreativitu, představivost a své znalosti o daném
zvířeti, prohlubovaly dovednosti při stříhání
a lepení, ale především se posilovala kladná
komunikace a vztahy mezi členy celé rodiny.
Hotová „díla“ jsme vystavili v prostorách MŠ.
Zvířátka se sešla opravdu velice různorodá…z
papíru, kartonu, textilu, keramiky, vaty, skořápek ořechů, sádry, plastových obalů, ﬂoristické
hmoty a korálků. Dokonce některé kousky byly
piškotové či z perníku! Za odměnu se dětem
dostalo nejen veliké pochvaly od kamarádů a
p. učitelek, ale také diplom a drobné dárečky.
Děkujeme za spolupráci všem rodinám, které
se do této akce zapojily, i když víme, že při
společných chvílích se rodiče někdy museli
obrnit trpělivostí a „pevnými nervy“.
Dáša Vadkertiová a Helena Kadlecová

V předškolním věku utvářejme
hudbou cit a smysl pro krásu

Zpěv je v mateřské škole základní hudební
činností, která rozvíjí klíčové hudební schopnosti, formuje emocionální vztah ke světu a
přináší estetickou hodnotu. Pěveckou činnost
realizujeme v rytmizaci a melodizaci slov,
slovních spojení a říkadel. Hra na rytmické
nástroje z orffovy řady, nebo jen hra na tělo
stimuluje u dětí cit pro rytmické členění slov,
které je velmi důležité v jazykové průpravě a
následném čtení a psaní. Hudbou si upevňu-

jeme sluchové vnímání, rozlišování zvuků i
sluchovou paměť. Děti, které prošly hudební
výchovou, lépe komunikují s okolím i řeší
konﬂikty, lépe se soustředí, jsou motivovány
ke hře na hudební nástroj. Je například dokázáno, že hra na perkusní a bicí nástroje mírní
agresivitu a snižuje napětí, ať už jde o napětí
jakéhokoli původu. Pokud se dítě pozitivně
vyladí, cítí se příjemně a pohodlně, začne být
vnímavější. A to je první předpoklad k úspěšnému učení. Vždyť i v prenatálním období,
ještě před narozením dítě reaguje na hudební
tóny. Velkým impulsem pro rozvoj hudebnosti
se může stát kvalitní spolupráce mateřské školy a místní ZUŠ, formou živého koncertu žáků
umělecké školy určeného pro naše děti. Vždyť
už i naši předškoláci odcházejí v odpoledních
hodinách na hudební kroužky - hru na klavír,
ﬂétnu, tanečky, zpěv do ZUŠ. A proto přeji
dětem, aby si s nimi rodiče zpívali při cestě
autem, před spaním nebo jen tak na vycházce
si dupali a skákali do rytmu říkanky nebo
písničky. Zcela přirozeně a nenásilně v nich
probudíme krásné pocity, které nám hudba
přináší.
Alena vaněčková

Velké ocenění žáků a učitelů ZUŠ

Hudební obor

reprezentoval základní uměleckou školu
jak v okresním, tak i v krajském kole soutěže
MŠMT ČR vyhlášené letos pro komorní hru s
převahou smyčcových nástrojů. Všichni naši
soutěžící získali ceny. 1.místo získali žáci Aleš
Novák (klavír), Eliška Kholová (housle) a Matouš Vostárek ( příčná ﬂétna). 2. místa získali
žáci Anna Leistnerová (příčná ﬂétna), Anna
Kimlová (housle) a Barbora Kimlová (klavír) a
houslové trio Eliška Kholová, Jakub Fridrich a
Lucie Adámková. Získat takové ocenění mezi
cca 30-ti základními uměleckými školami v
kraji je bezesporu úspěch.
V celostátní soutěži „Teplické ﬂautohry“
získal 1. cenu + zvláštní cenu za muzikální
projev žák na zobcovou ﬂétnu Nicolas Davenet. Když Nicolas dohrál – tleskal mu ve
stoje celý sál! Další 1. cenu získala Barbora
Horáková, 2. místo získal Šimon Špička, 3.
místo Viktorie Burocková.
Absolventský koncert, který byl 10. dubna
2013, představil veřejnosti 17 letošních absolventů školy. 10 bylo z hudebního oboru, ti se
postarali o hudební stránku akce, 6 absolventů
bylo z výtvarného oboru, který má vystavené
své práce v prostorách ZUŠ a 1 absolventka
je z tanečního oddělení. Ta se představí na závěrečném vystoupení TO - 19. června v 17,00
hodin v KD v Chlumci.
Absolventi: I. stupně – Doušová M., Fialková J.,Husák M., Leistner J., Panchartková E.,
Pilíková M., Štajerová B., Vaňková R., Veselá
K., Zábranská L. II. stupeň – Aschenbrennerová K., Čermák V., Fialková K., Forková J.,
Polák O., Tlačbaba J., Urbanská M..
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Dovolte mi, abych vás tímto pozvala na
Klavírní koncert 22.května a na Závěrečný
koncert 19.června 2013 – oba koncerty jsou
ve středu, vždy od 17,00 hodin v sále ZUŠ
Husovo náměstí.

Výtvarný obor

zaslal práce svých žáků do řady výstav a
soutěží. Nyní čekají na výsledky ( v loňském
roce získalo toto oddělení řadu cen). Obeslali
jsme celostátní soutěže – Alšova země, Památník Terezín, Lidice a Přehlídku dětských
výtvarných prací Litomyšl, dále se žáci zapojili do mezinárodní prezentace – Virtuální
galerie.
Nyní připravují své práce na celostátní akci
– Noc kostelů – červen 2013. Výtvarné práce
vystavíme v kostele v Libouchci a hudební
obor pro tuto příležitost připravuje hudební
vystoupení žáků a učitelů. Dále se chystají do
soutěže Naše město. Toto oddělení předalo
absolventům školy Pamětní listy – s originálním obrázkem z dílny Mgr. Zdeňky Leskové.
Absolventi třídy Mgr. Igora Shykuly mají
vystavené své práce v prostorách školy, kde
jsou ke zhlédnutí do konce května.

Taneční obor

se připravuje na přehlídku tanečních skupin
v Severočeském divadle, která bude v květnu.
Závěrečné vystoupení bude mít toto oddělení
18. a 19. června v Kulturním domě v Chlumci
od 17,00 hodin – kde se představí i letošní
absolventka Mája Doušová. Taneční oddělení pod vedením Bc Táni Dědovské se v létě
zúčastní týdenního semináře Street dancing
and videodancing.
Zápis na školní rok 2013/2014 do oboru
hudebního, tanečního a výtvarného probíhá
v těchto dnech v ZUŠ v Chabařovicích. Rádi
vás s vašimi dětmi přivítáme.
Jiřina Deimlingová

Příspěvek ZŠP Chabařovice

Z

ačátek druhého pololetí na naší škole
byl zaměřen na předprofesní přípravu
žáků 8. a 9. ročníku. Společně jsme navštívili střední školy nabízející možnost dalšího
vzdělávání našim dětem. Žáci 9. ročníku již
podali přihlášky na zvolené učební obory a
čekají na výsledky přijímacích řízení. Na své
budoucí povolání se připravují i mladší žáci.
V hodinách pracovního vyučování se chlapci v
„kovo–dřevo“ dílně zaměřují na práci s různými materiály, děvčata se zdokonalují v ručních
pracích. Své výrobky již pravidelně zasílají
do různých soutěží. K posledním úspěchům
našich dívek patří vítězství v soutěži pořádané občanským sdružením Kiwanis s názvem
„Nejkrásnější panenka Kiwanis“. Vyrobené
panenky jsou po soutěži předány dětem v Masarykově nemocnici. V rámci projektu „Jeden
svět na školách“ celá škola navštívila představení pořádané občanským sdružením Člověk
v tísni. Cílem projektu bylo přiblížit žákům
život a vzdělání lidí s handicapem. V měsíci
březnu se jako každoročně uskutečnil projek-
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tový den. Tento rok bylo téma voda. Výstupem
bylo uvědomění si nezbytnosti tohoto zdroje
a nutnosti jeho ochrany. Obrazové materiály
z projektu jsou vystaveny v prostorách školy.
Dne 28. 2.2013 byl úspěšně ukončen projekt
EU – peníze školám s názvem „Škola hrou“
ve výši 561 981Kč. Díky tomuto projektu jsou
pro příští školní rok všechny kmenové třídy
opatřeny interaktivní tabulí. Pro výuku je k
dispozici 28 interaktivních programů, z nichž
15 je zakoupeno v rámci projektu. Programy
byly nakupovány napříč všemi předměty, takže
žáci jsou nejen vhodně motivováni k sledování
výkladu, ale zároveň vedeni k samostatné práci
jednotlivců či týmu právě při plnění názorných
úkolů daných programem pro procvičování a
kontrolu. Pro zkvalitnění výuky bylo vypracováno 420 DUMů (DUM = digitální učební
materiál). Vytvořené DUMy jsou pouhým
kliknutím myší připraveny k použití jak na
interaktivní tabuli přímo pro výuku, tak i na
PC, kde je možnost tisku pracovních listů,
kontrolních cvičení a úkolů logopedického
pracoviště. Za vypracování těchto materiálů
patří poděkování všem pedagogickým pracovníkům, kteří ochotně materiály vypracovali.
Ani v této době nezahálíme. Blíží se Den
matek a žáci se již připravují na pěvecké a
taneční vystoupení v DS Chlumec. Toto vystoupení bude součástí pravidelného setkání
zaměřeného na mezigenerační hry.
Pedagogové ZŠP

Městská policie v akci

Ch

těl bych vyzdvihnout rychlý a profesionální zásah městské policie
v Chabařovicích v případu krádeže ručního
vozíku ze zahrady rodinného domu za bílého
dne v odpoledních hodinách.
Na základě popisu pachatele dokázali strážníci Městské policie Chabařovice do 20 minut
od oznámení dopadnout podezřelého muže.
Ve spolupráci se státní policií Chlumec se pak
podezřelý přiznal, ukradená věc byla nalezena
a vrácena zpět. Nakonec se ukázalo, že se
jedná o recidivistu, který neváhal vstoupit na
soukromý oplocený pozemek, přestože v domě
byli lidé. Celá akce v součinnosti s Policií ČR
Chlumec trvala asi hodinu.
Tento případ je dalším důkazem toho, jak
důležitá a potřebná je přítomnost a nepřetržitá
pohotovost městské policie v Chabařovicích
při zajišťování bezpečnosti a pořádku v našem
městě. Zároveň je to jasný vzkaz všem, kteří
by chtěli páchat trestnou činnost, že zde jim
pšenka nepokvete.
Proto je nutné činnost městské policie podporovat tak, aby jejich podmínky a vybavení
byly co nejmodernější. Nikdo z nás totiž netuší, kdy bude její pomoc potřebovat, tak jako se
to stalo nám. Děkuji všem strážníkům a přeji
jim mnoho štěští v jejich nelehké práci.
Jiří Sochor

života Chabařovic

Z

avršení skvělých výsledků Martina
Sehriga se projevilo v anketě Českého
nohejbalového svazu o tituly Nohejbalistů
roku 2012. Na slavnostní předávání tohoto
ocenění byl také pozván tento mladý chabařovický nohejbalista. Do poslední chvíle nebylo
pro něj, ani pro přítomnou matku hráče jasné,
na jakém místě v konečném umístění skončí.
Nakonec to bylo skvělé druhé místo, tedy
druhý nejlepší nohejbalista roku 2012 v kategorii starších žáků. Celý nohejbalový kolektiv
TJ Slovan Chabařovice má upřímnou radost z
takového významného ocenění a přeje Martinovi další skvělé sportovní výsledky.

Volejbalisté Chabařovic

V

olejbalisté Chabařovic jsou ve své třetí
sezóně v 2. lize opět lepší. Po 4. místě
sezóny 2010/2011, 3. místě sezóny 2011/2012
a nakonec vynikající 2. místo v aktuální sezóně
2012/2013. Po přechodu jednoho z nejlepších
chabařovických hráčů Víti Kindermanna do
extraligového SKV Ústí n. L. a v závěru již
dost oslabeného týmu už nestačil chabařovický
celek jen na celkového vítěze Jablonec n. N.
Naskýtá se jediný závěr – aby se řada
uzavřela, pak v další sezóně jen vítězství v
soutěži.
Ženy v obnovené oddílové příslušnosti
TJ Slovan Chabařovice odehrály také velmi
kvalitní sezónu a nakonec to byl bronz za 3.
místo v 2. celostátní lize žen.

Zpráva trenéra mladých
volejbalistů

V

Romana Kepiče

rámci turnajů v minivolejbale se
někteří žáci zúčastnili turnaje konaného 7. 4. 2013. Příjemnou neděli si ještě
více zpříjemnili hráči, kteří nastupovali v
kategorii „Oranžový minivolejbal“ umístěním
na 5. místě (Nademlejnská M., Formanová
N., Panznerová L.), na 7. místě (Filková M.,
Berková V.) a 8. místě (Plicková Š., Hradová
V.) – měly stejně bodů, tak rozhodoval počet
vítězných míčů. Nejvíce pak měli radost Ondřej Jíra, Jiří Soukup a Jan Krejčí, kteří v této
kategorii skončili na skvělém 2. místě!
Už tolik veselí nebyli ti, kteří hráli „Modrý
minivolejbal“ (Krajčovič R., Sochorová V.,
Bohuslav T. a Tichá M.). Přes dvě úvodní prohry (proti favoritům) se sice dokázali herně i
psychicky zvednout a vybojovat vítězství, pak
dvě naprosto vyrovnaná utkaní, kde rozhodoval o vítězi jediný bod, ale na postup do lepší
skupiny než o 13. místo to nakonec nestačilo.
V součtu z toho bylo nakonec pěkné 15. místo.
Hlavy vzhůru – pořád se učíme hrát a již nadšeně vyhlížíme další květnový turnaj.
Vlastimil Pabián

Neznepokojujte se tím, co už ve svém věku
nezvládne, ale dělejte to, co Vás tí a
dělat může. Dejte všem dnům příležitost,
aby pro Vás, kteří slaví svá životní jubilea
v míci lednu až kvnu, byly tyto dny
příjemné.
Brožová Věra
Bartoš Václav
Heyduková Bedřiška
Nováková Jana
Suchá Emilie
Hrubá Ludmila
Kydlíčková Blažena
Polanská Ingeborg
Hrdlička Antonín
Špengelová Božena
Janášová Jarmila
Mrázek František
Labancová Hanelora
Doubková Hana
Plíšek Miroslav
Šušotová Vincencia
Hampejsová Markéta
Doubek Jan
Lísková Marcela
Müllerová Hanička
Janáš Emil
Drobná Marie
Toběrná Alena
Vondráčková Emilie
Novák František
Dvořáková Věra
Šteﬂová Jiřina
Záhořík Jiří
Černá Libuše
Prošková Marie
Hrom Zbyněk
Kaňková Miloslava
Zvěřinová Danuše
Sieber Karel
Pakostová Lydie
Kabíčková Anna
Vohnoutová Marie
Lokšanová Ladislava
Vondráček Stanislav
Nevyčítejte životu, co Vám nedal, ale oceňujte to, co Vám dal. Přejeme všem oslavencům
zdraví, šttí, pohodu a každý okamžik ať je
naplněn porozuměním a láskou.
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Chabařovický fotbal slaví 80. narozeniny
F

otbal v Chabařovicích oslavuje v tomto
roce 80. výročí svého založení. K tomuto výročí připravuje současné vedení FK
Slovan Chabařovice řadu významných akcí
(viz přehled na konci tohoto článku).

Moc a hráči Psota, Jančárek, Černý, Štercl,
Doubek, Malý, Eisner, Vízner, Martinovský
(hrající trenér) a bratři Mattauchové. V těchto
letech se již také budovalo nové fotbalové
hřiště u koupaliště, které se podařilo dokončit

Fotbal má v Chabařovicích velmi bohatou
tradici, která zdaleka nezačala založením prvního českého sportovního klubu v roce 1933.
Nicméně historie chabařovického fotbalu se
sleduje právě se založením ČSK Chabařovice
v roce 1933.
Popsat historii těch 80 let by bylo asi nad
rámec kapacity Chabařovických novin, navíc
historie chabařovického sportu byla již v
Chabařovických novinách popsána ve dvou
pokračováních S.Sochockým ve spolupráci s
dlouholetým předsedou Antonínem Mikešem.
Proto se v tomto článku zaměřím spíše na významné sportovní úspěchy minulých 80ti let,
které by měly být inspirací pro současné nebo
i budoucí chabařovické fotbalisty.
Významnou událostí byl postup do 1. A
třídy Radějovy župy v sezóně 1946/47, kde
tehdy hrála družstva z Mostu, Karlových Varů
či Loun. Přes počáteční dobré výsledky skončil
celek v soutěži na 14. sestupujícím místě, ale
právě tato sezóna patřila v té době k nejlepším.
Zasloužili se o to hráči, kteří ještě dlouhá léta
dělali divákům svými výkony radost, např.
brankář Čálek, hráči Kovanda, Herzina a
Chmelina.
Dalším významným mezníkem byla sezóna
1963/64, kdy jen o vlásek uniknul tehdejšímu
týmu pod vedením kapitána Jiřího Čmejly
postup do krajského přeboru, když již pod současným názvem Slovan Chabařovice skončilo
družstvo na 2. místě pouze o 1 bod za postupující Roudnicí. Kromě kapitána družstva J.
Čmejly se o tento úspěch postarali také brankář

v roce 1966.
Podstatnou změnou pro fotbalovou historii
v Chabařovicích byl nástup nového oddílového vedení v porevolučním období a za velké
podpory města a především jeho tehdejšího
starosty Zbyňka Hroma. Spolupráce s ústeckými fotbalovými družstvy, Spartakem a
Chemičkou, podpořila vznik velmi kvalitního
družstva, které od jednoročního působení
v II. okresní třídě začalo stoupat vzhůru od
1. B. třídy, přes 1. A. třídu až do oblastního
přeboru. A to už je éra pro současné fotbalisty
již trochu známých tváří - ukrajinský brankář
Vadim Černy, brankář Lejček, hráči Semenský,
Pavel Nechuta ml., Burkovec, Plzák, Caitaml,
Heřman, Kučera, Pšenička, bratři Kadlecové,
Ulbrich, později Korbel, Havlík, Bechyně,
Douda, Gallert, Krnáč, Hlaváček, Veselý, Suchý a řada dalších. Trenérskou jedničkou v té
době byl Václav Rys a asistoval mu Pavel Nechuta st. To byla zlatá éra v novodobé historii
fotbalového oddílu TJ Slovan Chabařovice, v
této době již samostatného Fotbalového klubu
Slovan Chabařovice.
Léta nového tisíciletí už tak úspěšná pro
FK Slovan Chabařovice nejsou. Postupný pád
do 1. B. třídy, což by nebylo až tak nejhorší
při podstatně změněných ekonomických podmínkách. Ale poslední 2 sezóny v okresním
přeboru II. třídy, kde ani v této soutěži zatím
nejsou nejlepší výsledky. Od roku 2012 již
s novým vedením a s výrazně kolektivním
přístupem v řízení klubu. Ale zatím bez viditelného sportovního vzestupu.

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

Možná bychom našli příčiny právě v
historii. Ty největší úspěchy byly spojeny s
podstatně silnější mládežnickou základnou, při
zapojení bývalých hráčů do trenérské činnosti
u mládeže.
Významné úspěchy dorostu v letech 1966
(postup do 1. třídy oblastního přeboru) až
1971 (rok, kdy dorost sestoupil do okresního
přeboru). Nebo třeba léta 1971-1974, kdy
v Chabařovicích byla i 4 družstva mládeže,
dokonce po podzimu v roce 1971 byly všechny mládežnické celky na 1. místě okresních
přeborů. Tato družstva vedli ostřílení trenéři
J. Čmejla st., J. Suchý, J. Hála, K.Vondrák,
F.Herzina, M.Sebera, Medřický, J.Hruška a
další. Není třeba zde uvádět současný stav,
ten je asi známý. Jen tu je vidět jasná paralela
– dobrá práce s mládeží se projeví dříve nebo
později v úrovni a soutěži dospělých.
Aby náš článek k 80. výročí založení
chabařovického fotbalu nebyl v závěru tak
negativní, je třeba vyzdvihnout snahu a práci
nového kolektivního vedení FK pod řízením
předsedy klubu Oldy Gehlerta. Ta snaha je
konkrétně vidět – pohled na sportoviště se
výrazně zlepšuje, „naše“ klubová restaurace
prodělala podstatný a pozitivní přerod díky
Karlovi Královi (zastřešené venkovní sezení,
vnitřní i venkovní nátěry a vybavení, čistota
a hygiena). A snad další významná změna
– koncem dubna se uskutečnil ve spolupráci s
místní základní školou nábor nových mladých
fotbalistů (cca 1. -3. třídy).
Jménem redakční rady bychom chtěli Fotbalovému klubu Slovan Chabařovice popřát
k jejich kulatému výročí bohatě sportovních
úspěchů, hodně dobrých a zapálených fotbalistů, bafuňářů a jiných dobrých duší s
dlouhodobým cílem – do 100. výročí návrat k
zašlé slávě chabařovického fotbalu.
Vlastimil Pabián

Pozvánka na oslavy 80. výročí
založení českého fotbalu
v Chabařovicích
V sobotu 22. června 2013
v areálu FK Slovan
Chabařovice
9:00

fotbalový turnaj s mezinárodní účastí

13:00

utkání Stará garda FK - ženy Ústí

14:00

k poslechu hraje kapela Desperádi

19:00

k tanci hraje skupina Desperádi

22:30

ohňostroj

