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ZDARMA

Co nás trápí
V

Klára Pečivová

Osobnosti

Nezapomeňte na tradiční lampiónový průvod k výročí
republiky. Sraz 26. října v 17:15 u pomníku Na Běhání.

ětšina lidí nerada řeší nepříjemnosti,
preferuje klid a konﬂiktům se vyhýbá.
Jsou jedinci, kteří na to spoléhají a hřeší,
vědí, že se nikdo neozve. Donedávna jsme
to tak na naší základní škole také praktikovali. Když jsme přišli po víkendu do školy
a na zemi ve sborovně překračovali louži
vody, která nakapala ze stropu, jen jsme si
smutně povzdechli. Když jsme se stěhovali
do kabinetů, ze kterých odpadávají kusy zdí
a v 70 let starých skříních lezou červotoči.
Když jsme si do kabinetu nakoupili za své
penízky stůl, židli, záclony, lampičku, obrazy
atd., aby se žáci či rodiče nelekli, když k
nám vstoupí.
Když objíždíme obchody a sháníme tu
nejlevnější borduru, abychom si pak vlastními silami polepili ty nejhorší úseky zdí ve
třídách a takto bychom mohli pokračovat
ještě dlouho. Ale stále jsme mlčeli. Pohár
trpělivosti se stavem naší ZŠ přetekl, když
jsem jedno páteční odpoledne chtěla zavřít okno ve sborovně a ono na mě prostě
vypadlo. Nějakým štěstím jsem náraz utlumila tak, že se nerozbilo o mou hlavu. Bouli
jsem doma ledovala a přemýšlela nad tím,
co kdyby takové okno vypadlo na malého
prvňáčka. Hned na to se k nám doneslo,
jak někteří lidé trousí, že prý už musíme mít
školu ze zlata.

Prosím, přijďte se na to „zlato“ podívat.
Přijďte se podívat, v jak nedůstojném prostředí učitelé i děti pracují. Ze svých návštěv
seminářů v jiných školách mám zkušenost,
že jinde to takto opravdu nevypadá. I když
je krize a všude se šetří, svou školu si většinou město hýčká. Bylo by smutné, kdyby si
zastupitelé některé věci uvědomili, až když
kantoři, kteří pro školu dělají maximum, využijí nabídky konkurenčních škol a přesunou
se někam, kde si jich zřizovatel bude vážit a
kde na ně okna padat nebudou.

v umělecké škole

V letošním roce se dožil učitel
ZUŠ v Chabařovicích, pan Václav
Šmerda, 86 let. To by nebylo až
tak zvláštní, jako to, že stále ještě
působí jako učitel, i když dnes již
vyučuje jen na malý úvazek - učí
své vnučky – Evu a Annu. Učí je
hře na housle, na klavír, Aničku i
na violoncello. Je hlavně tvůrcem
řady výjimečných koncertů, kde
hrají hlavně jeho vnučky, on, za
klavírního doprovodu naší učitelky
paní Mgr. Galiny Kochanové a někdy vypomáhá na violu i Mgr. Soňa Kasalová. Na těchto
koncertech nejen zní hudba, ale Mgr. Martin
Vodňanský – otec oněch hráček přednáší své
velmi krásné básně a matka děvčat Mgr. Táňa
Vodňanská vypomáhá děvčatům hrou na violu.
Děvčata kromě hry na housle, klavír či cello
také zpívala a často si i připravila informaci z
kulturního života, či zajímavost o skladateli,
který zrovna měl výročí. Obě děvčata Eva i
Anna hrají i v našem školním orchestru, který
letos vyhrál krásné 2. místo v krajském kole
celostátní soutěže ZUŠ. Kromě toho obě dívky stihly v loňském školním roce nastudovat
Mozartovo kvarteto - Malou noční hudbu, jejíž
všechny části postupně představily veřejnosti
na koncertech školy.
Kdo je pan Václav Šmerda? Je absolventem Konzervatoře v Praze – houslového oddělení ze třídy prof. F. Daniela. Působil řadu let
jako ředitel v Hudební škole v Ústí nad Orlicí,
kde stál u zakládání mezinárodní Kociánovy
houslové soutěže, která letos oslaví již 54. rok
svého trvání. Když přešel v sedmdesátých letech ředitelovat do Lidové školy umění v Ústí
nad Labem (jak se dříve ZUŠky jmenovaly),
zase byl iniciátorem další mezinárodní soutěže
- tentokráte klavírní – Virtuosi per musica
do pianoforte, která letos v říjnu oslaví již
45. ročník své existence. Rád měl ve škole
pracovité a tvůrčí učitele, kteří napomáhali
dobrému renomé školy a to nejen muzikanty,
ale i tanečníky, dramatiky či výtvarníky. Výtvarný obor je druhou velkou zálibou pana V.
Šmerdy. Malování se mu stalo koníčkem a učil

se u takových
kapacit, jakými
byli malíři Fafek
Solan, Jiří Hudeček či Karel Kupka, jehož
obrazy jsou hlavně o přírodě, ale pověstné
a nenapodobitelné jsou jeho krásné barevné
kytice z polního kvítí.
Vždy kladl důraz na tzv. „muzicírování“,
a tak žáci jeho třídy většinou po absolvování
I. stupně ZUŠ, což je sedm let výuky, navštěvovali i II. stupeň – což jsou další čtyři roky.
Za studia se žáci vypracovali k hraní náročné
hudební literatury. Často úspěšný žák hrál houslový, cellový, varhanní či klavírní koncert
za doprovodu školního orchestru, který vedl.
Bývalí žáci jsou například Vlastimil Kobrle
– dnes koncertní mistr, Miluše Kvasničková
– Skotáková – vyznamenaná jako nejlepší
pedagog a řada dalších. Za léta pedagogického působení dokázal spojit profesi pedagoga
s kvalitou práce, získal i zájem žáků, udržel
prestiž školy na vysoké úrovni.
Ve svém životě se setkal s řadou světových
osobností, a tak dokáže i dnes zaujmout svými
zážitky či poznatky své kolegy i mladou generaci, pro kterou by měla být příkladná hlavně
jeho pracovitost. I přes pokročilý věk je pan
Václav Šmerda stále velmi vitální a kolektiv
pracovníků ZUŠ mu kromě pedagogických a
osobních úspěchů přeje hlavně mnoho zdraví a
radosti v životě.
Jiřina Deimlingová

Chabařovické NOVINY

ROZHOVOR

K prosperitě města
P

řání nás všech jistě je, aby naše město
prosperovalo a nám vytvářelo optimální podmínky pro život v něm. To však není
samozřejmostí. Do značné míry to závisí na
lidech, kteří město vedou, ať již pracují na
úřadě, nebo v samosprávě města!
K prosperitě města nás dovedou pouze
lidé schopní a odhodlaní pro něj pracovat.
Nabídku nám mohou dát strany či hnutí před
komunálními volbami prostřednictvím svých
kandidátek. To však ještě není zárukou, jak
ukázaly poslední volby. Na kandidátkách
mohou být spoluobčané, kteří je sice svým
zevnějškem zdobí, mají naši důvěru, avšak o
práci v orgánech města zájem nemají, případně
jsou v těchto orgánech pasivní a přínosem
nejsou. Volič-občan našeho města nemá zpětnou vazbu se o tomto stavu přesvědčit. Chtěli
bychom proto prostřednictvím chabařovických
novin ocenit, ale i věcně obhájit ty, o kterých
lze tvrdit, že jsou pro město a jeho prosperitu
přínosem.
Končí druhý rok čtyřletého volebního
období, kus práce je uděláno a neměl by být
problém je vybrat. Nehleďme na to, kterou
stranu či hnutí zastupují, to v této problematice vůbec není důležité a také to zveřejňovat
nechceme. Jako první v tomto seriálu je vám
přestaven Zbyněk Tichý.

Mlád: 38 let, manželka + 2 děti (Eliška 8,
Vojta 6). Narozen v Ústí n. L. V Chabařovicích pracovně od roku 1997 a od roku
2000 obyvatelem Chabařovic, kde na vlastní
náklady, přebudoval bývalou knihovnu na
nájemní byt, kde stále bydlí. Autor úspěšné
petice za zrušení zvláštní školy. Spoluautor
chabařovické naučné stezky.
· předseda výboru RM, pro rodinu a děti
· předseda školské rady ZŠ
· člen školské a sportovní komise RM
· člen kontrolního výboru ZM
Co se vám na Chabařovicích líbí ?
Chabařovice vnímám jako klidné městečko
s pohnutou historií, které má díky této historii
skvělý potenciál k rozvoji. Jsou tu celé oblasti,
které jsou prakticky netknuté, tím nemám na
mysli pole, louky, les, ale třeba cílenou ro-

dinnou politiku města, která mne díky vlastní
rodině zajímá.
Jste členem komise rady města pro rodinu a dítě, co je vaším úkolem?
Jsem duší ještě kluk a rád se svými dětmi
dovádím na hřišti. Členství v této komisi mé
dovádění perfektně zdůvodňuje.
Komise má za úkol v první řadě zmapovat
potřeby rodin na vybavenost města a navrhnout radě města opatření pro zlepšení života
rodin s dětmi. Prioritním zájmem komise je
bezpečnost dětí a prevence negativních jevů,
které působí na děti.
Má činnost komise nějaké konkrétní
výsledky, nebo jde jen o další schůzování?
Co se schůzování týká, tak první schůzka
komise byla tematicky na dětském hřišti.
Návrh podívat se na celou problematiku z
nadhledu, a proto schůzovat ve vršku kostelní
věže neprošel jen díky stísněným prostorám
ve věži.
Aktuálním výstupem komise je zpracování
žádosti do soutěže „Obec přátelská rodině“ ve
které může město získat nemalé prostředky
pro rodinné aktivity z grantu MPSV. Dalším
úkolem, bude zpracovat plán rozvoje rodinné
politiky města.
Takže vlastně jen papíry, žádosti a
plány?
Poněkud hmatatelnějším výsledkem práce
je mé spoluautorství a realizace Chabařovické naučné stezky, získání aktivních rodičů
pro rozšíření hřiště „u křížku“ a probíhající
rekultivaci potoka „U Křížkem“. Jsem rád,
že se našli občané, pro které je dobrovolná
práce a hrabání rukama v bahně, samozřejmou
součástí společenského života ve městě. Další
aktivitou, na které spolupracuji, je „dovolená
tatínků s dětmi“ a výlety chabařovických
tatínků s dětmi.
Dovolená tatínků s dětmi?
Ano, maminky necháme doma a pojedou
jen aktivní chabařovičtí tatínkové. Vycházíme
z toho, že děti na dovolené nepotřebují mít
pořád utřený nos, čisté tepláky a oběd přesně
v poledne. Děti potřebují zážitky. Naučíme je
rozdělávat oheň, brodit řeku, stopovat zvěř,
pozorovat hvězdy, třeba i zmoknout, atd.,
Večer, až děti usnou ve stanech, probereme u
ohně „chlapské“ věci.
Váš obličej se už léta objevuje na zasedání zastupitelstva, co vás tam přivádí?
Přestože se na zastupitelstvu projednávají
převážně vážné věci, tak některé výstupy
zastupitelů na mne působí lehce komediálním
dojmem. V Chabařovicích zas tolik kulturně-populárních pořadů není nato, abych si nechal
ujít zastupitelstvo. Navíc pokud chce člověk
vědět, co se v Chabařovicích děje a bude dít, je
zastupitelstvo ideálním zdrojem informací.
Jste také členem školské rady a školské
komise.
To bude nejspíš trest za to, že jsem nebyl
nejpozornějším žákem.
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V rámci školské rady a komise byla řešena
nelehká otázka reorganizace školství v Chabařovicích. Nakonec zastupitelstvo odsouhlasilo
řešení, které městu navýší kapacitu ZŠ a zároveň ušetří nemalé ﬁnanční prostředky.

Se starostou na téma
„Povídá se, že…“

... práce na rekonstrukci mostu Ždírnického potoka váznou, průjezd Smetanovou
ulicí se tak zdržuje.
Starosta: Investorem (ten kdo práci zadal)
je Krajský úřad (na rozdíl od potoka, kde je
investorem Povodí Ohře). Stavební povolení
vydává stavební úřad magistrátu. Město se
pravidelně zúčastňuje kontrolních dnů. Práce
zatím probíhají podle harmonogramu, i když
na začátku stavby potkala stavebníky nečekaná
překážka: po zbourání staré klenby a odkrytí
bylo zjištěno nevhodné podloží, takže se
oproti plánu muselo jít o dva metry hlouběji
a muselo se zpevňovat podloží. Nyní už stojí
pilíře, jejichž stavba má svůj technologický
postup, který se nedá příliš urychlovat. Následovat bude budování dna, které provede ﬁrma
stavějící potok, a pak bude pokračovat práce
na mostovce. Stavba mostu je náročná. Tolik
jsme usilovali o její realizaci. Buďme trpěliví.
Za snížení rizika povodní, omezení dopravy
na čas, to stojí. Brzy bude celá akce hotová a
lidé budou moci klidně spát. Při budování proti
povodňových opatření jsem viděl omezení
podstatně horší.
... město zanedbává Roudníky – viz
článek redaktora Víta Lukáše v Ústeckém
deníku.
Starosta: Mrzí mě, že článek vyšel v době,
kdy jsem byl na dovolené a nemohl jsem se
k němu vyjádřit. Dodatečně na něj odpověděl
opět v Deníku tajemník města pan Vlček. V
loňském roce byl rozpočet tak napjatý, že probíhaly pouze udržovací práce. Letos už jsme si
vytvořili prostor, aby mohla nějaká investice
proběhnout. Museli jsme ovšem prodat dvě
nemovitosti v Chabařovicích. Již dříve jsem
psal, že pro letošní rok je prioritou číslo jedna
vozovka v Roudníkách.
Realizace investičních akcí není tak jednoduchá. Nejdříve se musí naplánovat do
rozpočtu. To ještě neznamená, že jsou peníze
k dispozici. V tomto případě to znamenalo nejdříve nalezení zájemce a odsouhlasení prodeje
nemovitostí a potom následovalo výběrové
řízení, které dnes trvá 2 až 3 měsíce. V době
vydání novin už by měly práce na silnici v
Roudníkách běžet naplno.
... novým přerozdělením daní si Chabařovice přilepší.
Starosta: Ano, na toto rozhodnutí jsme
čekali jak na smilování. Chabařovice by měly
získat asi šest a půl milionu korun do rozpočtu
navíc. Nyní se můžeme konečně nadechnout a
plánovat investice a další aktivity v Chabařovicích a Roudníkách bez toho, abychom museli
prodávat další majetek. Stanislav Sochocký
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OHLASY

Opakující se zákaly vody ustanou…ne však hned…

V

ážení Chabařovičtí, jelikož se množily
dotazy a připomínky ke kvalitě pitné
vody v našem městě, začal jsem pátrat po
podkladech, abych vám k tomu mohl podat co
nejvíce informací. Jako jeden z mála zastupitelů sleduji dění a komunikaci k tomuto tématu
také v chabařovické skupině na facebooku,
kde jsem již stručně informoval o tom, co se
pro zlepšení situace na straně vlastníka vodohospodářské infrastruktury SVS (Severočeská
vodárenská společnost a. s.) a provozovatele
SČVK (Severočeské vodovody a kanalizace,
a. s.) děje a jaký je tedy aktuální stav.
Rozhodně chápu rozhořčení obyvatel,
kterým zákaly ničí domácí spotřebiče a vodu
v inkriminovanou dobu není možné používat
ani k praní, ani ke koupání, natož pak jako
vodu pitnou. Často se také ptáte, proč nejsou
obyvatelé včas varováni místním rozhlasem
– k tomuto jsem schopný uvést pouze to, že
služba SMS info, kterou provozovatel provozuje k informování o odstávkách či haváriích,
bohužel nezahrnuje tyto provozní manipulace
na síti, které je nucen SČVK provádět. Na
druhou stranu však existují dohody, že odpovědný pracovník provozovatele o chystaných
zásazích včas informuje starostu města. A
proč se tak posledně nestalo? Příslušný pracovník byl na dovolené a tuto ústní dohodu
nedelegoval dál. Každopádně z facebooku
jsem se nedávno doslechl, že varování rozhlasem již opět zafungovalo. Situace je to
opravdu velmi nepříjemná, ale nic jiného než
trpělivost nyní chabařovickým obyvatelům
opravdu nezbývá. Takže ať fungují dohody,
ať jsou obyvatelé včas před možnými zákaly
informováni a všichni musí vydržet, až bude
zrealizována zásadní rekonstrukce přívodního
vodovodního řadu.
Chabařovice jsou zásobovány stávajícím
vodovodním řadem z litiny o průměru 150 mm
z roku 1954, tento řad je přívodním řadem ze
skupinového vodovodu z obce Chlumec do
Chabařovic. Ten vodovodní řad je silně inkrustován (potrubí se zanáší a tvoří se usazeniny),a
při různých provozních činnostech (manipulaci na síti, posilnění tlaku aj.) dochází
k uvolňování a vyplavování těchto usazenin a
dochází k zákalům, které často dokumentujete
na fotograﬁích právě na facebooku, takže tuto

Místní sdružení ODS

zve na tradiční drakiádu
na návrší u lesoparku
Friedrich, která se bude
konat v sobotu 20. října
2012 od 15 hodin. Bližší
info bude na plakátech.
Těšíme se na vás a vaše
draky!

situaci všichni znáte.
Zjistil jsem informaci, že se chystá výměna
vodovodního řadu v celém úseku tj. 1303 m
ve stávající trase. Navrženo je potrubí z vysokohustotního polyetylenu o průměru 150
mm. Začátek rekonstrukce bude ve stávající
armaturní šachtě vedle hlavní silnice č. 30
mezi Teplicemi a Ústí nad Labem. V místě
napojení budou osazena dvě nová šoupata se
zemní soupravou. Jedno na přívodním řadu
z Chlumce a druhé na novém potrubí. Budou přepojeny stávající vodovodní přípojky.
K realizaci je doporučena bezvýkopová technologie „berstlining“, avšak na nezpevněných
plochách bude třeba postupovat otevřeným
výkopem. Tato rekonstrukce je naplánována
na rok 2013. Aktuální situace je taková, že je
schválen investiční záměr, nyní budou následovat další kroky, tj. budou zahájeny práce
k inženýrsko-projektové činnosti, další kroky a
s tím spojené termíny souvisejí pak se stavebním řízením a s vydáním stavebního povolení,
s výběrem zhotovitele atd., všechny tyto kroky
bude provádět investor SVS. V tuto chvíli tedy
není možné říci, kdy dojde k vlastní realizaci
rekonstrukce. Každopádně vás mohu ubezpečit, že se tím vlastník této vodohospodářské
infrastruktury už začal konečně zabývat.
Kromě této zásadní rekonstrukce proběhne
v těchto následujících měsících ještě rekonstrukce vodovodu v ul. Marii Kršňákové.
Jedná se o litinový vodovodní řad z roku 1905,
poruchy se opakují a četnost poruch se zvyšuje
již od roku 1997. Jednalo se o praskání, o inkrustaci, a tudíž opět o uvolňování usazenin a
zákalů. Toto litinové potrubí bude vyměněno
za vysokohustotní polyethylen o průměru 80
mm v celkové délce 120 m a dojde k přepojení všech 16 vodovodních přípojek. Probíhá
inženýrsko-projektová činnost, stavební řízení
k vydání stavební povolení a výběr zhotovitele.
Předpoklad realizace je na přelomu září a října
2012. Ohledně aktuálních informací kontaktujte Městský úřad Chabařovice (stavební
odbor), jelikož postup prací město koordinuje
s plánovanou obnovou chodníku.
Snad vám tyto informace přispěly k poznání aktuální situace, a hlavně k ujištění, že se
blýská na lepší časy!
Jiří Hladík

Rozletěli jsme se za létem

P

lochá dráha v neděli 1. července 2012
opět ožila. Zasloužilo se o to místní
sdružení ODS, které zde ve spolupráci s občanským sdružením LiTCom uspořádalo pod
záštitou města Chabařovice preventivní odpoledne na téma bezpečnosti silničního provozu
s názvem „SAFETY SHOW NA CESTÁCH:
Rozleťte se s námi za létem“.
Moderování celého odpoledne se se ctí
zhostil zástupce LiTCom, o.s. a někdejší
dětská zpěvácká hvězda Josef Melen a mezi
jeho vstupy se nad areálem ploché dráhy
linuly hity Rádia Blaník, jež bylo mediálním
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partnerem akce.
Nejen ze stránek Chabařovických novin
většina z vás jistě ví, že jedním z témat, kterým se věnují zastupitelé města Chabařovice
zvolení za ODS, je právě doprava a bezpečnost
občanů ve městě. Tematicky tedy akce na tuto
činnost navázala a doplnila ji. Navíc jsme jejím
uspořádáním vyslyšeli hlasy ve facebookové
skupině „Chabařovice“, kterou jsme cca před
rokem založili, a kde chabařovičtí volají mj.
po dalších možnostech účelného využití jejich
volného času.
Program odpoledne tvořilo několik dopravně-bezpečnostních aktivit. Největším lákadlem
zjevně byla trasa s kužely, kterou bylo třeba
projít s nasazenými speciálními brýlemi. Brýle
byly dvojího typu – jedny z nich simulovaly
stav po požití alkoholu a druhé navozovaly
vnímání člověka po užití drog. Po jejich nasazení si tak střízlivý člověk mohl vyzkoušet,
jak asi by jeho mozek vnímal podněty z okolí,
pokud by požil před jízdou alkohol nebo kdyby
užil drogy. Na akci nechyběla ani soutěž, a
to v parkování na přesnost. Překvapivé bylo
vítězství zástupkyně něžného pohlaví – Jitky
Vernerové, která s přehledem strčila do kapsy
všechny přihlášené muže a odnesla si tak za-

slouženou výhru. Ani druhou (až třetí) příčku
neopanoval muž – umístila se na ní Jiřina
Šifaldová a ukázala tak, že má k motorům
skutečně blízko. Dle sdělení organizátorů
z LiTCom, o.s. bývá vítězství žen v této soutěži pravidlem. Každý návštěvník SAFETY
SHOW měl také možnost vyzkoušet si jízdu
na trenažéru motocyklu v různých dopravních
situacích, projít si znalostním testem z pravidel
silničního provozu a zhlédnout prezentaci na
tematicky zpracované video smyčce běžící
na LCD obrazovce. V neposlední řadě byly
součástí programu rozhovory s hostem - profesionálem v oblasti bezpečnosti silničního
provozu ze společnosti BESIP.
Počasí bylo více než příznivé a návštěvníci
tak mohli v rámci doprovodného programu
vidět ukázkové jízdy dětí na čtyřkolkách a
mládeže na krosových motorkách. O toto
doplnění programu se postaral Speedway club
Chabařovice.
Tomáš Rieger
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Rychlovka ve III. A

OHLASY

mezi regály s knihami a se zájmem si hledají
„tu svou“. Kdo ví? Třeba se jednou stanou zapálenými čtenáři, nejen s lákavou elektronickou náhražkou knihy, ale s tou „opravdovou“
svojí knihou v ruce. Kdo ví?
Evženie Arnoštová

N

a konci školního roku jsme věděli, že
se budeme muset stěhovat do jiného
patra. Kam a do jaké třídy jsme nevěděli.
„Povýšili jsme“ rovnou do druhého patra, kde
jsou žáci 2. stupně. Vzhledem k tomu, že máme
ve třídě holčičku se zdravotním problémem,
bylo tedy potřeba přidělenou třídu nově vymalovat a připravit. Měli jsme pouze 4 dny a
věřte nebo ne, tatínkové, maminky, žáci, pan
školník, p. uklízečka, společně se mnou, to
zvládli. Pravda, pracovali jsme denně do 20té
hodiny večerní, ale výsledek je překrásný.
Veliké díky tedy patří tatínkům: p. Henzlovi,
p. Kozlerovi, p.Toběrnému, p.Naštickému za
vymalování , navrtání uč. materiálů na zeď a
za opravení třídy, p. Souškovi za materiální
dar. Maminkám: p. Souškové, p. Kozleové,
p.Toběrné, p. Naštické a p. Kalendové za úklid
po řádění tatínků. Pomáhali i žáčci z naší třídy:
Eliška Kozlerová, Renda Toběrný, Vítek Naštický se sestřičkou, Šimon Henzl. Dokonce i
žáci z vyšších ročníků pomáhali při stěhování
věcí z přízemí do 2. patra, s výzdobou třídy a
samozřejmě byli k ruce i ostatním kolegům,
kteří si jejich pomoc také vychvalovali, neboť
letos měli i oni plné ruce práce se stěhováním
lavic, pomůcek atd. Pavlína Prošková, Michal
Richtr, Lucie Nováková, Linda Kalendová se
osvědčili jako skvělí pomocníci. Poděkování
patří také panu školníkovi Kašemu, p. uklízečce Ludmile Nagyové a kolegyním a kolegům,
kteří mi pomáhali, jen co měli volnou chvilku a
také panu řediteli, který nám objednal krásnou
meruňkovou barvičku. Děkuji také p. Václavu
Jelínkovi za sponzorský dar 4000Kč, Mgr.
Eleně Urieové za peněžní dar 2000Kč, p. Ivě
Špačkové za materiální dary pro žáky a p.
Henzlové za dárkové předměty, kterými nás
vždy potěší. Jsem velice pyšná, jak skvěle jste
si všichni vedli, jak jste se bez váhání vrhli do
takové ,,rychlovky“. Všem vám neskutečně
děkuji a velice si toho vážím.
Elena Urieová

Jak ten čas letí?!

Viet Anh /Kája/.Tyto děti si odnesly pár knih
proto, aby si tak doplnily svoji knihovničku
doma. Škoda, že někteří „čtenáři“, ač několikrát upomínaní, na upomínky k odevzdání,
již velice dlouho vypůjčených knih,nereagují.
Jsou jimi z větší části dospělí. O to je to smutnější. Nakonec knihy, které jsou ve značně
zchátralém stavu, jsou pak
nabízeny k odvozu do sběru. Například
zdejší mateřskou školou. Takováto drobná
očista knižního fondu proběhla v tomto roce
již dvakrát. Veškeré práce by ale nemohly
proběhnout bez významné pomoci pracovnic
Vědecké knihovny v Ústí nad Labem, paní
Tománkové a paní Forštové. Ke zkulturnění
prostředí naší knihovny přispěly tyto dvě dámy
též svou pomocí při drobné přestavbě regálů s
knihami a počítačů pro veřejnost tak, aby dětští
čtenáři měli volnější přístup ke svým knihám.
Dne 6. 6. 2012 navštívily naši knihovnu, v
rámci exkurze, děti se svými učitelkami obou
prvních tříd ZŠ Chabařovice. Děti dostaly
drobný dáreček, jako záložku do knihy a kar-

Zpráva z knihovny

V

šichni ti, kdo s větší či menší pravidelností navštěvují zdejší knihovnu, si určitě všimli, že od ledna letošního roku proběhla
již několikrát obnova knižního fondu.
Starší knihy, zapůjčené z Vědecké knihovny v Ústí nad Labem (tzv.výměnný soubor),
byly nahrazeny knihami novými. Část knižního fondu, jež je v majetku naší obce, byla
též obnovena, a to z ﬁnančního fondu obce.
Osvěžením prošly beletrie, detektivky, knihy s
kriminálním podtextem, naučná literatura, ale
i knihy pro mládež, ať už beletrie, či oblíbené
záhady a pohádky pro děti. Knihy staré nebo
poničené byly nabídnuty Základní a Zvláštní
škole v Chabařovicích. Některé vyřazené knihy si pak odnesli věrní, hlavně mladí čtenáři
zdejší knihovny. Jsou jimi například Adélka Š t
r e j l o v á, Monika H r a b á n k o v á nebo Dao
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tičku s nabídkou členství v knihovně. Setkání
bylo moc pěkné. Některé děti, jelikož byla
středa-výpůjční den, se přišly již odpoledne v
doprovodu svých rodičů do knihovny přihlásit.
Je moc pěkné pozorovat děti, jak se procházejí

20. dubna 2010 jsem se ve 42. čísle Chabařovických novin krátce ve svém příspěvku
zmínil o maškarních čajích při příležitosti
4. výročí konání nedělních čajů v kulturním
domě Zátiší v Chabařovicích.
Za všechny účastníky jsem si tehdy dovolil
ve svém příspěvku veřejně poděkovat VŠEM,
ale opravdu VŠEM, kteří mají zásluhy na konání podobných akcí, především stále stejné
kapele U COMBO pod vedením kapelníka
Mirka Hubeného a zpěvačky Dáši Dušánkové.
I všem občanům, kteří dojíždějí za zábavou z
okolních obcí. Místní se totiž stále stydí přijít a
zapojit se, alespoň pro mne v přibližném počtu,
svojí trochou do kulturního vyžití ve městě.
Opakovaně zde prohlašuji, jako dlouholetý
občan města Chabařovice, který s manželkou
téměř nevynechá žádnou kulturní akci (zvláště spojenou s tanečkem!), plesy počínaje a
čaji konče, že je nám velmi líto ostatních
spoluobčanů (všech věkových kategorií)),
kteří přicházejí o hodně, když nedokáží využít
podobně svého volného času a nepřijdou se
opravdu pobavit.
V letošním roce tj. v roce 2012 jsme v
březnu oslavili již 6. výročí konání ČAJŮ.
K tomuto výročí bych chtěl ve spolupráci s
kapelou zde uvést jen trochu málo statistických čísel:
za dobu konání čajů jsme se sešli cca
229x
vytvořili jsme obdivuhodnou kamarádskou partu, téměř všichni si tykáme, nikdo se
s nikým neporval, nikdo se neopil tak, aby ho
odvezli na záchytku (a to, co jsme vypili, se
jen tak jednoduše spočítat nedá!)
kapela za svého působení zahrála přibližně 8 000 písní
též přibližně – v průběhu konání čajů
vzniklo 6 partnerských párů, z nichž jedno
seznámení mělo dokonce radostný následek
– svatbu!
3x jsme zorganizovali krásné maškarní
odpoledne s daleko větším počtem masek a
legrace, než na kterémkoliv plese
4x jsme oslavili fantastického Silvestra
(předčasného)
V našem kolektivu jsme již 2x oslavili 90.
narozeniny. Co dalších narozeninových sól s
kolečkem tanečníků kolem, při narozeninách a
svátcích pro každého, se spočítat nedá!
A úplně na závěr jedno smutné statistické
číslo. Bohužel již 7 stálých účastníků-kamarádů (kamarádek) z naší velké návštěvnické
rodiny se na nás dívá z nebe.
Stanislav Bříza senior
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Kulturní památky – smírčí kříže

M

inulé číslo Chabařovických novin,
rubrika historie, bylo věnováno
kulturním památkám Chabařovic a Roudníků.
V tomto a následujících vydáních bude těmto
památkám věnován podrobnější popis. Soudě
podle vyjádření návštěvníků městského muzea
ve Staré radnici je velká pozornost věnována
smírčím křížům.
Tyto kamenné památky pocházejí zejména
z období vrcholného a pozdního středověku a
u nás je jich evidováno přibližně 1600. Jejich
původ a účel je mnohdy nejasný. Mnohé z
nich zdobí vyryté nápisy, letopočty a vyobrazení předmětů, souvisejících podle tradice se
spáchaným zločinem. Jen o některých se ví,
že byly postaveny v souvislosti s tzv. smírčími smlouvami. Ty uzavírali příbuzní oběti
násilného trestného činu s pachatelem jako
mimosoudní dohodu o odškodnění. Pachatel
se zavazoval k odčinění způsobené „škody“ a
zároveň k určité „pokoře“, např. k postavení
vlastnoručně přitesaného kříže na místě spáchaného činu.
Smírčích smluv se dochovalo jen asi třicet, přesto se označení „smírčí kříže“ vžilo
jako označení všech drobných kamenných
pomníků. V ústředních seznamech kulturních
památek jsou v majetku našeho města vedeny
tři smírčí kříže s uvedením konkrétního rejstříkového čísla. Osud těchto smírčích křížů
je stejně tak pohnutý jako měl být pohnutý
osud našeho města. Kříže stály na místech,
které v čase prošly nějakou změnou nebo již
neexistují. Postupně byly přemístěny do skan-

zenu Zubrnice, kde spolu s dalšími lemovaly
místní kostel.
Od roku 2004 vedlo naše město „boj“ s
ministerstvem kultury o jejich navrácení, což
se podařilo až v roce 2007, kdy 15. října 2007
byly dva smírčí kříže přemístěny do areálu
Staré radnice a jeden byl na žádost vedoucího
skanzenu lidové architektury PhDr. Františka
Ledvinky smluvně ponechán v Zubrnicích.
V atriu Staré radnice se nachází kříž se
znatelným vrypem smrtícího předmětu, kterým
byl pravděpodobně kámen. Tento kříž stával
původně na severním předměstí Chabařovic,
vlevo u cesty na Chlumec u rybníka, původně
nazývaného Angerteich, poblíž dnešní točny
MHD. Druhý kříž s reliéfem vystupujícího
znamení vražedné dýky stával v zahradě domu
východního předměstí, které bylo zbouráno.
Třetí kříž, ponechaný v Zubrnicích byl ke
grottě kostelíka na Janském návrší přesunut
někdy po roce 1901. Má znak smrtící zbraně
ve tvaru pistole. Do atria Staré radnice byl
mezi kříže rovněž umístěn drážní patník, který
stával u kolejové výhybky vlečky, odbočující
ze starého nádraží Chabařovice na bývalý důl
Milada II. U kruhového objezdu na náměstí,
v zahradě soukromého pozemku domu č.p.63,
se nachází další smírčí kříž, který však není v
majetku města.
Dva ze smírčích křížů města můžete vidět
z Radniční ulice za oplocením v areálu Staré
radnice a třetí pak při návštěvě Zubrnic u
místního kostela.
Stanislav Sochocký
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Nové aktivity ve škole

S

příchodem nového školního roku se
připravují i některé nové aktivity na
základní škole. Během září ﬁnišují práce na
dokončení zbrusu nové učebny informatiky.
Díky rychlému jednání zřizovatele se ve
velice krátkém čase podařilo připravit novou učebnu včetně výměny podlahy, oken,
nových elektrických rozvodů a datové sítě.
V současné době se chystá podpis smlouvy
s dodavatelem výpočetní techniky a do tří
týdnů by měla být učebna k dispozici žákům.
Všichni se moc těšíme na novou moderní
techniku, která na škole již delší dobu chybí.
Učebna by měla být chloubou školy a počítáme i se zpřístupněním veřejnosti v rámci
dne otevřených dveří.
V oblasti vzdělávacích aktivit je novinkou
zapojení školy do projektu, jehož výsledkem
bude instalace poloprofesionální meteorologické stanice na pozemku školní zahrady. V
letošním roce proběhnou přípravy tak, aby
v příštím školním roce mohli žáci v rámci
nového volitelného předmětu sledovat a
předpovídat počasí a své výsledky potom
prezentovat na webových stránkách školy.
Součástí projektu zaměřeného na podnikatelskou sféru v oblasti environmentální
výchovy (EVVO) budou žáci, kromě sledování kvality ovzduší, pracovat s velice
soﬁstikovanou sadou měřících přístrojů,
které umožní zjišťovat kvalitu vody a dělat
nejrůznější rozbory (např. pH, vodivost, rozpuštěný kyslík atd.). Od projektu si slibujeme
zájem žáků o netradiční vzdělávání v oblasti
ekologie a meteorologie a rozšíření obzorů
jejich dalšího možného uplatnění v životě.
V rámci tohoto projektu budeme spolupracovat s dalšími dvěma školami a vzájemně si
předávat zkušenosti. Čeká nás řada exkurzí,
přednášek a výletů souvisejících s danou problematikou (čistička vody, meteorologická
stanice, elektrárna apod.).
V oblasti sportovních aktivit se ve
spolupráci s tělovýchovnou jednotou TJ
Slovan Chabařovice chystáme od října otevřít volejbalový kroužek pro mládež, kam
chceme přilákat děti školou povinné. Zde
si budou děti osvojovat základy techniky
volejbalu. Cílem je vzbudit mezi dětmi zájem
o volejbal, který má v Chabařovicích velkou
tradici. V letošním roce se kromě velmi
úspěšného týmu mužů II.ligy vrací zpět do
města i II.liga žen. A právě účast některých
hráčů a trenérů na trénincích dětí by měla být
základním předpokladem úspěšné výchovy
mládeže. Tréninky budou probíhat vždy
2krát v týdnu (úterý, čtvrtek) pod vedením
učitele tělesné výchovy ZŠ a jednoho trenéra
„specialisty“.
Těšíme se na novou spolupráci a věříme,
že o připravované aktivity bude mezi dětmi
i rodiči dostatečný zájem.
Jiří Sochor
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Školka plná zábavy
Vodník Šupinka v lesoparku Friedrich
ačátkem června pozval vodník Šupinka
všechny děti ze školky do lesoparku
Friedrich. V 15 hodin dorazily děti za doprovodu rodičů a mohlo se začít. S kartičkou na
hrudi, s nedočkavostí a zvědavostí, vyrazily
děti podél rybníka. Čekalo na ně překvapení a
mnoho úkolů. Na trase se setkaly s pradlenkou,

Z

kde vykouzlily mýdlové bublinky na prádlo, u
holky modrooké hádaly písničku a malovaly,
cestu jim zkřížil vodník Šupinka a úkol byl
jasný – pochytat všechny ztracené dušičky.
Setkaly se i s rybářem, kterému nechyběl prut
a rybky, vodní víla začarovala děti v žabičky.
Po splnění všech úkolů na děti čekala odměna.
Balíčky dobrot a překvapení byly rozdány a o
další zábavu se postaralo divadélko s názvem
Bublinka. Zpívalo se, tančilo, soutěžilo, dokonce i na obličej a dřevěné obrázky se malovalo. Myslím si, že odpoledne se mimořádně
vydařilo i přes déšť, který nám padal z nebe.
Počasí bylo opravdu mokré, ale jak by ne,
vždyť nás pozval sám vodník ŠUPINKA.
Lucka Krupičková
Prázdniny v MŠ
V době prázdninového provozu se naše
mateřská školička opět zvelebovala. Jsou
vymalované třídy a herny v Beruškách a Kytičkách. O novou výzdobu se postaraly paní
učitelky, které díky své kreativitě připravily
dětem veselé a pestré prostředí. Ani na lehárně v přízemí se nezahálelo a na děti se dívají
veselé žirafky, které jsou namalované na zdi i
dveřích. Umývárna v prvním patře se proměnila v podmořský svět. U třídy Berušek je nově
vytvořený grafomotorický koutek, kde jsou
dřevěné labyrinty s kolíky a děti si přirozeně
procvičují uvolnění ramenního kloubu, který je
důležitý pro přípravu psaní. Děti mohou skákat
na míčích, přecházet kladinu, vystupovat na
žebřiny a rozvíjet pohybové dovednosti, které
tak úzce souvisí právě s grafomotorickými
schopnostmi.
Dobře rozvinutá grafomotorika je podmínkou pro správné psaní
Grafomotorika není jen vyplňování pracovních listů, ale patří sem hrubá motorika, jemná
motorika, prostorová orientace a celková
motorická obratnost. Je potřeba se zaměřit na
rozvoj řeči, zrakového a sluchového vnímání,
to všechno se vším souvisí. Proto by dítě v
celém předškolním období mělo mít dostatek
příležitostí ke graﬁckému projevu, dbát na
správný úchop psacího náčiní – špetkovitý

ŠKOLY
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úchop. Rodina může významně ovlivnit grafomotorický rozvoj dítěte tím, že mu poskytne
různorodé podněty a zkušenosti, zejména pak
dostatek volného pohybu, kde se učí koordinovat pohyby těla. Například umět jezdit na
kole, koloběžce, skákat snožmo a po jedné
noze, běhat, házet míčem. V jemné motorice
pak samostatné oblékání, svlékání, obouvání,
stříhání nůžkami, krájení nožem, pomoc při
domácích činnostech, zalévání květin, zamést
drobečky, zamknout, odemknout, pracovat
s nářadím. Je to spousta činností a všechny
rozvíjejí schopnosti potřebné pro psaní.
Alena Vaněčková
Projekt „ Volný čas“
Vypracováním dotačního programu „Volný čas“, který je vyhlášen Krajským úřadem
Ústeckého kraje jsme se zapojili do možnosti
získání účelových ﬁnančních prostředků pro
naše děti. Schválená celková částka byla 57
tisíc s 30% spoluúčastí zřizovatele. A jak
jsme využili této dotace? Byly to akce na
konci školního roku, výlety, rozloučení s
předškoláky, didaktický a výtvarný materiál
a dárky pro děti.
Malá rekapitulace všech akcí, které si děti
užívaly v minulém školním roce, nebylo jich
málo.
-

Divadlo Bublinka
Den princezen
Dentální hygiena
Divadlo Krabice
Hurvínek – výstava v Zátiší
Karneval
Koncert ZUŠ
MDD a skákací hrad
Mikulášská nadílka
Mstišov – obora
Ostrá – historická vesnice
Pejsci v MŠ
Podzimníček
Prasátko v MŠ
Pražský hrad – výlet
Ptáci v MŠ
Rozloučení s předškoláky
Sváťovo divadlo
Vodník Šupinka
V domovech pro seniory – Vánoce
Ván. tvoření v Beruškách
Vaňov – PidiMidi
Vystoupení pro seniory – červen
Vyšetření očí v MŠ
Alena Vaněčková

Závěr starého a začátek nového
školního roku na praktické škole

V

posledním čísle ChN jsem svou zprávu končil úklidem hřiště u hřbitova v
rámci Dne Země 22. dubna.
Měsíc květen se nesl ve znamení „Sportovních her mládeže“, které jsou největší
sportovní akcí pro naše žáky. Školního kola se
zúčastnili všichni žáci s výjimkou dětí osvobozených od tělesné výchovy. Do přípravy a
organizace této soutěže byli zapojeni všichni
pracovníci školy. Zlatým hřebem bylo okresní
kolo, kterého se zúčastnilo ve dvou kategoriích celkem 12 žáků a žákyň. Dobrá příprava
se projevila tím, že naše děti posbíraly velké
množství diplomů a medailí za umístění. Po
součtu všech bodů přebral kapitán týmu pohár
za celkové vítězství mezi všemi zúčastněnými

školami. Úspěch je o to větší, když uvážíme, že
jsme, co se týče počtu dětí, nejmenší v okrese
Ústí nad Labem, a že žáci Petra Vavřinová a
Dalibor Kozák byli nominováni do okresního
týmu do krajského kola, které se uskutečnilo
30. května na Městském stadionu v Ústí nad
Labem.
V měsíci červnu jsme jako již v několika
minulých letech navštívili dům seniorů v
Chlumci. Byl pro nás připraven pestrý program, kterého se účastnily děti společně se
seniory. Na oplátku a pro potěšení vystoupil na
této akci náš taneční kroužek. Celá akce byla
zalitá sluncem a dobrou náladou. Tu přinesl i
1. červen, kdy pracovníci školy a praktikantky
uspořádali pro všechny žáky soutěže a hry ve
sportovní hale. Dětem se tato akce velmi líbila.
Hlavní náplní měsíce června bylo, tak jako na
každé škole, závěrečné opakování a ukončení
školního roku s rozdáním vysvědčení.
A čím žije škola v současné době? Žáci se
připravují na atletické závody „Stéblo 2012“,
které se letos uskuteční na Městském stadionu
v Ústí nad Labem a naše škola obhajuje první
místo mezi chlapci i děvčaty. Končící léto je i
možností projížďky po cyklostezce. Dětem se
projížďky velmi líbí, tak jim to pod podmínkou
vybavení ochrannými pomůckami v hodinách
tělesné výchovy umožňujeme, jako doplněk
atletické přípravy. Toto číslo ChN vyjde až po
proběhnutí této akce, ale snad se najde dostatek
lidí, kteří nám budou držet palce, abychom
těmito závody prošli co nejlépe. O tom, jak to
dopadlo, vám povím v příštím čísle novin.
Jiří Capljuk
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Informace z městského úřadu Životní jubilea
Činnost Městské policie
v prvním pololetí roku 2012

D

obrý den, vážení spoluobčané,
v dnešním okénku „Městské policie“ vás chceme informovat o naší činnosti
v Chabařovicích za první pololetí roku roku
2012.
Personální obsazení služebny činí čtyři
strážníci a velitel. V měsíci lednu jeden
strážník odešel a jeden strážník byl přijat do
pracovního poměru. Dne 31.5.2012 skončil
svoji činnost velitel MP pan Štefan Kupec. Po
vyhlášení výběrového řízení na post velitele
městské policie jsem byl dne 19.6.2012 ustanoven do této funkce já. V měsíci červnu byl
přijat do pracovního poměru nový strážník MP,
a tím se konečně podařilo naplnit celkový počet strážníků, stanovených zastupitelstvem.
I přes nízký počet strážníků se nám daří
naše stanovené úkoly plnit. 24 hodinové
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.
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, např.: Chabařovická pouť,

cyklistické závody, oslavy Magma a jiné společné akce, které proběhly v uplynulém období
v našem městě.
Kontroly Městské policie Chabařovice
se v prvním pololetí zaměřily na dodržování
veřejného pořádku zejména na dětském hřišti
v okolí Fridrichu, kontrolou mladistvých u
restaurace Zátiší, na zastávkách MHD, na
koupališti a v neposlední řadě na ploché dráze
a okolí chabařovických rybníků. Dále 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 obci Roudníky se
podařilo po dlouhé době docílit toho, že byly
odstraněny autovraky u pana Materny.
Za hodnocené období prvního pololetí bylo
strážníky MP kontrolováno celkem 604 osob,
138 motorových vozidel, na místě byli zajištěni 3 pachatelé TČ, kteří byli předáni Policii
ČR. Na úseku veřejného pořádku bylo celkem
zjištěno 135 přestupků. V blokovém řízení
uložena bloková pokuta ve výši 300kč, na
pokutách na místě nezaplacených bylo uloženo
10 pokut v celkové výši 7.800kč, 28 přestupků
bylo oznámeno správnímu orgánu k dalšímu
dořešení, ostatní přestupky byly vyřízeny
strážníky MP domluvou. Na úseku dopravy
bylo zjištěno celkem 29 přestupků, z toho
25 bylo vyřešeno v blokovém řízení na místě
s celkovou částkou 6.000kč a dvě pokuty na
místě nezaplacené v celkové výši 1.500kč. Dva
přestupky byly oznámeny na Odbor dopravy
Magistrátu města Ústí nad Labem. Mimo tuto
činnost bylo uloženo nepřítomným řidičům 11
výzev, byly provedeny čtyři odtahy při blokovém čištění ulic a pro ostatní „orgány veřejné
správy“ bylo doručeno 573 písemností.
Josef Šittner

Volby do zastupitelstva Ústckého kraje
konané ve dnech 12. 10. a 13. 10. 2012

VOLEBNÍ OKRSKY MĚSTA CHABAŘOVICE:
VOLEBNÍ OKRSEK č.1, ČÁST ROUDNÍKY - KULTURNÍ DŮM
VOLEBNÍ OKRSEK č. 2, HUSOVO NÁMĚSTÍ 3 - STARÁ RADNICE
Pro voliče s trvalým pobytem v ulicích: Bednářská, Bezová, Husovo náměstí, Libušina,
Marie Kršňákové, Nádražní, Náměstí 9. května, Na Běhání, Na Můstku, Radniční, U Haly,
V Aleji.
VOLEBNÍ OKRSEK č. 3, MASARYKOVA 559 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pro voliče s trvalým pobytem v ulicích: Haškova, Kovářská, Křížová, Luční, Masarykova,
Na Konečné, Přestanovská, Řezáčova , Smetanova, Teplická, Třída Svobody, Unčínská,
Za Stadionem.
Volič volí na platný občanský průkaz, cestovní pas či voličský průkaz. Pokud má občan
občanský průkaz s ustřiženým rohem, musí předložit potvrzení o změně stavu, příjmení nebo o změně trvalého pobytu. Občanský průkaz spolu s potvrzením JE PLATNÝ.
Volič NEMŮŽE volit pouze na POTVRZENÍ (vydává se při ztrátě OP – zelený doklad).
Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen jej odevzdat
okrskové volební komisi.
Volební místnosti budou otevřeny:
V pátek 12. 10. 2012 od 14:00 do 22:00 hodin.
V sobotu 13. 10. 2012 od 8:00 do 14:00 hodin.

Zítřek nemá jiﬆý nikdo, ať je mladý či
starý a život možná není takový, jak
bychom si přáli. Proto pokud žijeme, měli
bychom si užívat vše, jak nejlépe umíme.
I obyčejný den může skrývat neobyčejnou
krásu, to jiﬆě potvrdí všichni, co svá
životní jubilea slaví v průběhu míců
červen až říjen.

Davenová Vlasta
Eimutová Zdeňka
Matějů Feliksa
Tlačbabová Chriﬆa
Vrtiška Karel
Křížová Věra
Lokšanová Helena
Dražilová Libuše
Mazánek František
Masarovičková Kvoslava
Velá Hana
Plzáková Marie
Žďárková Terezie
Dvorská Václava
Jelínková Erika
Sadílková Vlasta
Lokšanová Věra
Otcovská Gerda
Moravcová Hana
Šimáňová Irena
Gebert Roland
Husák Kurt
Štefl Edeuard
Kršňáková Eva
Giňo Michal
Holbičková Zdeňka
Vajner Josef
Doubková Růžena
Lukášková Božena
Kužel Stanislav
Přejeme všem jubilantům, ať si v rámci
pravidel dělají co chtějí, jdou kam chtějí,
jsou tím kým chtějí být, protože mají jen
jeden život, tak ať si ho ve zdraví užijí,
jak sami chtějí.
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sport

Nohejbal v české extratřídě
T

o vůbec není přehnaný titulek tohoto
článku. Chabařovický nohejbal je
skutečně ve špičce České republiky, tedy v
mládežnických kategoriích.
Po velmi úspěšné zimní části nejvyšších
mládežnických soutěžích se opět zadařilo,
a to velmi výrazně. Mistrovství ČR starších
žáků dvojic a trojic se odehrálo v červnu na
antukových dvorcích TJ AVIA Čakovice.
V sobotním Mistrovství ČR se utkalo 22

facek a řvaní, což v některých klubech je to až
za tou chápající hranicí fandění a klubového
patriotizmu.“
Druhá část Mistrovství ČR starších žáků
– 14 trojic – nedávala moc dobrý výhled na
konečné umístění jako ve dvojicích, očekávala
se účast ve čtvrtﬁnále a lepší umístění bylo
jen přáním než reálnou vizí. Už v základní
čtyřčlenné skupině (také Žatec a Modřice)
trojice chabařovických nohejbalistů Martin
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20 singlistů české špičky dorostu (věková kategorie do 19 let) ve svých necelých 15 letech
porážel o 4 roky starší soupeře a zcela jasně
ukázal velkou budoucnost při pokračování v
nastoupené cestě. Mistrovství ČR se též zúčastnili další chabařovičtí mladí nohejbalisté,
A.Rypka skončil v osmiﬁnále a M.Klaban v
silné konkurenci nepostoupil ze základní skupiny. Už jen účast na republikovém mistrovství
je však úspěchem pro každého sportovce. A
především zkušenosti budou pro další budoucnost velice důležité. Snad není až tak podstatné, že chabařovičtí hráči startovali na MČR
v dresech TJ Sokola Semily, protože právě v
kategorii dorostu zde z Chabařovic hostují a
hrají nejvyšší soutěž, dorosteneckou ligu. A i
tady hrají významnou úlohu a přestože je tento
tým v soutěži poprvé, bojuje o celkové 5.místo
v celé soutěži.
Vlastimil Pabián

Volejbalisté do další sezóny

V

dvojic 13 oddílů z celé ČR od Aše až po Prostějov. Chabařovická dvojice Martin Sehrig,
Filip Štrejl a náhradník Martin Levinský prošla
základní pětičlennou skupinou (Č.Budějovice
„B“, Žatec, Stratov „B“, Aš) bez zaváhání a
pro závěrečné boje play-off si vytvořila dobrou
výchozí pozici, když do pavouka byla zařazena
na nasazené místo. V osmifnále to ještě byla
s družstvem Horažďovic „B“ procházka po
jasném vítězství 2:0, ale od čtrvrtﬁnále to už
byl velký boj a někdy i štěstí. Nebezpečný
tým z Vodňan porazila chabařovická dvojice
tím nejmenším rozdílem, 10:9 ve třetím setu,
v semiﬁnále úplně stejně s renomovaným
celkem TJ Sokol Prostějov. Ve ﬁnále už letos
neporazitelné družstvo domácích TJ AVIA Čakovice nedalo chabařovickému družstvu žádnou šanci především zásluhou nejlepšího žáka
posledních let Jiřího Kalouse. Stříbrné medaile
a pohár pro družstvo na 2.místě převzali žáci
nohejbalového oddílu TJ Slovan Chabařovice
včetně trenéra Vlastimila Pabiána.
Trenér úspěšných chabařovických nohejbalistů V.Pabián: „Je to nádherné zúročení
poctivé práce s mladými v našem klubu. Někdy
to sice je až přes únosnou mez ve vztahu k
vlastnímu soukromému životu, ale zase to je
krásný pocit být u toho, když to takhle jde i bez

Sehrig, Filip Štrejl, Martin Levinský a náhradník Adam Henzl nestačila na nadějné
žáky z Vodňan, kteří svoje vítězství ve skupině
považovali za satisfakci za čtvrtﬁnálové vyřazení ve dvojicích. Chabařovičtí pak nejdříve
vyhráli v osmiﬁnále nad Jenštejnem, pak ve
čtvrtﬁnále po velké bitvě porazili 2:0 Horažďovice s hráčem Pivničkou, který už hraje
1.ligu mužů, ale v semiﬁnále jim Prostějov
oplatil svoji porážku ve dvojicích, a tak to byl
„jen“ souboj o 3.místo s družstvem Sokola
Semily. Po velmi soustředěném a kvalitním
výkonu vyhráli chabařovičtí nohejbalisté boj
o bronzové medaile 2:0.
Úspěch chabařovických nohejbalových nadějí je výsledkem velmi dobré práce s mládeží
v nohejbalovém oddílu TJ Slovan Chabařovice. Po čtvrtých místech na MČR starších žáků
v loňském roce v Týnu nad Vltavou a stříbru
Martina Sehriga před 3 lety v singlu mladších
žáků je to zatím historicky nejlepší umístění a
další pobídka pro chabařovické trenéry mládeže v nastoupené cestě se zaměřením na mládež
v Chabařovicích a nejbližším okolí.
K velmi významným úspěchům chabařovické líhně talentů lze ještě přiřadit vynikající
třetí místo na Mistrovství ČR jednotlivců
dorostu Martina Sehriga, který v konkurenci
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olejbalisté Chabařovic na podzim
zahajují už třetí sezónu v celostátní2.
lize. Úspěch v těch minulých soutěžních ročnících je zavazující a určitě nebude lehké obhájit
poslední úspěch, třetí místo v soutěži.
Kádr družstva se teprve vyváří a teprve
těsně před zahájením soutěže bude jasno o
několika změnách oproti kádru z minulého
ročníku. Finanční krize extraligového týmu
SKV Ústí nad Labem určitě ovlivní i náš tým.
Do nejvyšší soutěže zatím míří opora našeho
družstva Víťa Kindermann, možná i některý
další hráč bude do extraligového družstva
zařazen, především z mladých studentů, u
kterých je ještě možné řešit nepříliš dobrou
situaci ústeckého klubu.

K novince nadcházejícího ročníku volejbalových soutěží patří převedení družstva TJ
Spartak Ústí nad Labem do Chabařovic, což
významně ovlivní sportovní dění v Chabařovicích. A to jak pozitivně, tak i negativně. Hráčky
ústeckého družstva se po 6 letech znovu „přestěhovaly“ do chabařovické Sportovní haly a
pod hlavičkou TJ Slovan Chabařovice budou
startovat v2.lize žen soutěžního ročníku 2012/
2013. To je také negativní dopad, především na
druholigové družstvo mužů. Ve Sportovní hale
se bude muset hrát sobotní čtyřutkání, kompromisní řešení se muselo přijmout i při rozdělení
tréninkových časů. Valná hromada TJ Slovan
Chabařovice přistoupila k tomuto řešení na
návrh předsedy TJ jen za předpokladu, že
hráčky družstva žen, ale i zástupci mužského
družstva, se zapojí do tréninkového procesu
nově založeného mládežnického volejbalové-
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ho družstva a společně s tělocvikářem základní
školy povedou mladé v Chabařovicích. Právě
nedostatek mládežnické základny ve volejbalu
byl kritizován Zastupitelstvem města a jejím
kontrolním výborem ve vztahu k poskytování
dotací města do sportovního prostředí.
Začátek už se blíží. Muži hrají své první
utkání v sobotu 29. 9. na půdě velmi vzdálených Netolic a ženy ve stejném termínu hrají
v pražských Strašnicích. Úvodní zápasy v chabařovické Sportovní hale se budou hrát další
sobotu, 6. 10. 2012. V prvním utkání od 9:00
hod. se doma představí muži s týmem Modřan,
následovat bude utkání žen s Neratovicemi,
pak už se budou hrát odvety obou kategorií. TJ
Slovan Chabařovice srdečně zve na špičkový
volejbal.
Vlastimil Pabián

Mezinárodní kemp
nohejbalové mládeže

N

ohejbalový oddíl TJ Slovan Chabařovice
je spolu s Českým nohejbalovým svazem pořadatelem již třetího Mezinárodního
kempu nohejbalové mládeže.
Po velmi úspěšných předchozích 2 ročnících pořadatelé mohou těžit ze zkušeností
a připravit pro účastníky i některé nové
podmínky.

„Po uzavření přihlášek s omezením na 72
účastníků podle kapacity ubytování v Chabařovicích předpokládají příjezd účastníků
z 10 klubů z České republiky a dále celky ze
Švýcarska, Francie, Maďarska a Slovenska.
Navíc se aktivně kempu zúčastní i 8 mladých
nohejbalistů chabařovického oddílu“, uvedl
Vlastimil Pabián, předseda Slovanu. Celkem
se počítá s účastí 46 žáků a žákyň, 16 žen a
10 trenérů.

Vynikající podmínky – až 7 nohejbalových
kurtů, včetně umělky, Sportovní hala, kapacita
autokempu, koupaliště, celodenní strava v
jídelně základní školy – umožňuje uspořádat
opravdu velkou akci v Chabařovicích. Na

sport
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druhou stranu je potřeba připravit program na
4 aktivní dny tak, aby byly naplněny hlavní
cíle kempu. „Nohejbaloví odborníci v oblasti
metodiky tréninku mládeže se podílejí na přípravě sportovní náplně kempu a do vlastního
tréninkového procesu nohejbalového kempu se
zapojí také trenér české reprezentace mužů a
žen Jiří Šmejkal, trenér reprezentace Slovenska
Marián Žigala a aktivní hráči a reprezentanti
svých zemí Jan Vanke, Jiří Doubrava, Tamáš
Pál a Richard Makara.
Kromě vlastního kempu nohejbalové
mládeže se bude v Chabařovicích odehrávat
i přípravný kemp reprezentace Švýcarska s
účastí významného člena reprezentace Francie
a s podílem na přípravě i špičkových reprezentantů ČR, Slovenska a Maďarska.
Jedním z hlavních pořadatelů kempu je prezident Českého nohejbalového svazu a zároveň
prezident Evropské nohejbalové asociace
EFTA Kamil Kleník a kempu se zúčastní ještě
řada dalších špičkových osobností evropského
nohejbalového hnutí ze Slovenska, Švýcarska
a Francie. V Chabařovicích se tedy od 23. do
28. července sejde opravdu špičková garnitura
tohoto sportovního odvětví.
Součástí kempu jsou také odborné semináře
pro trenéry mládeže. Ty opět povedou nejen
odborníci nohejbalového sportu, ale také např.
významná osobnost českého sportu – Michal

otlučená auta se skvěle vyladěnými
motory, nekompromisní jízda a občas i
vyřizování účtů, to všechno můžou diváci vidět
na autocrossových závodech v motoareálu v
Chabařovicích.
Vyhraje ten, kdo má nejen lepší auto,
ale také pevnější nervy. A i přesto, že auta
občas létají vzduchem a z některých zbude
ke konci závodu jen halda plechu, tak nejen,
že se nikomu nikdy nic nestalo, ale přibývá
stále nových závodníků. Letošní rok se na
trati utkalo dohromady 36 závodních týmů ve
speciálně upravených vozech, ať už s rámem,
či v kategorii bez rámu. Kupodivu se většinou
jedná o sotva dvacetileté muže, kteří touží
stát na stupni vítězů. Ovšem už jsme mezi

Ježdík, bývalý reprezentant, nyní manažer
basketbalového klubu Nymburk.
„V minulých ročnících jsme mohli v
Chabařovicích přivítat Zdeňka Haníka, prezidenta a mládežnického metodika z volejbalu,
Vladimíra Šmicera, bývalého reprezentanta a
nyní manažera fotbalové reprezentace České
republiky a Jana Železného, olympijkého vítěze a nyní trenéra reprezentace atletiky, mj.
oštěpařů světové úrovně Špotákové a Veselého. Určitě i letos to bude velmi zajímavé setkání s významnými sportovními osobnostmi,
tentokrát přímo z nohejbalového prostředí“,
dodal V.Pabián.
„Co si přát, aby se kemp opět vydařil?
Počasí, zdraví účastníků a pohoda. Ostatní
už je vše připraveno. Bez podpory města a

námi přivítali i osmnáctiletou mladou dámu,
která ve svém žlutém trabantu dává ostatním
závodníkům co proto.
Vrcholem série závodů bude vyhlášení vítěze sezony. Jak si vedou jednotliví závodníci,
můžou diváci sledovat v tabulce na našich
internetových stránkách www.rallycross-chabarovice.wbs.cz.
V hlavním závodě zatím vede Lukáš
Vlasák se svojí červenou Hondou 508. Kategorii bezrámových vozů vede s obrovským
náskokem Jan Jejkal, mladší bratr loňského
celkového vítěze. Jestli si chlapci uhájí své prvenství, můžete vidět už 13. října od 11 hodin.
Na závod zve všechny fanoušky autocrossu
Rallycross club UL.
Rudolf Švanda

sponzorů akce by nebylo takovou akci možné
uspořádat. Snad se ﬁnanční prostředky najdou
i v příštích letech, chabařovický nohejbalový
oddíl je připraven kemp opakovat. Ale s expanzí nohejbalu do dalších zemí bude možná
nutné kemp z kapacitních důvodů přemístit
do Sportovního centra ČSTV v Nymburce.“
uzavřel Vlastimil Pabián.
Vlastimil Pabián

Autocross v Chabařovicích
má stále více příznivců!

P
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informace

Odpadové hospodářstní
Z

ačnu nejdříve trochu zeširoka. Cokoliv
se ve městě děje, jde přes rozpočet. Ve
skutečnosti to znamená, že život města řídí
rozpočet. Zkrátka nejde jen tak říci: ono se
to neudělá, oni na to nemyslí. Zrealizovat lze
pouze to, na co jsou prostředky. A ty musí být
předem naplánovány.
O řadě problémů víme a k dalším je potřeba
dát podnět. Podle množství peněz a také podle
priority se zařadí do rozpočtu a následně se
mohou realizovat.
Přípravu rozpočtu vnímám jako nejdůležitější činnost, která se odrazí ve zkvalitnění
života v Chabařovicích a Roudníkách. Protože
bylo obtížné rozpočet sestavovat, přistoupili
jsme k řadě úsporných opatření a lepšímu
využití vynaložených prostředků.
Samozřejmě, že jsou ještě rezervy. Položkou, která ukrajuje značnou část rozpočtu,
je odpadové hospodářství. Po zveřejnění v
médiích mohou obce vybírat příspěvek až
1000 korun za odpad, v Chabařovicích se
dokonce objevila fáma, že se bude platit 2000.
Nechceme zatím jít cestou zvyšování poplatků, protože si myslíme, že se dá nakládání s
odpady zefektivnit.
Musím pochválit občany za třídění odpadu.
Příkladný je sběr papíru, který probíhá přes
školu a školku. Papír ubude z komunálního
odpadu, lidé se ho zbaví a školy z něho mají
peníze na přilepšenou pro děti. Trochu problém
je s přeplněnými kontejnery na tříděný odpad.
Vyvážejí se jen v určitých intervalech. Když
jsou přeplněné, můžete na to upozornit pana
Mráze na telefonním čísle 724 206 103 a naši
pracovníci přebytečný odpad odeberou. I přes
třídění doplácíme část prostředků na svoz z
rozpočtu.

Součástí odpadového hospodářství jsou
i kontejnerové dvory. Zde je svoz a uložení
na skládku zcela hrazen z rozpočtu města.
Nechceme, aby se v okolí rozšiřovaly černé
skládky, ale musíme využití kontejnerových
dvorů zefektivnit, aby nás nestály tolik. Co se
nám podaří ušetřit, to můžeme využít na rekonstrukce vozovek, chodníků, parků, hřišť ap.
Kontejnerové dvory jsou určeny k odvozu
přebytečného komunálního odpadu, který
se nevejde do popelnic. Není možné na něj
vyvážet odpad z ﬁrem, ani odpad z větších
rekonstrukcí domů, na ten by si občan měl
zajistit vlastní kontejner. Velkým problémem
je suť, navíc ještě znečištěná jiným odpadem.
A protože se na skládce kontejnery váží, počítají se tuny za těžký odpad a platí se za směsný
komunální, který je nejdražší. Stavební suť
není komunální odpad a v řadě obcí jej vůbec
neberou. Nedovedu si ovšem představit, že
trochu cihel a omítky bude někdo vozit do
Modlan. Navíc dvoukolák by určitě skončil
ve „škarpě“. Umožníme, aby si mohl občan
trochu suti složit ve dvoře, ale odpad z větších
rekonstrukcí si musí zajistit občané jinak. Jak
by k tomu přišli ostatní, kteří bydlí v nájemních
bytech a tolik odpadu nevyprodukují. Ukrajujeme totiž z našeho koláče, žádné jiné peníze
nemáme. Pokud je ušetříme, použijeme je na
potřebnější věci.
Někdo by mohl říci: „Vždyť město dostane
přidáno, tak co to řešíte.“ Já si myslím, že je
dobré využít peníze co nejefektivněji. Zůstane
nám více na investice.
Poplatek za odpady se zatím zvyšovat nebude, ale přijímání odpadů na kontejnerových
dvorech zpřísníme.
Josef Kusebauch

PRAVIDLA PRO PROVOZ KONTEJNEROVÝCH DVORŮ
1. Na kontejnerový dvůr patří pouze vytříděný odpad z domácnosti – zvlášť tráva,
větve, železo, a přebytečný odpad z domácnosti (odpad, který se nevejde do popelnice,
nebo pokud se nepodaří ji vyvézt).
2. Kontejnerový dvůr smí používat pouze občan se zaplaceným poplatkem za odpad.
3. Odpad odevzdává pouze občan se zaplaceným poplatkem osobně (člen domácnosti).
Od prostředníka odpad nebude přijat.
4. Na kontejnerový dvůr je přijímáno pouze přiměřené množství přebytečného
komunálního odpadu.
5. Stavební suť není odpadem z domácnosti a přijímá se pouze za plnou cenu. Musí
být vytříděn a bez příměsí, smí obsahovat pouze: cihly, kamení, beton, hlínu.
6. Nábytek a nadměrný odpad nepatří na kontejnerový dvůr (bude řešen hromadnými
svozy).
7. Nebezpečný odpad nepatří na kontejnerový dvůr (bude řešen hromadnými svozy).
8. Dodržujte provozní dobu sběrného dvora.
9. Dodržujte pokyny obsluhy sběrného dvora.
Ceník:
- suť vozík za auto – 100 Kč
- suť dvoukolák – 20 Kč
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Kontejnerový dvůr

Provozní doba kontejnerových dvorů:
od 1. listopadu 2012 do 31. března 2013

CHABAŘOVICE
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE

ZAVŘENO
8:00 - 15:00 hod.
8:00 - 15:00 hod.
8:00 - 15:00 hod.
8:00 - 15:00 hod.
8:00 - 15:00 hod.
ZAVŘENO

ROUDNÍKY
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE

ZAVŘENO
ZAVŘENO
12:00 - 16:00 hod.
ZAVŘENO
ZAVŘENO
10:00 - 14:00 hod.
ZAVŘENO

RŮZNÉ INFORMACE
Ulice za stadionem - v důsledku rekonstrukce potoka pravděpodobně dochází k
častějším poruchám na vodovodním řádu.
Povodí Ohře přislíbilo méně nakládat vozy
s materiálem. SČVAK podal informaci, že
počítá s rekonstrukcí kanalizace a vody. Po
rekonstrukci by měl následovat nový povrch
vozovky.
Ulice Masarykova - i zde SČVAK počítá
s rekonstrukcí kanalizace a vody. Opět bude
následovat nový povrch.
Chytání na Petri - zde se rozmohlo
nezákonné chytání ryb. Podle dikce zákona
smí registrovaný rybář lovit pouze na rybářských revírech. Po stížnostech občanů na
nepořádek, stanování, parkování aut a ničení
rekultivovaných území, začala policie více
aplikovat zákon o rybářství. Starosta města
jako jednatel ČRS stále usiluje o zřízení
rybářského revíru. Jednání se zpozdila kvůli
změně politického vedení v Ústí nad Labem.
Město Ústí je vlastníkem pozemků pod vodou.
V současnosti jsou opět navázány kontakty a
proces pokračuje. Doufám, že rybáři už brzy
na Petri nahodí legálně.
Čistící stroj - agenturou, která nám pomáhala zpracovávat projekt na čistící stroj,
byla podána předběžná informace, že jsme s
projektem uspěli. Po oﬁciálním informování
bude následovat podpis smlouvy a pak bude
moci začít výběrové řízení. Když půjde vše
dobře, bude město moci od jara využívat zařízení k udržování čistoty a snížení prašnosti
v Chabařovicích a Roudníkách.

HŘBITOV

V době od 1. října 2012 do 31. března 2013
otevřeno od 8:00 do 17:00 hod.

