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ZDARMA

Tradiční Silvtr na Friedrichu od 9 hodin pro každého,
kdo přijde s hrníčkem a ním do něj, horká voda bude.
Rok 2011 je téměř za námi
Milý Ježíšku,...
A

Jindra Caitamlová

no, každý rok tak nabádám své
studenty, aby ve ﬁktivním dopise,
který je adresován biblické bytosti, sdělili
svá přání, tajné sny a touhy. Doma jsem svůj
úkol už splnila, ale napadlo mě oslovit ještě
Ježíška chabařovického.
Milý Ježíšku, jsou to téměř dva roky,
co jsem se přestěhovala se svojí rodinou z
ústeckého sídliště do vytouženého rodinného
domečku na okraji Chabařovic. Jsem ráda,
že bydlím na úpatí Krušných hor, v místě, kde
se odehrávaly české i světové dějiny, v místě,
kde kolem mě běhají srnky, řádí divočáci,
létají popelavé volavky, bělostné labutě a
kvákají žáby. Jsem ráda, že jsem zde našla
nové známé a nové kamarádky, které mě
mezi sebe vzaly, a díky nim chodím třeba do
tanečních, na pondělní cvičení, úterní masáže, na procházky do blízkého okolí s naším
psem Dennym a psí kamarádkou Ajšou, na
plesy, k táboráku, pálit čarodějnice či grilovat na zahrádce. Máme skvělé sousedy, a to
by nám mohl leckdo závidět! Manžel je také
spokojený, přeci jenom se vrátil do rodného
hnízda. A děti? Máme už všechny dospělé,
ale i pro ně se staly Chabařovice novým
domovem. Kdo má tu možnost pozorovat
hvězdy, východ slunce a červenozlatý západ
slunce za kostelní věž, zhlížet temné hory a
poslouchat bublající potůček?
A teď přichází to očekávané ALE! Milý
Ježíšku, moc bych Tě prosila, abys našemu
městečku pomohl. Nedaleko našeho domečku je rybník. Sem také vedly naše první kroky.
Nově vysázené stráně, upravené cesty, pohodlné lavičky, velká prostorná mola, čistá
voda a téměř panenská příroda. A všechno
„ vzala voda“ a přinesla kaly, hory odpadků, zničené lavičky, zdemolovaná mola a
různé potulující existence. Nemohl bys, milý
Ježíšku, zařídit, aby na tuto lokalitu někdo
dohlédl? A nebudu skromná! Mám špatné
spaní, hlavně mezi pátou a šestou hodinou
ranní! Zastav se někdy u nás a sám budeš
svědkem zběsilých jízd spěchajících aut,
pokračování na straně 5

R

ok 2011 je téměř za námi. Všichni se
těšíme na Vánoce, ale zatím jsme spíše
ve stresu, jak ty letošní svátky zase zvládneme.
Nakonec nás však čeká pár dní odpočinku a
příjemné chvíle s rodinou a přáteli.
Ke konci roku se nám prožene hlavou,
co se vlastně za uplynulé období odehrálo,
co se podařilo a co ne. Platí to v soukromí i
v našem městě.
Nejdříve ztratím pár slov k Chabařovickým
novinám. Musím pochválit naše dopisovatele.
Byly časy, kdy do novin přispívalo jen málo
lidí: starosta, dva členové redakční rady, něco
z úřadu. Dnes je stále obtížnější najít místo pro
řadu článků. Rozjely se školy, ale i ostatní občané. Jen tak dál, každý dobrý článek potěší a
je přínosem. Třeba budeme přidávat stránky.
A nyní se vraťme k městu. Letošní rok
byl ve znamení úspor, ale to jsem již psal
podrobněji. Když není dost prostředků, je
potřeba se zaměřit na priority. Vidím čtyři
hlavní oblasti: 1. Městský úřad - zajišťuje pro
občany důležité služby a jeho důležitost je
jasná. 2. Školství - školství je služba občanům,
kterou obcím nařizuje zákon. Obec (město)
musí zřizovat mateřskou a základní školu.
Zkrátka děti musí mít kam chodit do školky
a do školy. 3. Bezpečnost - máme městskou
policii. Sice nemůže být na každém místě v
Chabařovicích, ale může v krátkém čase zasáhnout. Vážení občané, žádám vás a prosím,
abyste při jakémkoli zjištění volali městskou
policii a ona zasáhne. Je zbytečné říkat, že před
měsícem policie někde nebyla. Jejich služba je
nepřetržitá a dovoláte se jim na jedno telefonní
číslo. 4. Čistota města - od letošního roku je
větší údržba již plně na ﬁrmě AVE. Musím
říct, že ne úplně bez problémů. Setkali jsme
se s celou řadou nedostatků, které jsme stále
řešili. Výsledkem je, že zeleň už si zajišťujeme sami a od nového roku přebíráme zpět
údržbu hřbitovů. Při udržování města bychom
se vůbec neobešli bez našich pracovníků VPP
(veřejně prospěšné práce), kteří pod vedením
pana Kalendy zajišťují údržbu města. Umí vše
od zeleně, přes chodníky, zednické opravy a
rekonstrukce, obklady, ap. Jsou pro město

nepostradatelní. Vhodně se podařilo zapojit i
VS (veřejná služba), jsou to lidé, kteří pracují
kvůli sociálním dávkám, a s košťaty se podílejí
na čistotě města. Jakákoliv činnost má své
rezervy a my se je snažíme zlepšovat.
Dále se musím zmínit o problémech s
pitnou vodou. Zákaly byly způsobovány zapojováním dalších přivaděčů vody v době jejího
nedostatku. Necitlivým otevřením ventilů docházelo k prudkému uvolňování kalů. Po řadě
jednání s provozovateli jsme tento jev odstranili a včas získáváme informace o případných
zásazích na vodovodním řádu, o kterých vás
můžeme informovat. Podařilo se nám také
vyjednat slevu na vodném. Každé domácnosti
bylo ve vyúčtování za rok 2011 odečteno 2 000
litrů vody. Informaci najdete na zadní straně
vyúčtování v kolonce korekce.
A co nás čeká dál? Dokud nebude schváleno
nové rozpočtové určení daní, bude to těžké.
Proto se snažíme racionalizovat naše výdaje,
aby se s penězi neplýtvalo a mohly se provést
některé investice. Hlavní jsou: vozovka v
Roudníkách, dále v ulici Křížová a Bezová,
chodníky v ulici Marie Kršňákové.
V letošním roce jsme připravili tři projekty, u kterých čekáme na výsledek: jedná se o
rekonstrukci aleje pod mlýnem na náměstí 9.
května, dále pořízení multifunkčního čistícího
stroje a rekonstrukce sportovního hřiště u
školy. Držte nám palce, ať projekty vyjdou.
Na další se zaměříme v roce 2012.
Už příští rok budeme nabízet rekreační
parcely u ocelárny. Doufáme, že prodej přinese
další prostředky do města, které vhodně použijeme pro zlepšení života v Chabařovicích.
Bohužel už nezbývá mnoho místa, rozepsal jsem se, že ani nevyšlo místo na tradiční
fotograﬁi. Ale to nevadí, informace jsou důležitější. Rád bych ke konci roku poděkoval
všem spolupracovníkům z městského úřadu,
zastupitelům, občanům v komisích ředitelům
škol za spolupráci. A vám všem občanům bych
chtěl popřát krásné Vánoce a šťastný nový rok.
A ještě něco, hodně zraví a životního optimismu, budeme jej všichni potřebovat.
Josef Kusebauch
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NÁZORY

Dobrej, dík, nashle
D

nešní zamyšlení
bych zahájil humorným, avšak
ironickým rozhovorem učitele
a žáka ve ﬁlmu
Vratné lahve. V
jedné situaci starší učitel (Zdeněk
Svěrák) jede autobusem a posadí se vedle žáka ze školy,
ve které učí. Po určité chvíli se učitel zeptá:
„Nováku, proč ty jsi mě vlastně nepozdravil?“
A žák Novák odpoví: „Protože už nás neučíte.“
Na což učitel s ledovým klidem řekne: „No, vidíš, tak to mě nenapadlo.“ I tato scéna je malou
výpovědí morální úrovně naší společnosti.
Slušné chování a zdvořilé vystupování se
v dnešní době často vytrácí a je nejspíš považováno za něco zbytečného. A tak nabývám
dojmu, že poděkovat, či poprosit je něco ponižujícího a pozdravit je nemoderní. Alespoň
tak na mě působí každodenní kontakt s žáky
ve škole, ale i s lidmi na ulici, či v obchodě.
Dovolte mi proto poukázat na několik jevů,
nad kterými by stálo se zamyslet.
Ve škole se snažíme děti vést ke správnému oslovování a komunikaci v nejrůznějších
situacích. V okamžiku, kdy ale žáci opustí
bránu školy, často přestávají zdravit dospělé
nebo i učitele ve chvílích, kdy je potkají na
ulici nebo v jiné situaci. Zřejmě si myslí, že
zdravit se musí pouze ve škole, protože to
učitelé vyžadují.
Děti (někdy i dospělí) také často nerozlišují,
s kým a v jaké situaci hovoří. Tak například
DOBREJ, DÍK, NASHLE, jsou hovorové
výrazy, které sice lidé běžně používají, avšak
při úředních jednáních nebo ve škole, či zaměstnání, při komunikaci s nadřízeným nebo
klientem, či zákazníkem je toto vyjadřování
považováno za neslušné, někdy až urážlivé. A
co je na tom špatného? Již samotný pozdrav
totiž vyjadřuje úctu a respekt k člověku, se
kterým se setkáme nebo chceme hovořit.
Pravidla a zásady slušného chování a komunikace děti mnohdy vůbec neznají, protože
jim je nikdo nevysvětlil a nepřipomíná. Tedy
až na ty učitele. Ti však narážejí na nechápavost dětí, které považují hovorové výrazy
a slovní zkomoleniny za zcela normální. A
zde již nastupuje role rodiny, ve které se děti
učí správným návykům a postojům k lidem v
běžném životě.
A potom tu máme úplný opak. V situacích,
kdy by děti měly pouze poslouchat, si dovolují
diskutovat a polemizovat o rozhodnutích učitelů, trenérů, vedoucích, ale i rodičů.
Uvedu konkrétní příklad, kdy učitel dá
žákovi pokyn: „Běž, prosím, zavřít dveře.“ A
žák odpoví: „ A proč já, když jsem je neotevřel?“ Nebo - „Smaž, prosím, tabuli.“ Žák na
to: „Proč já, když jsem jí nepopsal?“ Tady pak

končí veškerá rozumná komunikace a učitelé
se zabývají těmito paradoxními situacemi na
místo toho, aby žáky vzdělávali. Často si potom klademe otázku, kam dnešní svět spěje?
Přesto je třeba se nevzdávat, ale zamyslet
se, zda je sebevědomí našich dětí správně
nastaveno a zda rozlišují situace, kdy mohou
uplatnit právo říci svůj názor a kdy je diskuze
naopak považována za provokaci, či drzost.
V první řadě jsou to rodiče, kteří musí se
svými dětmi mluvit, vysvětlovat a učit je, jak
se chovat ve společnosti a s kým jak hovořit.
Že ve škole musejí poslouchat a respektovat
učitele, na tréniku trenéra, při zápase rozhodčího a doma své rodiče. Tyto základní postoje
vypovídají o úrovni vychování každého
člověka.
Proto všem do nového roku přeji, aby se
nebáli nahlas slušně pozdravit a nestyděli se
poprosit a poděkovat i za sebemenší maličkost.
Pokud budeme na tato pravidla myslet, bude se
nám zase o něco příjemněji společně žít. Vše
nejlepší a nashledanou v novém roce 2012.
Jiří Sochor

K rozpočtu města

R

ozpočet
je sestaven a dalo to
pořádnou práci
všem zúčastněným. Nad novou
strukturou a nad
způsobem sestavení rozpočtu
jsme však začali
s panem starostou diskutovat již od srpna tohoto roku. Ve
spolupráci s odborníky jsme přistoupili ke
struktuře rozpočtu s novou ﬁlosoﬁí a s novým přístupem, a inspirovali se k zavedení
ﬁnančních plánů subjektům, které z rozpočtu
města dostávají příspěvky a dotace. Finanční
výbor pak analyzoval jednotlivé dílčí návrhy
a plány. Rada města následně po náročných
jednáních doporučila zastupitelstvu výsledný
návrh rozpočtu ke schválení. Mnohdy bylo
slyšet nejen skřípění zubů, ale jedině tak funguje spolupráce při řízení města – diskutovat,
jednat a hledat kompromisy.
Ta hromádka peněz je zkrátka omezená a
priority rozpočtu města jsou víceméně jasné,
vycházejí i ze zákona o obcích. Město musí zajistit fungování místní správy a zastupitelských
orgánů, dále má město za úkol vytvářet podmínky k zajištění výchovy a vzdělávání, to činí
prostřednictvím MŠ a ZŠ, které zřizuje. Nad
rámec zákona zřizuje naše město také základní
školu praktickou a základní uměleckou školu.
Město tak musí zajistit ﬁnancování těchto příspěvkových organizací. Město má rovněž pro
své občany zajistit ochranu bezpečnosti, zdraví
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a pořádku. Musí se také postarat o udržování
čistoty ulic a jiných veřejných prostranství,
musí dbát o ochranu životního prostředí, v této
souvislosti se jedná o velice nákladnou kapitolu odpadového hospodářství. Další objemná
kapitola je spojena se zajištěním VPP a veřejné
služby. V neposlední řadě musí město dbát také
o veřejnou zeleň. Významnou položkou jsou
rovněž investiční výdaje a ﬁnancování splátek
investičních úvěrů. Celkově se město musí postarat o „vytváření podmínek pro uspokojování
potřeb svých občanů.“
A jak se dopočítáme objemu peněz, se kterým budeme moci v roce 2012 hospodařit? Je
stále těžší sestavit rozpočet a vycházet pokud
možno z reálných čísel, protože těch neznámých veličin je čím dál více. Dokonce došlo
v tomto roce díky propadu daňových příjmů ke
krácení příspěvku na přenesený výkon státní
správy. Situace obcí a měst, jejichž hospodaření se odvíjí od sdílených daňových příjmů
a dotací ze státního rozpočtu, je složitější než
v předchozích letech. Velkou roli hrají očekávané reformy, i tak bude stát nadále nucen
šetřit a snižovat schodek, proto se očekávaný
pokles zdrojů projeví také v objemu poskytovaných dotací ze státního rozpočtu - jak na
činnost MěÚ, tak na školství v našem městě.
Stát rovněž počítá s nižším výnosem daně z
příjmů fyzických osob.
Co toto vše znamená pro Chabařovice? Rok
2012 bude pro rozpočet našeho města rokem
úspor. Na příjmové straně počítáme asi s 33
mil. Kč. V minulých letech jsme však měli k
dispozici v průměru o 7 mil. Kč ročně více
(trochu větší byl výnos z daňových příjmů,
ale podstatně větší výnos byl z kapitálových
příjmů – a to díky prodeji majetku města, především pozemků). Proto také naše město netrpělivě očekává novelu rozpočtového určení
daní (RUD), protože by mělo dojít k navýšení
příjmů pro města naší velikostní kategorie.
Těší mne, že je současné vedení města již
zdravě skeptické, a že je rozpočet sestaven
s větší pečlivostí a vychází z reálných podkladů:
Co se příjmové strany týče, je patrné, že
jsme téměř z 80 % závislí právě na objemu
sdílených daní (v těchto příjmech můžeme z
malé části ovlivnit výnos daně z nemovitosti),
v kapitálových příjmech můžeme počítat jen s
plánovaným prodejem nemovitostí a pozemků,
který však nemusí být dokonce ani naplněn,
v nedaňových příjmech to jsou pak převážně
příjmy z pronájmu majetku města, dotace pak
představují příspěvek na výkon státní správy, příspěvek na školství, dotaci ze státního
rozpočtu a účelové prostředky z úřadu práce.
Nejvýznamnější výdaje jsem již uvedl výše.
Je více než zřejmé, že se naše město MUSÍ
stále snažit o úsporná opatření, neboť část
kapitálových příjmů bude opět použita na
běžné výdaje. Nad tímto negativním jevem
se nám ale podaří vyhrát až po novele RUDu.
(k analýze byly využity informace MF ČR a
Svazu měst a obcí ČR)
Jiří Hladík
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OHLASY

AKCE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Tradiční
podzimní
drakiáda

Chabařovické NOVINY

Utajená volejbalová svatba

S

talo se
u nás v
Chabařovicích v
posledních letech
dobrou tradicí,
že po odeznění
babího léta a s
nástupem toho pořádného podzimu, který se
zpravidla ohlásí výrazně chladnějším a ubrečeným počasím, přichází místní sdružení ODS
se soutěžní akcí pro naše spoluobčany. Nejinak
tomu bylo i letošního 29. října.
Na kopec poblíž lesoparku Friedrich
dorazila i tentokrát téměř stovka lidí s draky
nejrůznějšího původu, tvarů a barev. K vidění
byli většinou draci koupení, avšak výjimkou
nebylo ani pár takových, se kterými si jejich
majitelé dali jistě dost práce a vložili do nich
notnou dávku vlastní invence. Porota hodnotila draky jednak podle vizuálního dojmu, ale
také na základě toho, jak se komu podařilo je
udržet ve vzduchu. Draci byli všichni pěkní
a bylo to velice těžké rozhodování, avšak ve
ﬁnále porotci ocenili a cenami odměnili tyto
tři nejlepší:
1. místo: Kateřina Brabcová
2. místo: Míša Nademlejnská
3. místo: Alice Kalendová
Každý, kdo svého draka u poroty zaregistroval, ale neumístil se, odcházel alespoň
s drobnými cenami. Po předání cen završilo
program celé akce několik soutěžících, kteří
si ještě vypustili své lampióny přání a štěstí.
Kdoví, na co kdo při jejich vzletu myslel.
Přejme však, ať se to vyplní.
Teplý čaj přišel v podzimním počasí všem
vhod, stejně jako tatranky k zakousnutí. Dle
spokojených výrazů ve tvářích dětských účast-

níků i rodičů a prarodičů lze konstatovat, že
se akce opět vydařila. Počasí sice nebylo toho
dne pouštění draků moc nakloněné a bylo
téměř bezvětří, přesto se několika šikovným
podařilo přimět své draky a dráčky vzlétnout.
V každém případě byla také letošní drakiáda
skvělou příležitostí k provětrání se a k setkání
se svými sousedy, na což jinak kvůli práci a
jiným povinnostem nezbývá čas. A je to škoda,
nemyslíte?
Tomáš Rieger

AKCE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

V

ypadalo to na běžný sportovní víkend,
který strávím s družstvem svých chabařovických volejbalistů při domácím utkání
2. národní ligy. Ale ….
Je sobota 22.10.2011, blíží se 12. hodina
a v chabařovické Sportovní hale se dohrál
mistrovský zápas mezi domácím družstvem
Slovanu Chabařovice a hostujícím týmem
Lokomotivy Liberec. Chabařovičtí zvítězili
zaslouženě po velikém boji v 5. setu. Při
radostném objímání na palubovce mi kapitán
a nahrávač Fanda, přezdívaný Fery, s tajemným úsměvem sdělí, že by mne chtěl o něco
osobního poprosit. Souhlasím, i když nevím
s čím, a vzápětí mne odvádí předsálím ke
dveřím Hospůdky ve sportovní hale. Prostředí
hospůdky důvěrně znám, nacházíme zde azyl a
občerstvení mezi zápasy i po trénincích, ale po
otevření, do té doby pečlivě hlídaných dveří,
zažívám šok.
Stoly rozmístěné v novém tvaru, potažené
bílými ubrusy, vázy, živá květinová výzdoba,
pod stropem různobarevné balonky, židle s
přehozy až k zemi, saténové mašle, krajky,
svíčky, mísy s občerstvením, chlebíčky, talíře
s koláčky - prostě nádhera. U stěny s volejbalovými fotograﬁemi se mému nechápajícímu
výrazu usmívá pan starosta s paní matrikářkou
ve svátečním oděvu a s oddávacími symboly
města Chabařovic a uprostřed toho všeho stojí
nádherná nevěsta v bílém – naše Péťa.
Stále ztuhle stojím mezi dveřmi, prohlížím si dobře se bavící přítomné a pomalu
mi dochází, že naši kamarádi, se kterými se
vídáme třikrát týdně při sportu, v dokonalém
utajení úspěšně naplánovali a dnes zorganizovali svoji svatbu. Parádní, absolutně nečekané
překvapení.
Jdu se přivítat s nevěstou a přichází další
šok. Petra mne prosí, zda bych jí odvedl k
„oltáři“. Polknu dojetím a samozřejmě souhlasím. Dostávám povzbuzující tekutou decinku
švestiček na vzpamatování. Fakt ji potřebuji.
Nabízím své rámě a můžeme vyrazit.

Vcházíme s nevěstou zpět do haly a teď už
si náramně užívám udivených nechápajících
výrazů v obličejích celého týmu v předsálí.
Spoluhráči, přítelkyně spoluhráčů, soupeři a
přítomní fanoušci nevěřícně hledí na nevěstu.
Vím dobře, jak jim je, před chviličkou jsem
to sám zažil.
Přicházíme k pomyslnému „oltáři“ snoubenců - pod nataženou chabařovickou volejbalovou síť. Zde má čestná úloha končí.
Předávám nevěstu ženichovi. Slova se ujímá
pan starosta a zahajuje oﬁciální svatební obřad.
Ustupuji mezi přihlížející spoluhráče a užívám
si netradiční svatební atmosféry.
Nevěstě to neskutečně sluší, ale co je opravdu stylové, je oblečení ženicha a jeho svědka
Tomáše. Oba mají na sobě černo-červené
hrací dresy se znakem Chabařovic na prsou,
s nápisem TJ Slovan Chabařovice přes celá
záda, trenýrky, nákolenky a sportovní boty.
Je to nezvyklé, ale sem na hřiště vše patří a
nepůsobí to vůbec rušivě.
Halou zaznělo dvojnásobné ano, zablýskaly
fotoaparáty, blahopřálo se a my začínáme improvizovat. Nevěsta dostává od „dědka“ Bláhy
míč a nahrává svému muži na první manželskou smeč, samozřejmě do debla. My ostatní
skáčeme rybičku k nohám novomanželů, při
odchodu z hřiště tvoříme špalír a nad hlavami
šťastné dvojice létají míče.
Přesouváme se do hospůdky a začínáme
zatím střídmě slavit, od 14 hodin nás totiž čeká
odveta s Libercem.
Tato sobota byla skutečně výjimečná a
šťastná, protože jsme vyhráli i druhý zápas a
následující oslavu nám nic nemohlo zkazit.
Své ano si řekli ústečtí obyvatelé, ale
chabařovičtí volejbalisté František Nedbal a
Petra Libichová a utajenou akci jim pomohli
realizovat jediní zasvěcení z týmu, Tomáš a
Terezka Chludilovi. Děkujeme, bylo to skvělé,
dojemné a originální.
Karel Kindermann
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Vánoce – Nový rok

Ch

abařovice a Roudníky patří k oblastem, kde do konce druhé světové
války žilo s převahou obyvatelstvo hlásící se
k německé národnosti, které mělo své tradice
a zvyky.
Jak je tomu dnes?
Region neznabohů, kraj, kde tradice
nikomu nic neříká, jehož obyvatelstvo buď
zapomnělo, nebo je z větší části namícháno
z poválečných přivandrovalců. Má cenu zde
hledat nějaké vánoční tradice? Dochovaly se
vůbec? Věřte, že to cenu má!
Mezi současné symboly Vánoc u nás patří
ozdobený stromeček a pokrm kapra, pokud
možno od „Bastla“ z místní Rybárny. Někdo
si ještě rozkrojí jablko, či zazpívá koledy. Jak
se slavily Vánoce u nás v době minulé? Mnoho
zvyků a tradic úplně vymizelo a přetrvávají
dodnes už jen v paměti folkloristů a zájemců o
historickou kulturu regionu. Mnoho ale přetrvalo. V celém kraji jsou hojně doloženy tradice
vážící se k jednotlivým datům v kalendáři.
Pořádaly se Svatomartinské trhy, Svatokateřinské zábavy, na Ondřeje se konaly magické
věštecké obřady. Na Barboru se dodnes trhají
barborky – větvičky třešně, nebo zlatého deště
a věří se, že pokud na Štědrý den vykvetou,
přinesou celému domu štěstí. Vánoční stromeček je záležitostí až první poloviny 19.
století . v Podkrušnohoří mají také dlouhou
tradici betlémy, které se v různých podobách
na vánoční trh vracejí i dnes.
Dalším starým zvykem, který se u nás sice
nedochoval, ale je přejímán ze Saského Krušnohoří, je světelná výzdoba oken.
Mimořádně zajímavou „složkou“ Vánoc je
i jídlo. K tradičním jídlům na Ústecku patřila
hrachová nebo čočková polévka, kuba, pukavec s máslem a medem, hubník a někdy také
ryba. Ryba ale nebyla příliš oblíbená, protože
v 16. a 17. století platila za poslední jídlo. Kapr
se stal vánočním až v 19. století.
K(C)+M+B, podle tradice počáteční písmena tří králů (mudrců), kteří se přišli do Betléma

poklonit malému Ježíškovi, získávají pojem
teprve kolem roku 500. Kašpar (Caspar),
Melichar a Baltazar psal kněz, nebo učitel
od 17. století na vrata venkovských stavení.
Za tuto „službu“ dostával v každé chalupě
tříkrálovou výslužku. Dnes si u stromečku
zanotujeme Purpuru od Jiřího Šlitra a Jiřího
Suchého ze šedesátých let minulého století,
ovšem nejrozšířenější vánoční písní je Tichá
noc. Ta vznikla v sousedním Rakousku roku

1818. Text napsal Josef Mohr a hudbu složil
Franz Xaver Gruber, jehož skromný hrobeček
můžete navštívit v Halleinu, poblíž Salcburku.
Neoddělitelnou součástí křesťanských Vánoc
byla a je Missa solemnis Festis Nativitatis od
Jakuba Jana Ryby. Vánoční mše se v našem
prostředí sloužily v několika kostelích. Pro
dnes již zaniklé obce Vyklice a Otovice, které
ještě kostel neměly, to býval kostel sv. Václava v Roudníkách. Původně románská stavba
pochází ze druhé poloviny 14. století. Jeho
současná podoba je ve slohu gotickém, a to
po přestavbě z roku 1711. Významný je jeho
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oltář, který byl chloubou mnoha výstav. Unikátní nález byl zaevidován při restaurátorské
práci v roce 1966, a sice malba zpodobňující
umučení sv. Šebestiána a upálení M. J. Husa
na kostnické hranici. Kostel má nyní problémy
odvislé od neblahého podnikání farnosti v
Trmicích, pod kterou spadá.
Evangelický kostel stával na náměstí v
Chabařovicích, kde je dnes zelená plocha u
kruhového objezdu. Ten byl postaven podle
plánu drážďanského architekta Waldemara
Benesche a slavnostně vysvěcen 14.1.1901.
zlikvidován byl 23.5.1987. Dalším svatostánkem je kostelík sv. Jana Křtitele s grottou
(umělou kamennou jeskyní), který stojí na
Janském vršku v západní části bývalého areálu
Petri. Ten byl postaven v roce 1775. Ke grotě
pod kostelíkem se váže pověst o splněných
přáních a zázračném uzdravování nemocných.
Toto místo bývalo navštěvováno zejména
první den nového roku, kdy návštěvníci při
vložení svíce do grotty vyjadřovali svá přání.
Grotta je opředena pověstí, podle které odtud
vede podzemní chodba k bývalému kostelu sv.
Vavřince, který stával na rozhraní katastru obcí
Hrbovice – Předlice. V roce 1967 byl kostelík s
grottou vykraden a přišel mimo jiné o vzácnou
sošku černé madony a v roce 1993 byl zbytek
zařízení grotty demolován hledači pokladů.
Nejnavštěvovanějším kostelem byl a dosud
je kostel Narození panny Marie na náměstí v
Chabařovicích. Již roku 1352 se v seznamu
farních kosterů pražské arcidiecéze objevuje
v ústeckém děkanátě jako kostel, který má

platit půlroční desátek ve výši 15 grošů. Do
chabařovické farnosti dříve patřil i Unčín a
Přestanov.
Poslední prosincový den je v římské liturgii
zasvěcen památce papeže Silvestra. I dnes tolik
oslavovaný svátek se původně nespojoval s
žádnými zvláštními zvyky a obyčeji. Silvestrovská noc získala na významu, až když se
v průběhu 16. století ve většině západokřesťanských zemí ustálil gregoriánský kalendář
a počátek nového roku na 1. leden. O životě
a osudu muže, kterému je zasvěcen poslední
den občanského roku se mnoho zpráv nedochovalo.
Stanislav Sochocký

Rozsvícení
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vánočního stromku

L

etošní ohlášení blížících se nejkrásnějších svátků v roce se v našem městě
uskutečnilo ve středu 30.listopadu tradičním
rozsvícením vánočního stromu. Tak jako
každý rok se snažíme překvapit vás novými
ozdobami na smrku na Husově náměstí před
městským úřadem, tak zároveň doplňujeme
slavnostní program o nové kulturní prvky.
Za posledních pět let, kdy mám tu čest „být
při tom“ se mnohé změnilo a já věřím, že k
lepšímu. Vzpomeňme, jak jsme začínali na
prostranství před úřadem, kdy žáci základní
umělecké školy a mateřské školy se tísnili v
dešti v průchodu ke schodišti, následné roky
jsme improvizovali na jevišti kamionu, který
nám na tuto akci zapůjčil ochotný chabařo-

vický podnikatel, až jsme nakonec hlavní část
přesunuli do kulturního domu Zátiší. Tradice
však zůstaly zachovány: stále na akci vystupují děti z našich škol, které tak mají možnost
prezentovat se před početným publikem v této
provoněné atmosféře. Stále také rozsvěcíme
strom na Husově náměstí před úřadem. Letos
jsme i prodejní stánky s vánoční tématikou
přesunuli do a před kulturní dům. Navíc jsme
rozsvítili i menší stromek na prostranství
před Zátiším. Někomu se líbil, jinému třeba
ne, ale vždy si vzpomenu na staré pořekadlo: „darovanému koni na zuby nekoukej“.
Stromeček i ozdoby nám byly darovány a v
době, kdy šetříme na každém kroku jsme to
přivítali s velkým nadšením. Také jsme pro
naše nejmenší připravili hudební estrádu s
moderátorem, který nachystal řadu soutěží o
drobné pamlsky.
Program do Zátiší byl směřován již podruhé, ale co nového pro vás chystáme na adventní
svátky v příštím roce? Nechte se překvapit!
Jediné co prozradím je, že ozdobíme a osvítíme
i přírodně rostlý stromek v parčíku u kruhového objezdu a více rozsvítíme….Ale to už

TRADICE
bych prozrazoval moc. Dárečky si také rádi
rozbalujeme, protože nás čeká překvapení.
Odměnou nám všem, kdo se podílíme na
organizaci této akce, byla v letošním roce neuvěřitelně hojná účast dětiček, které přicházely
se svými rodiči a prarodiči. Jsme za to moc
rádi! A co se nám nepovedlo, tak nám věřte, že
se o to více budeme snažit v příštích letech.
Za kolektiv pracovníků městského úřadu
Vám všem přeji krásné a pohodové prožití
vánočních svátků a šťastný vstup do nového
roku plného zdraví.
Vítězslav Vlček

Tradice a rituály

P

ro každou organizaci je dobré, když má
své rituály a tradice. Naše škola jich
má hned několik, od oblíbených čarodějnic
či pohádkového lesa, vítání prvňáčků, slavnostního vyřazení deváťáků, až po lyžařský

výcvik, akademii, školní ples a mnohé další.
Mezi menší rituály, určené hlavně dětem, patří
i Mikuláš. Každoročně se žáci vyšších ročníků
převléknou do kostýmů a obchází třídy. Na 1.
stupni vyslechnou básničky a dětem rozdají
bonbony. Jelikož jsou kostýmy dost věrohodné, nadšení dětí nezná mezí a občas při pohledu
na čerty ukápne i slzička.
Letos se k žákům připojili i někteří dospělí,
a tak u nás v pondělí vyučovaly tři čertice
(p.uč. Urieová, Šromová, Bremertová ) a jeden anděl (p.uč.Pečivová). Děti naše kostýmy
ocenily, zejména na 1. stupni jejich radost
předčila naše očekávání. Velký dík patří p.
učitelce Urieové, která všechny kostýmy ve
svém volném čase nejen vyrábí, upravuje,
pere, ale i zdarma půjčuje zapojeným žákům
a kantorům. Je tedy smutné, když některé děti
ani nepoděkují, kostým vrátí poškozený nebo
nevrátí vůbec. Těšíme se na vás při další akci
(v únoru nás čeká školní ples) a nezapomeňte
sledovat aktuální dění na www.zschaba.cz.
Přejeme všem krásné Vánoce.
Klára Pečivová
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Sběrové akce
V

ážení rodiče a přátelé školy, jistě
jste zaregistrovali, že na naší škole
probíhá spousta projektů zaměřených na
sběr různých věcí. A určitě se ptáte, co se
následně děje se sběrem a s případnými odměnami. Letos poprvé proběhl sběr kaštanů
– úspěšně. Za tento projekt jsme dostali
ﬁnanční odměnu, část peněz byla použita
na nákup odměn a druhá bude použita na
nákup buzol a turistických map pro výuku
zeměpisu. Účast při sběru pečiva pro lesní
zvěř a krmiva pro zvířata v útulku byla
zcela dobrovolná, tudíž zadarmo. Dále
probíhá projekt RECYKLOHRANÍ. Zde za
nepotřebné a nefunkční elektrospotřebiče a
baterie získáváme jako škola body. Za ně
vybíráme věcné ceny z nabídky – letos to
byly knihy do školní knihovny a výuková
hra SAVCI. Za sběr papíru a plechovek je
též přislíbena ﬁnanční odměna, ale výsledky
se dozvíme až po vánočních prázdninách.
Veškeré ﬁnanční prostředky získané z těchto
akcí tedy projdou účetnictvím školy a jsou
nasledně využity k nákupu nových učebních
pomůcek. O dalších skutečnostech Vás budeme informovat. Těšíme se na další akce a
velkou účast Vašich dětí.
Zmiňované projekty zároveň vedou děti
k uvědomění si vztahu člověka k životnímu
prostředí. Současně se tak naplňují i požadavky na enviromentální výchovu, což je
obor zabývající se problematikou odpovědného zacházení s životním prostředím a
je součástí struktury vzdělávání na školách.
Děkujeme za Vaši podporu.
Andrea Lásková a Vědunka Vašátková
pokračování ze strany 1
zaznamenáš bloudící kamiony, neukázněné motorkáře, kterým 50km rychlost v
obci nic neříká. Pravděpodobně sem tam
projedou i nějaká ta monstra, protože se
otřásá nejen moje postel, ale i celý domeček
až v základech.A cestička k domovu? Sice se
už známě vine, ale snad bych nemusela v 21.
století chodit domů potmě, blátem, štěrkem
a výmoly! A představ si, milý Ježíšku, i panu
starostovi vadí ty černé skládky, odpadky a
všelijaké haraburdí za hummy! Tak našemu
městu pomoz! A co dále? Také bych si přála
bankomat, zkrácení polední přestávky na
poště, občas zahlédnout městskou policii,
více kulturních akcí V Zátiší, (to je náš nově
upravený společenský sál), více ryb v rybnících, více sluníčka, ve městě i v okolí více
čistoty, ochotné a usmívající se Chabařovičáky, ohleduplné pejskaře a poslušné psíky,
a ……….. Milý Ježíšku, přeji Ti hodně síly,
trpělivosti a ﬁnancí. Nebudu se zlobit, když
to letos nestihneš, ale ocením i malý náznak,
malou snahu a pochopení. Mimochodem, až
na Štědrý den zavítáš nad Chabřovice, předej
všem přání krásných a spokojených Vánoc
a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2012.
Moc Ti děkuji,
JC
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Úspěch základní
umělecké školy

ŠKOLY
rozbalí vánoční překvapení. Ježíšek dětem
nadělí spoustu krásných hraček a didaktických
pomůcek.

K

ulturní středisko města Ústí nad Labem ocenilo 21. října 2011 úspěšné
žáky z Ústí n.L., Teplic a Děčína, za dosažení
mimořádných úspěchů na hudebních soutěžích v uplynulém období. V KD v Ústí nad
Labem byli oceněni žáci, kteří ve školním roce
2010/2011 získali v hudebních soutěžích pro
žáky ZUŠ ceny v krajském, celostátním kole
či na poli mezinárodním.
Ze ZUŠ Chabařovice byly oceněny:
Kimlová Anna – housle
Malá Eliška – zobcová ﬂétna
Maruštíková Tereza – zobcová ﬂétna.
Anička Kimlová získala 2. cenu v krajském
kole soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT ČR ve
hře na housle.
Tereza Maruštíková a Eliška Malá ve hře na
zobcovou ﬂétnu získaly 3. místo v celostátní
soutěži nazvané –Teplické ﬂautohry. V této
soutěži získali čestné uznání II. stupně i Pošvicová Kristýna a Adam Hájek

Na zámku v Trmicích se 4. listopadu 2011
představili žáci smyčcového oddělení školy na
svém velmi pěkném koncertě. Hráli žáci ze
třídy Mgr. S.Kasalové a V.Šmerdy.
13. prosince 2011 v 17,00 hodin se konalo
v KD Zátiší vystoupení tanečního oddělení a
hned poté - 14. prosince 2011 v 17,00 hodin v
sále ZUŠ Vánoční koncert žáků školy. Kromě
těchto akcí probíhala třídní vystoupení jak v
sále ZUŠ Chabařovice, tak na obou pobočkách
školy – v Chlumci i v Libouchci.
Pracovníci základní umělecké školy přejí
všem občanům Chabařovic i žákům školy
klidné a šťastné prožití vánočních svátků i
mnoho zdraví do roku 2012.
Jiřina Deimlingová

Vánoční školka

plná zábavy

T

ak jako každý rok, tak se i v tomto
roce budou konat vánoční tvoření pro
rodiče a děti, kde si každý ve „své“ třídě udělá
výrobek s vánoční tématikou. Letos to budou
rybičky ze starých CD a svícny ze skleniček.
Vánoční atmosféru si navodíme výzdobou,
vůněmi, cukrovím a hlavně pocitem společně stráveného času s dětmi. Zazpíváme si
koledy u rozsvíceného stromečku a děti si

Poděkování patří i místnímu hasičskému
sboru, který nám přispívá na vánoční i Mikulášskou nadílku. A ještě jedno velké poděkování patří rodičům Bartošovým, kteří v naší
MŠ už děti nemají a přesto nám opět poskytli
sponzorský dar v hodnotě 5 tisíc korun na
nákup hraček a pomůcek.
V tomto týdnu naše děti nezapomínají
ani na seniory v domovech, kam odnesou
přáníčka.
Vánoční čas je náročné období pro dospěláky, hlavně maminky, které pečou, uklízí,
nakupují dárečky a chtějí připravit pohádkové
a voňavé Vánoce. Rozzářené oči dětí jsou
pak tou největší odměnou. Nezapomínejme
v těchto dnech na společně prožité chvíle
strávené v zimní přírodě, na vycházkách.
Celodenní konzumování televizních pořadů
není ta nejlepší varianta, kterou můžeme dětem
nabídnout.
Za kolektiv mateřské školy Vám přeji krásné prožití vánočních svátků, splněná přání a do
nového roku zdraví, štěstí a pohodu.
Alena Vaněčková

Předvánoční čas

na praktické škole

N

ejprve musím splnit svou reportérskou povinnost a informovat vás,
milí čtenáři, o dění na naší škole od začátku
školního roku. Od září byl program akcí dost
nabitý. Městská policie v Ústí nad Labem,
která pro speciální školy pořádá různé akce,
letos posunula termín konání branného závodu hlídek z října na září a pozvala nás 13.
září na okresní kolo této soutěže. 14. září
byly dlouhodobě plánované atletické závody
pro handicapovanou mládež „Stéblo 2011“.
Protože kádr šikovných dětí je u nás poměrně
úzký, byla příprava dost náročná. V atletice se
nám podařilo obhájit pozice celkových vítězů
v jednotlivcích, ale i v celkových výsledcích
zúčastněných organizací. 27. 9. proběhl na
škole projektový den „Zdravý životní styl“.
Jednotlivé třídy plnily úkoly přiměřené věku
žáků. 30. září byl první měsíc školního roku
ukončen cvičením v přírodě, při kterém
žáci plnili různé branné úkoly z topograﬁe,
orientace v terénu a zdravovědy vyplývající
z výchovně vzdělávacího plánu školy.
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V měsíci říjnu jsme hlavní úsilí nasměrovali na přípravu na soutěž ve šplhu. Vyplatilo
se to.V okresním kole byly mezi mladšími
žákyněmi Margita Olešnaniková na prvním
a Nikola Podraná na třetím místě. Josef Kora
závodil za starší žáky a získal druhé místo.
Škola byla celkově mezi speciálními školami
hodnocena na druhém místě. Žáci sedmého
ročníku se pod vedením paní učitelky Bc.Hany
Vlčkové zúčastnili celostátní výtvarné soutěže
„Perfektní dobrovolník“ pořádané Europe direkt Most. Žáci vytvořili z odpadového papíru
téměř dvoumetrovou postavu dobrovolníka
Ferdy a získali úžasné 2. místo.Vedle diplomu byli oceněni pěknými dárky. Tato třída se
zároveň s paní učitelkou Vlčkovou zapojila
do projektu „ Dobrodružství lososa Lukáše“.
Tuto soutěž pořádají Severočeské vodovody
a kanalizace a.s. Uzávěrka je až 16. prosince,
takže výsledky vám sdělím v dalším čísle
našich novin.
9. listopadu jsme se zúčastnili na SŠ
Severní Terasa ekologické soutěže. V této
soutěži jsme z PET lahví sestavili v rámci
pracovního vyučování 76 metrů dlouhého
„Hada Plasťáka“ a sebrali 60 kg plastů. Závěrečného kola na Severní Terase se zúčastnili
žáci deváté třídy pod vedením paní učitelky
Mgr. Aleny Heneberkové. Oproti loňskému
roku si polepšili a získali druhé místo. V Recyklohraní, další ekologické soutěži, která je
dlouhodobá, jsme splnili průzkumem sběrného
dvora první úkol tohoto školního roku.A
jsme v měsíci prosinci, který lze označit za
čas předvánoční, čas adventu. Mikuláše jsme
tentokrát pojali netradičně a pro žáky připravili
„Talentmanii 2011“. Žáci soutěžili v tanci, ve
zpěvu, přednesu a hře na nástroji. A bytosti
nadpozemské byly taky. Tentokrát v roli porotců. Jako nejlepšího vybrala porota Marka
Batyiho se svou improvizací na klávesách. 6.
prosince proběhl mikulášský turnaj ve stolním
tenise a skupina žáků pod vedením Bc. Ivy
Bělové a Mgr. Květy Leistnerové navštívila
DS Chlumec a obohatila adventní čas seniorů
svým kulturním vystoupením. 7. prosince nás
ZUŠ Chabařovice pozvala na koncert žáků
s vánočním programem. 8. prosince se skupina
žáků zúčastnila přehlídky talentovaných žáků
na ZŠP Neštěmice. V době uzávěrky tohoto
čísla ChN se žáci připravují na vystoupení
v DS Sv. Ludmily a na poslední akci roku
2011, kterou je tradiční besídka pro rodiče a
přátele naší školy.
Vážení čtenáři a příznivci praktické školy,
chci vám poděkovat za přízeň a jménem celého
kolektivu školy popřát příjemné prožití Vánoc
a mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v roce
2012.
Jiří Capljuk
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INFORMACE

Informace z městského úřadu
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ

Zveme občany na PŮLNOČNÍ MŠI
SVATOU, která se koná v kostela Narození
Panny Marie v Chabařovicích dne 24.12.2011
ve 20:30 hod.

CHARITATIVNÍ KONCERTY

Zveme vás srdečně na charitativní koncerty, které se konají v chabařovickém kostele.
DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR KOŤATA
vedený paní Evou Koupilovou a CHLUMECKÝ PĚVECKÝ SBOR vedený Mgr.
Josefem Říhou vystoupí v neděli 18.12.2011
od 16:00 hod.
BEL CANTO A HOSTÉ V OBLÍBENÉ
VÁNOČNÍ HŘE pod vedením paní Jany
Scholzeové vystoupí v úterý 27.12.2011 od
17:00 hod.
Věříme, že tato vystoupení zpříjemní
pohodu vánočních svátků. Finanční výtěžek
z koncertů bude použit na opravu varhan.
Peněžní dary lze také poukázat na bankovní
účet č. 2390310379/0800.
Za ﬁnanční příspěvky děkuje chabařovická
farnost.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Světla svícnů za okny našich domovů, vůně
jehličí a pečeného cukroví nám zvěstují, že
přichází sváteční čas.
Ať klid navodí pohodu letošních svátků,
která pohladí duši nás všech a přinese mnoho
pozitivní energie, kterou potřebuje každý z
nás.
Vánoční svátky plné šťastných chvil, příjemné atmosféry, která vydrží i po celý rok
2012, přejí všem občanům zaměstnanci MěÚ
Chababařovice.
Lada Šištíková

Nevíte, co na Silvestra?
Přijďte do kulturního domu
Zátiší, je pro vás připravena silvestrovská zábava s
kapelou, bavičem, barem.
Přineste si dobrou náladu
a chuť pobavit se s přáteli.
Občerstvení je zajištěno.
OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE

Vážení spoluobčané, také v tomto čísle si
vás dovolujeme krátce informovat o činnosti
Městské policie (MP) Chabařovice za uplynulé
období.
Od začátku roku proběhlo celkem 264 akcí
se zaměřením na veřejný pořádek a dopravní
situaci ve městě. Při těchto kontrolách MP
prověřila 1906 osob, z toho 7 z nich bylo vedeno v pátrání Policie České republiky (PČR).
Zajistila a předala 10 pachatelů trestné činnosti
a 36 pachatelů přestupkového jednání. V dopravě řešila celkem 38 přestupků o celkové
blokové hodnotě 15.100 Kč. Přestupků proti
veřejnému pořádku - rušení nočního klidu,
znečištění veřejného prostranství, krádeže,
černé skládky, přestupků proti občanskému
soužití atd. - bylo celkem 52 o celkové blokové hodnotě 36.600 Kč. Za tu dobu strážníci
doručili různým institucím, jako jsou Městský
úřad, soudy, PČR apod. celkem 807 písemností
a podařilo se jim odchytit celkem 40 psů.
V tomto roce došlo také ke změně legislativy, díky níž může MP opět začít měřit
rychlost vozidel, a to na některých místech
ve městě. Ta musela být v rámci součinnosti
schválena PČR. Takto vybrané pokuty budou
samozřejmě příjmem obce.
Pracovní skupina pro bezpečnost a prevenci
(PSBP) se již naplno zapojila do práce s MP.
Už teď vnímáme příznivý posun v komunikaci
a větší zájem občanů o dění v obci. Je to dané
samozřejmě i podporou ze strany členů Rady
města a zastupitelů, kteří se také aktivně zapojili do naší práce, ať už přímo či nepřímo.
„Pracujeme také na tzv. ‚dopravě v klidu‘,
která je v některých ulicích našeho města
již neúnosná. Jsme rádi, že tyto podněty se
objevily i v rámci diskuze na Facebooku ve
skupině Chabařovice, a že problém s úzkými
uličkami, neprůjezdností a neukázněnými
řidiči vnímáte stejně. Jde o jev všeobecný,
který u nás v Chabařovicích v rámci změny
dopravního značení chceme řešit. Již teď
některé ulice nesplňují svou průjezdností
předepsanou šíři vozovky podle zákona, proto
je navrhneme zjednosměrnit. Tím zároveň
umožníme vozidlům parkovat na ulici, aniž

Chabařovické NOVINY

Životní jubilea
Každý den jsme o trochu starší, ale to není
důvod k tomu, abychom zůstali v životě stát,
nehledali svoje šttí a zapomínali na hezké
dny, které jsme prožili. O to se jiﬆě snaží i naši
občané, kteří slaví svá životní jubilea v průběhu

míců října až prosince.
Štefl František
Vajner Josef
Lukášová Božena
Trutenko Oleg
Dimitrovová Anna
Findová Jiřina
Kužel Stanislav
Mühle Helmut
Charvátová Františka
Mazánková Věra
Kotouč Miroslav
Kotoučová Marie
Jírová Aloisie
Bauerová Ingrid
Masarovič Zoltán
Herzinová Lia
Hýsek Bohuslav
Král Karel
Pohl Emil
Lachmannová Olga
Štolfa františek
Šmidová Růžena
Kubíková Kriﬆa
Břízová Edita

Život neměříme sekundami, ale momenty, které
nám přinášejí radost a šttí. Přejeme všem jubilantům, aby čerpali sílu z dobrých vzpomínek
a byli šťastni za každý krásný okamžik, který je
jim dán.

by tím jejich řidiči porušovali zákon“, uvádí
Michal Hájek, člen PSBP.
„V rámci dotační politiky jsme byli na
několika seminářích zaměřených na rozvoj
‚malých‘ MP. Dotační program, který bude
BETLÉM A JEZULÁTKO
vyhlášen Ministerstvem vnitra ČR, by moV hebrejštině slovo Bét lechem znamená
hl spočívat například v poskytnutí účelově
dům chleba, ale také dům boha. Od nepavázaných ﬁnančních prostředků na pořízení
měti se tak jmenovala malá Judská vesnička,
či zajištění vybraných investic a služeb, které
ležící necelých 12 km od města Jeruzalém.
právě pro menší obecní policie často předNarodil se v ní starozákonný král David a
stavují nemalou ﬁnanční zátěž. My jsme se
Ježíš Kristus.
k tomuto programu aktivně přihlásili s podněty
Původ vánočního zvyku Ježíška, ztotoži žádostí o poskytnutí dotačních prostředků na
ňovaného s malým Jezulátkem, které přichází
vybudování kamerového systému, či podpory
každým rokem na svět v noci z 24. na 25.
systému informačního, systému pro městskou
prosince, sahá do doby reformace.
policii MEMPHIS“, doplňuje Petr Bendel,
I Chabařovice mají své Jezulátko i betčlen PSBP.
lém, které můžete
O průběhu naší činvidět v kostele NaChabařovické noviny, občasník informací o chabařovickém regionu vydává:
nosti a výsledcích vás
Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183, IČO 556912
nebevzetí panny Mana tomto místě budeme
Vedoucí redakce: S. Sochocký telefon: 775 586 000
rie. O jejich původu
nadále pravidelně inČlenové: V. Pabián, L. Šištíková, G. Šteﬂová, J. Caitamlová, J. Scholz
však nic nevíme.
formovat.
Tiskne: Tiskárna Jiří Bartoš - SLON
Stanislav Sochocký
Štefan Kupec
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SPORT

Chabařovice na Mistrovství ČR

D

alším skvělým úspěchem pro nohejbalový klub TJ Slovan Chabařovice
se mohou pochlubit žáci tohoto oddílu na
Mistrovství ČR trojic a dvojic v Týnu nad
Vltavou.
Přihlášku na toto mistrovství provázely problémy se zajištěním cesty a pobytu. Nakonec
se ujala doprovodu našich mladých do místa
soutěže už zkušená a velmi obětavá maminka
našeho hráče Renata Sehrigová. Také ﬁnanční nároky na cestu a pobyt nejsou pro oddíl
zanedbatelné, i proto jsme museli odmítnout
další republikovou akci – Pohár ČNS žáků v
Prostějově týden před touto akcí.
V sobotu 26.listopadu byla na programu
tohoto mistrovství soutěž trojic. Naše sestava
ve složení Martin Sehrig, Tomáš Doubek a
Filip Štrejl vybojovala v základní skupině
2.místo a v dalším programu play-off hraným
již systémem K.O. nejdříve porazila Jiskru Aš
a pak svého věčného rivala Sokol Modřice.
To už bylo semiﬁnále, kde náš tým prohrál s
družstvem Sokola Semily a v boji o 3.místo i se
Sokolem Prostějov. Celkově tedy 4.místo.

V neděli pak byla na programu soutěž
dvojic, do které nastoupila naše sestava bez
Filipa Štrejla. Už ve skupině to byl vynikající
úspěch, když k překvapení všech přítomných
jsme porazili i favorizovaný Sokol Stratov „A“
a z výhodného 1.místa postoupili do play-off.
Tady nejdříve povinná výhra nad Vodňanskou
rezervou, pak opět výhra nad Sokolem Modřice. Semiﬁnále proti pozdějším suverénním
vítězům z Čakovic ani boj o bronzovou medaili
už byly zápasy nad možnosti našich kluků.
Takže opět 4.místo na MČR.
Přes smutek a naštvanost mladých z „pouhých“ 2 bramborových medailí, což je jen
šlechtí, má celý oddíl TJ Slovan Chabařovice
velkou radost z takového úspěchu. Vždyť
naši kluci jsou ve špičce republikového
žactva a přitom jejich soupeři jsou z velkých
ligových oddílů, včetně extraligových. A je to
také velká hrdost a uspokojení z toho, jak se
zúročuje péče o mladé nohejbalisty v našem
sportovním klubu.
Je čas pro bilancování roku 2011. Jak to
souvisí s informacemi o dvojnásobných čtvrtých místech na Mistrovství ČR? Snad jen
pro ohlédnutí a zhodnocení. V nohejbalovém
oddílu je dnes evidováno celkem 34 členů, z
toho mládež v této chvíli je na 50%. Máme
dorostence do 19 let (Falát, Rypka, Klaban),
starší žáky do 15 let (Doubek, Sehrig, Štrejl,
Komár), mladší žáky do 12 let (Tichá, Henzl,
Šviha, Kraus, Průša, Molnár) a další 4 nové
adepty ve věku do 10 let. Mladí se zúčastnili

7 turnajů s celostátní působností, včetně zmiňovaného Mistrovství ČR v Týnu nad Vltavou,
ale také MŘ jednotlivců v Brně-Střelicích,
2 kvaliﬁkací Mistrovství ČR družstev žáků
(Chabařovice, Stratov), dále 3 turnajů v rámci
Poháru ČNS (Žďár nad Sázavou, 2x Louny).
Naši žáci také reprezentovali Ústecký kraj na
5.letní olympiádě dětí a mládeže v Olomouci
(4.místo ve dvojicích). Žáci jsou suverénními
vítězi krajského přeboru družstev, jednotlivců,
trojic a dvojic. Dorostenci již stabilně hrají v
„A“ družstvu mužů, které skončilo v krajském
přeboru na 2.místě. Dále se mladí zapojili i
do soutěží sdružených okresních přeborů v
družstvech mužů „B“ a „C“ (1. a 3.místo).
Kromě toho se mládež zúčastnila týdenního
soustředění v Nýrsku a zapojili se jako hráči či
pořadatelé na Mezinárodním kempu mládeže
v Chabařovicích.
Na soutěže, turnaje a mistrovství mládeže
vynaloženo 35 tis.Kč (hrazeno z prostředků
města) a na soustředění v Nýrsku 30 tis.Kč
(hrazeno z prostředků Krajského úřadu jako
účelová dotace). To je také důvod, že letošní
plnění rozpočtu v rámci TJ Slovan Chabařovice je opravdu na hraně únosnosti, když
se nám stále nedaří najít sponzory na naši
činnost. Proto se musíme spoléhat na vlastní
zdroje z oddílových příspěvků, na dotace
města a neustále se snažit o podávání různých
projektů na krajský úřad a ministerstvo. Totální
kolaps ﬁnancování sportu krachem společnosti
SAZKA má také velký dopad do ekonomiky
oddílu. Pokud se ale chceme dále rozvíjet a
také naše talenty motivovat, je třeba neustále
hledat příležitosti k účasti na celostátních a
krajských akcích. Kluci jsou za to velmi vděční
a uvědomují si, že v jiném sportu by takové
podmínky a příležitosti nedostali. Za hranice
okresu i kraje vyjedou jen s nohejbalem.
Odkaz na webové stránky, kde si můžete
ověřit jak jsou naši kluci hodnoceni v celostátním měřítku: http://www.nohecmagazin.cz/ v
článku „Čakovice vykopaly zlatou žílu“.
Vlastimil Pabián

Volejbal stále vynikající

Družstvo mužů VK Slovan Chabařovice je
v 2.celostátní volejbalové lize stále v popředí
celkové klasiﬁkace.
Pomalu končící první část soutěže 2011/
2012 je za námi, zbývají poslední 2 kola.
Současná tabulka skupiny A 2.ligy mužů je pro
chabařovické srdíčko velmi potěšující. Zatím
3.místo s minimálními bodovými ztrátami
(na 2.místo 1 bod, na 1.místo 2 body). V době
uzávěrky tohoto čísla Chabařovických novin
zbývá odehrát doma s poslední Malou Skálou
a pak těžký výjezd do Jablonce n.N. Ale určitě
to bude pro silvestrovské bilancování roku
2011 povznášející a také zavazující pro druhou
část této sezóny. V současné době zraněný
trenér a vedoucí družstva Karel Kindermann
(doplňkový sport je asi fyzicky velmi náročný
a nebezpečný), ale družstvo v této době řídí
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na lavičce i při trénincích v domácí sportovní
hale volejbalová ikona Přemysl Bláha (řečený
Dědek), takže můžeme popřát Karlovi brzké a
klidné uzdravení.
Dobrý sport a výrazné úspěchy se projevují
i ve zvyšující se divácké návštěvnosti na domácích utkáních. Na plakátech i na infokanálu
kabelové televize je možné sledovat nabídku
domácích utkání ve sportovní hale.
I tady se naskýtá možnost bilancování, ale
v této chvíli by spíše bylo vhodnější nějaký
optimistický výhled. Ale to se zase dostaneme
k mládeži, jako tomu bylo v jiném článku
tohoto čísla CHN o nohejbalu.
Volejbalu v Chabařovicích schází práce
s mládeží. To určitě ani sami volejbalisté
nezpochybňují, nicméně neznají v současné
době řešení. Povinnou výchovu mládeže v
rámci volejbalových směrnic mají zajištěnu
přes „farmu“ v Ústí n.L. To ale pro Chabařovice nemá žádný význam. Jak dál – nejsou

lidi, nejsou peníze. Lidi potřebujeme k vedení mládežnické základny a pokud bychom
angažovali alespoň na malý úvazek trenéra s
licencí, zase na to nejsou peníze. A nejedná
se asi jen o kluky, bez sportovního vyžití se
Chabařovicemi toulá plno děvčat.
Jsou v tomto směru možná 2 řešení. Jedno z
nich naznačil na nedávném semináři o podpoře
sportu v ČR současný ministr Dobeš, když
nastínil směr možného uplatnění některých
pedagogů v oblasti mimoškolní výuky jako
odborní vedoucí sportovních školských kroužků a klubů s patřičným dopadem na jejich
výdělek. Jaké možnosti jsou v Chabařovicích
musí posoudit vedení základní školy. Kromě
jiného, už řadu let je vidět klesající úroveň
výuky tělocviku a s tím souvisí i silně klesající
fyzické dispozice žáků (to je jen můj názor,
ale možná nejen můj). Možná toto řešení je
platné nejenom pro volejbal, ale třeba taky
pro fotbal, když v Chabařovicích určitě schází
družstvo žáků.
Druhým řešením je už z vlastní dílny. Víme,
že podmínky sportu v Chabařovicích lákají i
oddíly z okolí. Pomalu se k nám stěhuje celé
okresní soutěže, protože v Ústí n.L. se rychle
ztrácejí antukové kurty. Příkladem je SKP,
Spartak, Neštěmice, Slávie PF a další. Také
druholigové oddíly žen Spartak a VKM Stadion opět pomýšlí zakotvit v Chabařovicích,
když Stadion zde už v hale trénuje a hraje soutěž. A jak to souvisí s původním problémem?
Naše dobré podmínky nabídnout některému
z těchto klubů, ale podmiňovat to právě péčí
o mládež v Chabařovicích, neboli ustanovit
volejbalové družstvo mládeže. Sice je to opět o
ﬁnancích, ale snad by se našla cesta i v podpoře
sponzorů nebo města. O přínosu tohoto nápadu
není pochyb.
Vlastimil Pabián

