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Investiční

Přijďte ve čtvrtek 27.10. od 17 hodin k pomníku Na Běhání
na tradiční lampionový průvod, tentokrát v jiné trase.
Někteří lidé se neustále snaží otrávit
sobě nebo někomu jinému život. Partneři se
dokáží rozhádat kvůli hloupostem, sousedi
spolu nemluví kvůli nějaké prkotině, na
kterou si už ani nepamatují. Stavějí si mezi
sebou betonové zdi.
Dalším fenoménem je šíření pomluv,
polopravd, zaručených pravd a kdoví čeho
ještě až po vyložené lži.
Proč to všechno děláme? Závidíme?
Chceme někoho poškodit? Získat moc? Nebo
se jen bojíme?
Dokonce na to máme i instituce: hospody.
A moderní prostředky - Facebook. I papírová
podoba se najde. Argumenty jsou k ničemu.
Konfrontace, konfrontace, konfrontace.
Tohle si myslíte, že je život?
Většinou nám nesmyslnost takového
počínání dojde, když nás nebo někoho blízkého přepadne ošklivá nemoc, nebo dokonce
někdo blízký zemře. Pak všichni hledáme
lásku, soucit, pomoc. Nastupuje pokora a
pocit, že všechny ty šarvátky jsou zbytečné,
malicherné a nepotřebné. Jak rádi bychom
kdeco vrátili zpět.
Málo si uvědomujeme, že jsme tady jen
nakrátko, že musíme naplno žít, abychom ten
krátký čas využili. Pomáhat ostatním, aby i
oni pomohli nám.
Existuje několik účinných léků na lepší
život: je to smích, optimismus, dobrá nálada,
nadhled, velkorysost a komunikace. Na ulici,
telefonem nebo i mailem.
A na závěr dvě kontrolní otázky:
1. Když někoho přepadne náhlá příhoda
a) zavoláme záchranku
b) napíšeme to na Facebook
2. Když teče rezavá voda
a) napíšeme to na Facebook
b) zavoláme provozovatele vody SČVaK

akce v Chabařovicích

Tak jako v každém roce, i v letošním byly naplánovány investiční
akce. Ty se samozřejmě odvíjejí od
možností rozpočtu. I když bychom
všichni chtěli, aby se zrealizovalo
co nejvíce nových věcí, na ty, které
nás nejvíce trápí, se jen stěží dají
získat dotace.
Stále pokračuje snaha zrealizovat
dopravně bezpečnostní studii. Jedna
její část byla právě letos uskutečněna. Jedná se o bezpečný přechod s
ostrůvkem, přístupovými chodníky a novými
zastávkami na Teplické ulici. Nyní už nebudou
muset děti k zastávkám chodit po silnici. Na
hřišti U Křížku se buduje workoutové hřiště a
přibyly houpačky. Další důležitou investicí je
rekonstrukce nové služebny městské policie.
V návaznosti na přestěhování policistů je připraveno vybudování centrálních šaten v dolní
škole, kde bylo potřeba zrekonstruovat dvě
učebny včetně chodeb pro dvě třídy. Zároveň
byla z volné učebny vytvořena specializovaná
učebna výtvarné výchovy pro ZUŠ i děti základní školy. Ve všech prostorách školy byly
nainstalovány termoventily.
V Roudníkách byla vyměněna okna
kulturního domu a právě se dokončuje nová

komunikace.
Největší investiční akcí v Chabařovicích je
rekonstrukce kanalizace, jejímž investorem je
SVS. K ní jsme přidružili prostředky na nové
povrchy, které budou položeny v celé délce,
kde probíhala rekonstrukce. Město ještě na své
náklady vymění obrubníky od parku T. G. M.
až ke koupališti.
Byly započaty práce na novém územním
plánu a dokončuje se projektová dokumentace
na zdravotní středisko a pečovatelské nebo sociální byty. Podle dopravní studie se projektuje
rekonstrukce náměstí.
Bohužel se nám letos nepodařilo postavit
sportovní hřiště u školy, protože se nepodařilo
prodat pozemky u koupaliště. Z výnosů prodeje mělo být hřiště ﬁnancováno.
Příští rok plánujeme hřiště u školy, okna
v celé dolní budově školy (bohužel musí
být dřevěná), sanaci školy, dětské hřiště ve
sportovním areálu s lanovkou, dětské atrakce
v motoareálu, rekonstrukci kanalizace ulice
V Aleji od budovy Oblastní charity k mostku Důlního potoka (samozřejmě s obnovou
povrchů), zpomalovací ostrůvek na Ústecké
ulici, ale hlavně - zahájíme práce na novém
zdravotním středisku.
Josef Kusebauch
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INFORMACE

Městská policie informuje
M

ěstská policie Chabařovice vás
chce informovat o činnosti za první pololetí roku 2016. Nejprve bych chtěl
požádat občany našeho města, aby jakékoli
protiprávní jednání oznámili neprodleně na
mobilní telefon městské policie 725 062 547,
které je nepřetržitě u stálé služby. Ve většině
případů oznamovatelé přestupkového jednání či trestného činu oznamují protiprávní
jednání s několikadenním zpožděním, kdy
pak nelze najít pachatele nebo podezřelého
z protiprávního jednání. Někteří občané si
myslí, že když zavolají na městskou policii a
oznámí protiprávní jednání, budou uvedeni a
jejich jméno se dozví podezřelý z přestupku
či pachatel trestného činu, tak tomu opravdu
není. Oznamovatel může dle zákona zůstat
v anonymitě, takzvaný „anonym“. Městská
policie se zaměřila na ulici Smetanova, která je
v současné době zatížena dopravou, a to z důvodu objízdné trasy. Městská policie zažádala
Magistrát města Ústí nad Labem o přechodnou
místní úpravu, a to snížení rychlosti z 50km/h
na 30km/h a upozorňující značku pozor děti.
Doufáme, že tato přechodná úprava zpomalí
rychlost vozidel v ulici Smetanova. Občané
města Chabařovice se mohou na městskou
polici obrátit v jakoukoli dobu, jelikož provoz
městské policie je nepřetržitý. Pokud občané
města budou mít jakékoli náměty či stížnosti
mohou se obrátit na městskou policii, a to i
formou dopisu, který mohou vložit do schránky důvěry městské policie. Dále informujeme
občany města, že do konce měsíce října 2016
se služebna městské policie přestěhuje do
budovy PORST, Husovo náměstí č. p. 1. Činnost městské policie je různorodá a informace
„výčet činnosti“ vám uvádíme níže.
Nejčastějšími přestupky (mimo oblast dopravy), které strážníci také řešili, byly přestupky na úseku územní samosprávy související s
veřejným pořádkem. Z toho např. zjištěné případy neoprávněně vylepených plakátů mimo
určená místa, rušení nočního klidu, zjišťování
černých skládek nebo strážníci pomáhali občanům, kteří se ocitli v nouzi. Ve zvláštní oblasti
veřejného pořádku, kterou je řešení událostí
osob bez domova, je situace ve městě stabilizovaná, avšak ne zcela vyřešena. Osoby nepřizpůsobivé mají a budou mít problém udržet
pod kontrolou požívání alkoholických nápojů
a užívání drog ve městě, především u večerek
a v centru města. Strážníci se snaží tyto osoby
z míst vykázat, ale jednání s těmito lidmi není
rozhodně jednoduché. Jedná se o problém,
který se snažíme řešit a eliminovat, a to díky
přijaté OZV č.2/2016 (požívání alkoholu na
veřejnosti). Městská policie Chabařovice se v
roce 2015, připojila k projektu „včasná deﬁbrilace v Ústeckém kraji“. Tento deﬁbrilátor byl
strážníky v první polovině roku 2016 ve dvou
případech úspěšně použit. Strážníci pomohli
občanům Chabařovic ve čtyřech případech,
kdy občanům musela být poskytnuta ze strany

městské policie neodkladná první pomoc. Dále
v roce 2015 se otevřelo zájmové území jezera
Milada, kdy strážníci v průběhu první poloviny
roku 2016 vyjížděli na žádost občanů a PKÚ s.
p., ve 25 případech k jezeru Milada, kde řešili
různorodé přestupkové jednání a nedodržování
návštěvního řádu JZM.V první polovině roku
2016, došlo ve dvou případech k napadení
strážníků vykonávajících hlídkovou službu
ve městě Chabařovice, při jednom napadení
musel být strážník převezen do nemocnice a
ošetřen. Oba případy si převzala policie ČR.

Stálé a mimořádné akce v I. polovině roku 2016

Mimořádné akce nezajišťovala MP pouze
v předchozím roce, ale i v I. polovině tohoto
roku. Tyto akce tvoří podstatnou část činnosti
MP. Nejedná se jen o represivní působení.
Je také potřeba upozornit na skutečnost, že
mnoho činností vykonává MP pro další orgány
města popřípadě státní orgány. Následující
přehled není proto zcela vyčerpávající, ale je
pouze výčtem těch činností, co MP Chabařovice v I. polovině roku provedla.
Stálé akce:
- Ranní dohled na rizikových přechodech
pro chodce, a to hlavně v okolí základní školy
v ulici Teplická.
- Preventivní kontroly parků, dětských hřišť
a okolí ČD, zakládání černých skládek, kontrola hřbitova, kontrola jezera Milada apod.
- Asistence při otevírání bytových prostor
DPS.
- Doručování písemností orgánů obce,
soudů a PČR.
- Zabezpečování veřejného pořádku při
sportovních, kulturních a společenských
událostech.
- Odchyt toulavých zvířat na území města
Chabařovice a Přestanově.
- Kontroly mládeže v okolí školy zaměřené
na úsek ochrany před alkoholismem a tabákovými výrobky.
- Kontrolní akce na dodržování zákazu
vjezdu nad 3,5 t.
- Kontrola zahrádkářských kolonií v Chabařovicích a v Roudníkách.
- Dále probíhají namátkové kontroly na
každé směně v okolí rybníka Petri, kdy je
na tomto rybníku zákaz rybolovu a v okolí
jezera Milada.
- Od června probíhají namátkové kontroly v
okolí koupaliště, kempu a fotbalového hřiště.
Mimořádné akce ve městě:
- Chabařovická pouť – Jak se již stalo
tradicí i v letošním roce 2016 proběhla v Chabařovicích pouť. Městská policie zajišťovala
její bezproblémový průběh. Jednalo se hlavně
o usměrňování dopravy a změnu dopravního
značení ve městě, pomoc občanům formou
poradní, kontrola tabákového zákona aj.
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- Menší problémy jsme zaznamenali s občany, kteří nadměrně požívali alkoholické nápoje a poté tropili výtržnosti hlavně v nočních
hodinách. Městskou policií nebyl evidován
přestupek na rušení nočního klidu, při průběhu
konání Chabařovické poutě.
- Bezpečnostní dohled při průjezdu cyklozávodů v Roudníkách a na akci víkend na
Miladě.
- Dále městská policie zabezpečovala od
začátku roku do konce března víkendové
plesy v KD Zátiší, které se neobešly bez
výtržností a narušování veřejného pořádku v
našem městě.
- Dále probíhají ve spolupráci s PČR Chlumec dopravně bezpečnostní akce, které jsou
zaměřeny na dopravu a na závadové osoby
ve městě.
- V průběhu prázdnin se MěP zaměřuje na
omladinu a požívání alkoholických nápojů.
- Městská policie asistovala při pochodu a
doprovázela účastníky akce „čarodějnice“.
- Městská policie asistovala při dopravních
nehodách, kde bylo zapotřebí řídit provoz a
usměrňovat dopravu.

Stručný přehled činnosti Městské
policie Chabařovice
Dohled nad veřejným pořádkem:
- Dohled nad dodržováním veřejného pořádku ve městě, v případě narušení se realizují
opatření k jeho nápravě.
- Dohled při konání sportovních akcí pořádané městem Chabařovice.
- Dohled nad veřejným pořádkem v době
pořádání společenských a kulturních akcí.
- Dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení města.
- Vyhledávání černých skládek, jejich dokumentace, pátrání po původcích.
- Vyhledávání závad na komunikacích, jejich dokumentace a zřízení nápravy u správce
komunikace.
- Odchyt a převozy toulavých zvířat.
- Výjezdy na oznámení občanů města.
- Výjezdy na žádost integrovaného záchranného systému, do kterého městská policie patří
a to jako ostatní složka IZS.
Ochrana majetku.:
- Boj proti majetkové kriminalitě, zejména
proti krádežím různého druhu.
- Kontroly zaměřené na prevenci vloupání do motorových vozidel po celém území
města.
- Přispívání k ochraně osob.
- Preventivní kontroly objektů v majetku
města a kontroly zahrádkářských kolonií na
katastrálním území města.
Doprava.:
- Dohled nad dodržováním bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
- Usměrňování dopravy v případě aktuální
potřeby.
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- Kontroly dodržování stanoveného dopravního značení.
- Řešení situace v ulicích s parkováním
automobilů.
Závěrem lze konstatovat, že činnost
Městské policie Chabařovice nelze hodnotit
pouze podle nějakých ukazatelů, ale je třeba
si uvědomit, že strážníci občanům pomáhají
i v situacích, kdy si například nevědí rady,
což je významnou částí jejich práce, často
spíše nedoceněnou. Zřetelným a dlouhodobým trendem se stává zvyšování agresivity
některých občanů v našem městě, zejména pak
agresivity skupin sociálně slabších občanů.
Na té se podílí i naprostá nemožnost postihu
těchto osob ze strany strážníků. Trvalou snahou MP Chabařovice je spolupráce s občany
a maximální otevřenost, včetně poskytování
informací a služeb.

ŠKOLY

Chabařovické NOVINY

Seznamovací výlet 6. A na Doubravku

N

a začátek školního roku jsme pro
naše „prvňáky na druhém stupni“,
tedy žáky 6. třídy, připravili seznamovací
výlet. Jednak do třídy přišli dva noví žáci, ale
především se po několika letech změnila třídní
paní učitelka. Stala se jí mladičká angličtinářka
Hedvika Štěpánová.

občerstvení se nás ujal ochotný průvodce, člen
místního radioklubu, který nás provedl prostory původně výletního hrádku. Povyprávěl nám
zajímavosti z historie hradu Doubravka, a to
jak toho původního, tak následně vystavěného
výletního hrádku s restaurací.
Překvapením pro všechny byla prohlídka

Za cíl výletu jsme zvolili vršek, který
máme na dohled, a to Doubravskou horu,
na jejímž úpatí se rozkládá lázeňské město
Teplice. K našemu překvapení (ale i radosti)
to byl pro většinu dětí dosud nepoznaný cíl.
Autobusovou linkou jsme dojeli do Teplic a
pak již pěšky dorazili k rozcestníku na úpatí
„Doubravky“. Po svačince dostaly děti úkol
na rozpohybování mozkových závitů. Každý
měl během cesty na vrchol sebrat něco, o čem
nám na vrcholu dokáže něco říci – list, kůru,
větvičku, plod, houbu, nerost apod. Pak už
jsme se vydali vzhůru. Cestou na nás čekala
nejedna krásná vyhlídka na Krušné hory i na
České středohoří.
Na vrcholu Doubravské hory jsme neodolali krásné kulise zříceniny původního
hradu a společně jsme se vyfotili. Po menším

radioamatérské klubovny, odkud lze vysílat a
přijímat zprávy z celého světa. Děti si mohly
vlastnoručně vyzkoušet, kolik úsilí musí
vyvinout k rozsvícení jedné maličké žárovky
pomocí ručního dynama.
Po prohlídce a zajímavém výkladu jsme
vystoupali do věže, z níž byl i přes nepřízeň
počasí nádherný výhled.
A takhle vypadá, i když hodně zvětšeně,
naše škola z věže Doubravky.
Po prohlídce donesených předmětů – splnění úkolu a prohlídce okolí jsme vyrazili na
zpáteční cestu naučnou stezkou, kde jsme si
připomněli známé, ale získali i nové informace
z oblasti ﬂóry, fauny a historie Doubravky.
Na závěr zbyla dětem ještě spousta energie
na skotačení na dětském hřišti.
Alena Pilnajová

Nový školní rok se rozběhl

i u nás, v základní umělecké škole. Výuka probíhá v plném proudu, noví žáci se seznamují
se školou a vybraným oborem, který začali
studovat. Stávající žáci pokračují ve výuce a
všichni věříme, že i v letošním školním roce
nás čekají mnohé úspěchy, stejně jako v letech
předchozích. V letošním roce se opět chystají
mnohá vystoupení, koncerty, soutěže a přehlídky. O podzimních prázdninách se naše škola ve
spolupráci s městem Chabařovice a základní
školou rozhodla uspořádat Artcamp. Mohou se
přihlásit děti od 1. třídy do 9. třídy základních
škol. Dva dny se bude hrát a seznamovat s
hudbou, zpívat, tančit a výtvarně tvořit. Děti
se mohou přihlašovat přímo v ZUŠ. Informace
podává paní učitelka výtvarného oboru Mgr.
Alena Pařezová.

Ani o prázdninách jsme nezaháleli a poprvé
se s žáky tanečního oboru vydali na taneční
soustředění. Byli jsme ve Starých Splavech
celých šest dní. Tančilo se, soutěžilo, koupalo,
pekli jsme buřty, byli na celodenním výletě,
kdy jsme jeli místní mašinkou, vyšlapali na
Bezděz a zpět pluli lodičkou do Starých Splavů. Tato akce se shledala s velkým úspěchem,
takže už teď se těšíme na další letní soustředění
(fotky jsou ke zhlédnutí na webových stránkách a facebooku školy).
Všechny informace o studiu a pořádaných
akcích si můžete pročíst na našich nových webových stránkách www.zuschabarovice.cz.
Táňa Dědovská
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HISTORIE

Hřbitov Chabařovice IV
R

ubrika historie posledního čísla Chabařovických novin byla věnována
původnímu hřbitovu, který se nacházel přímo
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dokonce je po rekonstrukci a je chráněnou
památkou. Letošní fotograﬁe přiložena. Jedná
se o renesanční obdélníkovou stavbu trojboce
uzavřenou. V průčelí je široký vstup. Zvon
do hřbitovní kaple věnoval starosta Christian
Hipsch. Zvon sloužil dlouhá léta jako umíráček, ale i k varování obyvatel města před
nepřízní počasí, či jiné pro město nebezpečné
události. Zda byl přetaven v lafetu děla první
nebo druhé velké války se již dnes nedovíme.
Prostě se nedochoval a ani v průběhu dalšího
času nebyl nahrazen. Tento druhý hřbitov
měl rozlohu pouhých 910 metrů čtverečních,

prací Josef Čonka lahve s nápisem „Eigentum
Ernst Kühnel Karbitz“ (Majitel Ernst Kühnel
Chabařovice). Lahve jsou uloženy v místním
muzeu. Vstupní brána do hřbitova je nová a
vyrobil ji v roce 2003 mistr kovář Jiří Barták. Při vstupu na hřbitov po pravé straně se

u kostela a k pohřbívání sloužil do roku 1611
i pro okolní obce. Již od roku 1607, kdy rada
města vykoupila pozemek na jižním okraji
města, byl se svolením vrchnosti vykolíkován
a připravován hřbitov nový, kde se pohřbívá
dosud. Zdaleka se však nejednalo o rozlohu,
kterou zaujímá hřbitov současný. Tehdy se
vůbec ani netušilo, jak velký příliv obyvatel
přinese do města uhelná horečka. Připomeňme, že v oné době se počet obyvatel blížil
k tisícovce a v brzké budoucnosti to bude
sedmitisícovka. S málo rozvinutou a neúplnou
strukturou řemesel se většina obyvatel města
živila zemědělstvím. Město bylo pod správou
rodu Kölbelů z Geisingu sídlících na zámku
v Chlumci. Chabařovice se zrovna vzpamatovávaly z požáru, který město zachvátil v
roce 1599. Prvního května 1606 začali dva
zedníci se stavbou radnice, dnes ji říkáme
stará. Dosud se jednání zastupitelstva města
konala doma u některého ze zastupitelů. V
roce 1612 byla zahájena stavba kamenné
věže kostela, jako náhrada za věž dřevěnou,
která se začala bortit. No a do toho ještě řešit
nedostatečnou kapacitu hřbitova. Na tehdejší
technickou vyspělost či spíše nevyspělost toho
bylo požehnaně. Není vůbec divu, že příprava
nového území k pohřbívání trvala čtyři roky.
Nejvíc času zabralo vyrovnání plochy a výstavba zdi ohraničující nový prostor hřbitova.
To se řešilo navážkou, kterou obstaraly místní
povozy. Ke stavbě musel každý občan věnovat
jednu fůru, domkař dvě a ostatní obyvatelé
města měli za povinnost odpracovat jeden
celý den. Zeď byla kamenná, stříšku měla z
cihel, kterou darovala vrchnost. K dnešním
dnům se zachovala větší část původní zdi.
Pro vyrovnání terénu se utopilo, co se dalo.
O tom jsme se mohli přesvědčit v roce 1997,
kdy se asi třicetimetrový úsek zdi zbortil na
pozemek pana Holečka. Na přiloženém fotu
zrovna objevil pracovník veřejně prospěšných

nacházel jednoduchý domeček pro hrobníka,
který byl v šedesátých letech minulého století
odstraněn. Dnes je na tomto místě parkoviště
vozidel pro návštěvníky hřbitova. V pondělí po
nedělním svátku Nejsvětější Trojice roku 1611

byl tento nový hřbitov slavnostně vysvěcen za
přítomnosti manželky Petra Kölbela a jejich
dětí. Vysvěcení hřbitova spolu s novostavbou
hřbitovní kaple zasvěcenou sv. Michalovi provedl pastor Henrich Roth. Kaple stojí dosud,

patřil církvi a byl po téměř 300 letech užívání
v roce 1905 zrušen. Původní pomníky byly
převrstveny zeminou a následovalo nové uspořádání. O tom příště. Nám se podařilo získat
velmi vzácný snímek tohoto starého hřbitova
až ze Švýcarska. Zaslal nám jej z Veltheimu
bývalý občan Chabařovic, dnes sedmdesátník
pan Jaroslav Zeman. Ten s partou kamarádů
študáků, po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do
naší země uprchl v roce 1968 za svobodou do
Německé spolkové republiky. Samotný životní
příběh tohoto Chabařovičáka, který s městem

stále udržuje kontakt, pro internet překládá z
němčiny chabařovicko - historickou literaturu,
by určitě stál za publikování v našich novinách.
Snad někdy příště.
Stanislav Sochocký
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Kronika města Chabařovice
nové vydání po 136 letech

P

řibližně před rokem a půl se mi podařilo
při brouzdání na internetu najít v jednom z německých antikvariátů chabařovický
poklad. Jedná se o Chronik der Stadt Karbitz,
tedy Kroniku města Chabařovice, kterou v roce
1880 vlastním nákladem vydal chabařovický
kaplan a pozdější 54. probošt litoměřické
katedrální kapituly Gustav Mattauch.

OHLASY

z mé sbírky a několik dalších zajímavostí.
Kniha má s úvodem a fotograﬁckou přílohou celkem 164 stran. Jelikož se jedná o
kroniku, která by měla být ozdobou každé
chabařovické knihovny, zvolil jsem při tisku
kvalitní šitou vazbu a desky z hnědé koženky
se zlatou ražbou. Dominantním prvkem desek
bude znak města Chabařovice. Náklad je 250
kusů. Prodejní cena činí 369 Kč.
Případný čistý výtěžek z prodeje použiji po
dohodě se zástupci města na obnovu památek
v Chabařovicích, například na obnovu hrobů
významných osobností Chabařovic.
Knihu, kterou vydávám na vlastní náklady,
bude možné zakoupit na Městském úřadě v
Chabařovicích. Kromě toho jsou objednávky
knihy možné také na emailové adrese karel.
prosek@me.com. V sobotu 29.10. a 5.11.
Vám takto objednané knihy v čase od 9.00 do
12.00 hod. osobně předám ve staré radnici.
Rád si se zájemci o historii Chabařovic osobně
popovídám.
Děkuji městu Chabařovice za podporu při
vydání a prodeji knihy.
Karel Prošek

S troškou do mlýna...

Z

Jednalo se o první veřejně dostupné dílo o
dějinách města Chabařovice. Gustav Mattauch
při psaní kroniky čerpal z mnoha starších
zdrojů jako např. pamětních knih města
Chabařovice (Gedenkbuch I a II), farní knihy
(Pfarrgedenkbuch), ze starých úředních listin
a také z děl dalších regionálních autorů (např.
Herrmanna Hallwicha).
Jelikož se jedná o velmi zajímavou knihu,
rozhodl jsem se již brzy po jejím prolistování,
že by stálo za to ji přeložit do českého jazyka
a vydat. Rád bych, aby si ji mohlo přečíst co
nejvíce Chabařovičáků, ale třeba také lidí z
okolí. Na knize z roku 1880 se mi velmi líbí,
že není zatížena vším tím zlem, co se odehrálo
ve 20. století.
Po mnoha a mnoha hodinách překladatelské práce je nyní dílo hotové. Knihu vydávám
v česko-německé verzi. Může tedy posloužit
také jako zajímavá učebnice němčiny. Koupí
knihy získáte nejen možnost přečíst si knihu
česky, ale také věrnou kopii originálu. Kronika
obsahuje zajímavé informace z dějin Chabařovic. Dozvíte se například o počátcích města, o
velkých požárech, významných osobnostech
a stavbách ve městě. V knize je mimo jiné
popsáno, jak a kde se v Chabařovicích popravovalo nebo jak probíhala bitva u Chlumce. Na
konci je statistická příloha, popis jednotlivých
spolků, počátků těžby uhlí v Chabařovicích a
okolí. Je tam mimo jiné napsáno kolik bylo
v Chabařovicích hospod nebo jak vypadala
uniforma členů chabařovického střeleckého
spolku. K překladu samotné kroniky jsem nakonec ještě přidal pár starých pohledů na město

náte všichni tu starou a otrhanou větu
„S troškou do mlýna ...“? Ano, tak
by se dala pojmenovat, možná až přehnaně,
výzva k vám všem v Chabařovicích a také v
Roudníkách. A co vlastně jde? O přání zapojit
se do akcí a celého dění kolem kultury tady u
nás. Každý svojí „troškou“ může přispět, ať
pomocí či nápadem, nebo jiným způsobem.
Akcí tu bylo, je a bude spousty. Byl tu zájezd,
koncert, vystoupení pana Donutila, jsou tu
plesy, nedělní čaje a další krásné akce. Na
všechno je třeba ﬁnancí. Bohužel i kasa na
kulturu není bezedná. Již jste zaznamenali
změnu v kulturní komisi a nikdo se nedělá
lepším, ale ani horším. Proto je fajn, když
postřehy a nápady přinesete právě vy, kterým
se snaží komise pro kulturu trochu zpříjemnit
kulturní život ve městě a v obci. Je to velká
výzva, co vše člověka napadne, kdo a kdy to
zařídí, připraví celou akci, a to zadarmo a ve
svém volném čase.
Proto někdy stačí tak málo, přidat ruku k
dílu a říct, s čím kdo může pomoci. To, že se
všem do vkusu netrefíte anebo přijdou i pěkně
trefné pochvaly , s tím se počítá.
Jsem ráda, že žiji ve městě, kde pro děti
dělají krásné akce, např. dětský den, maškarní,
příměstské tábory, těmto lidem velkou poklonu. Ale jsou tady i dospěláci, kteří si také něco
zaslouží. Snažíme se proto v komisi zařadit do
kulturního kalendáře akce oblíbené, tradiční.
Někdy je zase pěkné vyjet ze stereotypu a to
díky vašemu nápadu.
Proto vás prosím, pokud chcete pomoc
a máte nápad, napište nám, přispějte svou
„troškou do mlýna“. A co nás čeká dokonce
roku? Podzimní Artcamp 26. - 27. 10.2016
pro všechny děti v době podzimních prázdnin,
listopadový Halloween, Vánoční jarmark a
rozsvícení stromku a samozřejmě Silvestr.

Chabařovické NOVINY

Nezapomeňte, první adventní víkend vychází
na listopad!
Kdo má zájem prodávat na jarmarku nebo
má zájem pomoci, neváhejte a pište! Berankova.monik@seznam.cz
Naším společným přáním je propojit a
hlavně společně užít si akce jak v Roudníkách,
tak i u nás v Chabařovicích. Děkuji všem, kteří
pořádají pro nás všechny společenské akce.
A nakonec přeji všem krásný podzim plný
slunce a poklidné předvánoční přípravy.

Okurková sezóna v Roudníkách

O

kurková sezóna je vžitý termín,
kterým je označováno letní období,
kdy se děje minimum událostí, které by byly
zajímavé ze zpravodajského hlediska. Toto
období je zároveň obdobím sběru okurek
(vlastně v současnosti období různě dlouhé,
podle výskytu okurkové plísně). Tento pojem
zřejmě sahá někde do 19. století, kdy se jednalo
o období, kdy nepracoval parlament, ani soudy,
tudíž se „nic“ nedělo. Tedy červenec a srpen,
zkrátka naše české letní prázdniny.
Tolik teorie, ovšem skutečnost bývá
někde jiná. V Roudníkách v době okurkové

sezóny většina místních nezahálela, kromě
dovolených, návštěv, grilovaček, různých
zájmových a kulturních akcí v širokém okolí
a koupání v jezeře Milada, si velká část majitelů zvelebovala svá sídla. Bohužel byla naše
vesnice poznamenaná stavební uzávěrou,
která byla vyhlášena v 70. letech minulého
století a její opětovně zvednutí se z „prachu“
se rodí velice pomalu. Její vzhled se mění k
lepšímu, majitelé renovují, modernizují své
domy - končí etapa šedých otlučených domů.
Představují se noví krasavci, zrození právě v
okurkové sezóně.

Roudnický výlet v dešti...

V

sobotu 17. září 2016 jsme v největším
dešti vyjeli na výlet. Původně jsme
plánovali jet na houby do západních Čech,
ale skutečně nás déšť zavedl na zámek Chyše
a sousedící zámecký pivovar. Výlet se vydařil a
účastníkům se líbil.
Jaroslava Račáková

Chabařovické NOVINY

Mládež Slovanu dřela na
soustředění v Holanech

P

o roce se fotbalová mládež Slovanu
Chabařovice znovu vydala do Holan
na letní kemp plný pohybu, dobrodružství i
zábavy, tentokrát poprvé autobusem. S trenéry vyrazilo do Rekreačního střediska Aero
25 dětí, ideální tréninkové podmínky našly
na místním fotbalovém hřišti a soustředění
zakončily zajímavým přátelským zápasem
s německým Schönfeldem. Po vyrovnaném
průběhu naši prohráli 4:6. Chabařovické talenty poprvé ve svém životě čekaly dvoufázové
tréninky, kromě toho nesnadné cyklovýlety
po okolních kopcích, koupání v bazénu i
vyjížďky na pramicích a kánoích. Trenérský
štáb pod vedením Pavla Nechuty přichystal
pestrý program, denní návštěvou, výpomocí i
dovezenými buřty potěšil i další kouč mládeže
Josef Hnyk. Únava se kumulovala, ale všichni
to nesli statečně. Nešlo o jedinou letní akci
klubu pro mládež, už v červenci se s Pavlem
Nechutou několik dětí a rodičů vydalo na
vodácký víkend, po dvou letech se znovu
sjížděla Sázava.

LIDÉ
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Nikdy nezapomeneme
A

ni v nejhorším snu by mě nenapadlo,
že někdy budu muset napsat takovýto
text. A ač tomu stále nemohu uvěřit, napsat
tento text je to nejmenší, co mohu udělat. Ve
čtvrtek 15. září zemřel Mgr. Jiří Sochor, ve
věku pouhých 43 let. Statečně bojoval s nemocí, svůj boj ale bohužel nevyhrál. Nesmyslné,
nespravedlivé, nepochopitelné… Úžasný
pedagog, kolega, ředitel, hokejista, trenér a
dovolím si napsat, že i manžel a otec. Prostě
člověk, kterých je už dnes málo.

přísný, ale spravedlivý a hlavně - „ Paní
učitelko, pan ředitel to umí vysvětlit tak, že
to všichni chápou…“ Uměl si ze sebe udělat
legraci, pobaveně zmiňoval ve sborovně, jak
ho prvňáček oslovil „pane školníku“, na Mikuláše se klidně oblékl do masky Mikuláše a
obcházel v ní školu. Přitom byl perfekcionista.
Vše musel mít dokonalé a každý dokument
musel mít „štábní kulturu“, jak tomu říkal.
Obdivně jsem hodnotila jeho šanony, které
byly srovnané víc, jak desky prvňáčka. Na

Po odchodu bývalého pana ředitele Kusebaucha ze školy jsem si říkala, že bude velmi
těžké ho nahradit. Pan Sochor se této role ale
zhostil tak, že překvapil i zaryté kritiky. Vrhal
se do složitých evropských projektů, které – i
když určitě časem proklínal – vždy zdárně
dotáhl do konce. Pod jeho vedením došlo k
mnoha inovacím, které školu opět posunuly
výš. Zvládl několik školních inspekcí, které
jeho působení hodnotily vždy v superlativech.
Vyzařovala z něho tak přirozená autorita, že
stačilo se pouze podívat a všichni věděli. A
přitom byl stále skromný a lidský. Učitelů se
vždy dokázal zastat, kolikrát se neohroženě
postavil mezi křičícího, vulgárního rodiče
a vyděšenou paní učitelku. Jednat s rodiči
zvládal tak, že jsem nechápala, jak to takový
„mladý chlap“ může takto umět. Ráda jsem ho
zvala na hospitace na své vyučovací hodiny,
protože jsem věděla, že to ocení. Zároveň jsem
si od něj ráda nechala poradit, protože prostě
věděl, o čem mluví. Měl smysl pro humor,
uměl udělat ve třídě vtip, ale v následující
vteřině zjednat klid a vykládat látku. I přes
své obrovské pracovní vytížení držel krok s
novými trendy a používal moderní metody
ve výuce. Děti na něm oceňovaly, že je sice

hodiny si stále, i po těch letech dělal přípravy a
udivilo mě, že podobné si chystal i na tréninky
mládeže. Pracovní emaily či články do novin
často psával a posílal až v nočních hodinách.
Nikdy se nechoval povýšeně, nechyběl snad na
žádném posezení učitelů. Pokud si sám nebyl
něčím jistý, nestyděl se konzultovat s kolegy
a nechal si poradit.
Zásadně hezky mluvil o své manželce Janě.
Při tanečních vystoupeních byla radost se na ně
dívat. Zbožňoval svoji dceru Valinku, jednou
jsem jemu a Janě řekla, že mi budou muset
radit, až budu vychovávat své dítě, protože
bych ho chtěla vychovat tak hezky, jako právě
oni Vali.
Mohla bych ještě pokračovat, ale vy, kteří
jste ho znali, víte a vy ostatní byste mi ani
nevěřili. Pracoval na dvě stě procent a stejně
to málokdo ocenil. Není běžné mít rád svého
šéfa, ale většina z nás ho ráda měla. V jedné
zásadní věci s ním ale nesouhlasím – říkával:
„Nikdo není nenahraditelný“. Ale někdo
nahradit nejde.

Malí fotbalisté sbírají papír

Slovan Chabařovice, to není jen fotbal.
Mládežnická sekce klubu vyhlásila sběr papíru. Do léta ho děti a jejich rodiče nanosili 2 304
kilogramů. Nejvíce, 795 kilogramů, napočítali
Adélce Kratochvílové, pomyslné stříbro slavil
František Koudelka (350 kg), bronz Antonín
Perutka (278 kg). Akce pokračuje, výtěžek
bude věnován na rozvoj mládeže, pan Jiří Vašek za kilogram papíru věnuje 1-2 koruny.

Nábor fotbalového potěru

FK Slovan Chabařovice pravidelně pořádá
nábor dětí od 4 let do minipřípravky. Přijďte se
nezávazně podívat na trénink nebo si ho rovnou vyzkoušet. Na hřišti trénuje minipřípravka
v úterý a ve čtvrtek od 16.30 do 18 hodin.
Vezměte s sebou sportovní obuv (kopačky být
nemusí) a oblečení a lahev s pitím. Pro více
informací kontaktujte trenéry Pavla Nechutu
a Josefa Hnyka, kontakty jsou na klubovém
webu fkslovanchabarovice.cz.

R.I.P., Jirko. Nikdy nezapomeneme.
Klára Šafránková
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Informace z městského úřadu Životní jubilea
Nová povinnost pro majitele kotlů
na tuhá paliva od 1.1.2017

C

itace zákona (§ 41, bod 16, zákona
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší): Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na
pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu
od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění, je povinen zajistit provedení první
kontroly technického stavu a provozu zdroje,
podle § 17 odst. 1 písm. h), zákona 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, nejpozději do 31.
prosince 2016.
V praxi to znamená, že každý, kdo topí
kotlem na tuhá paliva s výkonem nad 10
kW, takovým, který je napojen na otopná
tělesa – radiátory, tj. na teplovodní soustavu,
je povinen do konce letošního roku nechat
zkontrolovat technický stav a provoz kotle
autorizovanou osobou. Jedná se o právnické
i fyzické osoby (tato povinnost platí také pro
majitele rodinných domů).
Od 1.1.2017 již může orgán ochrany ovzduší požadovat po majitelích těchto kotlů předložení dokladu o provedení kontroly technického
stavu. Pokud jej majitel kotle nepředloží, hrozí
fyzické osobě pokuta až do
výše 20 000 Kč (§ 23 bod
1 odst. h) zákona 201/2012
Sb. o ochraně ovzduší, a
podnikající fyzické osobě a
právnické osobě pokuta do
výše 50 000 Kč (§ 25 bod
1, odst. o), zákona 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší.
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a
provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá
osoba proškolená výrobcem
tohoto zdroje, která má
od něj udělené oprávnění
k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž
proškolování těchto odborně způsobilých osob
provádí pod dohledem Hospodářské komory
ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky,
která je začleněnou součástí Hospodářské
komory ČR.
Seznam autorizovaných osob lze najít na
www stránkách http://www.aptt.cz/, případně
na http://www.komora.cz/.

Příměstské tábory 2016

R

ádi bychom touto cestou poděkovali
nejen všem sponzorům, pomocníkům a kolektivům, které se starali o výborné
stravování, ale hlavně všem ÚŽASNÝM A
SKVĚLÝM DĚTEM, které to s námi na všech
třech turnusech vydržely.
Takže děkujeme a už se na vás všechny
těšíme i příští rok………….
Josef Hnyk, za kolektiv Příměstských

táborů

Doplnění

K poděkování se připojuji, jsem rád, že nás
oslovil DDM v Ústí nad Labem s nabídkou
organizace příměstského tábora. Město Chabařovice, vždy podporovalo aktivity podporující
děti a mládež a i tentokrát se rozhodlo přispět
zapůjčením prostor sportovní haly, hřiště MŠ
a ﬁnanční částkou 300,- Kč na dítě na každý
turnus.
Josef Kusebauch

Filip Šifalda

byl bronzový na Mistrovství Evropy

P

o titulu Mistra ČR 2015 následovala
radost v podobě medaile z Mistrovství
Evropy plochodrážních motocyklů o obsahu
motoru 125ccm na klasické ploché dráze, které
se tentokrát konalo v Česku, nedaleko Prahy,
v kolébce motocyklů JAWA - v Divišově. Celkem 24 závodníků z 6 zemí Evropy se utkalo o
cenné trofeje FIM: Anglie, Polsko, Holandsko,

Německo, Francie a Česko.
Výhody domácího prostředí i podpora
fanoušků zaručeně českému týmu pomohly
k vynikajícím výsledkům, které na oválu
odvedly. Startovalo se v šesti závodnících na
startovní čáře, oproti standardním čtyřem! To
přinášelo mnoho dramatických momentů, kdy
si závodníci nedarovali ani centimetr, každý z
nich chtěl zaujmout nejlepší pozici na dráze a
vyhrát! Viděli jsme i několik pádů, ale nikdo
se naštěstí vážně nezranil. Do těchto závodů
bylo nominováno pět Čechů, z toho dva z
Chabařovic: Filip Šifalda vybojoval třetí místo
a titul II. vicemistr Evropy a Milan Dobiáš byl
celkově devátý. Klukům z Chabařovic děkujeme za skvělou reprezentaci. Kdo by chtěl vidět
„kluky v akci“, může se přijít podívat v sobotu
8. 10. 2016 dopoledne, na plochodrážní stadion, kde se pojede MČR 125ccm na malé dráze
a odpoledne mezinárodní závody Flattrack
(Americká plochá dráha). Těšíme se na vás.
Jiřina Šifaldová

Někdy zapomínáme na to, že život jednou
skončí, avšak my nušíme, kdy ten den přijde.
Proto je důležité zůstat vždy dobrým člověkem a
čerpat ze zkušeností, které nám život přinesl. Jiﬆě
s námi souhlasí všichni, kteří svá životní výročí
slaví v mících leden až březen.

Balšánek František
Zmeková Blažena
Schwarzová Jana
Koutenská Jana
Jarolímek František
Grunt Václav
Vrtalová Alena
Skýpalová Marie
Lüftnerová Ludmila
Lokšanová Věra
Lexa Jan
Medřická Věra
Husák Josef
Huspeková Marie
Malcherová Irena
Šutera Alexandr
Mužíková Anna
Matěj Josef
Husáková Jindřiška
Život je dost dlouhý, když víme jak ho prožít,
a proto dříve než se zítřek stane včerejškem, nepřehlédne šance, které vám nabízí dnek. My
Vám všem přejeme, aby th prožitých dnů ve
zdraví bylo jtě co možná nejvíce.

Blahopřání

Významné životní výročí oslavila
v červenci i paní

Věra Hrušková
Celá rodina ji přeje
hodně zdraví a šttí
do daslších l

Chabařovické NOVINY

SPORT

Mistrovství ČR v singlu žen opět v Chabařovicích

T

o byly 3 horké týdny pro chabařovické nohejbalisty. V prvním srpnovém
týdnu se v areálu Stadionu TJ Slovan Chabařovice konal již 7. ročník Mezinárodního
nohejbalového kempu mládeže a žen (účast
38 žáků a 13 žen z ČR a Slovenska) a po 3
týdnech se chabařovičtí nohejbalisté podíleli
na pořádání 15. Mistrovství ČR singlů žen,
což je soutěž dvou jednotlivců proti sobě, na
1 dopad a 2 doteky. Fyzicky velmi náročná
disciplína. A potřetí v Chabařovicích (předtím
v r. 2007 a 2011).

Soutěže se zúčastnilo 17 žen z celé špičky
českého nohejbalu. Mezi nimi i účastnice a
zlaté medailistky z loňského Mistrovství světa
v Rumunsku, včetně vícenásobné mistryně Evropy a světa, obhájkyně titulu v této disciplíně
Lucie Vokáčové.
Za krásného, ale tropického počasí a na
dobře udržovaných kurtech chabařovického
sportovního stánku se odehrála náročná utkání
s vyvrcholením v závěrečném play-off. Málem
došlo k překvapení, když jedna z favoritek
Růžena Řeháková jen těsně vyhrála svoje
čtvrtﬁnále se Zuzanou Tomšovou (TJ Sokol
Břve) a právě Lucie Vokáčová až třetím setem
postoupila do ﬁnále vítězstvím nad Veronikou Malátovou (Útěchov). Další ﬁnalistka
Lenka Cibulková procházela celou soutěží
bez zaváhání, zvláště když Růžena Řeháková
(Vršovice) musela pro zranění semiﬁnálové
utkání vzdát.
Pro zranění R. Řehákové se tedy nehrálo
ani utkání o 3. místo, které bez boje vyhrála
Veronika Malátová. Ve ﬁnálovém utkání mezi
Lucii Vokáčovou a Lenkou Cibulkovou (obě
Slavoj Český Brod) zpočátku velmi dobře
hrála obhájkyně loňského titulu v této soutěži
Lucie Vokáčová, i když první set vyhrála
nejmenším možným rozdílem 10:9. Avšak v
druhém setu se L. Vokáčová zranila. Odehrála
ale utkání až do konce. Druhý set sice ještě
před zraněním vedla výrazným rozdílem, ale
právě zranění kloubu palce stojné levé nohy
bylo limitující a druhý, a následně i rozhodující
třetí set, prohrála. Naopak šťastná vítězka si

odnesla z Chabařovic svůj vůbec první titul v
singlu, když titulů ve dvojicích a trojicích na
MČR i evropských a světových mistrovstvích
má do dnešní doby hodně.
Mistrovství ČR bylo velmi vydařené jak z
hlediska sportovní úrovně, tak i pořadatelsky.
Na bezproblémový chod MČR dohlíželi řídící
soutěže Vlastimil Pabián a Jiří Šmejkal, na
pořadatelství se podíleli členové nohejbalového oddílu A. Kočí, F. Štolfa, P. Prosický, T.
Doubek, R. Sehrigová a K. Pabiánová. Spolehlivě odřídili za tropického vedra rozhodčí
z chabařovického
oddílu J. Sochor, A.
Rypka, J. Tirpák a J.
Herián.
Pořadatelé připravili opět velmi
významný podnik
národní úrovně a
předvedli své již
bohaté zkušenosti s
vrcholnými sportovními akcemi. Akci
podpořil i starosta
města Josef Kusebauch svou účastí
na zahajovacím ceremoniálu MČR.
Ohlasy z řad účastnic i diváků byly vesměs
kladné a dokonce vyústily v přání uspořádat v
příštím roce dvoudenní Mistrovství ČR dvojic
a trojic žen opět v Chabařovicích. Bronzová
Veronika Malátová: „Děkujeme za překrásné
ceny a úžasnou atmosféru, která v Chabařovicích byla“.
Vlastimil Pabián

Nohejbal pomalu končí sezónu,
naopak sezóna volejbalu se teprve
otevírá

D

louhou a těžkou sezónu mají za
sebou chabařovičtí nohejbalisté. V nižších soutěžích muži „C“ tým
skončil ve sdružené
okresní soutěži na
4. místě, naopak „B“
tým uzavřel sezónu
na 3. místě. Horko bylo v celostátní
2. lize mužů. „A“
družstvo vybojovalo
v dlouhodobé části
2. místo ve skupině
„A“, což znamenalo
postup do play-off o
postup do 1. ligy.
V semiﬁnálovém utkání nejdříve jasně
prohráli chabařovičtí nohejbalisté s rezervou
Vsetína 0:5, ale odveta na domácí půdě se již
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povedla a po vítězství 5:3 jede družstvo znovu
na rozhodující 3. zápas do Vsetína. Nemusím
tady vysvětlovat náročnost na tato utkání z
hlediska času a ﬁnancí. Ve Vsetíně se totiž
hraje už ráno od 9:00 hodin, takže cesta den
předem a ubytování v blízkosti Vsetína. Pro
kasu TJ to zatím znamená 20 tisíc navíc. A v
případě vítězství by pokračovala série play-off
ﬁnále 2. ligy a v případě vítězství nad Modřicemi (Brno) v sérii na 2 vítězné zápasy by to
byl přímý postup do 1. ligy, v případě porážky
ještě další série utkání – baráž s předposledním
celkem současné 1. ligy.
I chabařovičtí dorostenci mají za sebou
úspěšný rok. V celostátní BOTAS Dorostenecké lize, nejvyšší dorostenecké soutěži, suverénně vyhráli skupinu A dlouhodobé soutěže,
pak ve čtvrtﬁnálové sérii (opět na 2 vítězství)
přehráli družstvo SK Bělá (Pradubický kraj) a
nyní již v semiﬁnále bojují o postup do ﬁnále
s TJ Sokol Zbečník (Náchodsko). V prvním
utkání na domácí půdě podlehli 1:4, ale byla
to velmi vyrovnaná utkání a pro odvetu není
vše ztraceno. Nicméně po 5. místě v r. 2015
to je významný posun, především s ohledem
na kvalitu soupeřů. Za Chabařovice nastupují
Martin Sehrig, Adam Henzl, Filip Štrejl, Vojta
Kraus, Martin Levinský, Jaroslav Kovařík a
Matěj Mužík.
Volejbalová družstva se již připravují na
svou soutěžní druholigovou sezónu, která
začíná již v sobotu 1. 10., kdy muži „A“ hrají
v domácí hale s Domažlicemi, ženy „A“ jedou
ke svému prvnímu utkání do Prahy, kde se
střetnou s družstvem Bohemians. Svoji soutěž
zahájí také „B“ družstvo mužů v domácí hale
8. 10. s Č. Kamenicí, prvním utkáním Krajského přeboru.
Ke slovu se také hlásí oddíl stolního tenisu.
Po velmi dobré první sezóně družstvo hned
postoupilo do okresního přeboru I. třídy. Podle
samotných hráčů to bude o hodně těžší, ale
chtějí se poprat o co nejlepší umístění. Svoje
domácí zápasy budou hrát vždy ve čtvrtek od

17:15 hodin a v prvním utkání „doma“ mají
6. 10. za soupeře družstvo Brná nad Labem
„B“.
Vlastimil Pabián
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Sloučení ZŠ a MŠ

N

a posledním zasedání zastupitelstva
města byl navržen jako jeden bod
programu sloučení organizací ZŠ a MŠ. Už při
převzetí materiálů k tomuto bodu jsem měl v
hlavě několik otázek, ale hlavně mne zajímalo,
PROČ? Materiály, které k tomuto bodu zastupitelé obdrželi, byly zkopírovány z metodického doporučení k realizaci sloučení. Neobdrželi
jsme žádné zápisy z jednání (tedy jestli vůbec
proběhla) s řediteli těchto organizací, žádnou
ekonomickou rozvahu, žádné argumenty, které
by nás přesvědčily o tom, že sloučení je ku
prospěchu nejen organizací, ale hlavně dětí.
Naštěstí na zasedání dorazila ředitelka MŠ
paní A. Vaněčková, která nám zastupitelům,
ale i hojným divákům, objasnila vše ohledně
chodu organizací. Pokud by plánované sloučení mělo přinést snížení počtu zaměstnanců,
tak by to pro rozpočet města nepřineslo žádnou
úsporu, protože tito zaměstnanci jsou placeni z
rozpočtu kraje. Po velké diskuzi jsme nakonec
tento bod programu neschválili, za což jsem
osobně moc rád. Dle mého názoru by největší
prospěch po sloučení obou škol měl budoucí
ředitel sloučených organizací.
Rád bych také touto cestou poděkoval paní
Aleně Vaněčkové za její profesionální přístup
ke své práci, i za to vše, co pro naši školku
udělala. Je totiž smutné, že vedení města svým
chováním zapříčinilo její odchod.
MOCKRÁT DĚKUJEME, PANÍ ŘEDITELKO, bude nám po Vás smutno.
Josef Hnyk

Jiný pohled na věc

Z

a léta praxe ve školství už jsem si
zvykl, že školství každý „rozumí”,
protože každý do školy chodil. A protože v
Chabařovicích došlo k několika změnám v
oblasti vzdělávání, nezbývá mi než napsat svůj
názor ke zkratkovitým prohlášením.
Paní ředitelka Vaněčková v létě rezignovala
na svoji funkci a podala výpověď! Dodatečná
prohlášení, že to bylo kvůli někomu, nebo
něčemu, „než by ji prý vyhodili” ap., nemají
jaksi smysl. Jednak s tím nikdo nepočítal a
navíc to není ani jednoduché.
Na základě tohoto rozhodnutí musela rada
města jednat. Buď se nabízel konkurz na
novou ředitelku, nebo tu byla možnost spojit
MŠ se ZŠ. Toto řešení, které již na několika
školách v Ústeckém kraji funguje, nabízí
některé výhody:
Výhodou je především sdružení prostředků
na administrativní aparát, který může být kvalitnější. V současné době je na školy kladena
velká administrativní zátěž, která zahlcuje
vedení škol. S hendikepovanými a nadanými
de_tmi se může pracovat již od školky a usnadní se jim přechod do ZŠ např. přes přípravný
ročník a různé aktivity. Eliminuje se tak rivalita
mezi školami s přetahováním dětí. Bohužel

NÁZORY
si dnes někdo myslí, že když je hodně dětí,
zřídíme přípravku, a když je jich málo, tak
ji zrušíme. Přitom se odborníci jednoznačně
přiklánějí k blahodárnému vlivu přípravných
ročníků, kde mohou děti v menším kolektivu
vyrovnat své hendikepy před nástupem do
školy. Sdružením prostředků není bezpodmínečně nutné naplňovat oddělení na plný stav.
Ve škole se jedná o běžnou praxi. Ekonomické
záležitosti zajišťuje jeden ekonom školy.
Správní řízení provádí jeden administrativní
pracovník školy. Stravování zajišťuje jeden
vedoucí školního stravování. Personalistiku
zajišťuje vedení školy. Protože ředitel ZŠ
není kvaliﬁkován pro předškolní vzdělávání,
pedagogický proces v MŠ zajišťuje zástupce
ředitele pro MŠ.
Rada města se ve svém doporučení pro
zastupitelstvo přikláněla ke druhé variantě.
Zastupitelstvo 19. 9. rozhodlo, že MŠ zůstane
samostatným právním subjektem. Na novou
ředitelku byl vyhlášen konkurz.
Josef Kusebauch

KLIMA
….aneb ryba smrdí od hlavy

B

ěhem letních prázdnin jsem měl možnost při pořádání příměstských táborů
komunikovat s větším počtem obyvatel, a to
nejen z Chabařovic, ale i blízkého okolí. S
některými z nich proběhla i vzájemná debata,
při které mne zaujal názor, že atmosféra v
našem městě se jim zdá za posledních pár let
tou nejhorší, jaká zde kdy panovala.
Údajně zde „obchází“ strach, obava, výhružky, zastrašování a psychický nátlak L. A
největším zlem jsou prý mezilidské vztahy .
Občanům vadí, že rozhodování vedení města
neuspokojuje většinu potřeb obyvatel, a i
když jsme si údajně všichni rovni, tak přeci
jen jsou si zde někteří „rovnější“. A tak si
říkám: „PROČ?“ Proč je zde takové klima?
Proč to nefunguje tak jako jinde, kde je snaha
lidi sbližovat a dávat občany tzv. „dohromady“. Vždyť náladu v rodině, organizaci nebo
ve městě vytvářejí ti, kteří jsou za vedení
odpovědni. V rodině jsou to rodiče, kteří se
snaží své děti vychovávat tak, aby tam panovala pohoda, klid a láska. V organizacích by
se zase měli odpovědní vedoucí chovat tak,
aby vytvořili svým podřízeným co nejlepší
pracovní podmínky, vážit si zodpovědných a
pracujících podřízených, protože ti pak pracují, tak jak mají. Bohužel, už zde začíná být
problém v mezilidských vztazích, když někteří
podřízení, kteří raději mluví, nežli konají, jsou
oceňováni „svými“ vedoucími lépe, než ti
„tahouni“. Proto se ani nedivím, že v našem
městě vznikají skupinky, které jsou buď vedení
města sympatické, anebo nepříjemné. No a
zvláštní kategorii tvoří tzv. elita města, zde
jsou ti, kteří se snaží vedení města „radit“, jak
vést město k obrazu svému a zatratit každého,
kdo je opačného názoru. Tak se už nedivím,

Chabařovické NOVINY
proč tu máme takové klima-ryba prostě smrdí
od hlavy…
Josef Hnyk

Náladu mezi sebou
si vytváříme sami

V

ěřte, že nehodlám přispívat svými
řádky k rozšiřování nového fenoménu
v Chabařovických novinách, kterým je politický bulvár. Ani se nepovažuji „za potrefenou
husu“. A tak jen připojuji svůj názor, krátce
ke klimatu ve městě. Děláme si ho sami, a
čím víc se budeme k sobě chovat slušněji a
ohleduplněji, tím ta nálada mezi námi bude
pozitivní. To ale musí chtít všichni. Asi mám
štěstí na lidi, které potkávám, protože díky nim
mám odezvu pozitivní. Samozřejmě přichází i
podněty k vylepšení, beru i věcnou kritiku, ať
už je to při grilování, nebo klábosení u ohně,
či u točeného pivka, na túře, při vyjížďkách
na kole, nebo před školou, městským úřadem, pekárnou, večerkou, na poště. S lidmi si
prostě povídám, konec- konců i po telefonu,
či po mailu.
Pokud se čtenáři budou setkávat s různými povzdechy, bez jakéhokoliv konkrétního
příkladu, bude se vždy jednat jen o emotivní,
subjektivní a účelovou snahu o očernění kohosi, a tak to vnímám i já. Nedá se s tím nijak
pracovat, není kde co uchopit, a co vylepšit,
má jen vzbudit nějaký dojem, a mnohdy se to
i daří, já se však i nadále budu raději věnovat
tématům ryze praktickým. Mimo jiné tím
vodítkem pro mne jsou výstupy z ankety k
rozvojovému plánu města, kde obyvatelé
města uvedli témata a oblasti, které očekávají
od vedení města řešit a vylepšit, a město se
těmto tématům věnuje.
A že žádný učený z nebe nespadl? No to je
jasné, nikdo z nás neví všechno, a nebyl všude,
a tak rádi diskutujeme, věcně, s argumenty,
a dáme na konzultace jak s odborníky, tak
i na selský rozum. Funguje tu prostě úplně
normální demokratická společnost postavená
na dodržování zákonů, pravidel, metodik, postavená na komunikaci, pracovitosti, vzájemné
úctě, toleranci, také na odpovědnosti, slušnosti,
a otevřenosti. Ne vždy však přistupují ke komunikaci všichni stejně, a tak se můžeme těšit
na další populistická, tendenční, a manipulativní vyjádření. V tom případě je třeba nemít
informace jen z jednoho zdroje, to abyste si
nenechali podsouvat něco, co skutečně není
pravda.
Jiří Hladík

MĚSTO CHABAŘOVICE
VÁS ZVE NA TRADIČNÍ
HALLOWEENSKOU
ZÁBAVU 11.11. OD 20:00
V KD ZÁTIŠÍ

Chabařovické NOVINY

FK Slovan Chabařovice

Ch

abařovice po roce opět hrají nejvyšší okresní soutěž. Po nevydařeném
podzimu, kde jsme zaplatili, jak se říká, nováčkovskou daň, přišlo velmi vydařené jaro. Se
ziskem 33 bodů, které by jinak za normálních
okolností stačily k záchraně, se nám v soutěži
nepodařilo setrvat. Proto se letos pokusíme
postoupit zpět do I. B třídy.
A-tým poslední týden v červenci vyrazil
na soustředění do Provodína, kde se trénovalo
dvoufázově. Ráno nás čekal cyklovýlet a odpoledne jsme strávili na místním fotbalovém
hřišti. Ve volném čase se hrál tenis a beach
volejbal. Chtěli bychom poděkovat městu
Chabařovice a SDH Chabařovice za zapůjčení
AVIE pro dopravu kol.
Sezóna se nám rozběhla a máme odehraná 4
kola. Vstup do soutěže se nám vyvedl náramně
a se ziskem 12 bodů vedeme okresní soutěž.
Doufáme, že budeme pokračovat i nadále na
vítězně vlně a našeho cíle, který jsme si před
začátkem soutěže vytyčili, se nám podaří
dosáhnout.
Bohužel výbor FK musí řešit i jiné věci …
Po několika letech město Chabařovice zjistilo,
že smlouva o pronájmu areálu FK s městem
není platná! Proto doufáme, že smlouva zůstane beze změn, nebo pouze s malou úpravou.
Více a nejen o tomto nám poví předseda FK
Reinhold Gehlert:
Jak je to se smlouvou mezi klubem a
městem?
Připravuje se nová smlouva, chceme se
poradit s právníky, město taky. Jednáme. Podle
města stará smlouva neplatí, protože je podepsaná jen jedním členem výboru. A podepsat
by ji měl předseda a člen výboru. Dělala se v
roce 2002, teď jsou již nové směrnice, podle
nichž stačí podpis předsedy nebo pověřeného
člena výboru. Připomínky k nové smlouvě
jsme městu předali, uvidíme, co předloží ke
schválení nám. Ještě nás čeká dlouhá cesta.
Rozpočet na rok 2017 máte jaký?
Už 10 až 12 let nám město dává 260 tisíc
korun na rok, to je všechno. Loni jsme mu
předali podrobný rozpis, co potřebujeme na
hřišti a kabinách udělat, bylo to pomalu za
400 tisíc. A dostali jsme opět 260 tisíc. Nikoho nezajímá, že materiál se za těch deset let
zdražil pomalu na dvojnásobek. Samozřejmě
si sháníme i sponzory, ale jde to ztěžka. Ne
jako před 20 lety, kdy se začalo soukromničit.
Máme také 60 dětí a dostáváme na ně 70 tisíc

NÁzory
korun, z čehož se pokrývají i soustředění. Zdá
se mi to docela málo, vždyť se o ně staráme
celý týden.
Řeší se, zda fotbalový areál dostane správce. Co vy na to?
Někdy je špatně, že se musíme dožadovat,
aby bylo hřiště připravené, posekané. Město
nám musí dát na vědomí, jestli nám přidělí
správce, tím pádem by se zase předělávaly ﬁnance, dotace od radnice. Městu se nelíbí naše
hospodaření, prý je provoz drahý. Pořád se
kritizuje, že dospělí dávají malé příspěvky, ale
nikdo nevidí, co udělají práce zadarmo a jaký
materiál bezplatně seženou. Za posledních pět
let se v areálu udělalo dost. A příspěvky jsme
zvýšili také.
Bude i tréninkové hřiště, na kterém se v
létě pracovalo?
Město si nechá spočítat, kolik by stálo,
pak se rozhodne. Za hlavní hřiště jsme byli
pochváleni od krajského svazu i okolních
klubů. A když je špatné počasí, nechceme si ho
zničit, protože jsme do něj dali hodně peněz.
Tréninkovou plochu potřebujeme i proto, že
máme hodně fotbalistů. Kromě 60 dětí ještě
tři družstva dospělých. A můžou ho využívat i
další organizace jako hasiči nebo škola.
Jak byste si jako předseda klubu představoval spolupráci s městem?
Představoval bych si trochu větší vstřícnost. Je pár věcí, které se dělají ve městě
zbytečně a promrhají se tím peníze, které by
mohly jít na mládežníky.

Proč říkáme jen něco…

K

aždé sdělení má za cíl informovat, a
tak si čtenář či divák díky získaným
informacím udělá obrázek. Jsou lidé, kterým
stačí rozsah podané informace, byť mohou
být tyto informace z různých důvodů neúplné,
ale naštěstí je stále dost těch, kteří se zajímají
o úplnost a o souvislosti. A tak připojuji pár
dalších údajů, které v rozhovoru s předsedou
FK Slovan Chabařovice nezazněly…
Rozpočet na rok 2017 se teprve tvoří.
Město bude podporovat všechny zájmové
skupiny a sportovní kluby na území města
v rozsahu, v jakém mu to umožní příjmová
stránka rozpočtu. Pro rok 2016 vyčlenilo
město pro zájmová uskupení a sportovní kluby
celkem 999 tis. Kč a není možné tento objem
prostředků navyšovat s ohledem na investiční
potřeby města (okna ve škole na Husově nám.,
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zdravotní středisko, rekonstrukce komunikací,
a další…).
V případě FK Slovan činí podpora ze strany
města v roce 2016 ve výši 311 tis. Kč – z toho
140 tis. Kč na energie, správu, údržbu, dále
120 tis. Kč na sportovní činnost, na podporu
mládeže jde 36 tis. Kč, a na tzv. malé projekty
15 tis. Kč. A tvrdit veřejně, že na podporu
mládeže neplyne dostatek ﬁnanční podpory,
nepovažuji za férové.
O ﬁnancování (nejen) fotbalové mládeže
se ostatně mohli přesvědčit všichni, kdo se
účastnili zářijového jednání zastupitelstva
města. K dispozici byly údaje z provedené
kontroly Finančním výborem, který měl k
dispozici jak příjmovou, tak výdajovou stránku
hospodaření FK. Co se hospodaření mládežnického fotbalu za rok 2015 týče, vyplývá z
něj, že je hospodaření mládeže v přebytku v
řádech desítek tisíc korun. Finanční prostředky
samozřejmě zůstaly na odděleném účtu pro
mládež k dispozici pro sezónu 2016.
Databáze členů v roce 2015 uvádí celkem
102 aktivních členů, z toho celkem 55 dětí.
Město poskytlo rovněž v roce 2015 paušální
příspěvek ve výši 15.000,- Kč na podporu
práce s mládeží,
a na 49 dětí byl uplatněn normativní příspěvek ve výši 41.000,- Kč. Dalším příspěvkem bylo 20.000,- Kč v rámci tzv. „malých
projektů“ na soustředění fotbalové mládeže v
Holanech a 12.860,- Kč příspěvek na nákup
hliníkových branek. Celkem město poskytlo na
podporu mládeže v roce 2015 pro FK částku
ve výši 88.860,- Kč.
Pokud nadále přetrvávají pochybnosti o
nedostatečné ﬁnanční podpoře ze strany města, je možné zmínit i ten fakt, že se v rámci
zájmových aktivit pořádají i jiná soustředění,
namátkou třeba organizované ZUŠ ve Starých
Splavech, kde náklady za své děti hradili rodiče v plné výši, bez příspěvku města.
Zpět k mládežnickému fotbalu – tuto
zájmovou činnost svých dětí ﬁnancují v prvé
řadě rodiče (roční poplatek ve výši 2 tis. Kč).
V každém případě ﬁnancování mládežnického
fotbalu dokazuje, že příspěvky od rodičů a
podpora od města je v dostatečné výši.

Naštěstí jsme s panem předsedou Gehlertem v mnohém zajedno – je potřeba více
vstřícnosti a intenzivnější komunikace. FK
Slovan by se tak vyhnul řadě problémů, které
si svým „partyzánským způsobem“ jednání a
komunikace, jako je tomu např. v případě úpravy travnaté plochy v ochranChabařovické noviny, občasník informací o chabařovickém regionu,
ném pásmu vysokého napětí,
periodický tisk územního správního celku.
způsobuje samo. A o dalších
Místo vydání a vydavatel:
všeobjímajících a nekonkrétních
Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183, IČO 556912
výtkách se vyjadřuji již v jiném
Vedoucí redakce: J. Hladík telefon: 731 452 650
komentáři.
Členové: E. Urieová, L. Šištíková, G. Šteflová, J. Caitamlová, J. Szabó
Jiří Hladík
Tiskne: Tiskárna Jiří Bartoš - SLON

