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Ukliďme Česko v Chabařovicích
Celostátní kampaň, Ukliďme Česko, můžeme
několik let v různých podobách potkávat v české
krajině. Letos se objevila také v Chabařovicích.
Na tři desítky dobrovolníků věnovaly úklidu
části města sobotní dopoledne. Akce proběhla
v sobotu 21. dubna 2018.
Ještě za zimních měsíců jsme po dohodě se
starostou města vybrali úklidovou lokalitu,
ulici mezi zahradnictvím a areálem ploché
dráhy. Z procházek jsme odhadovali mnoho
pytlů odpadu, ale skutečnost bohužel předčila
naše očekávání.

Celkem 25 dospělých a osm dětí dokázalo
za necelé dvě hodiny uklidit podél celé vytyčené
cesty, a naplnit tak padesátku pytlů. Z okolí
jsme dokonce vylovili patnáct pneumatik.
Celou dobu jsme se v duchu environmentální
výchovy snažili posbíraný odpad třídit, takže
na konci jsme měli třicítku pytlů s plastovým
odpadem a podobné množství s odpadem
směsným. A navíc tři plné pytle skla. Celkem
odhadujeme množství odpadu na téměř
dvě tuny. Na 1500 metrech pořádný úlovek!
Mezi nejzdařilejší úlovky patří palubní deska
z osobního auta, dvě televize, panenky,

dva patníky a sklenice zavařeniny.
Závěrem děkujeme za pomoc a čas panu
starostovi,
Mgr.
Josefu
Kusebauchovi,
pracovníkům města a všem, kteří Chabařovice
udržují čisté. Snad i tato plocha vydrží co
nejdéle bez odpadků!
Jan Musil & dobrovolníci

Činnost jednotky sboru dobrovolných
hasičů v Chabařovicích
Výjezdová skupina našeho sboru čítá dvacet
tři dobrovolných hasičů. Naším úkolem je
pomoci nejen u požárů, ale vypomáháme
i u technických likvidací nebo u likvidací
včelích rojů. Výjezdová jednotka se od ledna
do června zúčastnila již 12 mimořádných
událostí. Jednou z největších událostí byl
požár rodinného domu v Předlicích, kde
mimo jiné šlo hlavně o záchranu lidských
životů. Mezi zachráněné patřili dospělí,
ale i malé děti. Další akcí, které jsme se
zúčastnili, byl požár na chemické skládce
ve Všebořicích. Mezi naše další činnosti
patří i odklízení spadaných stromů a již výše
uvedené likvidace včelích rojů. V letošním
roce jsme provedli dva zásahy, jeden byl
zahájen o chabařovické pouti, která se
konala ve dnech 19. – 20. 5. 2018 a druhý
v Roudníkách.
Naším dalším úkolem je pomoci při mnohem
příjemnějších akcích, jako je dětský
karneval, hasičský ples, dětský den a letos
jsme prvně vypomáhali na akci maraton

„Milada Tour“, kde naše jednotka v parném
počasí osvěžovala běžce. Dále asistujeme
a dohlížíme na pořádek při závodech
na ploché dráze a o tradiční chabařovické
pouti. K dispozici jsme také našim malým
hasičům při soutěžích, kde fungujeme jako
technická četa.
Velice zajímavý a velmi poučný den byl
pro nás 16. květen, kdy na nádraží mezi
Chabařovicemi a Přestanovem proběhl
nácvik teroristického útoku, pod názvem
„Rallye ostrov“. Jednalo se o mezinárodní
metodické cvičení složek IZS. Na tomto
cvičení jsme si v reálu vyzkoušeli nácvik
při záchraně lidských životů ve vybuchlém
vlaku.
Vrcholem první poloviny tohoto roku byla
účast našeho sboru na akci „Hasičská
fontána Praha 2018“. Naše jednotka
byla jedinou jednotkou dobrovolných
hasičů, která byla vybrána, aby se této
velmi unikátní akce, která se konala

2. 6. 2018, zúčastnila. Akce se zúčastnilo
přes tisíc dobrovolných hasičů. Naše četa
s sebou měla k dispozici všechny nástroje
a pomůcky, které normálně používá ke své
práci. Jednak byly použity hadice, proudnice,
ale i čerpadla. Těsně před zahájením,
které proběhlo ve 22:00, došlo ke kontrole
všech hadic, kterých se navezlo okolo 42
kilometrů. Stříkání proběhlo za dirigence,
a to na symfonickou skladbu Bedřicha
Smetany, Vltava, dále zazněla státní hymna
Má vlast a také zazněly Slovanské tance. Pro
nás všechny to byl mimořádný zážitek!
Jsem potěšen, že jsme nedílnou součástí
našeho města. Vždy rádi pomůžeme všem
občanům Chabařovic, nejen při živelných
pohromách, ale i u zábavných akcí. Na závěr
bych chtěl poděkovat celému našemu sboru
za skvělou spolupráci.
Rudolf Beneda
velitel výjezdové jednotky

Chabařovičtí hasiči byli u toho
Jako jediní z okresu Ústí nad Labem se
zúčastnili a účinkovali na hasičské fontáně
2018.

miliony litrů vody. Použili k tomu ty nástroje,
které běžně používají k práci, od čerpadel
po proudnice a vysokozdvižné plošiny.

V sobotu 2. června ve 22 hodin se čeští
hasiči pokusili vytvořit největší fontánu
na světě na motivy symfonické básně
Vltava z cyklu Má vlast. A to v Praze mezi
Jiráskovým a Palackého mostem. Přes 200
družstev z celé republiky tak oslavilo 100 let
od vzniku samostatného Československa.

Akci
plánovali
společně
dobrovolní
a profesionální hasiči téměř rok. Navečer
ještě hasiči kontrolovali čerpadla a hadice.
Těch se na nábřeží navezlo dvaačtyřicet
kilometrů.

Přes tisíc hasičů během dvaceti minut
z Vltavy odčerpalo a zase do ní vrátilo tři
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Skrz vodu, kterou stříkali do výšky 80
metrů a prosvětlovali ji barevnými světly,
na sebe hasiči neviděli. Řídili je proto jejich
kolegové. Těm scénář určovala speciální

aplikace vyvinutá Českou televizí.
Po Vltavě Bedřicha Smetany zazněl také
Slovanský tanec č. 15 od Antonína Dvořáka.
Akce se zúčastnili kluci z výjezdové jednotky,
jmenovitě: Antonín Hrdlička, Jaroslav Krejčí,
František Krejčí, Libor Kozler, Lukáš Žák.
Rudolf Beneda
velitel výjezdové jednotky

Chabařovická školka
na hradě Střekov
Hurá, hurá, tam a zpět, vyjeli jsme na výlet.
Malí vědí stěží, kde hrad Střekov leží,
ale my jsme předškoláci, nedá nám to velkou práci.
Pan Hlavenka pěkně klusem svezl nás tam autobusem.
Na hradě byl vzdoušek príma, nechytla nás žádná rýma.
Divadlo nám zahráli, všichni jsme se zasmáli.
Kašpárek popleta byl, přesto nás však poučil.
Bajaja ač nechodil do školy, splnil všechny úkoly.
Na koni rajtoval skvěle, drakovi usekl hlavy směle.
Dostal za to odměnu – princeznu krásnou za ženu.
Všechno dobře dopadlo, až nám z toho vyhládlo.
Na lavičce malinký, snědli jsme si svačinky
a ohryzky z jablíčka nakrmili koníčka.
Mnoho jsme si vyzkoušeli – jak se kdysi oblékali,
mouku mleli, v neckách prali, jak a čím dřív bojovali.
V Rytířském sále na chvíli před vedrem jsme se zchladili.
Koho závrať nepostihla, mrknul z výšky na stavidla
a nakonec v hradní bráně poslali jsme pusu mámě!
Daniela Šímová

Malé ohlédnutí za školním rokem
Školní rok je zase pryč, rozloučili jsme se se
slzou v oku s některými páťáky a deváťáky.
Budou nám tu chybět.

V květnu jsme oslavili 90. výročí založení
školy, někteří z vás nás přišli navštívit
a zavzpomínat na „staré časy“.

V letošním roce jsme založili školní parlament.
Mohli jste pozorovat jeho začátky, třeba
na „čarodějnicích“, které zorganizovali právě
členové školního parlamentu. Pomáhali nám
při všech akcích pořádaných školou a učili se
vyjednávat mezi sebou, s učiteli i s vedením
školy. V prvním roce si vedli dobře a udělali
spoustu práce, doufám, že se stejným
nasazením budou pokračovat i v tom příštím.

Na začátku června jsme měli možnost zažít
pěkný kulturní zážitek. Téměř všichni žáci
měli možnost poznat našeho předního
houslistu Jaroslava Svěceného. Děkuji všem
občanům, kteří přišli na večerní představení
a podpořili naši školní akci.
O kulturu se žákům prvního stupně postarali
i mladí hudebníci a tanečníci ze ZUŠ

Chabařovice, kterým tímto děkujeme.
V letošním roce jsme si vyzkoušeli, jaké to je,
zapojit se více do kulturního dění ve městě.
Nasbírali jsme zkušenosti, našli kritická
místa a už si plánujeme aktivity na další
školní rok.
Těším se s celým pedagogickým sborem
na naši další spolupráci.
						
Dagmar Brožová
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Zahradní slavnost
Sluníčko se na nás smálo, bylo léto – pěkně hřálo,
a my na školní zahrádce chystali veliké ovace
pro rodiče a jejich malé dětičky, co ještě nejdou do základní školičky.
A tak si děti vyzkoušely, jaké to je prohrabat písek celý,
aby našly poklad proklatý, schovaný samotnými piráty,
roztočily mlýnky, ulovily rybičky, navlékaly housenku, shodily piksličky,
řídily Volhu na dopravním hřišti, skákaly v pytlích, jak stepní svišti,
na nafukovacím hradě řádily, ve vodě mincí točily,
potravinářskými barvami čarovaly, až vytvořily obraz celý.
Naše děti – to jsou totiž mistři, kam se hrabou všichni impresionisti.
A nakonec veselého rejdění, za to usilovné snažení
si děti domů odnesly malé dárky pro štěstí.
Na rozloučenou jim k tomu hrály písničky pro děti, aby se smály.
A kdo se bál, že ho přepadne hlad, mohl si ovocný špíz na cestu dát.
Poděkování za zdařilou akci patří všem, kteří se, ať velkou či malou měrou
na její přípravě podíleli.
Daniela Šímová

MP Chabařovice s PČR pachatele
zadrželi na místě
Ve čtvrtek 2. srpna ráno došlo na Miladě
na odstavné ploše Důl. 5 květen k poškození
majetku PKÚ s. p. Hlídka po telefonickém
oznámení ihned vyrazila na místo,
kde pachatele zadržela v součinnosti
s policií ČR Chlumec na místě. Celá věc
je zadokumentována a bude předána
ke správnímu orgánu.
Josef Šittner

Zamyšlení k jezeru Milada
Blíží se komunální volby, a proto bych
chtěl zmínit problém jezera Milada.
Na město a současně svazek obcí je
státem vyvíjen tlak takovým směrem,
aby si města převzala pozemky ve svých
katastrech. Tím by se přenesla povinnost
udržovat a částečně i nést zodpovědnost
za toto dílo. Za předchozích samospráv se
předpokládalo, že po dokončení bude jezero
sloužit k rekreaci. Byl vypracován projekt,
kde se plánovalo vybudování kempů,
rekreačních chat a dalších objektů, které
by přinesly do města finanční prostředky.
Jaká je současná realita? Městům jsou
nabízeny pozemky k údržbě, což může činit
až 7 miliónů korun ročně na celé
jezero, avšak příjem do města
žádný! Stát nabídne pozemky a vy
se starejte! A jelikož zde máme
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chráněné ložiskové území (CHLÚ) - nesmí
se v okolí jezera nic budovat. Protože,
co kdybychom někdy zase potřebovali
těžit? Tak sáhneme k ložisku a vykoupíme
pozemky města a město zlikvidujeme.
Jak logická filozofie, že? Ale zapomíná se
na skutečnost, že nejdříve by se ke změně
muselo vyjádřit Zastupitelstvo města. Po té
by stát musel vykoupit nespočet pozemků,
případně ti, kdo by chtěli těžit, což je práce
na padesát let.
Podívejme se na nynější problémy
s vykupováním pozemků. A také – kdo by
chtěl znovu odebírat uhlí? To by muselo mít
cenu zlata. Nyní se jedná o malý ústup státu
v podobě povolení výstavby „snad“ nových
Vyklic. To by mohl být další problém, pokud
by zde bylo trvalé osídlení na vymezeném

prostoru. V okolí by však stále zůstalo CHLÚ.
Kdo by asi chtěl v takto omezeném prostoru
trvale žít? A co dál? V prostoru jezera se
začínají konat hlučné koncerty, na které
si už nyní občané Chabařovic a Roudníků
stěžují.
Závěrem bych si dovolil jedno doporučení.
Trvat na odstranění chráněného ložiskového
území, nepřijímat žádné jiné kompromisy.
K rekreačnímu areálu patří rekreační
objekty – kempy, chaty, zábavné areály, ze
kterých bude město v případě realizace,
jednou finančně profitovat.
Jiří Záhořík

Dotazy na město
Jak je to s možnostmi třídění
odpadu
Pěkné odpoledne pane starosto, mám k Vám
dotaz ohledně možnosti třídění odpadu.
Dříve byly u točny kontejnery na sklo.
Už delší dobu nevíme, kam sklo dávat
a připadá mi hloupé házet ho do běžného
odpadu. Podobné problémy máme i s jinými
druhy odpadů. Přece není možné třídit jen
papír a plast. Jsou v Chabařovicích vůbec
nějaké kontejnery na sklo? Poblíž domu
žádné nevidím.
tazazelka
Vážená paní tazatelko, jedním z důvodů,
proč jsme zavedli duonádoby, byl nepořádek
u kontejnerových stanovišť. Především
na točně, kde k nim vyhodil kdokoliv
cokoliv, kdo jel okolo. Odpad se samozřejmě
vyskytoval i u osamoceného kontejneru
na sklo. Prostě tam lidé vyhazovali různý
odpad. Kontejnery na sklo samozřejmě

nebyly zrušeny. K vám nejbližší je před
školou, jinak jsou u paneláků, u DPSky,
u mlýna a u Zátiší (také za rohem). Dále
v tržnici vedle MÚ jsou kontejnery na textil,
obuv a kovové nádoby od nápojů.
Josef Kusebauch

Jak je to s rozezněním sirény
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak je to
možné, že už po několikáté se rozezněla
obecní siréna, vyhlašující poplach, či
jiné nebezpečí mimo stanovenou dobu
zkoušky. Naposledy to bylo asi před 2
týdny ve 4.20 ráno, ve všední den, přijde
vám tohle normální vyhlašovat falešné
poplachy, a takto strašit lidi? Já po vás
žádám vysvětlení a zjednání nápravy,
aby se tohle do budoucna neopakovalo,
protože vyhlašování poplachu bezdůvodně
je neetické vůči obyvatelstvu, a za druhé,

na tohle pamatuje i zákon, vyhlašování
planého poplachu je trestné.
S pozdravem tazatel
Vážený pane tazateli, věřte mi, že požární
sirény nevyvolávají poplach pro nic za nic
a že jejich účelem není budit všechny občany
ze spánku. Není to nikdy bezdůvodné, je
období velkého sucha a požárů a jsou tím
svoláváni zasahující členové hasičské
jednotky, kteří zachraňují životy a majetek
nás všech. Nejde o falešné poplachy
a strašení lidí. Bohužel Vám ani nezajistím,
že se to nebude opakovat, to v mých silách
opravdu není. Naopak plánovaná zkouška
sirén probíhá každou první středu v měsíci
ve 12 hodin a to po celé ČR.
Vítězslav Vlček

Zápis žáků do „ZUŠky“
na nový školní rok
V posledním červnovém týdnu se konal
zápis žáků do naší základní umělecké školy
na další školní rok. Letos si při té příležitosti
děti netradičně mohly vyzkoušet různé
nástroje, zahrát si s učiteli a prohlédnout
si prostory školy včetně míst, která jsou
dětem jinak nedostupná, jako je například

sklad tanečních kostýmů. Některým dětem
jsme „nasadili brouka“ do hlavy, jakýže
nástroj si vybrat k učení. Po vyzkoušení si
klávesových nástrojů, bicích a smyčcových
nástrojů, například violoncella, saxofonu či
trubky, mají děti přes prázdniny čas určit si
svého favorita.
Jako každý rok zápis pokračuje od 28. srpna.
Zájemci se mohou přihlásit na hudební,
taneční i výtvarný obor. Výtvarný obor
od září nově povede, v Chabařovicích
i na odloučených pracovištích v Chlumci
a Libouchci, „staronový“ učitel Mgr. Igor
Shikula. Výtvarný obor se rozšíří o grafické
techniky. Pro tento typ výuky škola nakoupí
několik IPadů, které jsou k výuce nutné.
Studium na naší škole není určeno jen
dětem, ale rádi uvítáme i dospělé umělce.
Pro ty, po roční odmlce, otevřeme třídu
keramiky. Žáci mají keramiku v rámci
výuky dle platného školního vzdělávacího
programu. Těšíme se na nové žáky i jejich
rodiče.
Školní rok jsme opět zakončili řadou
koncertů a výstav absolventů. Taneční
vystoupení tentokrát zaplnilo Národní dům
v Ústí nad Labem, a to dva večery za sebou.

Atmosféra byla úžasná, na dětech byl vidět
veliký pokrok a radost z velkého potlesku.
Pro školy jsme připravili výchovné koncerty.
Na podzim škola chystá velký koncert
ke 100. výroční republiky, dále se budeme
podílet na Vánočním jarmarku, a spolu se
Základní školou Chabařovice vymýšlíme
společné projekty. Děti se mají určitě na co
těšit.
Táňa Dědovská
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Přehled účasti na jednání
v tomto funkčním období
Rada města
rok 2015
22 schůzí RM

rok 2016
23 schůzí RM

rok 2017
22 schůzí RM

rok 2018
12 schůzí RM

Mgr. Josef Kusebauch

100,00%

100,00%

95,45%

100,00%

Petr Kříž

86,36%

91,30%

81,81%

75,00%

Ing. Václav Čermák

77,27%

78,26%

86,36%

83,33%

Mgr. Jiří Hladík

95,45%

95,65%

100,00%

100,00%

Mgr. Elena Urieová

95,45%

91,30%

53,85 % (1.pol.)

83,33%

Jiří Záhořík

v roce 2015 a 2016 ještě bez účasti v RM

100,00%

Zastupitelstvo města
rok 2015
6 zasedání ZM

rok 2016
6 zasedání ZM

rok 2017
6 zasedání ZM

rok 2018
3 zasedání ZM

Mgr. Pavel Caitaml

100,00%

83,33%

100,00%

100,00%

Ing. Václav Čermák

100,00%

66,66%

100,00%

33,33%

83,33%

100,00%

Mgr. Josef Förster

v roce 2015 a 2016 ještě bez účasti v ZM

Mgr. Jiří Hladík

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Josef Hnyk

100,00%

100,00%

100,00%

66,66%

Petr Kříž

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Mgr. Josef Kusebauch

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

ještě bez účasti v ZM

83,33%

66,66%

66,66%

Andrea Petrželková

100,00%

83,33%

66,66%

66,66%

Mgr., Bc. Tomáš Rieger

100,00%

83,33%

66,66%

66,66%

Bc. Jaroslav Šams, DiS.

100,00%

100,00%

50,00%

66,66%

Šárka Šamsová

100,00%

100,00%

83,33%

100,00%

Ladislav Šifalda

83,33%

100,00%

100,00%

66,66%

Mgr. Elena Urieová

100,00%

83,33%

66,66%

již bez mandátu ZM

Verner Libor

100,00%

83,33%

100,00%

100,00%

Záhořík Jiří

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Vlastimil Pabián
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Proběhlo představení připravených
projektů
Pobytový park na točně

Rekonstrukce náměstí

Rekonstrukce mlýna

V loňském roce byl zrekonstruován park
T. G. Masaryka a následně jsme se začali
zamýšlet, jak využít rozlehlou plochu nad
ním. Protože z dotazníků rozvojového
programu vzešla priorita rozšiřování
parků a zeleně, diskutovali jsme se
zahradním architektem Ing. Jiřím Bartošem
ze zahradního centra Jiná zahrada
v Chabařovicích. Z diskuzí vzešel nápad
vytvořit na ploše u točny pobytový park,
který by byl oddělený od okolí nízkým
oplocením a v němž byly umístěny vhodné
vodní prvky, zastíněná místa a volné
plochy. Místo by mělo sloužit k oddychové
rekreaci občanů, vhodné bude pro pobyty
rodičů s malými dětmi.

Dalším důležitým projektem, který byl
předveden, je rekonstrukce náměstí. Vychází
z dopravní studie, která byla vytvořena
před několika lety hlavně z důvodu zvýšení
bezpečnosti v dopravě. Výsledkem by měla
být realizace bezpečnostních prvků: zúžených
přechodů, ostrůvků, zálivů pro autobusy,
skleněných zastávek, zúžené hlavní komunikace,
parkovacích stání. Po konzultaci s památkáři
by se měla zvýšit i estetická hodnota náměstí.
Část chodníků a parkovacích stání by měla být
provedena v kamenné dlažbě.

Starý mlýn v dolní části Chabařovic je ostudou
města. Jedná se o ruinu, která hyzdí centrum
a jejíž celková rekonstrukce by byla pro
město astronomicky obrovská. Po dlouhých
peripetiích s památkáři se podařilo získat
souhlas s částečnou demolicí a následnou
rekonstrukcí. Na základě kladného rozhodnutí
město objekt koupilo za 1 150 000 Kč a chystá se
jej rekonstruovat.

Na konferenci byla předvedena studie
v pěti variantách, které byly velice zajímavé.
Zde šlo jen o seznámení, v další fázi bude
svoláno opět veřejné projednání, kde
budou řešeny připomínky občanů a budou
hodnoceny výhody a nevýhody variant, aby
se směřovalo k jednomu provedení, které
bude následně připravováno k realizaci.

Bylo velice dobré, že jsme byli připraveni,
protože musíme spolupracovat se Správou
a údržbou silnic (dále SUS), která bude
rekonstruovat povrch komunikace a nově se
ještě k rekonstrukci kanalizace a vodovodu
přihlásila Severočeská vodárenská společnost
(dále SVS). Se SUS a SVS práci koordinujeme už
při projektování a dohodli jsme se, že bychom
realizaci mohli spustit v roce 2020, aby si
všechny subjekty mohly připravit financování.
Město Chabařovice bude na svoji část
připravovat žádost o dotaci z fondu dopravní
infrastuktury. Projekt rekonstrukce náměstí je
k nahlédnutí vystaven na MÚ Chabařovice.

Pan architekt Pospíšil nejdříve nastínil širší
souvislosti sídelního útvaru Chabařovice
a jeho umístění v krajině, následně už se
věnoval představení architektonické studie
rekonstrukce Mlýna a jeho využití ve městě.
Již v červnu byl mlýn zaregistrován jako
Brownfield a byla podána předběžná žádost
o dotaci, kde lze získat až 85 % nákladů,
včetně demolice i nákupu nemovitosti.
O dalším průběhu prací na Mlýně vás budeme
informovat. Studie rekonstrukce Mlýna je
k nahlédnutí vystavena na MÚ Chabařovice.

Josef Kusebauch
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Výběr ze schválených usnesení RM a ZM
Stručně
ze
schválených
usnesení
Zastupitelstva města Chabařovice. ZM
ve druhém čtvrtletí roku 2018 (duben a červen
2018) mj. projednalo:
- schválilo návrh 2. rozpočtového opatření
města Chabařovice v roce 2018
- schválilo bez výhrad hospodaření
příspěvkových organizací za rok 2017 a použití
hospodářského výsledku
- schválilo koupi objektu čp. 2, Husovo nám.,
Chabařovice (Starý Mlýn)
- schválilo předloženou Dohodu o vytvoření
společného školského obvodu základní školy
mezi městem Chabařovice a obcí Přestanov
- schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2018, kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní školy
- rozhodlo o schválení /neschválení zařazení
pozemků do nového územního plánu
Chabařovice
- schválilo Závěrečný účet města Chabařovice
za rok 2017 - celoroční hospodaření města
Chabařovice za rok 2017 včetně přezkumu
hospodaření

- stanovilo počet členů Zastupitelstva města
Chabařovice pro volební období 2018-2022
v počtu 15 členů

Stručně ze schválených usnesení Rady města
Chabařovice. RM ve druhém čtvrtletí roku
2018 (4 – 6/2018) mj. projednala:

- vzalo na vědomí informaci o ekonomických
výsledcích 25. Chabařovické pouti

- schválila žádost paní S. B., Chabařovice,
o finanční příspěvek na zakoupení vozidla,
z položky sociální péče (sociální pomoc
osobám v hmotné nouzi) bylo vyplaceno 19
tisíc Kč

- vzalo na vědomí jmenování nové ředitelky
ZUŠ Bc. Táni Dědovské od 1.8.2018
- vzalo na vědomí průběžnou informaci
o stavbě zdravotního střediska čp. 1, Husovo
nám., Chabařovice
- zmocnilo starostu města jednáním ve věci
záměru vytvoření „Nových Vyklic“
- zmocnilo RM připravit podmínky pro převzetí
správy domů a bytů od společnosti RK SEDAB,
s. r. o. přímo pod město Chabařovice k datu
1.1.2019
- schválilo vyhodnocení „Programu rozvoje
města Chabařovice 2017 – 2022“ se zařazením
cíle „Rekonstrukce mlýna na víceúčelový
areál pro podnikatele, kulturu a oddych“

- schválila účetní závěrku příspěvkových
organizací města Chabařovice za rok 2017
- schválila vybraného vítězného uchazeče
k realizaci zakázky z poptávkového řízení
na dodání „Služebního automobilu pro
Městskou policii Chabařovice“
- schválila záměr realizace výstavby lanovky
na dětském hřišti „U Křížku“ Chabařovice
- schválila vyhlášení zjišťovacího řízení
na „Vybavení nábytkem 2 ordinací a 2 čekáren
praktického a dětského lékaře a denní
místnosti v objektu ZS Husovo náměstí 1,
Chabařovice“
Vítězslav Vlček
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Držíme cestu, kterou si občané města
sami v dotaznících vytyčili
V uplynulých číslech jsem již informoval
čtenáře novin o zpracování Programu rozvoje
města (PRM) do roku 2022 s ročním vyhodnocením a aktualizací, na jehož vzniku se řada
z vás podílela vyplněním dotazníků. A jelikož
se jedná o strategický dokument, který je
schválen v orgánech města, a představuje
jasné priority, které si lidé v tomto městě přejí
řešit, bylo provedeno vyhodnocení a výsledky
byly předloženy zastupitelstvu, které tento
materiál schválilo a souhlasilo se zapracováním nového strategického cíle, souvisejícího
s připravovanou rekonstrukcí mlýna, viz další
podrobnosti níže. Ve zjednodušené struktuře
si tak připomeňte jednotlivé priority vč. jejich
cílů, spolu s aktuálními komentáři jejich
dosažení či průběhu naplnění. Jinými slovy
„skládáme vám účty“:

Ad cíl 2 :Majetek města a jeho řádná správa

Město a jeho fungování

Rekonstrukce PORS a starého zdravotního
střediska na byty:

Ad cíl 1: Chabařovice jako klidné, bezpečné
a přátelské město pro své občany a návštěvníky
Zajištění bezpečnosti MP a PČR:
pořízení nového služebního vozu vhodného
pro
převoz
vybavený
defibrilátorem
a záchranný set pro tonoucí, staré auto bude
využíváno na odchyt psů
došlo k přesunu služebny do nové služebny
pořízení
specializovaného
softwaru
na správu činnosti MP (snížení administrativy, získaný čas pro občany, je lepší
přehled a údaje o přestupcích, nové postupy,
účinnější postihování)
bližší spolupráce s PČR Chlumec při akcích
aktivní práce městské policie – pokles
přestupků, zklidnění dopravy
nadále problém - nízký počet strážníků
a fluktuace
Zavedení kamerového systému:
zahájen
proces
dokumentace

přípravy

Rekonstrukce a opravy školních budov a hřišť:
výstavba nového víceúčelového školního
hřiště
Došlo k výměně oken celé budovy školy
Husovo nám. 17
Zavedení projekční techniky do každé třídy ZŠ
Probíhá příprava k likvidaci odpadních vody
školních budov
Probíhá příprava sanace budovy Husovo
nám. 17
Probíhá příprava datového a telefonního
zasíťování školních budov

je dokončena PD a stavební povolení, čekáme
na vhodný dotační titul
u původního zdravotního střediska probíhá
odhad ceny, zvažuje se prodej na bydlení
Rekonstrukce části PORS
středisko a knihovnu:

na

rekonstrukce zdravotního střediska je před
dokončením
v případě knihovny čekáme na vhodný
dotační titul
došlo k odkoupení objektu mlýna, je
vytvořena studie, je vydáno závazné
stanovisko možnosti částeční demolice,
připravuje získání dotace na demolici a rekonstrukci ---- sledováno v novém samostatném
cíli: Rekonstrukce mlýna na víceúčelový areál
pro podnikatele, kulturu a oddychu
Rekonstrukce sportovních areálů:

je
zahájena
architektonická
sportovního areálu u koupaliště

Zkvalitnění služeb státní správy, samosprávy
a školství:

v přípravě koncepce rozvoje sportu

platební terminál pro platby kartou na MěÚ
vytvoření zázemí pro čekající občany
prostřednictvím

proběhly dva konkurzy na ředitele ZŠ a ZUŠ
zavedení péče o nadané žáky
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vytvoření podmínky pro netradiční
svatební obřady

studie

rekonstrukce víceúčelového (bezúdržbového)
hřiště v Roudníkách
Péče o bytový fond:
probíhají nutné opravy
dochází k převodu správy domovního
a bytového fondu města od společnosti
SEDAB na město
rekonstrukce zázemí pro technické služby
provedeno v areálu Teplická

centrum

Pořádání a podpora tradičních kulturních akcí:
tradiční akce probíhají (pouť, čarodějnice,
lampionový průvod, různé kulturní akce/
koncerty apod., velikonoční a vánoční
jarmark, rozsvícení vánočního stromu, Moto
Chaba, zahájení a ukončení sezóny na Miladě)
Pořádání kulturních akcí v KD Zátiší:
školní akademie, besídky MŠ, koncerty
ZUŠ, plesy v KD, taneční kurzy v KD, setkání
zájmových skupin a občanů při různých
výročích a oslavách, svatby
Podpora zážitkových lokalit a aktivit:
vybudování workoutového hřiště u křížku
vybudování dětského hřiště v areálu FK
a v motoareálu
doplnění herních prvků na stávajících hřištích
spolupráce
revírem

se

soukromým

rybářským

ve spolupráci s ČRS vytvoření nového
rybářského revíru
možnost využití motoareálu
podpora běžeckých a cyklozávodů kolem
jezera Milada
podpora amatérského běhu a cyklistiky
kolem jezera Milada
příprava uzavření tzv. technologické cesty
(využití pro in-line, cyklistiku, pěší)
Ad cíl 4: Budování identity města
Vytvoření moderního loga:
logo vytvořeno, implementováno na webové
stránky a propagační materiály

probíhají nutné opravy
projektové

vyšší
informovanost
webových stránek města

zdravotní

Ad cíl 3: Kulturní a společenské
s regionálním přesahem

Vytvoření jednoduchých
webových stránek:

a

přehledných

stránky vytvořeny
Vytváření „corporate identity“ vč. informačního periodika:
je v přípravě
částečná implementace v radničním
zpravodaji „Chabařovické noviny“
Chabařovické noviny v novém grafickém
zpracování

Životní prostředí a kvalita života
Ad cíl 1: Využití a rozvoj klidových a rekreačních
částí Chabařovic

Zkvalitnění zázemí a prostor koupaliště:

hodinách
možnost odběru větví

postupná obměna herních prvků
přesunutí údržby zeleně nájemci (častější
sekání)
nový nájemce restaurace

Opatření k omezování černých skládek:

postupná obměna zeleně (stromy)
Vytváření prostor pro individuální rekreaci
(zahrádky):
vytvořena studie rekreační lokality u křížku
Využívání potenciálu jezera Milada:

spolupráce s PKÚ pro amatérské sportování –
běh, inline, kolo
úprava cest, instalace přístřešků a laviček
provedena instalace informačního značení
Ad cíl 2: Péče o prostředí obce a veřejnou zeleň
Rekonstrukce parků, alejí a zelených ploch:
zrekonstruován park u Masaryka
probíhá příprava rekonstrukce
na Běhání a na točně

parku

rekonstrukce školních zahrad a dvorů
podána žádost o dotaci na rekonstrukci
školní zahrady Masarykova 559

rozmísťování fotopastí

markantní snížení prašnosti ve městě,
potvrzeno (závěrečné vyhodnocení akce)
Informovanost občanů o možnostech čerpání
dotací v oblasti vytápění:
občané byli informováni prostřednictvím www stránek města a zpravodaje
(Chabařovické noviny)
Ad cíl 4: Sportovní, zájmové a volnočasové
aktivity mládeže
Normativní podpora financování sportovní
činnosti mládeže:
probíhá
Finanční podpora sportovních a zájmových
klubů:
probíhá dle možností rozpočtu města

Podpora zemědělské činnosti:
pronájem městských pozemků k zemědělské
činnosti
produkce travní hmoty pro zemědělce
podpora myslivosti, včelařství, rybářství
s

ohledem

Ad cíl 3: Životní prostředí a řešení a ekologie
Důsledné třídění odpadů (papír, plast, sklo,
bio, komunál) a snížení produkce komunálního
odpadu:
splněno, dosaženo snížení komunálního
odpadu
Poskytnutí kompostéru a možnosti štěpkování
dřeva občanům:
získání dotace na 300 kompostérů a štěpkovač
Provoz sběrného dvora:
dostatečných

možnost uložení sutě na sběrném dvoře

probíhá čištění čistícím strojem 2 x týdně

spolupráce DSO jezero Milada

v

probíhají svozy nadměrného a nebezpečného odpadu

Snižování prašnosti ve městě čistící technikou:

spoluorganizování sportovních akcí

provozován

probíhá dle akutní potřeby
podněty na povodí a správce toků

nový přístřešek pro venkovní posezení

tvorba územního plánu
na zemědělské využití

Udržování toků ve správě města:

otevíracích

Rekonstrukce sportovních areálů:
je sledováno v cíli 2 „Majetek města a jeho
řádná správa“

Dostupnost infrastruktury
a veřejných i soukromých
služeb
Ad cíl 1: Dopravní infrastruktura vč. veřejného
osvětlení a veřejná doprava ve městě
Rekonstrukce
a
opravy
komunikací
v návaznosti na rekonstrukce inženýrských
sítí:
probíhá průběžně
koordinace se správci sítí a správcem
komunikace SUS
Rekonstrukce a opravy komunikací:
proběhla rekonstrukce komunikací a chodníků
(mimo koordinace s inženýrskými sítěmi)

probíhá pasportizace komunikací
Koordinace oprav a rekonstrukcí II. a III.
třídy procházejících městem se správcem
komunikací:
připravena trojstranná dohoda mezi SVS,
SUS, a městem k rekonstrukci náměstí vč.
komunikace
Realizace opatření na základě dopravně bezpečnostní studie:
proběhly dílčí úpravy dle dopravní studie
(zpomalovací ostrůvky a zastávky)
změny dopravního značení (u školy, na točně,
V Aleji)
Rekonstrukce veřejného osvětlení:
probíhá v koordinaci s přípravou rekonstrukce náměstí
Koordinace veřejné dopravy s poskytovatelem (Krajský úřad):
řešíme podněty a stížnosti obyvatel
Ad cíl 2: Obchody a služby ve městě, vč.
veřejných služeb (zdravotnictví a další)
Rekonstrukce zdravotnického zařízení:
rekonstrukce je před dokončením
Zajištění péče obvodního, dětského a zubního
lékaře:
obvodní a dětský lékař zajištěn, zubní lékař
se hledá (spolupráce se stomatologickou
komorou)
Vybudování nové knihovny:
čekáme na vhodný dotační program
je hotové stavební povolení
v Roudníkách otevřena pobočka knihovny
Udržování konkurenčně schopné výše nájmu
pro podnikatele:
současné nízké nájemné se nemění
Zřízení vyhrazeného
u provozovny:

parkovacího

místa

probíhá vyřizování podaných žádostí
Využití informačních
podnikatele:

kanálů

města

pro

podnikatelé dostatečně nevyužívají
Informování a školení občanů o alternativních
možnostech pořízení služeb a nákupu:
zatím neproběhlo
Jiří Hladík
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Ještě jednou o Židech v Chabařovicích
V současné době dokončujeme rozsáhlé
pátrání po židovské komunitě v Chabařovicích.
Zjištění naprosto nevídané - neočekávané.
Do dnešních dnů, jedinou řádkou nepopsané.
A to ani hvězdným týmem autorů publikace
Dějiny města Chabařovice, vydané v roce
1998. Tato publikace se nevěnuje podrobně
žádné národnosti a celá historie se nedá
ani zcela postihnout. Nevěnuje se ani
židovské komunitě, jejím zásluhám a konci
v Chabařovicích.
Přínos a vliv uvedené
komunity na život ve městě v tom kladném
slova smyslu, byl naprosto zřejmý a podstatný.
Čím to dokládám? Naším zjištěním, které
shrnuji jenom do toho podstatného. Počátky
existence židovské komunity v Chabařovicích
sahají až do roku 1862. Ve městě žilo, více
než 100 příslušníků této komunity. Obývali
kolem třiceti domů, většinou na náměstí.
Byla to různorodá společnost, od handlířů
s dobytkem, až po vyloženě židovské prestižní
profese (právníci, advokáti, lékaři), krámkaři
a podnikatelé. Lékařskou péči, maloobchod
a právní služby zde zajišťovali hlavně Židé.
A to nejdůležitější. Také byli, vedle šachet,
největšími zaměstnavateli místní společnosti,

kterou tvořili s převahou obyvatelé hlásící
se k německé národnosti. Před druhou
světovou válkou už vlastnili, přímo ve městě,
4 velké fabriky, ve kterých dokázali zaměstnat
v souhrnu až 600 pracovníků!! Servis jaký
zajišťovali pro obyvatele města, byl skoro
ve všech oblastech naprosto podstatný. Ale
bohužel. Existence většiny z místní židovské
komunity skončila ve smrtících lágrech, kde
podle našeho zjištění bylo zavražděno více než
26 Židů původem z Chabařovic. Tak to, se nikde
nedočtete ani u německy píšících autorů, ani
ve zmíněných Dějinách města Chabařovice.
V Chabařovicích dokázali nacisté realizovat
„konečné řešení židovské otázky“ opravdu
do důsledku. Ve městě se po II. světové válce
již nikdo z uvedené populace nevyskytuje.
Výsledky
naší
práce
nepřehlédnutelné:

jsou

Dne 29. dubna 2018 bylo, za účasti
zastupitelů kraje, Židovské obce

pokud mají něco, co by příslušelo k uvedené
problematice, aby o tom dali vědět.

PODĚKOVÁNÍ
Závěrem chci poděkovat jmenovaným,
kteří, bez ohledu na svůj osobní čas a bez
nároku na odměnu, spolu se mnou už tři roky
rozkrývají zajímavosti, ale i temné stránky
historie našeho města.
Jsou to:

Smutný příběh Židů nejenom v Chabařovicích
je publikace, která vyjde na podzim. Je již
napsaná, obsahuje více než 40 stran, jak
v českém, tak i německém jazyce. V současné
době prochází připomínkovým řízením,
sběrem fotografií a ostatních příloh. Jedná
se o široký záběr, nejen ze života židovské
komunity z oblasti od Ústí n. L., až po Teplice.
Publikace s touto tématikou a rozsahem dosud
vydaná nebyla. Je zde, mimo jiné objasněna
i řada nejasností a mýtů z historie Chabařovic.
Bez znalosti uvedené problematiky je pohled
do historie našeho města neúplný, mnohdy
zavádějící. Publikace bude vydaná rovněž
za přispění finančního daru přátel z Německa.

Hana Nejedlá, bývalá matrikářka města, která
v naší skupině uplatňuje, zejména zkušenosti
získané z dlouholeté činnosti na místním
úřadě.
Evženie Arnoštová, narozená v Chabařovicích
do významného česko-německého rodu. Čerpá
zejména ze získaných informací a archiválií
po rodičích. Jsou pro nás důležité i její kontakty
na místní pamětníky.
Karel Prošek, srdcař, rodilý Chabařovičák
z předválečného místního česko-německého
rodu. Zaměstnán v Drážďanech. Má v naší
skupině na starost zahraniční sekci. Důležitá
pro nás je i jeho výborná jazyková vybavenost.
Jaroslav
Zeman.
Rodilý
Chabařovičák,
v současné době žijící ve Švýcarsku, ale
na internetu vždy připraven. Zásobuje nás
zejména historickými tiskovinami, sepsanými
převážně v německém jazyce.
Jiří Hála, sběratel všeho, co k historii města
patří.

viditelné,

Kameny zmizelých
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Teplice a početné delegace z Německa,
položeno celkem 13 kamenů k sedmi vybraným
domům na náměstí. A čtrnáctý, symbolický
pro předsedu Židovské obce Teplice Oldřicha
Látala (na přiloženém snímku z akce), který
druhý den poté zemřel na srdeční infarkt. Akce
měla širokou publicitu. Kromě celostátních
sdělovacích prostředků byla podána informace
i v regionálním tisku a televizním zpravodajství.
Podrobně o události informovala i dvě
německá periodika. Video regionální televize
je možné zhlédnout na internetu, pod názvem
Chabařovice, kameny zmizelých. Na Kameny
přispěli nemalým finančním darem i sousedé
z Německa.

Muzeum města
V místním muzeu bude vytvořena stálá
expozice ze života místní židovské komunity.
V této souvislosti bych požádal spoluobčany,

A v neposlední řadě, desetkrát podtržená,
PhDr. Věra Hladíková, zaměstnankyně Archivu
města ÚL. Bez ní bychom skutečně nedali
„ani ránu“. Naše práce je prakticky založena
hlavně na jejich výlovcích z matrik, kronik,
map, historických periodik a dalších tiskovin
a materiálů.
Stanislav Sochocký

Poděkování Domu
pokojného stáří
Kolektiv Domu pokojného stáří svaté
Ludmily by rád touto cestou poděkoval
své klientce - paní M. Dobešové, za její
aktivní zapojení do dění v domově a nejen
zde. Paní Dobešová se dlouhodobě věnuje
háčkování obvazů, které se následně
zasílají do Afriky, kde je dostávají potřební.
Také se v rámci mezigeneračního setkávání
účastní projektu „Přečti,“ který je založen

Rekonstrukce vodovodu
v Roudníkách

duben 2018

v kulturním domě v Roudníkách.

V době vydání tohoto čísla Chabařovických
novin je stavba již rozjetá. Jedná se o další
významnou investici Severočeské vodárenské
společnosti (SVS) v našem městě, kterou
město Chabařovice zkoordinovalo spolu
s investiční akci města na obnovu komunikace.
V Roudníkách budou zrekonstruovány dožilé
úseky vodovodu v celkové délce 689,54 metrů
pro cca. 180 napojených obyvatel. Jistě jste
v médiích zachytili i jeden novinářský šum,
který tvrdil, že Roudníky budou mít nový
vodovod za více než 100 mil. korun. Bohužel
autor tohoto výroku přehlédl informaci, která
hovořila o objemu investic v celém okrese Ústí
nad Labem, a tak je tato stavba u nás mnohem
„skromnější“ a vyjde vodaře na 3,98 mil Kč (vč.
DPH).

Vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven
a zásobování okolních nemovitostí pitnou
vodou bude zajištěno provizorním povrchovým
vodovodem.

Rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu
bude provedena v celkové délce 689,54
metrů, a to převážně otevřeným výkopem.
V délce 81 metrů bude použita bezvýkopová
technologie Berstlining, která spočívá v trhání
a roztlačování stávajícího potrubí a zatahování
nového potrubí. Nový vodovodní řad bude
proveden z vysokohustotního polyetylenu.
Stavba bude probíhat po etapách. Obyvatelé
měli možnost se s podrobnostmi ke stavbě
seznámit na veřejném projednání, které se
uskutečnilo ve čtvrtek 26. 7. 2018 od 16 hod.

Edita Králertová a kolektiv Domu
pokojného stáří sv. Ludmily

Jubilanti

Další koordinovaná stavba města a síťařů.

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní
řad z litiny průměru DN 80, který byl uveden
do provozu v roce 1954. Vodovod je značně
zarostlý inkrusty a čím dál více poruchový.
Z uvedených důvodů a právě s ohledem
na koordinaci s investiční akcí města
na obnovu povrchů rozhodla SVS o provedení
rekonstrukce.

na principu pravidelných návštěv v MŠ
Chabařovice, kde čte dětem pohádky před
spaním. Tímto jí přejeme, aby zůstala
stále tak aktivní a nadále těšila děti svými
návštěvami a čtením pohádek.

Vlastní výkopové práce by měly být zahájeny
v týdnu od 13. srpna 2018. Dle smlouvy o dílo má
být stavba dokončena do 5 měsíců od předání
staveniště, tj. nejpozději do 4. prosince 2018.
Město
Chabařovice
provede
obnovu
komunikace od můstku směrem ke kulturnímu
domu směrem dál kolem hřiště. Celkově tak
město přistupuje k postupné obnově povrchů
vždy v koordinaci s dalšími subjekty, což
umožní rozdělení si nákladů, SVS tak hradí
povrchy tzv. nad rýhou, zbylou část povrchů
si financuje město. Jak budou do budoucna
umožňovat investiční prostředky města, bude
docházet postupně k další obnově povrchů.
Jiří Hladík

Vondráčková Emilie
Novák František
Šefrová Marie
Záhořík Jiří
Prošková Marie
Hrom Zbyněk
Krejčí Pavel
Vrabec Jiří
Zvěřinová Danuše

květen 2018
Sieber Karel
Najbrt Josef
Vondráček Stanislav
Gehlert Reinhold
Borovička František

červen 2018
Vrbová Margita
Kunertová Marcela

Blahopřejeme
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V Roudníkách proběhl
sraz rodáků a přátel obce
Roudníky slavily v sobotu 16. června
2018 666 let od první písemné zmínky o obci.
Do posledního místa zaplněný sál byl
důkazem toho, že místní i rodáci mají rády
svou „rodnou hroudu“ a přišli si společně
zavzpomínat a pobavit se. Všechny
návštěvníky přivítaly krojované selky
chlebem a solí. Po úvodních větách starosty
města Chabařovice Mgr. Josefa Kusebaucha
a krátkém seznámení s historií obce
v podání ředitele muzea v Ústí nad Labem,
Mgr. Václava Houfka, byly pravověrným
Roudničákům, kteří se zde narodili a nikdy
jinde nebydleli, předány Pamětní listy
na tento den.
Pamětníci a rodáci k nám přijeli z různých
částí Prahy, Rychnova nad Kněžnou, Rybné
nad Zdobnicí, ale i z Teplic, Chlumce, Ústí
n. L., Řehlovic či Krupky. Návštěva členů
klubu historiků z Chabařovic byla poctou
organizátorům setkání.

Program místních dam a pánů zpestřil
letní odpoledne. Tóny polky „Škoda
lásky“, zahájily secvičeným tancem dámy
v českých krojích. V průběhu odpoledne
se ještě představilo dvanáct Šenkýřek,
které to ten den, rozjely „na plný pecky…“.
Vrcholem amatérských vystoupení bylo
„střídání hradní stráže v Roudníkách“
za zvuků rázného pochodu a smíchu všech
přihlížejících. Veselou náladu doprovázela
oblíbená kapela Windiband, jejíž tóny se
nesly večerem celou vesnicí.
Návštěvníci dne projevili své pocity
do Pamětní knihy a měli možnost
prohlédnout
si
kronikářské
zápisy
za posledních deset let.
Oslava skončila, ale vzpomínky zůstanou.
Příště se uvidíme na Václavské tancovačce.
Jaroslava Račáková

Horký dětský den v Roudníkách
V sobotu 2. června bylo i v Roudníkách
hrozné vedro, děti přišly, absolvovaly 8
různých sportovních disciplín, rodiče sice
zůstali v chládku svých domovů, ale všichni
přežili, vítězů bylo dvacet osm. Největší
obětavost projevily všechny dámy, které
celý podvečer dětem, při jejich klání,
asistovaly.
Odvážní mladíci, pod pevnou rukou jednoho
tatínka, střežili tuto horkou noc celou
vesnici u Čerpačky pouze pod „širákem“.
Tito „zálesáci“ – junioři, budou určitě
na tuto noc vzpomínat.
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Jaroslava Račáková

Čarodějné Roudníky
Poslední aprílový den patřil již tradičně
čarodějnicím. Do prostoru naší Čerpačky
za vsí se vypravila ten den polovina obyvatel
Roudníků, vybavená buřtíky a dobrou
náladou. I když se nám stuhy na májce deštěm
vybělily, nikomu to nevadilo. Při zapálené
vatře, popíjení, opékání všeho dobrého, děti
soutěžily o sladké “pavouky a netopýry”
a sousedé si povídali do ranního kuropění.
Měsíc nám, na nebi hlubokém, vyšel za zvuků
kytar a zpěvu táborových písní. Idylka, kterou
prožili ti, co přišli, byla suprová.
Jaroslava Račáková
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Nový Rosický je z Roudníků 				
Hodně jsem se od něj učil, říká teplický fotbalista Žitný
Odehrálo se všechno rychle, změnilo se toho
dost. Přál jsem si, abych už hrál za áčko ligu.
A vyplnilo se mi to. Jsem rád, že to takhle
vyšlo. Herně i gólově.

Čtyři góly na úvod kariéry. Musel jste
se štípnout, jestli se vám to nezdá?
Skoro z každé střely jsem dal gól, což bylo
parádní. Pak už trošku přišel útlum, ale věřím,
že to zase bude pokračovat, jak začalo.

Slyšel jste hned rady: Hlavně ať ti to
nestoupne do hlavy!?
Jo, říkalo mi to hodně lidi. Já si to uvědomoval
a snažím se být pořád stejný. Pomáhá mi
rodina i kluci z kabiny. Nejsem typ, že bych
z toho zblbnul. Hlídám si to.
Z malých Roudníků do velkého fotbalu. Patrik
Žitný ve žluto-modrém teplickém dresu
vletěl do ligy jako hurikán, ve svých prvních
šesti zápasech letos na jaře nastřílel drobný
záložník čtyři góly. „Jednou bych si rád zahrál
Ligu mistrů,“ svěřil se devatenáctiletý talent.

Jak dlouho žijete v Roudníkách?
Bydleli jsme v Ústí, v Roudníkách jsme měli
chatu. Postupem času se nám tam zalíbilo,
tak jsme se přestěhovali. Jsem tam od pěti let.
Pořád jsem lítal venku.

A mydlil fotbal?
Na hřišti ani moc ne, protože tam moc
kluků nebylo, spíš na zahradě s bráchou
a kamarády. Měli jsme dvě branky, stříleli
jsme na ně a rozbíjeli jsme všechno, co šlo.
Hlavně mamce kytky.

Považujete se za vesničana?
Ano, jsem vesničan. Vyhovuje mi klidné
prostředí, kde si můžeme dělat, co chceme.
Nevyměnil bych to za nic.

Jak jste se vůbec dostal k fotbalu?
Možná to začalo už po narození, hned jsem
kopal do všeho, do čeho šlo. Jen do rodičů
ne (smích). Starší brácha taky trochu hrával,
pak dělal trenéra a vedl mě. Usoudili jsme,
že fotbal je nejlepší koníček. A hlavně mě
bavil. Začínal jsem v Ravelu Ústí, pak jsem šel
do Junioru Teplice.
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Minulá sezona pro vás byla
přelomová.

Straší vás případy Fenina nebo Láchy,
jiných teplických odchovanců, kteří
mohli dokázat víc?
Vím, jak kluci dopadli, znám je. Dával jsem si
na to pozor a musím i dál. Že bych každý týden
lítal na party, to ne, spíš jsem s rodinou.Jak
pomáháte mužstvu?

Dobírali si vás v kabině, že jste
kanonýr?
Asi ani ne, soustředili jsme se na ligu. Spíš
mi říkali, že jsem benjamínek. Nosím balony,
foukám je, musím všechno na trénink
připravit. Klasická práce pro zelenáče.

Zároveň jste se podílel na zlatu
z Juniorské ligy. Jaký pak byl skok
mezi dospělé?
Chtěl jsem se s tím vypořádat, možná se s tím
ještě trochu peru. Liga je o dost rychlejší,

silnější, není to už ten dětský fotbal. Ale
v juniorce jsme měli dobrou partu a dařilo se
nám, máme titul.

Netajíte se obdivem k bývalému
reprezentantovi Tomáši Rosickému.
Odkdy vás uhranul?
Od doby, co přestoupil do Arsenalu. Já zrovna
Arsenalu začal fandit a líbil se mi i Rosický.

Rosický už ukončil kariéru. Co vám
na něm imponovalo?
Asi úplně všechno, co měl. Přehled ve hře,
strašně se mi líbilo, že pořád chtěl balon.
A že hrál neustále dopředu, žádné alibistické
nahrávky dozadu. To na něm bylo nejlepší.

Vy jste se s ním jako mládežník
i potkal. Zavzpomínejte.
Bylo to na Euru 2012, kde jsem podával
míč rozhodčímu před zápasem s Řeckem.
S Rosickým jsme se potkali v televizním
studiu, kam mě pozvali. Bavili jsme se i mimo
kamery, je moc příjemný člověk, hodný,
povzbuzoval mě a přál mi všechno dobré.

Jak jste se dostal na Euro?
Máma našla nějakou soutěž na internetu,
sbírali jsme hlasy a podařilo se nám to vyhrát.
Nesl jsem balon na začátku zápasu před
rozhodčími, stadion byl plný Čechů, hezký
zážitek. Pak jsem koukal na fotbal, vyhráli
jsme, bylo to super.

Zdá se, že jste typově stejný hráč jako
Rosický.
Říkají mi to kluci v kabině, snažím se hrát co
on.

Lichotí vám, když se o vás mluví jako
o druhém Rosickém?
Lichotí, on byl pan Hráč, hodně jsem se od něj
učil, jak hrát balonem. A jak posílat kolmice
dopředu jako on.

Jste taky drobný. Budete odolnější než
on? Trpěl na zranění.
Snažím se na tom pracovat. Na zpevnění
celého těla. Kondiční trenér Antonín Čepek mi
dává zabrat.

Říkají vám, ať přiberete?
Ani ne. Vědí, že mi taková váha vyhovuje.
Měřím 176 centimetrů a vážím 66 kilogramů.
Spíš se snažím svalově posílit.

Není postava vaším hendikepem?

získat někde jinde.

Kam to chcete ve fotbale dotáhnout?
Co nejvýš. Hrát na nejvyšší úrovni a živit se tím.
Vysněná je Liga mistrů. A asi Arsenal.

A co škola?
Odmaturoval jsem, školu mám za sebou,
obchodní akademii v Teplicích. Uvidím, jestli
budu stíhat i vysokou, podal jsem si přihlášku.
Doteď jsem dával přednost škole, až pak byl
fotbal, nyní je to naopak, fotbal je na prvním
místě.

Chtěl jste mít zadní vrátka?
Rodiče mě vždycky nabádali, ať dodělám
školu, protože nikdy nevíte, co se může stát
ve fotbale. Být bez školy, byl by život těžký.

Pokud proti vám nastoupí dvoumetroví chlapi,
určitě mají převahu, ale já se ji zase snažím

Petr Bílek

1933 – 2018: fotbalový Slovan
slavil 85. narozeniny
Fotbalový Slovan Chabařovice oslavil 85 let
svého trvání. A přichystal velkolepý program,
který v červnu bavil fanoušky a hráče, bývalé
i současné.
Hlavním bodem se stal mezinárodní
turnaj starších přípravek O putovní pohár
Michaela Lüftnera; odchovanec klubu,

český reprezentant, mistr se Slavií a nynější
opora FC Kodaň, který na něj přispěl coby
sponzor. A domácí tým trofej vyhrál! Některé
kluky to dojalo až k slzám. V posledním
zápase nejlepších celků přemohli německou
Reinhardsgrimmu 2:1 a následoval gejzír
radosti. Ke skvělým výkonům pomohli i úžasní
rodiče, kteří se proměnili na nefalšované

tifosi. Dokonce zapálili i světlici, tloukli
do bubnu a točili řehtačky. Mužstva na 5. - 8.
místě po základní části hrála O pohár města
Chabařovice, druhý z našich týmů skončil osmý.
Po mládežnickém turnaji se utkali fanoušci
Sparty a Slavie. Rudí měli speciální trika
s logem oslav a číslovkou 85, většinu dresů
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hosty nadopoval gulášem, všichni pak hltali
i ohňostroj.

pro sešívané donesl mládežník, a pro ten den
i slávistický trenér, Fanda Koudelka, který
je dostal od ligových hráčů přímo v Edenu.
Zápas skončil remízou a vyvrcholil rozstřelem
z pokutových kopů.
Třetím bodem slavnosti byla diskotéka
v klubové restauraci Budník pod vedením DJ
Šmejkala. Pilo se z Lüftnerova poháru, klub své

Předchůdce dnešního Slovanu byl založen 25.
září 1933 v Českém domě v Chabařovicích jako
Český sportovní klub. Jeho prvním předsedou
byl zvolen H. Schořálek, autobusový dopravce.
Za pokladníka vybrali tehdy devatenáctiletého
Jaroslava Zemana. „První hřiště se nacházelo
poblíž chabařovických jatek, která stála
na kraji města při cestě do Českého Újezdu,“
napsal na klub Zemanův stejnojmenný syn.
Záznamy našel v pamětní knize Chabařovic
(Gedenkbuch III) a Zeman z nich citoval: „Je
to už čtvrtý fotbalový klub v Chabařovicích.
Přiděluje se mu bývalé hřiště německého
fotbalového klubu ležící u jatek. Krátce po 1.
světové válce existovaly v Chabařovicích už
dva české fotbalové kluby pod jmény Žižka
a Slavia, které pravděpodobně kvůli finančním
potížím brzy zanikly.“
Petr Bílek

Slovan Chabařovice ve fotbalové I. B třídě
zazářil, jako nováček obsadil 5. místo
Sezona 2017/2018 z pohledu fotbalového
Slovanu
Chabařovice?
Úspěšná!
Áčko
vstupovalo do I. B třídy coby nováček a obsadilo
konečné 5. místo, což je skvělý počin. Mohlo
být i bronzové, chybělo málo. Konečná bilance
mužstva trenéra Aleše Miltnera zní 16 výher, 10
proher, 47 bodů. Nejlepším střelcem Slovanu
se tradičně stal Jan Čisár s 22 góly, zdatně mu
sekundoval devatenáctigólový Michal Culek,
železným mužem byl Martin Veselý, odehrál
nejvíc minut z týmu - bylo jich 2 048.

soutěže obsadili 12. místo s devíti body za tři
výhry. Dali 61 gólů, nejvíc Bílek (11) následovaný
desetigólovým Vítem. Přípravky hrají satelitní
soutěže, které se nebodují do tabulky. Starší
kluci vyhráli 22 zápasů, o střeleckou korunu
se dělili s 32 góly Anderla s Kronforstem, 28
branek dal Falát, 24 jich nasázel Morgese.
Mladší přípravka slavila 15 výher, Martin Štolfa
nastřílel 48 branek, Veselý 44. Na dokopnou
klub našim mládežníkům objednal nafukovací
vodní fotbal, opékaly se buřty.
Klub stále přibírá, v červnu pozval na hřiště
děti ze školek v Chabařovicích a v Chlumci
a z chabařovické základní školy. Připravil pro
ně zábavná cvičení, fotbálek, občerstvení
i dárečky. Náborem provázeli trenéři Josef
Hnyk, Lukáš Král, Petr Orság a Vojtěch Krunčík.
zkušených. Na začátku sezony jsme platili
nováčkovskou daň, ale pak si kluci dokázali, že
se mohou měřit s každým. A bylo z toho skvělé
5. místo.“

„Se sezonou panuje velká spokojenost,“
pochvaluje si místopředseda klubu a sekretář
Lukáš Král. „Podařilo se nám přivést
zpět hráče, kteří v Chabařovicích
vyrůstali, mužstvo se doplnilo o pár
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B-mužstvo dotáhl kouč, Jaroslav Berko, k 3.
místu ve III. třídě Ústecka. „Panu Berkovi patří
velký dík! Jako jedni z mála v okrese ještě
máme béčko, za to jsme rádi a bude důležité
ho udržet do dalších let, aby se naši mládežníci
měli kde rozehrát a seznámit se s dospělým
fotbalem,“ zdůrazňuje Král.
Naši mladší žáci v konečném účtování okresní

„Mládež je naší chloubou, jsme v okrese tým
s třetí největší členskou základnou. O spoustu
hráčů se zajímají FK Teplice a FK Ústí nad Labem,
což nám dokazuje, že fotbal děláme dobře.
Doufám, že vychováme dalšího Míšu Lüftnera,“
zmínil Král současného reprezentanta.
Chloubou Slovanu je i trávník, na kterém se
hrají mistrovské zápasy. „Hezké je, že spousta
týmů z krajské soutěže nám chválí naše
hřiště, že se za pár posledních let změnilo.
Náš bývalý hráč Karel Hlaváček na Facebooku
napsal – „Líbí se mi, jak to v Chaba děláte, ani
bych to tam už nepoznal,“ což Krále potěšilo.
Za fotbalový klub poděkoval sponzorům:
„Zdůraznit bych chtěl pana Perka, pana Velka
a pana Krále, kteří s námi žijí, a máme od nich
první poslední.“
Petr Bílek

Letošní plochodrážní sezóna
je v plném proudu
Naši kluci pilně trénují už v silnější kubatuře,
než závodili. Jedná se o motocykly s obsahem
motoru 250ccm, už máme za sebou Mistrovství
Evropy, které se konalo v Dánsku, ve městě
Randers.
32 závodníků se rozdělilo na dvě skupiny,
a pouze 8 z každé skupiny mělo šanci postoupit
do finále. Bohužel naši kluci měli problémy
s nastavením nového zapalování, které jsme
museli povinně přemontovat, z důvodu nových
pravidel, a na postup do finále to nestačilo, ale
stačilo to na nominaci do Mistrovství světa! Tu
dostali jen tři Češi (Filip Šifalda, Milan Dobiáš
a Daniel Klíma z Prahy).
24. 6. 2018 jsme pořádali tradiční závod,
Memoriál Jiřího Hurycha, který byl letos spojen

s výročím vzniku ploché dráhy 60 let na Ústecku
a 45 let v Chabařovicích. Setkání bývalých
jezdců klubu se současnými jezdci bylo velmi
zajímavé i milé. Společný nástup těchto
odvážných mužů bylo oceněno pamětní medailí
a věnováním zbrusu nové brožury o historii
i současnosti ploché dráhy v Chabařovicích.
Zároveň jsme mohli vidět závody klasických
plochodrážních motocyklů o kubatuře 500ccm
(pozn. připomínám, že nemají žádné brzdy!),
které nakonec vyhrál Zdeněk Holub ml., syn
našeho tehdejšího závodníka. Takže trofeje,
neodcestovaly daleko. Ale Zdeněk Holub to
neměl jisté až do poslední chvíle, nakonec se
musel rozjíždět s pražským Michalem Škurlou,
kterému ale nepodlehl, a může se tedy zapsat
jako vítěz, již 27. Memoriálu Jiřího Hurycha,
do tabulek vítězů.
Velká návštěvnost nám udělala radost a už
nyní se těšíme na další ročník.
Dále následovala příprava na odjezd
do polského města Gdaňsk, kde se první
týden v červenci odehrávalo Mistrovství světa
na 250ccm, kam byli kluci nominováni, jsme
na ně opravdu pyšní!
Konkurence v těchto závodech je obrovská
a opět bude mít šanci na postup do finále jen
prvních osm ze skupiny. Pokud by se na nás
usmálo štěstí a kluci postoupili, tak se budou
muset přepravit do jiného polského města,

Toruně, na finále, a to by byl klubový sen.

Zmíněný zastřešený stadion máme velmi
rádi, zde se podařilo v loňském roce Filipovi
Šifaldovi vyhrát titul Mistra Evropy ve 125ccm.
Až budete číst tyto noviny, už budeme z Polska
doma, ale jak jsme dopadli, se dozvíte v dalším
vydání Chabařovických novin.
Pozvánka na závody: 15. 9. 2018 Flattrack

Jiřina Šifaldová
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Krátce

Ohlédnutí

Plocha u hřbitova

Když čtu různé zpravodaje okolních
obcí, většinou se zde objevuje rubrika
“Slovo starosty”. Nikdy jsem toto spojení
nepoužíval, ale spíše jsem se snažil
spolu s jinými dopisovateli informovat
o důležitých událostech ve městě, někdy šlo
i o snahu vás vyburcovat.

Vedle hřiště u hřbitova byla vyčištěna poměrně
velká plocha od náletových dřevin a skládek.
Zatím se tam nic neděje, protože letos dojde
k budování kanalizační přípojky k parcelám,
které jsou podél stezky. Chtěli bychom tuto
plochu využít pro rekreaci a oddych občanů.
Byli bychom rádi, kdybyste nám poslali vaše
náměty, jak by se dalo celá místo využít. Vaše
podněty vyhodnotíme a budeme na nich dále
pracovat. Své náměty pište na email: starosta@
chabarovice.cz, nebo je můžete dát písemně
na podatelnu.

Technologická cesta
Kolem “Školáků” vede technologická cesta, kde
měl být původně obchvat Chabařovic. Obchvat
padl a silnice se vrátila do majetku města. Ještě
letos bychom chtěli cestu od rybářského zázemí
po halu Dřevostavby Vanžura uzavřít a využít
ji jako cyklostezku. Skončila by tak neřízená
doprava po této silnici a stezka by sloužila
pro cyklisty, kolečkové brusle a pěší. Dopravní
značení musí ještě připomínkovat policie ČR.

Zdravotní středisko
Stavba zdravotního střediska se blíží ke konci.
Do konce srpna by my měli stavebníci stavbu
opustit. V září bude probíhat kolaudace
a od října by se měli stěhovat lékaři.
Po dokončení stavby sledujte infokanál
a webové stránky města, rádi bychom vás
pozvali na prohlídku střediska ještě předtím,
než nej obsadí doktoři.

Park na točně
V červnu byly v Zátiší předběžně představeny
varianty pobytového parku na točně. Ještě v září
proběhne podrobnější diskuse nad jednotlivými
variantami s Ing. Jiřím Bartošem s cílem vybrat
variantu vhodnou pro Chabařovice.

Příměstské tábory
Nejspíše nedopatřením se k rodičům, kteří
měli děti na příměstském táboře, dostala
mylná informace o finančním příspěvku města.
Chabařovice přispěly v roce 2015: 16 500 Kč,
2016: 18 600 Kč, 2017: 22 800 Kč, 2018: 40 000 Kč.
Prostředky byly poskytnuty přes Dům dětí
a mládeže, který jako právní subjekt tábory
zastřešuje.

Nyní bych se chtěl s vámi podělit
o naléhavých věcech, které jsme prožívali
a které nás v budoucnu čekají. Poloha
našeho města je zajímavá. Ležíme mezi
dvěma velkými městy, takže je kam “chodit
do práce” a zároveň jsme obklopeni
přírodou. Stačí vyjít jakýmkoliv směrem
a za pár kroků jsme venku.
Nad čím se návštěvníci podivují a co nám
závidí, je velké množství nabídek na vyžití
různých zájmů a volnočasových aktivit pro
občany. Budu jmenovat: fotbalový areál;
volejbalový areál - volejbal, nohejbal,
tenis; motoareál - plochá dráha, motocros,
autocros, moto srazy, koncerty; sportovní
hala - výše uvedené kluby, stolní tenis;
koupaliště s autokempem; různé rybářské
revíry;
lesopark
Friedrich;
několik
dětských hřišť; dva kulturní domy (jeden
v Roudníkách), kde se pořádají plesy,
zábavy, taneční kurzy, besídky; dvě školní
budovy se základní a mateřskou školou,
v jedné máme i Základní uměleckou školu,
kterou běžně zřizuje Kraj. Tu naši zřizuje
město. Starou radnici, budovu PORS, starý
mlýn, zdravotní středisko.
K tomu máme: Městskou policii, jednotku
hasičů, matriku, stavební úřad. Nesmíme
zapomínat na letní a zimní údržbu, odpady,
kontejnerový, a další činnosti, které město
zajišťuje. Máme například i více komunikací
než např. sousední Chlumec, kde žije téměř
dvojnásobek obyvatel.

malá částka a problémů po minulé stavební
uzávěře ještě dost. Zkrátka je stále co řešit.
Činnost města řídí zastupitelstvo. Z mého
pohledu bych si představoval větší zapojení
zastupitelů v práci pro město. Všichni složili
slib, že budou ze všech sil pracovat pro
blaho občanů, ve skutečnosti to tak horké
nebylo. Mohu soudit například z účasti
zastupitelů na „kulatých stolech starosty“
(diskuse nad důležitými problémy) a při
různých aktivitách ve městě. Dále si myslím,
že by zastupitelé měli hlasovat s jistou
rozhodností: buď jsem pro nebo proti, ale
časté zdržování se hlasování působí příliš
alibisticky. Nejvíce mě mrzí, že někteří ani
nepovažovali za nutné vyplnit dotazník
zastupitele do rozvojového plánu města.
Pod heslem “hlavně nepomáhat”.
Abych ale jen nekritizoval, rád bych
na druhou stranu představitele Chabařovic
pochválil za to, že přes různé neshody
zastupitelstvo podpořilo zásadní a důležité
věci, a to především rozpočet města
na každý rok. Ocenit bych chtěl i práci
tajemníka městského úřadu, úředníků,
městské policie a technických pracovníků,
kteří se snažili přes všechny možné
byrokratické překážky co nejlépe pracovat
pro město a občany. Jistě nebylo vše
dokonalé, ale vždy se dá co zlepšovat.
Myslím si, že nás dopředu může posunout
jen spolupráce a zapojení co nejvíce lidí
do veřejného života, nikoliv řevnivost
a rozdělování. V říjnu nás čekají komunální
volby, vybírejte proto lidi, o kterých víte,
že budou spolupracovat na rozvoji našeho
krásného městečka.
Josef Kusebauch

A už jsme u jádra věci. Ačkoliv máme
vybavení jako “okresní město”, počtem
obyvatel jsme jako větší vesnice. Z toho
plyne pro nás nejdůležitější informace:
hlavním zdrojem příjmů je podíl na daních
z fyzických osob (z výplat), podíl z DPH
podle počtu obyvatel a daň z nemovitosti
(ta jde do našeho příjmu celá). Z výše
uvedeného je patrné, že není jednoduché
vše ufinancovat, přesto poměrně hodně
podporujeme i neziskové a sportovní
organizace. Na investice tak zbývá poměrně

Josef Kusebauch
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