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666 let od první
zmínky o Roudníkách

Střípky z dění
v ZUŠ…

Rozhovor s kapitánem
Petrem Doubkem

Na návštěvě v knihovně
Ne nadarmo se říká, že nejlepším přítelem
člověka je kniha. Nad knížkami zapomeneme
na všechny bolístky i šarvátky a necháme
se unášet dějem a vlastní fantazií anebo se
i poučit. A tak naše předškolní třída Berušek
nechala nevlídné lednové počasí za dveřmi
útulného dětského oddělení Masarykovy
vědecké knihovny v Ústí nad Labem
a oddávala se příjemnému vyprávění milé
paní knihovnice. A že to s dětmi uměla! Ani
jsme se nedivili, proč je tak těžké se sem
objednat a sehnat volný termín k návštěvě.
Některým dětem se tu otevřel zcela nový

svět poznávání. Seděly doslova s očima
i pusou otevřenou dokořán. A když si pak
mohly samy vybrat i pohrát s knížkami
zvukovými, skládacími, 3D a prohlédnout
si úplné „novinky“ mezi knížkami, nadšení
nebralo mezí a dětem se ani nechtělo
zpátky do školky.
Děti se tu také dozvěděly, k čemu vlastně
knihovny slouží, jak se zde chovat
a pohybovat, podle čeho se knihy zařazují
a vybírají, jak s knihou správně zacházet, jak
se sem s rodiči přihlásit apod. A že se jim tyto

informace, co by nastávajícím prvňáčkům,
začínajícím už pomalu číst mohou hodit,
jsme si jisti. Dětem i nám dospělým se takto
strávené dopoledne mezi pohádkami líbilo
a za to patří velký dík všem zaměstnancům
knihovny. Doufáme, že se sem zase za rok
podíváme a už teď jsme zvědaví, co nového
si pro nás paní knihovnice připraví.
Daniela Šímová

OS A DNÍ V Ý BOR ROUDNÍK Y
Z V E OBČ A N Y N A OSL AV U

666 LET OD
PRVNÍZMÍNK Y
O ROUDNÍK ÁCH

16.6.

OD 15:00

V KULT URNÍM DOMĚ V
ROUDNÍK ÁCH

Hasiči u nás ve městě
S počátkem školního roku, započal také
další ročník „hasičáku“ v Chabařovicích.
Přípravka se nám rozrostla o další členy
a v tuto chvíli čítá 13 členů, noví mladí hasiči
se objevili také v kategoriích mladších
a starších žáků. V loňském a letošním
roce byla zima velice dlouhá, a tak jsme
byli nuceni ji strávit v tělocvičně Základní
školy v Chabařovicích. Chladné dny jsme si
zkrátili novými hrami a soutěžemi. Proběhla
tradiční soutěž v uzlové štafetě, ve které
přípravka a vedoucí získali krásné 2. místo.
Mladší žáci skončili na 7. místě, starší na 9.
a dorostenci na 4. místě. Vylepšovali jsme
své znalosti v topografických značkách
a učili se uvazovat uzle. Leden jsme si
zpestřili návštěvou ústeckého kina a zhlédli
novou pohádku.
Dalším
zpestřením
a
oddychem
od „hasičiny“ bylo předtančení, které
naši žáci předvedli před zahájením
hasičského plesu v Kulturním domě Zátiší
v Chabařovicích, který proběhl 17. 3. 2018.
Mladí hasiči byli potěšeni velkým potleskem
od celého sálu. Následující den proběhl
maškarní ples pro ty nejmenší. S odstupem
času a ohlasů, které následně přicházely,
mohu zhodnotit, že se nám daří dnešní děti
roztancovat a pobavit. Letošní maškarní
se hemžil mnoha krásnými a nápaditými
maskami a s pomocí městského úřadu byla
každá maska odměněna malým dárečkem,
sladkostí a balónkem.

Ve výsledku lze říci, že měsíc březen byl
plný zážitků. Nejen že proběhl ples pro
dospělé a následně pro děti, ale naši hasiči
se zúčastnili besedy, která byla uspořádána
spolu se záchranáři z ústecké nemocnice.
Všichni i ti nejmenší si vyzkoušeli např.:
masáž srdce. V následujících měsících
nás čeká také beseda s městskou policií
o celkové bezpečnosti. S příchodem jarních
a letních dní nás čeká zase mnoho závodů.
Jedním z prvních je soutěž ZPV a následovat
budou útoky jak v Ústí nad Labem, tak
i v Teplicích. Největší akcí, kterou budeme
v letošním roce pořádat a proběhne spolu
s německým partnerem THW Pirna, je
oslava 10letého výročí spolupráce. Celá
akce bude probíhat na jezeře Milada. Bližší
termín se určitě včas dozvíte. S THW Pirna,
jako každý rok absolvujeme hasičský tábor
opět v autokempu Chabařovice.
Ráda bych se zmínila o našich úspěších
v oblasti výchovy nových hasičů. Po velmi
dlouhé době se nám povedlo vychovat
HASIČE. Tři z našich mladých hasičů vyrostli
v chlapy a přidali se k výjezdové jednotce.
Tři žákyně přejdou k dospělákům a chtějí se
stát vedoucími mládeže. Všem přeji mnoho
úspěchů a ať se jim v hasičském řemesle
daří.

Jana Vernerová

Za zvířátky do ZOO
Že by celá ZOO v zimě spala? Ale vůbec
ne. Přesvědčili jsme se o tom s dětmi,
když jednoho únorového rána vyjela celá
naše MŠ objednaným autobusem, který se
zaplatil z peněz za vybraný sběr papíru,
do ZOO v Krásném Březně. Využili jsme
cenově zvýhodněného vstupného, které
její vedení nabízelo pro MŠ do konce
února. Obdivovali jsme tu nejen zvířata
v akváriích, teráriích a v pavilonu šelem,
ale i nádherné jeleny, rosomáky, sovy, opice
a jiné živočichy venku v klecích a ohradách.
Největší legraci jsme si asi užili u tučňáků.
V učebně ZOO školy si také děti mohly
poslechnout zajímavé vyprávění o životě
zvířat ve volné přírodě, osahat si třeba jelení
parohy, hadí kůži či srst z kance a správně
doplnit obrázky zvířat na panel podle místa
jejich výskytu. Čas strávený mezi zvířátky
uběhl příliš rychle a my se museli rozloučit.
A protože byly děti velmi šikovné
a ukázaly, co všechno se o životě
v přírodě naučily, dostaly také
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nějaké obrázky zvířátek na památku. Tak
na shledanou ZOO zase v létě, třeba s rodiči,
a to už si užijeme i prolézačky a klouzačky!
Daniela Šímová

Lyžařský zájezd ZŠ Chabařovice
Každý rok v lednu naše ZŠ pro žáky pořádá
lyžařský zájezd. Ten se letos již po desáté
uskutečnil
ve
slovenských
Tatrách.
V půvabné vesničce Ždiar se zájezdu
zúčastnilo rekordních 27 žáků druhého
stupně. Většina z nich navštívila nejvyšší
pohoří bývalého Československa poprvé.
Ostré štíty, které žáci spatřili již při cestě
do místa ubytování, v nich zanechaly silné
dojmy.
Zhruba 700 km do Popradu jsme tradičně
absolvovali
vlakem.
Následně
jsme
se skibusem přepravili k penzionu.
Dobrodružství, které žáci touto formou
cestování zažívají, je vykoupeno šedými
vlasy vedoucího zájezdu. Vše se však
zvládlo bez jakýchkoliv komplikací.

První den jsme absolvovali krátký výlet
po okolí. Zatímco v loňském roce jsme
na stejné trase měli sníh místy až po kolena,
letos by nám na stejných místech stačily
tenisky. Měli jsme však štěstí. Druhou noc
po našem příjezdu napadlo 15 cm nového
sněhu, díky kterému se vytvořily dokonalé
lyžařské podmínky.

Zpět rodičům jsme všechny děti vrátili
po týdnu unavené, ale zdravé. Velká
pochvala patří všem účastníkům zájezdu
za dobré chování a příjemnou atmosféru,
která se na kurzu vytvořila. Děkuji také
všem učitelům, kteří se opravdu snažili, aby
vše proběhlo tak, jak má. Jejich trpělivost
a vstřícnost byla opravdu úžasná.

Většinu programu, který učitelé žákům
připravili, vyplňoval výcvik na lyžích.
Využili jsme dvě lyžařská střediska s různě
náročnými svahy. Rodiče dětí budou
bezpochyby „koukat“, jak se dovednosti
všech
účastníků
zájezdu
zlepšily.
Kromě lyžování žáci trávili čas hraním
společenských her. Všichni si také vyzkoušeli
mazání lyží a zúčastnili se sportovního klání
s žáky místní partnerské školy.

Vzhledem k pozitivním ohlasům dětí věřím,
že se již dnes těší na další ročník.
Jan Šulc

Postřeh žákyně 9. třídy, Adriany
Šrámkové:
Ačkoliv to pro mě letos bylo naposledy,
bylo to úžasné. Lyžařského kurzu jsem se
účastnila již po čtvrté a znovu úspěšně.
Ždiar je moc krásné místo, a proto přeji
každému ze žáků, aby ho navštívil a prožil
nezapomenutelné zážitky a spoustu
zábavy se skvělými lidmi. Moc bych
chtěla poděkovat za krásné chvíle prožité
s kamarády i učiteli a instruktory. A hlavně
velké poděkování panu učiteli
Šulcovi za pevné nervy s námi
“deváťáky” a za skvělé zážitky
za celé čtyři roky.
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HOLOKAUST a KAMENY ZMIZELÝCH
velmi úspěšní. Dařilo se i jejich krámkům.
V nabídce měli také své prestižní profese
lékaře a advokáty.

Jak již bylo v posledním čísle Chabařovických
novin uvedeno, podařilo se nám odhalit
v pomyslné skříni historie našeho města
pořádného kostlivce. Tato zatuchlina se tam
ukrývala plných 74 let. Jedná se o poměrně
silnou místní židovskou komunitu, která
byla z větší části bez milosti vyvražděna. Je
nyní na nás, jak se s tímto případem jednou
pro vždy důstojně vypořádat.
Udělejme si připomínku této události.
Židé přišli do našeho okolí po staletích
útisku až po celkovém uvolnění poměrů
v Evropě. Byl jím především rok 1848. I když
v klášterním městečku Teplice Židé již
působili od roku 1414, královské město Ústí
nad Labem jim otevřelo brány rokem 1848.
Chabařovice jsou pro ně zajímavé teprve,
když kola těžních věží místních dolů trhla
oponou v předtím ospalé osadě a město
se stalo významným politickým centrem,
kde fungovaly i úřady s okresní působností.
Prvním Židem příchozím do města byl
pravděpodobně v roce 1862 Josef Dub. Ale
za poměrně krátkou dobu už 30 židovských
domů lemuje obě náměstí. Tyto domy ještě
dnes patří k těm lepším. A co víc. I když
v Chabařovicích převládali obyvatelé hlásící
se k německé národnosti, místní fabriky
v židovském vlastnictví se stávají, vedle
šachet, největšími zaměstnavateli obyvatel
města. Dokonce přímo ve městě. Je to
Dubova koželužna s více jak 100 zaměstnanci,
o něco méně má Krauskopfova „čepičárna“
v Nádražní ulici a Robitschkova fabrika
na výrobu kovového zboží a knoflíků, dnes
ve Smetanově ulici. Jmenovaní patřili mezi
nejbohatší občany Chabařovic. Židé zde byli

Jenže v roce 1938 přišel zrádný „Mnichov“,
zábor tzv. Sudet fašistickým Německem
a s ním i Norimberské rasové zákony.
Následoval
hromadný
útěk
Židů
do vnitrozemí, a předtím ponižující arizace
jejich majetku. O ten svedli nelítostný
boj, jako o kořist, hlavně spolupracovníci
a podřízení židovských majitelů. Ale v té
době již členové NSDAP nacionalistické
partaje, a dokonce i zločinecké organizace,
SS. Ani útěk z Chabařovic pro Židy nebyl
záchranou. Následoval Holokaust - cílené
vyvražďování Židů v Evropě pod tehdejší
správou Německa. Celkem 6 milionů
obětí, v Čechách pak 80 tisíc a 19 občanů
Chabařovic židovského původu. Tehdejší
nacistická evidence osob byla tak důsledná,
že se před ní nedalo uniknout. Kdo neměl
to štěstí zemřít přirozenou smrtí, byl
zavražděn. V Chabařovicích se skutečně
podařilo naplnit heslo „konečného řešení
židovské otázky“ do důsledku. Od roku 1938
zde nezůstal jediný Žid.
Čp. 141

Tato událost se přece nedá jen tak
přehlédnout, i když se to dařilo celých 74
let!! V roce 2008 začal německý umělec
Günter Demnig s pokládkou tzv. Kamenů
zmizelých - Stolpersteine. V doslovném
překladu Kamenů, o které se zakopává.
Jsou to vlastně dlažební kostky s popisem,
vsazené před domy zavražděných Židů.
V Evropě jich je dnes víc než 60 tisíc a jenom
v Teplicích pak nad 50. Pouze Ústecko,
jakoby to nezajímalo. Buďme příkladem.
Z rozhodnutí našeho města je položeno
celkem 13 Kamenů zmizelých, z nichž dva
našly finanční dárce u severních sousedů
v Německu. Dárců z Německa by bylo víc, ale
ostatní Kameny již byly zadané. Těm dalším,
dáváme možnost přispět na připravovanou
publikaci s názvem Smutný příběh Židů
nejen v Chabařovicích.

A nyní již jenom konkretizace Kamenů
zmizelých. Nachází se zatím pouze
u vybraných domů na náměstí s následujícím
popisem:

Zde žil Ernst Zinn, nar. 17. 6. 187 6

zavražděn 8. 10. 1942 v Osvětimi

Zde žila Gertruda Zinn, nar. 15. 10. 1902

zavražděna 8. 10. 1942 v Osvětimi

Zde žil Erich Zinn, nar. 11. 7. 1928

zavražděn 8. 10. 1942 v Osvětimi

Zde žil Alfred Dub, nar. 3. 1. 1870

zavražděn 1. 7. 1943 v Terezíně

Zde žila Matylda Dubová, nar. 16. 12. 1874

zavražděna 15. 12. 1943 v Osvětimi

Čp. 189

Zde žil JUDr. Siegfried Zuzak, nar. 23. 7. 1877

zavražděn 18. 12. 1943 v Osvětimi

Čp. 190

Zde žil Alfred Robitschek, nar. 6. 3. 1871

zavražděn 14. 8. 1943 v Terezíně

Čp. 160

Zde žila Frantischka Robitschek, nar. 8. 6. 1906 zavražděna 15. 12. 1943 v Osvětimi
Zde žil Max Robitschek, nar. 9. 6. 1875

zavražděn 2. 7. 1944 v Terezíně

Čp. 192

Zde žila Mariana Vogelová, nar. 24. 8. 1878

zavražděna 3. 3. 1943 v Terezíně

Čp. 314

Zde žil MUDr. Erich Schmied, nar. 9. 2. 1885

zavražděn 12. 12. 1944 v Terezíně

Čp. 25

Zde žil Markus Krauskopf, nar. 16. 9. 1877

zavražděn 26. 10. 1942 v Osvětimi

Zde žila Malvína Krauskopfová, nar. 27. 3. 1886 zavražděna 26. 10. 1942 v Osvětimi
Stanislav Sochocký

Dům pokojného stáří sv. Ludmily
Vážení občané a příznivci Města Chabařovice
a okolních obcí, ráda bych vás všechny
s nadcházejícím jarním obdobím pozdravila
a současně využila příležitosti ke krátkému
představení našeho zařízení.
Dům pokojného stáří sv. Ludmily je jedním
ze čtyř zařízení poskytovatele
sociálních
služeb,
Oblastní
charity Ústí nad Labem, a zde
v Chabařovicích poskytujeme dvě
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pobytové sociální služby pro osoby starší
věku 65 let. Našim posláním je vytvořit
seniorům důstojné a klidné prožití stáří
v rodinném, důvěrném a bezpečném
prostředí s ohledem na jejich individuální
a
specifické
potřeby.
Tyto
služby
poskytujeme nepřetržitě, naši klienti mají
k dispozici buď samostatné jednolůžkové
pokoje, nebo jednolůžkový pokoj v tzv.
bytovém studiu.

Vzhledem k tomu, že celková kapacita
našeho domova je 36 lůžek, troufám si
tvrdit, že skutečně plníme funkci takové
„velké rodiny“, ve které to funguje tak, že
každý svým dílem a dle svých individuálních
možností přispěje ke společné věci. Moc nás
těší velký zájem žadatelů o umístění právě
do našeho zařízení, leč kapacita je opravdu
omezená, tudíž nemůžeme vyhovět všem
a hned. Nicméně nás to velmi zavazuje
k tomu, abychom i nadále udrželi kvalitu

péče na výborné úrovni. Díky rodinným
příslušníkům našich klientů máme zpětné
reakce na to, jak si vedeme a co bychom
měli do budoucna zlepšit. Rodinní
příslušníci nám ve společných plánech,
nápadech a akcích velmi pomáhají a my si
toho skutečně moc ceníme.
V rámci mezigeneračního kontaktu jsme
navázali spolupráci s místní MŠ, ZŠ a ZUŠ
a myslím, že naše spolupráce je přínosná pro
obě strany. Naše zařízení se stalo součástí
města Chabařovice a my si moc považujeme
velmi vstřícného přístupu z radnice, a to
během celého roku. Pravidelné návštěvy
pana starosty v rámci životních jubileí jsou
již tradicí a naše klienty to vždy nesmírně
potěší.
Letos v lednu jsme oslavili krásné 100.
narozeniny jedné naší uživatelky, která
se těší přiměřenému zdraví. Tato oslava
proběhla ve velmi příjemné atmosféře
a za přítomnosti velkého množství
gratulantů.
V průběhu celého roku si vzájemně
zpestřujeme všední dny různými akcemi,
nejoblíbenější jsou u nás různá hudební
vystoupení s živou kapelou. Poslední
větší akcí, kterou jsme uspořádali, byl
Masopust, který jsme si všichni společně
moc užili. Také mimo jiné pořádáme Turnaje
v kuželkách, na které zveme i další ústecká
zařízení a na září již pomalu připravujeme

IX. Zahradní slavnost, která bude opět
tematicky zaměřená, tentokrát v duchu 30.
let 20. století. Na tuto slavnost pravidelně
zveme i obyvatele chabařovického Domu
s pečovatelskou službou, mezi kterými
již mají naši klienti své známé, někteří
i příbuzné.
Jsme moc rádi, že můžeme být součástí
města Chabařovice a těšíme se na další
spolupráci.
Přeji vám všem krásné jarní dny.
Mgr. Jitka Urbanová

vedoucí Domu pokojného stáří svaté Ludmily

Jubilanti
leden – únor – březen 2018
Brožová Věra
Lacinová Jana
Nováková Jana
Huňáková Mária
Hrubá Ludmila
Danělko Václav
Špaček Zdeněk

Blahopřání manželům Ladislavovi a Haně Pojerovým,
kteří dne 13. dubna 2018 oslavili „Zlatou svatbu“.
Ať i další společná léta prožijete ve zdraví,
vzájemném porozumění a úctě.

Za MěÚ Chabařovice: starosta města Mgr. Josef Kusebauch
matrikářka Martina Průšová

Kydlíčková Blažena (100 let)
Moudrá Jana
Polanská Ingeborg
Hrdlička Antonín
Janášová Jarmila
Pojerová Hana
Hrdličková Jitka
Doubková Hana
Labancová Hanelora
Plíšek Miroslav
Doubek Jan
Samková Olga
Müllerová Hanička
Janáš Emil
Hnyk Josef
Toběrná Alena

Blahopřejeme
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Výběr ze schválených usnesení RM a ZM

Stručně
ze
schválených
usnesení
Zastupitelstva
města
Chabařovice
ZM v prvním čtvrtletí roku 2018 (únor 2018)
mj. projednalo:
- schválilo přijetí finančního daru ve výši
30 tis. Kč od společnosti Marius Pedersen
a. s. na podporu cyklistických a běžeckých
závodů v okolí Jezera Milada

- schválilo záměr odkoupení nemovitosti čp.
2, Husovo nám. (Starý mlýn), Chabařovice
- vzalo na vědomí: informaci o evidovaných
peticích a stížnostech v roce 2017, Zprávu
o činnosti veřejně prospěšných prací
města Chabařovice za rok 2017, Zprávu
o
odpadovém
hospodářství
města
Chabařovice za rok 2017, Zprávu o činnosti
JSDH, SDH a mladých hasičů Chabařovice
za rok 2017, Zprávu o činnosti Městské
policie za rok 2017, vč. činnosti pro obec
Přestanov, Inventarizační zprávu města
Chabařovice za rok 2017, přehled kulturních

akcí v KD Zátiší v roce 2017, informaci
o účelové dotaci na reprodukci požární
techniky na rok 2019, informaci o úspěšné
dotaci na kompostéry pro občany města
Chabařovice

od 16. 7. 2018 do 17. 8. 2018

- rozhodlo o zařazení podnětů pro nový
územní plán města

- schválila vyhlášení konkursního řízení
na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele/ředitelky
Základní
umělecké
školy Chabařovice, okres Ústí nad Labem,
příspěvkové organizace

Stručně
ze
schválených
usnesení
Rady
města
Chabařovice
RM v prvním čtvrtletí roku 2018 (1 – 3/2018)
mj. projednala:
- schválila žádost ředitelky Mateřské školy
Chabařovice o schválení termínu zápisu
do MŠ Chabařovice na školní rok 2018/2019,
a to ve dnech 10. 5. 2018 od 12.30 hod
do 16.30 hod a dne 11. 5. 2018 od 8.30 hod
do 11.30 hod.
- schválila žádost ředitelky Mateřské školy
Chabařovice o schválení termínu uzavření
MŠ Chabařovice v době letních prázdnin

- stanovila úkol starostovi zahájit přípravu
k záměru nákupu nového služebního
automobilu do terénu pro městskou policii

- schválila žádost paní Soni Bílkové,
Chabařovice,
o
finanční
příspěvek
na zakoupení vozidla,
z položky sociální péče (sociální pomoc
osobám v hmotné nouzi) bude vyplaceno 19
tisíc Kč
Vítězslav Vlček

Okénko Městské policie
V dnešním „okénku“ Vás chceme informovat
o naší činnosti a dění v našem městě
za uplynulý rok. V roce 2017 se pokračovalo
dále v nastaveném systému výkonu
služby, který byl zaveden od června 2012.
Strážníci slouží ve 12 hod. směnách typu:
denní – noční – 2 dny volna, a to především
v jednočlenné hlídce. Na pátek a sobotu se
plánovaly noční služby posílené z důvodu
pravděpodobnějšího výskytu přestupkové
činnosti, a to zejména v oblasti veřejného
pořádku, kdy byla provedena součinnost
s PČR OO Chlumec a strážníci sloužili
společné hlídky, převážně v nočních
hodinách. Bohužel nejde pokaždé, aby
strážníci sloužili ve dvojčlenné hlídce.
Městská policie řešila v roce 2017 události
různého druhu (tzv. výjezdů na základě
oznámení občanů, zadržení pachatelů
trestné činnosti, realizovaných kontrol
a akcí, které probíhaly ve městě, a především
výjezdů na základě oznámení ZZS ÚK, kde
bylo zapotřebí použití defibrilátoru, a to
především v DPS a u starších občanů.)

Objem přestupků roste
V uplynulém roce se městská policie
zaměřovala především na přestupky, které
se dotýkají problematiky právě v dopravě
v našem městě, kdy řidiči
nerespektují dopravní značení
jak ve městě, tak na katastrálním
území jezera Milada. Výrazněji
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jsme se také zaměřili na problematiku
veřejného pořádku, tedy na jednání, která
veřejnost a občané dlouhodobě vnímají
jako jeden z velkých problémů. Zejména
se městská policie velice intenzivně
věnovala problematice požívání alkoholu
na veřejnosti. Počet v jarním a letním
období každoročně narůstá, dále se jedná
o drobnou kriminalitu, kdy evidujeme
i krádeže nezletilých osob a poškozování
majetku i rušení nočního klidu omladinou.
Výsledkem práce strážníků je téměř
dvojnásobný počet vyřešených přestupků
a počtu zadržených pachatelů, kdy některé
si k řešení převzala PČR OO Chlumec.

Černé skládky
Dále městská policie eviduje několik
černých skládek, které jsou založeny
na katastrálním území města. Na tyto černé
skládky městská policie instaluje fotopasti,
ale bohužel ne pokaždé se podaří pachatele
zaznamenat. V několika případech se
strážníkům podařilo pachatele zjistit,
a následně oznámit ke správnímu orgánu.
V uplynulém roce městská policie
řešila přestupky, týkající se porušení
vyhlášky o místních poplatcích ve městě,
o povinnostech stanovených k zabezpečení
veřejného pořádku při pohybu psů na veřejná
prostranství na území města Chabařovice,
a i zábory veřejného prostranství ve městě.
Zvýšení počtu odhalených a vyřešených

přestupků je dáno změnou priorit, kdy se
městská policie začala na problematiku
veřejného pořádku intenzivněji zaměřovat,
bohužel někdy se nepodaří zadržet
pachatele přestupkového jednání, jelikož
služby probíhají v jednočlenné hlídce, která
nemůže obsáhnout celý katastr města
Chabařovic.

Poskytujeme první pomoc
Snažíme se, aby město bylo pokryto
a
zabezpečeno,
proto
využíváme
spolupráce s PČR Chlumec, a to především
v nočních hodinách, ne vždy se společné
hlídky ale mohou realizovat. Městská
policie Chabařovice se v roce 2015, připojila
k projektu „včasná defibrilace v Ústeckém
kraji“. Tento defibrilátor byl strážníky v roce
2017, ve čtyřech případech úspěšně použit.
Strážníci pomohli občanům Chabařovic
v deseti případech, kdy občanům musela
být poskytnuta ze strany městské policie
první pomoc.

Pomůže kamerový systém
Městská i státní policie zaznamenala
zvýšený počet výjezdů na žádost občanů,
kteří si stěžovali hlavně na časté rušení
nočního klidu a znečišťování okolí či
drobné krádeže, a to především v ulici
V Aleji, Nádražní a v centru města. Výše
uvedeným negativním jevům lze předcházet
pouze pravidelným dohledem, případně

následnou represí. Významnou pomocí
v našem městě by pomohl již už navrhovaný
kamerový systém, který může provozovat
pouze Městská policie, a to dle zákona č.
553/1991Sb., § 24 b.
V roce 2017 musela městská policie řešit
odchyt toulavých zvířat v našem městě,
celkem bylo MP odchyceno 40 zvířat,
z nichž polovina byla odvezena na Severní
Terasu do útulku pro opuštěná zvířata. Dále
městská policie eviduje i zvýšený výskyt
sražené zvěře, kdy tato zvěř v 11 případech
musela být odvezena do ZOO Ústí nad Labem
k likvidaci, a to dle veterinárního zákona,
jinak se sražená zvěř předává majiteli, nebo

uživateli honitby mysliveckého spolku.

Další údaje ze statistiky
Dále MP v uplynulém roce zadržela celkem
5 hledaných osob, nalezených a předaných
věcí jsme zaevidovali celkem 28, žádostí
o součinnost se správními orgány (PČR,
soudy, magistráty) bylo celkem 41,
telefonických oznámení na služební telefon
MP jsme přijali celkem 302, výjezdů MP
na žádost PČR, MP ÚL, ZZS ÚK bylo celkem
ve 34 případech, a dále bylo MP oznámeno
96 přestupků ke správnímu orgánu, a ve158
případech byla uložena bloková pokuta
na místě.

V souvislosti se stávající organizační
strukturou je fungování MP v Chabařovicích
v pěti strážnících na personálním minimu.
Jakékoli snížení počtu strážníku, by bylo
pod efektivní hranicí a činnost MP by byla
snížena ne-li paralyzována.
Závěrem lze konstatovat, že činnost
MP 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.
Josef Šittner

Střípky z dění v ZUŠ…
Taneční oddělení se v povánočním čase
představilo svým tradičním vystoupením
v KD Chlumec, během dvou vystoupení se
představili žáci všech ročníků ze všech
třech odloučených pracovišť. Děti opět
vystupovaly před zaplněným sálem. Některé
ročníky se předvedly se svými soutěžními
choreografiemi. Celoročně se účastníme
mnoha pohárových soutěží a vystupujeme
na společenských akcích, jako jsou plesy,
večírky, školní akademie apod.
Do konce školního roku nás čeká ještě plno
veřejných vystoupení, soutěží a samozřejmě
mnoho práce, kterou opět zpečetíme
srpnovým soustředěním na Máchově jezeře,
tentokrát v maximálním počtu 63 dětí. Jarní
kolo soutěží jsme započali v Děčíně, kde
jsme získali 1., 2. a 3. místo v Tanečních
parketových kompozicích. Na Mia Festivalu
v Brandýse na Labem to bylo 1. místo

za duet vVe vzpomínce, 1. místo pro Kačku
Sobeckou, 2. pro Terku Pavlasovou a 3. pro
Aničku Karešovou v disco dance. V kategorii
Juniorů obsadily 1. místo Aneta Niklová
a Vendula Hrnčířová. Na přehlídce tanečních
oborů ZUŠ postoupila do krajského
kola Sofie Absolonová s variací z baletu
Esmeralda.
Velikonoční Jarmark už tradičně provázela
dílnička výtvarného oboru, naši zpěváčci
zazpívali a tanečnice zatančily sólová
vystoupení. Už se těšíme na ten Vánoční,
který vždy navodí krásnou vánoční
atmosféru. Výtvarný obor se jako
každoročně účastní Mezinárodní výtvarné
soutěže v Lidicích. Slavnostní vyhlášení
a vernisáž se uskuteční začátkem června.
V březnu proběhlo v naší škole Okresní
kolo soutěže dechových nástrojů. Škola
hostila celkem 50 žáků, soutěžilo se celý
den v mnoha kategoriích. Z našich žáků
postoupili do Krajského kola: M. Maruštíková
ve hře na klarinet, B. Horáková, K. Hodná
a Š. Kuklíková ve hře na zobcovou flétnu.
Ve zpěvu postoupil O. Bláha. Z krajských
kol si všichni přivezli krásná 2. místa.
Do Teplických flautoher jedou soutěžit B.
Horáková, Š. Kuklíková, K. Hodná.
Další akcí hudebního oboru jsou koncerty

na zámku v Trmicích. 27. 4. koncert
smyčcového, 10. 5. dechového a 17. 5.
klavírního oddělení. Letošní akce uzavřeme
řadou závěrečných koncertů. Všechny
koncerty začínají v 17:00, podrobné
informace naleznete na webových stránkách
školy. V neposlední řadě nás čeká přehlídka
Okouzlení klavírem, které se zúčastní žáci
N. Davenet, B. Kimlová, A. Jakub a Z. Vyčítal.
Koná se 2. června v Litvínově.
Žáci i učitelé jsou zapojeni do celostátní
akce “Noc kostelů” 25. května. V kostele
v Libouchci vystavujeme práci žáků
výtvarného oboru. Večer zahrajeme
a zazpíváme na společném koncertě.
Těšíme se na každoroční koncerty pro školy,
kde zároveň i rozdáváme pozvánky k zápisu
do ZUŠ.
Po úspěšném koncertě učitelů jsme
uspořádali koncert absolventů, který se
konal 25. dubna v sále ZUŠ. Zahrálo zde
10 absolventů hudebního oboru. Dva
absolventi výtvarného oddělení budou
mít výstavu prací v sále ZUŠ 7. června
a čtyři tanečnice vystoupí na tanečních
koncertech 12. a 13. června v Národním
domě v Ústí nad Labem.
Táňa Dědovská
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Rozhovor s kapitánem Petrem Doubkem
Moje zranění? Jako když zlomíte suchý klacek!
k tomu přišel. Ale tohle jsem věděl, že je
špatné hned od první chvíle. Zažít znovu to
opravdu nechci.

Jak jako kapitán bez fotbalu trpíte
v hledišti?

Jen pár minut v sezóně a pak křup! Fotbalový
Slovan Chabařovice se musí v nováčkovském
roce v 1. B třídě obejít bez svého dirigenta
Petra Doubka, po vážné operaci kolena se
na zápasy nervózně dívá jen zpoza “klacku”.
Návrat nechce uspěchat.

Jak probíhá rekonvalescence?
V současné chvíli jsem 4,5 měsíce po operaci.
Zatím vše vypadá dobře. Plastika drží, což
je dobré znamení. Od doktora pana Neckáře
mám povoleno nohu maximálně zatěžovat.
Jsem rád, že mi povolil i běhání. Takže
rekonvalescence jde zatím podle plánu.

Kdy chystáte návrat?
Nechci nic uspěchat! Vidím to až na novou
sezónu. Už nechci prožít to, co jsem prožíval
po operaci, takže se chci pořádně uzdravit!

Zranil jste se hned v prvním kole,
věděl jste okamžitě, že je zle?
Bohužel ano. Chtěl jsem se rozeběhnout
a najednou jsem se válel na zemi. Ozval se
zvuk, jako když zlomíte suchý klacek. Neměl
jsem daleko do slz, protože ta bolest byla
opravdu strašná. Prý to slyšeli i lidi, kteří
stáli na druhé straně hřiště. Nějaké zranění
jsem měl, ale tady jsem věděl, že je to špatné,
a že mám pravděpodobně po sezóně. Což
se také pak potvrdilo… Nebylo to pro mě
jednoduché se s tím smířit.

Šlo o vaše nejváženější zranění?
Ano. Nějaká zranění jsem zažil, kvůli kterým
jsem musel také na sál, ale vše se to stalo
tak nějak nevědomky. Třeba,
že jsem se ráno den po zápase
probudil s kolenem jako meloun.
Takže jsem ani nevěděl, jak jsem
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Hodně! Těžké to bylo hlavně ze začátku, kdy
se nám nedařilo. Chtěl jsem klukům pomoci,
ale bohužel to nešlo. Zranění se mi stalo
v srpnu a na operaci jsem šel až v listopadu.
Mezitím jsem zkoušel s kluky nějak trénovat
a občas jsem i pronesl, že o víkendu
nastoupím. Že koleno zabandážuji a že to
půjde. Ale bohužel nešlo to. Koukat, jak
kluci hrají jen za „klackem“, je hrozné. Nohy
vám cukají a nejradši byste na tom hřišti
byl. Ale od začátku mě kluci drželi psychicky
nahoře. Měl jsem od nich veškerou podporu
stejně jako od rodiny. Ale na můj vkus
nehraju už moc dlouho, už abych dostal
zelenou a mohl nazout kopačky (s mích).

Co jste říkal podzimním výsledkům?
Začátek byl katastrofický! Po sedmi kolech
jsme měli pouze 3 body. Pak jsme si to
vyříkali v kabině a šlo to. Co kluci předvedli
v posledních šesti kolech, bylo něco
fantastického. Nejenom, že jsme dělali
body, ale hráli jsme i hezký fotbal. Mančaft
je tu výborný. Myslím, že se podařilo
i kvalitně posílit. Hodně jsem ten začátek
prožíval a mrzelo mě, že nemůžu pomoc. Ale
kluci to pak zvládli perfektně!

Nebál jste se po špatném startu, že
budete mít záchranářské starosti?
Bál! Po domácím utkání, které jsme prohráli
doma se Šluknovem, jsme si všichni říkali,
že se nás týká už jen boj o holé přežití. Ty
myšlenky podle mě probíhaly v hlavě všem.
Nebyla dobrá nálada a všichni jsme věděli,

že to je špatné. Ale jak jsem říkal, pak se
kluci semkli a udělali fantastickou sérii!

Co tým zvedlo?
Těžko říct. Myslím si, že si všichni
uvědomili, že takhle to nepůjde. Po zápase
v Hostovicích prý proběhla v kabině nějaká
menší bouřka. A od dalšího zápasu začala
série vítězství. Tak asi to. Všichni jsme věděli,
že jestli to tak bude pokračovat, vrátíme se
zpět do okresu, což nikdo v Chabařovicích
nechtěl. Myslím si, že do Chabařovic krajská
soutěž patří. Ale všechno to je jenom o nás.

Jak pomáháte mužstvu?
Ze začátku jsem se snažil, jak jen to šlo.
Chodil jsem trenérovi pomáhat s tréninky,
trenér se radil se mnou ohledně sestavy
a tak. Chtěl jsem být pořád s týmem. Ale asi
to dělalo víc škody než užitku. Proto jsme
si řekli, že budu jen fandit. Jezdím a chodím
na každý zápas. S kluky jsem pořád
v kontaktu. A abych byl upřímný, tak oni spíš
pomáhali mně než já jim (smích), protože já
byl z toho zranění opravdu špatný. Takže
podpora byla spíš od týmu ke mně!

Jaký je cíl pro jaro?
Z hlediska osobních cílů především dát
nohu do kupy a pomalu se dostávat
do fotbalu. Pak také dodělat vysokou školu.
Za dva měsíce mě čekají státnice. Co se
týká fotbalových cílů, tak jednoznačně mít
co nejdříve jistotu, že v 1. B třídě budeme
i příští sezónu. Věřím, že se to klukům
podaří, a zbytek sezóny si užijí. Tým máme
silný a jsme schopní potrápit kohokoliv.
Petr Bílek

Fotbalový Slovan
pomáhal, hodoval, tančil i lyžoval
Divočáci sice v březnu důsledně rozryli
trávník
Fotbalového
klubu
Slovan
Chabařovice, který je jeho chloubou, ale
klubový život neochromili. A že je pestrý!
Ještě v prosinci Slovan a jeho přátelé
zpříjemnili Vánoce dětem, které musely
svátky trávit v ústecké Masarykově
nemocnici. Karel Král za vedení klubu
a Petr Doubek za A-mužstvo, hrající 1. B
třídu, donesli nemocným dětem vánoční
dárky od rodičů a fanoušků Slovanu. „Před
několika lety jsme při obnově mládeže
začínali s osmi dětmi, teď jich u nás trénuje
přes osmdesát. Nejen z fotbalu víme, že
zdraví je to nejdůležitější. A když jsme se
rozhodli podpořit děti v ústecké nemocnici,
mělo to mezi rodiči našich malých fotbalistů
a mezi příznivci velký ohlas. Chabařovickým
patří díky,“ vzkázal Karel Král.
Společenské hry malým pacientům ukrátí
dlouhou chvíli, jednu věnoval i fotbalový
reprezentant Michael Lüftner, odchovanec
Slovanu Chabařovice a nyní hráč dánského
FC Kodaň. Kromě toho děti dostaly i plyšáky
a další hračky. „Moc si toho vážíme,“ potěšilo
Marii Lulkovou, vrchní sestru Dětské kliniky,
která léčí i onkologické pacienty.
Zimním vrcholem mládežnické sekce
Slovanu se stalo soustředění v Malé Úpě,
kde dostaly prostor sjezdovky, běžky
i boby. Autobusem se do Krkonoš vezlo 35
dětí, což rekordní číslo, patnáct z nich byli
nováčci. Kdo na lyžích předtím nestál, už
je ovládá, lekce šéftrenéra Pavla Nechuty
se vyplatily. Zázemí našly děti v krásném
hotelu Javor, původně objednaný Penzion
U Kostela obsadil francouzský filmový
štáb, který i před našimi zraky natáčel
romantický film. Vystupoval v něm Papa
Noël, francouzský ježíšek. Krkonošskou
olympiádu, celotáborovou soutěž, vyhrálo
družstvo Banánožroutů ve složení Jakub

Bendel, Jakub Bříza, Tomáš Falát, Lukáš
Kraus a Martin Štolfa. Počasí se vydařilo,
sněhovou nouzí jsme netrpěli.
Logo Slovanu se opět ukázalo za hranicemi.
Na halový turnaj do Drážďan vyrazili
dospělí, kteří ho ovládli po finálové
výhře nad Loschwitzem, a také dva týmy
přípravek. Starší obsadila 4. místo, mladší
skončili devátí. I Slovan uspořádal tři
mládežnické turnaje v chabařovické hale,
které měly mezinárodní punc, startovaly
týmy ze spřátelené Reinhardtsgrimmy.
„Naše turnaje se povedly, všechny děti
dostaly medaile a tašku dobrot, nejlepší
družstva i pohár,“ uvedl trenér mládeže
a organizátor Lukáš Král.
S velkým ohlasem se setkal už 3. fotbalový
ples v Kulturním domě Zátiší, který navštívil
i starosta Josef Kusebauch s manželkou.
Vystupovali cyklotrialisté, kteří bavili
dechberoucími skoky, dokázali přehupsnout
i tři ležící návštěvníky bálu naráz. Tombola
byla tradičně bohatá, podepsaný dres
věnoval také Michael Lüftner, fotbalisté
i tentokrát připravili půlnoční překvapení.
V choreografii Jany Müllerové tančili na hit
Y.M.C.A., nadšené publikum si vyžádalo
opakování.
Další už tradiční mimofotbalovou aktivitou
bylo společné velikonoční hodování dětí
z klubu. Pod vedením duchovního otce
akce Josefa Hnyka se jich sešlo 32 a malí
koledníci zavítali na sedmnáct adres.
Od rodiny Gebertových dostali vajíčka
s nápisem Slovan, od Štolfových zase
originální kreslené vajíčkové hráče, trenéři
je měli s přezdívkami, děti s vtipnými nápisy
jako Kopyto nebo Tyčka.

Petr Bílek
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Zprávy ze sportu
Zimní čas je zase jednou za námi, nastává
příjemné jaro a nás čeká sportování venku,
v přírodě a na hřištích. Někdo má rád
vdolky, jiný holky, jak praví staré české
přísloví. U sportu je to obdobně. A tak se
odkládají pinčesové pálky a po důkladné
přípravě se začnou polykat kilometry
na kole, halový tenis se vymění za antuku
a umělku, ze sauny a krytých bazénů se
přejde na přírodní koupání na rybníku či
v jezeře.

Přehled letem světem
o volejbale a stolním tenise…
I chabařovičtí sportovci mají za sebou
halovou sportovní sezónu – volejbal či
stolní tenis, případně přípravu v hale –
nohejbal. Soutěžní sezóna pro chabařovicé
ženy i muže je také u konce. Chabařovické
Áčko mužů po komplikacích v celé soutěži
(zdravotní a pracovní) ukončili sezónu
2017-2018 na celkovém pátém místě skupiny
A 2. celostátní ligy. Družstvo uzavřelo svoji
soutěžní činnost krátkou schůzkou, kde byly
řešeny i otázky budoucnosti družstva.
Chabařovické ženy se vrátily po roce zpět
na pomyslný trůn 2. celostátní ligy. Asi by
historik mohl spočítat, kolik těch titulů toto
družstvo už má, není to ale zas tak důležité.
Spíše je třeba vyzdvihnout trenérskou
činnost (dříve i hráčskou) Marcely Bromové,
která vede družstvo už mnoho let a právě
s tolika tituly. Každým rokem také nastává
otázka, jestli postoupit do vyšší soutěže
a vždy vyvstanou stejné pochybnosti.
O peníze jde většinou v prvé řadě, ale tady
je velká potíž v tom, že 1. liga se hraje zcela
odlišným systém než 2. liga, a tento systém
(dvojzápasy v pátek večer a v sobotu
dopoledne) je vhodný pro svobodné
a mladé hráčky, nikoliv pro vdané matky.
Zatím byla opět na řadě rozprava, jestli v 2.
lize pokračovat, jestli bude mít družstvo
dost hráček na celou soutěž.
„Béčko“ mužů odehrálo další sezónu
v Krajském přeboru a opět skončilo na 3.
místě, tentokrát ale již mezi sedmi družstvy.
I toto družstvo potvrdilo snahu se přihlásit
do nového ročníku soutěže.
Okresní soutěž má za sebou i družstvo
stolního tenisu. Po spadnutí z 1. třídy
do druhé se družstvo zařadilo do špičky
této soutěže a ukončilo svoji soutěžní
sezónu na 3. místě. Hráčský kádr se podařilo
stabilizovat a potěšitelný je i nárůst
základny mužů.
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Odchody trenérů…
Velkým nedostatkem u právě zhodnocených
sportovních výsledků volejbalu a stolního
tenisu je absence mládeže. Volejbalové
děti vedl několik let s dobrou sportovní
progresí Roman Kepič. Po jeho odchodu
z chabařovické školy se ještě podařilo
pokračovat pod vedením trenérky Umanové
(hráčka „A“ družstva žen), ale postupně
se účast na trénincích snižovala, až bylo
nutné činnost mládežnického kolektivu
ukončit. Nový nábor na začátku školního
roku se nepovedl, když tělocvikář ZŠ
dokázal sehnat jen 2 dívky. Stejný osud
potkal i slibně se rozvíjející aktivity oddílu
stolního tenisu. Pod vedením Martiny
Smíškové byla radost se dívat na děti, jak
se každým tréninkem zlepšují. Ale zase
ukončením činnosti trenérky se ukončila
i činnost tohoto mládežnického družstva
a dosud se nepodařilo ji obnovit.

Jak je na tom nohejbal…
Naopak s velkou radostí můžeme pozorovat
činnost nohejbalové mládeže. Účast
na celostátních akcích, jako je Dorostenecká
liga, Mistrovství ČR, Poháry ČNS mládeže,
krajské soutěže. Malá krize nastala
po loňském výpadku několika dorostenců
s následným ukončením sportovní činnosti
v oddílu. Nyní ale již zase pokračuje 7 nových

žáků a pilně se připravují na nadcházející,
již soutěžní sezónu, pod vedením M.
Sehriga, J. Sochora, D. Tirpáka a V. Pabiána.
Nohejbalová družstva mužů mají za sebou
přípravu na nadcházející soutěžní sezónu
ve sportovní hale a na několika přípravných
turnajích. „A“ družstvo si také pochutnalo
účastí na prestižním mezinárodním turnaji
„Poslední smeč“ v Praze. I když nepostoupilo
ze základní skupiny, byla to dobrá zkušenost
si zahrát proti extraligovým hráčům. „B“
družstvo zase vyhrálo 2 turnaje v České
Kamenici.

Z domácí líhně do vyšší
soutěže…

Došlo také k významnému oslabení
nohejbalového družstva pro nadcházející
2. ligu. Opora tohoto týmu Martin Sehrig
přestoupil do extraligového družstva
SK Šacung Benešov. Je zcela přirozené,
že v mladém věku je třeba zkusit vyšší
soutěž a posunout se sportovně o nějakou
třídu výše. Má za sebou několik titulů
z mládežnických Mistrovství ČR a Poháru
ČNS, byl již 2x na soustředění reprezentací
dorostu a jednu sezónu už hrál 1. ligu
v Radotíně. Tak na začátku jeho extraligové
éry mu upřímně přejeme, aby se tam
dobře uvedl a dostal se do základního
kádru extraligového družstva. Aktuálně
odehrál už 2 extraligové zápasy a dokonce

v singlu (jeden proti jednomu) zvítězil nad
vsetínským Laco Stupákem (slovenský
reprezentant a mistr světa a Evropy).

Je třeba přiložit ruku k dílu…
Na začátku „letní“ sezóny je třeba dobře
připravit také sportoviště. Pravidelné
brigády jsou oblíbené i nenáviděné.
Oblíbené třeba tím, že součástí je i posezení
u prvních opékaných buřtů, neoblíbené
především u některých sportovců, kteří si
zrovna netykají s manuální prací. V areálu
Stadionu TJ nás čekají opravy podlah, laviček
a oplocení, nátěry hlavní budovy a sedacích
souprav, ale hlavně kvalitní příprava
antukových hřišť a beachvolejbalového
kurtu. S velkou rekonstrukcí počítáme také
v klubovně TJ. Nové řešení historické galerie

trofejí představuje investice do nákupu
prosklených vitrín a řešilo se i položení
nového koberce na celé ploše klubovny. Pro
další zlepšení vzhledu a využití klubovny
bude ještě zapotřebí investovat do nového
nábytku. Ten stávající je spíše sbírkou, co
se kde našlo, a nepůsobí moc esteticky
vzhledem k již instalované galerii.v

Zapište si do kalendáře…

kempu nohejbalové mládeže a žen, v pátek
22. června se bude konat tradiční Noční
volejbalový turnaj a týden na to v pátek 29.
června bude obnoven dříve velmi populární
Noční nohejbalový turnaj trojic v kategorii
soutěžních a neregistrovaných hráčů,
nohejbalové družstvo mužů bude doma hrát
vždy v neděli od 10 hod. – 6. 5. se Zaječovem,
10. 6. s K. Vary a 1. 9. se Slaným.

Blížící
se
termíny
tradičních
akcí:
nohejbalový oddíl spolu s Českým
nohejbalovým svazem připravuje na 23.
-29. července již 9. ročník Mezinárodního

Vlastimil Pabián

FK Slovan bude na pouti a chystá
oslavy 85. narozenin
Fotbalový klub Slovan Chabařovice i na jaře
bude vidět. A to nejen na trávníku. Na 25.
Chabařovické pouti, která se uskuteční 19.
a 20. května, bude mít opět stánek. K mání
bude jídlo, pití, zakoupit půjdou i reklamní
předměty klubu; výtěžek půjde tradičně
na mládež. V červnu Slovan uspořádá
na svém trávníku velký nábor dětí.

A jaké další akce klub chystá?

i zápas fanoušků Sparty a Slavie

23. června – mezinárodní turnaj ročníků
2007 pod patronátem reprezentanta
a chabařovického odchovance Michaela
Lüftnera

24. června – turnaj starších žáků

23. června – oslavy 85 let od založení klubu,
od 16.30 do 22.00 zábava, uskuteční se

29. června – amatérský noční turnaj trojic
v nohejbalu
Petr Bílek

Podpora rozvoje sportu
Nejen chlebem živ je člověk, ke svému
rozvoji potřebuje společnost, protože
rozumným činí člověka teprve společenství
druhých. No a společenství druhých může
najít člověk nejen prostřednictvím sousedů,
ale i při sportu. Ať už člověk sportuje jen
pro zábavu nebo pro postup do krajského
kola, potřebuje kromě sportovního trikotu
i místo, kde svou zálibu bude provozovat.
Hokej se v obýváku bez následků totiž
hrát nedá. V tomto okamžiku nastupuje
společnost, která prostřednictvím volených

zástupců zajišťuje jednak větší investiční
akce, jako je výstavba plavecké haly, ale
i následně pravidla a provoz sportovišť.
Město Chabařovice je majitelem většiny
sportovišť v katastru obce a na sport
oproti jiným městům přispívá každý rok
nemalou částkou. Řadu let se město snaží
cílit poskytovanou podporu především pro
děti a mládež, protože ty jsou budoucností
nás všech, budoucností města. A nastavená
cesta se ukazuje být správná, například

ve fotbalovém klubu, kde skvěle zafungoval
motivační prvek „máte děti = máte podporu“,
kdy třeba v roce 2012 neexistoval žádný
oddíl žáků a v roce 2017 po chabařickém
trávníku běhá cca 80 dětí (z toho na 67 dětí
z Chabařovic město poskytuje normativní
příspěvek vč. příspěvku na soustředění).
Na takový vývoj musí být Chabařovice
nutně hrdé.
Zbyněk Tichý
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Oslava svátku žen
V Roudníkách se v sobotu 10. března 2018
od 15:00 do 22:00 hodin slavil svátek žen
všech věkových kategorií. Ženy s pánským
doprovodem i „bez“, si užily odpoledne
ve víru hudby, tance, pohoštění a programu.
Odpolednem prováděl „DJ Venca“, který
kromě hudby k tanci a písniček na přání,
režíroval společenské hry pro přítomné.
Bylo to příjemné zpestření programu. Večer
byl završen vystoupením „sester v akci“
v podání místních dam. Každá přítomná
dáma
byla
obdarována
nádhernou
růží, na řadu přišly i chlebíčky, zákusky
a „šampíčko“.
Jaroslava Račáková

V Roudníkách je opět
knihovna
Ve čtvrtek 29. března 2018 byla v 18:00 hodin
v kulturním domě slavnostně otevřena
pobočka chabařovické knihovny. Přípravu
prostor v Kulturním domě v Roudníkách
si vzali na starost místní nadšenci, město
zajistilo veřejný internet a ústecká knihovna
dodala knihy z výměnného souboru, kde
jsou knihy jak pro děti a mládež, tak pro
dospělé. Knihy budou průběžně doplňovány
a obměňovány dle přání a potřeb čtenářů.
Čtenáři si také budou moci objednávat
knihy z on-line katalogu.

V den otevření starosta města slavnostně
přestřihl pásku a tím činnost knihovny
v Roudníkách po téměř 30 letech obnovil.
Na zahájení přišlo 38 čtenářů. Večer pak
skončil malým posezením. Výpůjční doba
bude každou středu od 17:00 – 19:00
hodin. V této době mohou občané požádat
o konzultace a pomoc Osadního výboru
s jejich problémy, rovněž mohou přinášet
podněty k dění v obci.
Ilona Galášová

Třetí Masopust v Roudníkách se vydařil
Termín Masopustu se v sobotu 27. ledna
2018 naplnil, počasí bylo více jarní, než
lednové. Před kulturním domem se sešli
místní i přespolní obyvatelé v maskách
i bez, ochutnali nabízený „svařák“.
V úvodu byl návštěvníkům připomenut
masopustní rituál, kdy starosta města
předal maškarádám klíč od vesnice a povolil
pochůzku vsí. Medvěd s medvědářem,
koník Brůna a průvod ostatních masek
za doprovodu harmoniky rozjitřili klidný,
zimní vesnický život.
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Masky
popřáli
navštíveným
sousedům stálé zdraví a snažili se
„prodat koně“, což se nepodařilo.
Hospodyně
je
na
oplátku

pohostily
kalíškem
dobrého
moku.
Rozjitření hosté po pochůzce obcí zaplnili
prostory kulturního domu, kde je očekávala
kapela Windiband, která veselí doprovázela
až do noci.

Vnoučata, děti, rodiče, babičky i dědové
zpívali a tančili, dokud jim dech stačil.
Vystoupení „Labuťáků“ a „Kankánových
tanečnic“ v podání místních pánů a dam,
byla zlatým hřebem večera. Kůň byl
konečně vydražen a jeho role tento rok

skončila. Nechyběly tlačenka, jitrnice,
jelítka, či buchty, vše zalité zlatým mokem,
či štamprdletem.
V závěru veselí byla „pohřbena basa“,
zabalena do černého hávu do Velikonoc,
kdy se opět může jíst, pít a veselit.

Jaroslava Račáková

Velikonoční jarmark v Chabařovicích
Opět jsem se přesvědčila, že tady se dbá
na tradice. Nádherné pojetí Velikonoc
a pomoc potřebným, i to je velikonoční
jarmark v Chabařovicích. Na každou takovou
akci se budu těšit, jen tak dál.
Michaela Petrovičová
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666 let od první písemné zmínky
o Roudníkách
Vážení spoluobčané, čtenáři našich novin,
vzhledem ke skutečnosti, že tento rok
uplyne 666 let od první písemné zmínky
o Roudníkách v historických dokumentech,
dovolujeme si tuto událost oživit vším, co
život přinesl pro její obyvatele v průběhu
jak uplynulých let, současného dění
a dovolíme si i nahlédnout do budoucnosti.
Skutečnost, že jsme došli k setkání rodáků
a přátel Roudníků, právě při souvislosti
s touto písemnou zmínkou, není nic jiného,
než touha současných místních rodáků se
sejít s lidmi, kteří se v Roudníkách narodili,
žili zde, vrací se na hroby svých předků,
za přáteli, rodinou a na život v Roudníkách
rádi vzpomínají.
V naší vsi žijí potomci rodů, kteří pochází
z Roudníků a nikdy za svůj život nezměnili
své trvalé bydliště, narodili se zde a jejich
potomci tu rovněž setrvali dodnes. Tyto
rody zde žijí více než 100 let. Určitě budete
vědět, kdo kolem vás je z rodu Dudíků,
Jindráčků, Koppových, Krejčů, Lehmanů,
Maternů, Otcovských, Tučků, Vávrů či
Vondráčků. Některá příjmení se sňatky
změnila, ale jejich nositelé vědí, do kterého
rodu patří. Kolem nich šla historie popsaná
na konci této stati.
Pan Ing. Stanislav Sochocký, (v té době člen
redakční rady CHN) před 20. lety shromáždil
historické informace o Roudníkách, že jsem,
s jeho dovolením, použila jejich část pro
oživení událostí minulých, právě pro jejich
letošní připomenutí.
Historicky vzato, Chabařovice a Roudníky
toho moc společného neměly, snad jenom
to, že první zmínka o osadě Kargnicz
a Rudnig je uvedena ve farních knihách
ve stejném roce: 1352.
Název obce, jak jej známe dnes, má svůj
vývoj. Původní název byl Roudník. V této
podobě se název vyskytoval již v roce
1361. V roce 1405 se v literatuře setkáme
s názvem Rudnik (Rudnig). Název je
odvozen od přídavného jména roudný,
což se vztahuje buď k potoku, nebo kopci.
Modlanský potok, který dříve protékal obcí,
se původně jmenoval Rudník, z důvodu
zbarvení vody rudou barvou při horním
toku. Tam lze asi spatřovat původ názvu
obce.
Obec zažila největších změn za posledních
150 let, kdy Roudníky prošly tak
bouřlivou dynamikou vývoje,
že bychom jen těžko hledali
srovnání u podobných obcí naší
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země. Do roku 1830 bylo hlavní obživou
obyvatel Roudníků zemědělství, převážně
soustředěné při statku Roudníky. Zvrat
nastal, když se do průmyslového rozmachu
zapojilo uhlí, na kterém se vlastně
rozprostírá celá obec, kterou měl, toho
času, v držení rod Nosticů z Trmic. Albert
Nostic ovládl ložisko uhlí, z východní
strany, od severu se k Roudníkům dobýval
tehdy největší těžař oblasti hrabě
Westphalen z Chlumce, kterému patřilo m.
j. i Chabařovicko. Nábor nových pracovníků
z jiných koutů země pro vznikající doly
přivedl do obce nové osadníky, ale byl také
příčinou počeštění jejich obyvatel. Nosným
povoláním obyvatel se tak stala práce
v dolech. Roudničtí havíři získali převahu
především v dolech, které byly vybudovány
přímo na katastru obce anebo v sousedství.
Byly to doly Marie Antonie, Bohemie,
Doblhoff (Kateřina), Neuhoffnung, Marie
Teresie, Teutonie, Agata, Josef a další menší
provozy při výchozu z uhelné sloje.
Příliv nových obyvatel vyvolal poptávku
po bytové výstavbě a tím i po stavebním
materiálu. Vhod přišla místní ložiska
cihlářských hlín, které začaly zpracovávat
nově budované cihelny přímo v obci
a jejím okolí. Poslední cihelnou, po které
zbyly do dnešní doby, znatelné ruiny byla
„Fügnerka“. Ta byla situovaná na západ
od Marie Antonie ve směru na Modlany.
Život Roudníků tak dostal zcela jinou
dimenzi a na oné úrovni se udržel prakticky
ještě do poválečných let. Ze 170 obyvatel byl
v krátké době zaznamenán vzestup na 736.

Dnes je již těžko představitelné, jakou měla
obec občanskou vybavenost. Prosperovalo
zde několik konzumů, koloniálů, mlékáren,
řeznictví, ale i holič. Ještě do roku 1960
u hřbitovní zdi provozoval svoji trafiku
ruský legionář Václav Poustka. Havířskou –
nekonečnou žízeň zde uspokojovalo několik
hospod, z nichž nejznámější byl hostinec
Jiřího z Poděbrad, později hospoda
spotřebního družstva Jednota. Tam se
hrávalo i divadlo a měla zde vyčleněné
prostory i tělovýchovná organizace Sokol.
Hospody žily bujarým ruchem zejména
při tancovačkách a různých oslavách.
V sousedství statku bývalo prosperující
zahradnictví, pro které byla před Roudníky
na Modlanském potoce vybudována v roce
1962 vodní nádrž, nyní část domu čp. 93.
Mládež
byla
soustředěna
převážně
ve sportovních klubech, zejména u fotbalu,
ale také u hasičů. Obec měla vlastní
fotbalové hřiště již před rokem 1922.
Fotbal měl v Roudníkách velkou tradici.
Mezi válkami zde působily dva prestižní
fotbalové kluby soupeřící mezi sebou. Byl
jím ATUS – klub spolku německých sociálních
demokratů, který vznikl v roce 1918 a Slovan
Roudníky, založený v roce 1930. Ten byl
podporovaný zejména vedením místního
hlubinného dolu Marie Antonie. Fotbal si
udržel na místní podmínky vysokou úroveň
i v době poválečné. Fotbalovému hřišti
a jeho okolí byla věnována potřebná péče.
Nové koryto potoka za hřištěm vyhloubili
váleční zajatci. V roce 1948 se vysázely
mezi hřištěm a potokem topoly, které však
pro jejich stáří byly před 10 lety pokáceny.

Pouze v době válečné bylo hřiště zoráno
a sloužilo ke sklizni kukuřice.
V Roudníkách se hrál i lední hokej, hokejové
hřiště bylo vybudováno v roce 1954
svépomocí a bylo situováno mezi domy čp.
17, 19, 29 a čp. 92, kde jsou nyní zahrádky.
Aktivně se projevovali i hasiči. Český
hasičský sbor zde působil od roku 1934.
Původní „hasičárna“ stávala v místech
pozdějšího mandlu a v roce 1938 pak byla
postavena na návsi, kde, bohužel, opuštěná
stojí dosud.
Místní kostel, který je zasvěcen sv. Václavu
a tvoří dominantu obce, byl postaven v roce
1480 v pozdně gotickém slohu, v roce 1607
mu byla postavena věž (vysoká 31,5 metru),
přestavěn byl v roce 1711 do dnešní podoby.
Jako státní památka byl zapsán 12. 12. 1991.
Roudnický kostel s historicky cenným
oltářem býval významným církevním
stánkem pro širokou spádovou oblast,
zvláště v dobách, kdy v okolních obcích
žádný kostel nestál. V době válečné vzaly
za své kostelní zvony. Ty se měly stát,
po přetavení, součástí německé válečné
mašinérie. Mše v kostele sloužil farář
z Trmic, ještě v roce 1995. Tento kostel byl
majetkem Trmické farnosti. Farnost po roce
1989 začala, za účelem zisku, podnikat.
Provozovala pilu a jako svůj finanční vklad
použila zástavou kostel v Trmicích, kostel
v Roudníkách a přilehlý hřbitov i s pozemky.
Ovšem podnikatelský záměr se nevydařil
a farnost, obecně řečeno, zkrachovala. Tím
došlo ke skutečnosti, že celý majetek těchto
nemovitostí byl dán do exekuce s tím, že
po jeho vykoupení nějakým kupcem, bude

dluh farnosti vyrovnán. Kostel v Roudníkách
byl nabízen na prodejním portálu realit
cca 1 rok k prodeji. Realita byla nabízena
vcelku, kostel, hřbitov a pozemky pod
nimi. Nikdo o něj neprojevoval zájem, ani
městský úřad Chabařovice. V červnu 2013
přešel tento majetek do vlastnictví manželů
Karáskových z Prahy a od září 2013 jsou
v kostele slouženy mše, farářem z Trmic.
Svoji historii má i statek Roudníky. Přestože
v jeho okolí působilo několik menších
statků, bývalý Nosticův statek se stal
dominantou Roudníků. Dcera „uhelného
hraběte“ Alberta Nostice, Marie Antonie,
prodala roku 1917 statek České obchodní
společnosti, která převážně financovala
rozvoj uhelné těžby. Jako součást uhelného
komplexu pak připadl statek dolům.
Posledním nájemcem byl pan Pavlíček,
který ze statku odešel v roce 1942. Po válce
zde působilo několik národních správců,
později se statek stal součástí Státního
statku Tuchomyšl, který původně také
náležel Nosticům. V 90. letech zažil statek
několik pseudomajitelů, což se znatelně
projevilo na jeho stavu. Koncem 90. let se
stal majetkem rodiny Josefa Mazánka.
Svou stránku historie v Roudníkách
má i kultura. Těžko je dnes k uvěření,
že ještě před výstavbou kulturního
domu, bylo v domě čp. 2 kino a v čp. 11
provozoval Bohuslav Straka v letech 1948
– 1955 loutkové divadlo. Kulturní dům byl
postaven v roce 1963 převážně svépomocí
občanů v místě bývalého statku. Ten se
poté stal místem kulturního dění v obci.
Původně patřil osvětové besedě. Součástí
kulturního domu byla v té době, knihovna,

kino a ve velkém sále byly pořádány
různé kulturní akce. V posledních letech
se snažíme, za finančního přispění města
Chabařovice, obnovit dění v kulturním
domě, máme nové jeviště, okna, sál je
využíván ke kulturním a sportovním účelům,
setkání místních a svépomoci jsme otevřeli
knihovnu a klubovnu.
Roudníky měly z hlediska občanského
soužití velkou vazbu na okolní, dnes
již neexistující obce. Ta spočívala
v
příbuzenské
provázanosti
rodin,
sportovním soutěžením, stejných zálibách,
až po obyčejné lidové zábavy, kterými
bývaly zejména vesnické tancovačky.
Soudržnost obyvatel Roudníků s obyvateli
Vyklic, Otovic, Lochočic, Tuchomyšle
a Krajčenky v mnohých rodinách přetrvává
dodnes.
Roudníky měly vlastní samosprávu do roku
1980 a poté připadly pod Chabařovice.
Posledním předsedou Místního národního
výboru byl Jan Vospálek. Určitou dobu
v Roudníkách působil Občanský výbor.
Rozhodujícím
zlomem
pro
existenci
těchto obcí bylo původně plánované
vytěžení uhelného ložiska. Tyto záměry
byly realizovány až k hranicím zástavby
Roudníků. To vše radikálně změnilo
charakter obce. Okolí se výrazně změnilo
po rekultivaci zbytkové jámy bývalého
dolu, kde vzniklo jezero Milada. A to je již
budoucnost.
Jaroslava Račáková

Motonadšenci od svěráku

V zimě 2017 jsme při jakési společenské akci
zjistili, že nezvykle velké procento obyvatel
Roudníků má rádo motocykly a vše, co
s nimi souvisí. Proč se tedy nespolčit
a někam vyjet? Již v dubnu byl podniknut
první společný výlet. Jelo se na všem, co
mělo motor a dvě kola, na stroji vlastním či
sousedovým.

První vyjížďka se vydařila, vrátili jsme se
nadšeni, bavilo nás to. Pavel Galáš ml.,
člověk pečlivý až pedantský, rozhodl, že
jen tak jezdit prostě nejde, a že se musíme
nějak jmenovat. Vznikli Motonadšenci
od svěráku. Hardrockové křídlo naší
skupiny sice protestovalo a celkem
logicky argumentovalo, že vytetovaný
svěrák na těle nevypadá zrovna nejlépe,
načež mírnější skupina je ujišťovala, že
i „vykérovaný“ svěrák může být zajímavý,
avšak záleží na jeho umístění.
V průběhu roku, kdy se z koníčka stával
kůň, se začalo nakupovat nové železo,
a to v duchu motta – větší objem dál
dojede a rozhodně lépe. Nyní, když někam
vyjedeme, je radost se na ty naše mašiny

koukat. V roce 2017 jsme spolu podnikli
mnoho vyjížděk a zúčastnili se několika
srazů. Zimu jsme strávili plánováním.
Letos, začátkem jara, ti nejšikovnější
a nejlepší z nás provedli kontrolu a výměnu
provozních kapalin u téměř všech našich
14 strojů a až teprve po jejich souhlasném
pokývání jsme mohli společně vyrazit vstříc
prvnímu jarnímu sluníčku.
O plánovaných akcích se dozvíte z našeho
FB profilu, přijďte se s námi svézt. Budeme
rádi.

Jiří Koudelka
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Klub Mladých Motorkářů sezóna 2018
Sezónu motosportu jsme otevřeli prvním
tréninkem 7. 4. 2018, kde rovněž proběhl
nábor nových členů. Byli jsme mile
překvapeni, že o tento sport mají letos
zájem rodiče dětí kolem 6 a 7 let, což pro
nás znamená kategorie C motocross 50 ccm
automat. Tréninky opět klub pořádá každou
středu od 17:00 hodin, kdy je možnost se
přihlásit a zúčastnit se. Po dohodě klub
umožňuje zapůjčení motocyklů a výstroje
pro začátečníky.
V sobotu 14. 4. 2018 proběhl první závod
letošní sezóny, kde se jelo více kategorií,
i v Moto Areálu již známý Civil Moto
Cross, kde jezdí motocykly o obsahu 50
ccm (Babeta, Pionýr, Simson, atd.). Mladí
závodníci se zúčastnili, především ti,
kteří jezdili minulou sezónu. Další závod
Klubu Mladých Motorkářů plánujeme před

začátkem prázdnin 27. 6. 2018.
Tento rok jsme nechali vystavit osm licencí
na motocross v České republice, kde budou
naši nejstarší členové klubu reprezentovat
Moto Areál Chabařovice. Chabařovice
v motosportu byly v České republice vždy
známé tradiční plochou dráhou. Rádi
bychom tuto tradici nadále podpořili tím,
že někteří naši členové by měli možnost
přestoupit do plochodrážního oddílu
Speedway Club Chabařovice, vedeným
Ladislavem Šifaldou.
Motoclub „F“ Chabařovice a Klub Mladých
Motorkářů vám všem přeje spoustu šťastně
najetých kilometrů v letošní sezóně.
Martin Fridrich

Rozpočet města pro rok 2018 je
v rekordní výši!
Zastupitelstvo města schválilo pro letošek
historicky největší rozpočet: 63 mil. Kč.
Rekordní výše rozpočtu je umožněna kromě
zvyšující se výše daňových příjmů (ve které
se odráží vyšší výběr daní), zapojením
výsledků hospodaření z minulých let,
a hlavně využitím výhodného účelového
úvěru (jak ukazuje další vývoj, takovéto
příznivé podmínky se pomalu ale jistě
stanou minulostí vzhledem k politice
ČNB), který slouží k výstavbě zdravotního
střediska. Tento úvěr jsme vysoutěžili

s úrokovou sazbou ve výši 0,58 % p.a. a to
bez zajištění. Plníme tak jedno z největších
přání, po kterém volali obyvatelé města,
což se ukázalo v rámci dotazníkové ankety
k rozvojovému plánu města a jeho priorit.

Největší položku ve výdajích představují
letošní investice – patří mezi ně stavba
zdravotního
střediska,
která
bude
dokončena v srpnu. Mezi další
investice patří opravy komunikací
v Chabařovicích a Roudníkách.
Dále bude pořízena výjezdová

brána u hasičů. Začne se již s budováním
kamerového systému. Dojde k zaplacení
příspěvku k rozšíření kapacity čistírny
odpadních vod Modlany (k umožnění
dalšího napojování na kanalizaci). Spadá
sem také vyplacení pozastávky z dokončené
rekonstrukce školního hřiště u ZŠ. Dále
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Vedení města tak připravilo rozpočet,
ve kterém se v tomto roce zaměřuje
na investice, na zvelebení veřejného
prostoru, na investice do komunikací,
do školských zařízení, jakož i do oblasti
sportu a volnočasových aktivit.

Jen pro srovnání uvádím, že rozpočty města
v uplynulých letech pracovaly s těmito
částkami: 58 mil. Kč (2017), 44 mil. Kč (2016),
39 mil. Kč (2015), 43 mil. Kč (2014).
Rozpočet, resp. jeho výdajová stránka,
se člení do 15 kapitol. Nebudu tentokrát
rozebírat do detailu všechny (podrobně
jsem strukturu rozpočtu města představil
v ChN č. 63 v minulém roce). Společně se tak
podívejme jen na některé vybrané položky:

probíhá rekonstrukce hřiště v Roudníkách.
Vznikne nová relaxační a oddychová lokalita
u hřbitova vybudováním parku. Počítá se
rovněž s pořízením nového služebního vozu
pro městskou policii v terénním provedení,
aby bylo možno plnit úkoly jak v lokalitě
jezera Petri, tak v prostoru jezera Milada.

U další kapitoly, u které je třeba se zastavit,
je nakládání s odpady. Opakovaně se
setkáváte s informací, kde všude jsou
odpady ve městech a obcích zdarma.
Nikdo však neporovnává to, jakou daň
z nemovitosti tyto obce mají. U nás je
jedna z nejnižších. Někdo tomu možná věří,
ale většina lidí ví, že zadarmo není nic.
Poplatek za odpad v našem městě pokrývá
pouze čtvrtinu nákladů na likvidaci odpadu.
Vzhledem k tomu, jak razantně se budou
zvyšovat poplatky za skládkování, až k roku
2024, kdy bude skládkování odpadu v ČR
zakázáno, věnujeme se této problematice,
protože nechceme ani zvyšovat místní
koeficient daně z nemovitosti, nechceme
ani navyšovat poplatek za odpad. Z toho

důvodu klademe důraz na recyklaci. Dalším
z opatření je i pořízení kompostérů díky
získané dotaci.
Představením rozpočtu a výše jednotlivých
kapitol za pomoci koláčových grafů jsem
chtěl dát čtenářům možnost si představit,
co vše je třeba s omezenými prostředky
zajistit. Při sestavování rozpočtu se tak
vždy vyjednává o zajištění obligatorních
výdajů,
financování
běžného
chodu
města, finančním příspěvku všem našim
školským zařízením, zajištění bezpečnosti,
nakládání s odpady. Důležité je zabezpečit
požární ochranu. Mezi priority patří také
péče o vzhled města. Nezapomíná se ani
na kulturu.

Významnou podporu v každém roce
představuje příspěvek pro neziskové
organizace, sportovní kluby a podporu
volnočasových aktivit pro mládež, ta
se od rozpočtu na rok 2012 z částky 518
tisíc dostala pro rok 2018 již na částku 1,1
milionu korun.
Vedení města rozpočet sestavuje dle
priorit a přání obyvatel města, které vzešly
z dotazníkového šetření a byly zapracovány
do Programu rozvoje města Chabařovice
2017-2022.

Jiří Hladík

Proti drcení stavební suti u jezera Milada
Jsme zásadně proti všem záměrům
ohrožující a omezující sportovní a rekreační
činnost u jezera Milada
Nějaký čas uplynul od záměru vybudovat
zařízení na likvidaci pneumatik v blízkosti
jezera Milada s využitím pyrolýzy,
tj. rozkladu na plyn, olej a pevnou
frakci, s následným spalováním plynu,
s vypouštěním oxidů síry a karcinogenních
látek, proti kterému se zvedla silná vlna
odporu. Nebylo to nic příjemného čelit
tlaku i výhružkám, ale nakonec investor
neobstál v rámci posouzení vlivu na životní
prostředí EIA a rozhodl se odejít „jinam“.
Sledování tohoto záměru jsme tak opustili,
a vedení města napřelo síly do dalšího
rozvoje u jezera Milada.
Jezero a jeho okolí se již stalo nedílnou
součástí
sportovních
a
rekreačních
aktivit jak obyvatel našeho města, tak
se sem sjíždějí i lidé z okolních měst
a přespolní. Konají se tu závody běžecké,
cyklistické, včetně akcí společenských,
zábavných, jak pro děti, tak pro dospěláky,

jezero ale i vzdělává díky naučné stezce,
organizovaným naučným výletům k poznání
specifické fauny a flory jezera. A to zdaleka
není ještě celý potenciál vyčerpaný…
A do toho se objeví záměr vybudovat
mobilní linku na třídění a drcení stavebního
odpadu a sutě, a to jen desítky metrů
od cyklostezky, pár set metrů od jezera.
Investor se snažil svůj záměr před vedením
města obhájit, ale RM nakonec zcela
jednoznačně tento záměr odmítla.
V areálu bývalé ocelárny mělo dojít
k instalaci mobilní drtičky. Odpad měl být
nasypán kolovým nakladačem do drtiče
a potom pomocí dopravníku dopraven
do násypky třídiče, kde měl být pomocí
sít rozdělen na 3 frakce. Kovové části měly
být odstraňovány pomocí magnetického
separátoru. Kapacita zařízení byla uváděna
jako maximální okamžitá na 40 000 tun.
Svážet a následně drtit se měly mj. např.
směsné stavební a demoliční odpady, směsi
nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek
a keramických výrobků. U takové činnosti je

velmi důležité kontrolovat obsah odpadu,
aby mezi ním nebyl odpad nebezpečný (což
u demolic a stavební suti není možné nikdy
vyloučit, případně vyžaduje velmi pečlivou
kontrolu na vstupu při převzetí odpadu).
Alarmující tak byl pro nás popis kontroly
na vstupu odpadu, kde provozní řád uváděl,
že při opakovaných dodávkách odpadu
mohlo stačit jen čestné prohlášení, že se
jedná o tentýž odpad, který prošel kontrolou
při první dodávce. Za nedostatečné jsme
považovali rovněž provádění namátkových
kontrol k ověření shody odpadu. U původců
s malým předávaným množstvím cca
do 1000 tun odpadu provozovatel na příjmu
odpadu doložení protokolu o zkoušce ani
nevyžadoval. Provozní doba byla uváděna
denně mezi 7 – 16 hod., mimo uvedenou
dobu mělo být zařízení v provozu „dle
telefonické dohody“. Směrem od Modlan
tak mělo proudit měsíčně až 200 nákladních
vozů sem a tam…
Avšak nebyly to jen pochybnosti při
provozování, ale také dopad provozu
tohoto zařízení na okolí zvýšenou
prašností, hlukem a enormním nárůstem
dopravy nákladních vozidel. Takové aktivity
do rekreační lokality prostě nepatří.
A pro ty z vás, kteří by se chtěli podívat, jak
takové zařízení vypadá, je možné se podívat
na youtube, ilustrativně, do vyhledání
uveďte „powerscreen track crushing
spread“.

Jiří Hladík
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Ledy se pohnuly
Kruhák

Mezi Teplicemi a Ústím je důležitá silnice
1. třídy. V minulosti zde probíhala stavba
mostku, kvůli kterému jezdili auta přes
Chabařovice, v současné době probíhá
stavba kruhového objezdu u Přestanova.
Stavba se připravovala narychlo, a to
se podepsalo na špatné projektové
dokumentaci, jež způsobila prodloužení
realizace. Brzy již bude nový kruhák
zprovozněn. I když zde byl provoz omezen,
je důležité, že se stavba realizovala bez
objízdné trasy přes Chabařovice.
V naší blízkosti však máme ještě jednu
nebezpečnou křižovatku: místní jí znají pod
názvem U Šmelce (křižovatka na “třináctce”
poblíž nové firmy Kolbenschmidt, Eurovia
a Magna).
Po
upozorňování
na
nebezpečnost
nakonec došlo k rozhodnutí o vybudování
kruhového objezdu i zde. Tentokrát by mělo
jít o dobře připravenou akci. V únoru došlo
v Chabařovicích na Staré radnici k jednání
všech zainteresovaných složek. Město
Chabařovice si stanovilo nepřekročitelnou
podmínku: výstavbu za provozu bez
objízdné trasy přes město. Akce by se měla
po všech přípravách realizovat do tří let.
Konečně tak bude křižovatka o poznání
méně nebezpečná.

Mlýn
Kolikrát jsem již slyšel “Co budete dělat se
starým mlýnem na náměstí” a kolikrát jsem
musel odpovědět, že mlýn není města a má
soukromého majitele, navíc podle posudků
statiků je stavba bezpečná. Přesto jsme
před třemi lety zahájili jednání s majitelem
a společně jsme se snažili přesvědčit
památkový ústav o záměru odstranit
stavbu.
Ale od začátku… Mlýn sice není památka,
ale nachází se na památkově chráněném
náměstí a byla první manufakturou
v Chabařovicích. Slyšeli jsme pouze
zamítavá stanoviska. Nechali jsme si proto
od architektky zpracovat studii částečného
zbourání a rekonstrukci zbývající části
pro další využití. Měli jsme i požadavek
na začlenění zeleně.
Studie se povedla, a tak jsme byli
po předběžném hodnocení architekta
z památkového ústavu nadšeni, že máme
vyhráno. Čekala nás ovšem studená sprcha,
když jsme oficiálně zažádali o závazné
stanovisko, záměr byl zamítnut.
Nedokázali jsme to pochopit.
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Následovala série akcí: focení, dokladování,
šetření na místě, prohlídky, posudky
statické i ekonomické. Nakonec se
po několikaletém úsilí podařilo odbor
památkové péče magistrátu přesvědčit
a dostali jsme zelenou k částečné demolici
a rekonstrukci zbylého objektu.
Studie rekonstrukce bude předvedena
na veřejném projednání v KD Zátiší koncem
května. Na kterou vás všechny zveme.

Náměstí
I na náměstí se ledy pohnuly, ne že by bylo
zamrzlé, ale silnice, která vede středem
města už má svá nejlepší léta za sebou.
Nehledě na nebezpečné, více než patnáct
metrů dlouhé přechody.
Po zpracování dopravně bezpečnostní
studie došlo k zaměření, hloubkovému
průzkumu, a vyprojektování celkové
rekonstrukce náměstí s bezpečnostními
prvky (ostrůvky, zúženými přechody),
parkovacími
stáními,
průhlednými
zastávkami, veřejným osvětlením, dokonce
i nabíječkou na elektromobily a s rozšířením
zeleně.
Zároveň probíhá jednání se Severočeskou
vodárenskou společností o rekonstrukci
kanalizace a vodovodu na náměstí a se
Správou a údržbou silnic o celkové
rekonstrukci asfaltového povrchu. Všechny
tři akce by měly probíhat koordinovaně
a výsledkem by mělo být zrekonstruované
bezpečnější náměstí s novými povrchy
silnic.

Návrh rekonstrukce bude opět projednán
veřejně v KD Zátiší na konci května.

Milada
Neustálým příběhem bez konce je Milada.
Jak už bylo v novinách mnohokrát uvedeno,
dalšímu rozvoji o okolí jezera Milada brání
chráněné ložiskové území (dále CHLÚ).
Přitom byl na město Chabařovice a další
města vyvíjen tlak, abychom převzali
pozemky kolem jezera, ovšem bez možnosti
cokoliv postavit kvůli CHLÚ.
Část CHLÚ se již odepsala, ale ve “vodě”
a na jih od jezera. A v té vodě dokonce jen
uvnitř jezera, ne až ke břehům. Proslýchalo
se, že kvůli budoucí těžbě uhlí, aby byl
k dispozici případný nástupní prostor.
Jenomže my jsme si s uhlím už vytrpěli dost
a myslíme si, že není naší budoucností.
Jednou… za sto, za dvě stě let …uhlí vytěží
automaty a ještě nám potomci poděkují,
že jsme jej neprohnali komínem, vždyť jde
o cennou chemickou surovinu, ze které se
dá vyrobit velké množství užitečných látek.
Města a obce v okolí jezera Milada se shodla
ve společném stanovisku, které odeslala
na MPO, že pozemky se zachovaným CHLÚ
nepřijmeme. Ledy se pohnuly… Asi v červnu
budeme jednat s vládou o redukci CHLÚ
kolem Milady. Těžbu uhlí v Chabařovicích
už nedopustíme. Budoucnost vidíme
v cestovním ruchu, rekreaci, sportu
a službách.
Josef Kusebauch

A nakonec ta nejbližší
budoucnost Roudníků
2. a 3. června Den dětí v kulturním domě
a na Čerpačce (soutěže, stezka odvahy,
boxerská exhibice, pyžamová party,
nocování v kulturáku, nebo pod stany
na Čerpačce – podle počasí)

říjen – listopad Drakiáda, výroba adventních
ozdob

16. 6. Setkání rodáků a přátel Roudníků
u příležitosti 666 let od první písemné
zmínky o Roudníkách - hraje Windiband

celý rok budeme zajišťovat chod knihovny

září Loučení s létem
8. 9. turnaj ve stolním tenise, nebo
ve volejbalu, opět to rozhodne počasí
22. 9. Václavská taneční zábava

v průběhu roku tematický zájezd dle návrhů
místních občanů

Termíny mohou být posunuty při extrémních
povětrnostních podmínkách.

Zpracováno členy Osadního výboru
společně se Spolkem občanů obce
Roudníky

MĚSTO CHABAŘOVICE POŘÁDÁ

25.
CHABAŘOVICKOU
POUŤ
ve dnech 19. - 20. května 2018

KOLOTOČE, ATRAKCE, STÁNKY, OBČERSTVENÍ

SOBOTA 19.5.
13.00 BOLLY LADIES taneční skupina
před KD Zátiší - vystoupení
14.00 BOLLY LADIES taneční skupina
pod kaštany u KD Zátiší - vystoupení
15.00 - 20.00 country kapela Desperádi
pod kaštany u KD Zátiší
10.30 fotbalové utkání na hřišti FK Slovan
Otevřené Muzeum Chabařovice
Zesílená kyvadlová doprava historickými autobusy
ve směru Ústí nad Labem - Chabařovice - Ústí nad Labem
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Krátce

Recitační soutěž

Svoz odpadu

Dne 1. března se konalo školní kolo recitační
soutěže. Tento ročník byl pozoruhodný
tím, že jsme měli zastoupení soutěžících
ve všech kategoriích. Každé vystoupení pak
mělo velmi vysokou úroveň, takže vůbec
nebylo jednoduché vybrat postupující
do regionálního kola. To se uskutečnilo 24.
3. 2018 v DDM v Ústí nad Labem. Moc děkuji
paním učitelkám za přípravu dětí a pomoc
při výběru básniček.

Město
každý
rok
organizuje
svoz
nebezpečného a nadměrného odpadu
(zvlášť). Takové boží dopuštění jsme
však ještě nezažili. Lidé už týden předem
naváželi na sběrná místa neskutečné
množství různorodého odpadu. Bohužel
kvůli internetu se informace rozšířila
do okolí a sváželi nejen Chabařovičtí.
Příští sběr bude organizován jiným
způsobem. Občané budou o průběhu
informováni pouze letáčky ve schránkách.
Dřívější navážení odpadu bude řešeno jako
zakládání černé skládky.

Kompostéry
Právě bylo vypsáno výběrové řízení
na dodávku tří set kompostérů pro občany,
na něž jsme získali dotaci z fondu životního
prostředí. Lidé budou vyzýváni, aby
ke svému dřívějšímu dotazníku doplnili
některé údaje. Následně budou kompostéry
předávány proti podpisu smlouvy, které
je budou zavazovat k pětiletému užívání
kompostéru na svém pozemku.
Vy, kteří jste vyplňovali dotazník, dostavte
se na MÚ k paní Drbalové a doplňte u ní
údaje potřebné k vypracování smlouvy.
Potom budete v určité datum vyzváni
k vyzvednutí kompostéru.

Poruchy a havárie
Návod k co nejrychlejšímu odstranění závad:
Pokud zjistíte nějakou poruchu na zařízení
města (osvětlení, komunikace, vodní toky,
budovy), nahlaste ji prosím na sekretariát
MÚ. V případě havárie vody nebo kanalizace
nahlaste případ na SčVK. V případě havárie
elektřiny se obracejte na ČEZ. V případě
jakýchkoliv dalších problémů využijte číslo
na Městskou policii. Rádi vám pomohou.
Nemusíte mít obavy, že po jejich příjezdu
nebezpečí pominulo. Většinou je ve službě
jen jeden strážník. Včasné zavolání je
nejlepší opatření.
Napsání
problému
na
soukromý
facebookový profil řešení havárií a poruch
neurychlí.
Josef Kusebauch

učitele Ivanča, s dramatizací divadelní
hry od Jaromíra Nohavici Druhá tráva, při
kterém zvládl skvělým způsobem ztvárnit
všechny postavy hry.
Milena Tourková

O postupujících do dalšího kola rozhodovali:
Monika Havlíčková, Tomáš Ivančo, Hana
Pelcová, Kateřina Smržová a Milena
Tourková.
Velmi děkuji také paní učitelce Haně
Melicharové, která s prvňáčky nacvičila
básničku na úvod celé soutěže.
Letošní novinkou byly texty, které pro své
děti napsal pan Zbyněk Tichý. Obrovský
úspěch pak slavilo vystoupení, pana

Chceme být Vaší chloubou
Ve škole nás učili, že škola je chloubou
města a my školáci musíme dělat čest svému
městu. Jsme rádi, pokud se nám to alespoň
částečně daří. Letošní rok jsme začali tím,
že jsme se zapojili do projektu „Hrdá škola“.
Je to v podstatě jen hra, ale ověřujeme si
na ní, že umíme my – žáci, učitelé a asistenti
– „táhnout za jeden provaz“. Jeden den
jsme přišli všichni v teplákách, druhý den
v zeleném oblečení, jiný den s různými
ponožkami. Byla to legrace.
Na Den učitelů psali žáci učitelům vzkazy,
zda je umějí zaujmout a proč je nebaví, nebo
naopak baví jejich předmět nebo osobnost.
Tohle všechno pomáhá uvádět v život školní
parlament, který začal ve škole pracovat
od září. Musím uznat, že pod vedením paní
učitelky K. Prokešové a pana učitele T.
Ivanča odvádí dobrou práci a má za sebou
již nejednu vydařenou akci. Za odměnu
vyjeli na zkušenou do Parlamentu České
republiky do Prahy.
Žáci naší školy pod vedením
S. Přikrylové, I. Krycnerové a
zahajovali nejen náš školní
i další, s hrdostí vystoupili na

Vedoucí redakce: J. Hladík telefon: 731 452 650

o chabařovickém regionu, periodický tisk územního

Členové: J. Račáková, V. Blahníková, J. Caitamlová,

správního celku.

J. Szabó

Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183

Grafický návrh a sazba: Reykokeyko s.r.o.

IČO 556912

Tiskne: Tiskárna Jiří Bartoš - SLON

Nás učitele těší, když slyšíme, že někdo
kladně hodnotí naši snahu vyrovnat se
s inkluzí. Rádi si popovídáme s rodiči
všech našich žáků, pokud budou mít
nějaké problém s učivem nebo s třídním
kolektivem.
Chceme se zapojovat do života obce.
Podílíme se na přípravě jarmarku, chodíme
do Charity, u příležitosti Dne Země
uklízíme veřejné prostory. Tradiční „pálení
čarodějnic“ připravovali žáci parlamentu
za podpory města. Těší nás, když se lidé
přijdou pobavit.
Za všechny zaměstnance školy přeji pěkné
jarní dny.

Dagmar Brožová

pedagogů
R. Kepiče
ples, ale
Přehlídce
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pohybových skladeb na UJEPu, kde je
přivítali už popáté.
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