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éto skončilo a nezadržitelně se blíží
zima. Předtím však, než se příroda
oděje do bílého pláště, v naší nadmořské
výšce spíše do břečky ze sněhu, soli a
bahna, prožíváme období příjemného počasí. Už není tak horko, ale ještě není zima.
Mezi zelenými stromy září ty, ktreré
přirozená barva už omrzela a vyměnily ji za
různé odstíny červeně a žluti. Podzim.
Podzim přináší zvláštní atmosféru. Zrají
jablka a hrušky, zahrádkáři dokončují
sklizeň úrody, lidé se halí do bund a kabátů,
v domech se začíná topit. Už se však po
Chabařovicích neválí shluky dýmu a nedusí
nás štiplavý zápach oxidů síry. Vzduch je
průzračný.
Právě na podzim můžeme zachytit
prchavé okamžiky, když ranní nebo večerní
slunce šikmo ozařuje krajinu, město. Pak
vyniknou i barvy jiné. Tentokrát zaří nové
střechy, nové fasády, nové domy. Je
příjemné procházet se na podzim městem,
vnímat útulnou atmosféru klidu a života
zároveň. Zkuste se projít podzimním městem a určitě mi dáte za pravdu.
Ne každý ale vnímá stejně. Někomu
rozkvétající město vadí!? Abych byl konkrétnější: někomu vadí dům s pečovatelskou službou. Jak to mohu tvrdit? Vždyť se
to zdá jako nesmysl. Začalo to pomluvami v
hospodách. První podnět policii - vše v
pořádku, druhý podnět - bez problémů, a
tak tady máme třetí, ovšem tak jako
předešlé dva anonymní! A policie vyšetřuje.
Opravdu chválihodná starost o krásu a
potřeby Chabařovic. Že by pečovatelský
dům byl opravdu tak ošklivý, že by někomu
vadil? Nebo tady jde o něco jiného. Za
každou cenu něco vyšťourat nebo alespoň
poškozovat, vždyt jak jednoduché je říci
před volbama: podívejte, vyšetřuje to
policie. Myslím, že pravda bude jinde.
Někomu opravdu vadí, že je nové hřiště,
dům s pečovatelskou službou, chodníky,...
Zkrátka že to jde.

OHLASY
Lidé se stûhují
do nového domu

ZDARMA

AKTUALITY
Povodnû
Chabafiovicích

JIŘÍ ZÁHOŘÍK BILANCUJE
Čas je neúprosntý a odměřuje
každému stejně. Nastala chvíle, kdy
se jako starosta musím zodpovídat za
čtyřleté období současného zastupitelstva. Pro léta 1998-2002 bylo
stanoveno minulými zastupiteli jako
devítičlenné, tudíž bez rady. Složení
zastupitelstva bylo početně vyrovnané - ŽS:3, ODS:2, ČSSD:2, KSČM:2.
Všechny strany měly své programy
velmi blízké, což se projevovalo na
jejich další práci. Z mého pohledu
bylo toto zastupitelstvo cílevědomé.
Jako starosta jsem připravoval náměty, projekty nebo cíle a zastupitelé
tento postup buď podpořili, nebo
zamítli. V drtivé většině předkládané
postupy třeba i po určité úpravě
prošly. Mohu také s uspokojením
konstatovat, že jsem nikdy nebyl
nucen se s někým proti někomu
spojovat. Velice si také cením, že z pohledu
občanů nebylo znát, kdo za kterou stranu
kope. Oba tyto faktory se proto významně
podílely na výsledku, který za tímto zastupitelstvem zůstal. Takže se nepolitikařilo.

Starosta Chabařovic

INFORMACE
o zastupitelích
za volební období

18. ãíslo

V jakém stavu jsme město převzali? Dle
mého názoru stav odpovídal jeho minulému
osudu, který se naštěstí nenaplnil. Město
bylo plynofikováno, zavedeny byly sítě
telefonní, kabelové televize a místního rozhlasu.
Byl rozestavěn objekt čp. 155 na Husově
náměstí se šesti bytovými jednotkami a
provozovnou.
Zároveň jsme převzali závazky, se kterými
jsme se během volebního období téměř
vyrovnali.
Jedním z prvních kroků nové samosprávy
bylo zajištění finančních prostředků na rozestavěnou budovu čp. 155 s šesti bytovými
jednotkami a s cukrárnou. S bankou byla
uzavřena smlouva o úvěru v hodnotě 6
miliónů korun. Byla provedena analýza
bytového fondu, která slouží jako podklad s
nakládáním jednotlivých objektů. Dlouhodobý úkol - samofinancování bytů, jak doufám,
přijme i nové zastupitelstvo. Lze říci, že si
město ponechá objekty, které si z nájmů
pokryjí financování modernizace a údržby.
Byl odkoupen objekt Chabařovických strojí
dokončení na straně 2
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ROZHOVOR

Palivový kombinát s. p.
Činnost Palivového kombinátu je dnes v souladu se zájmy města
Pro Chabařovické noviny (ChN) odpověděl na několik otázek výrobní náměstek PKÚ,
s. p. Ing. Zdeněk Čížek
ChN:Čím se Palivový kombinát v současné
době zabývá a kolik má zaměstnanců?
Ing. Čížek: Palivový kombinát měl k 31. 8.
2002 165 zaměstnanců. Protože veškeré
technologické zařízení bývalého provozu je
již zlikvidováno, zajišťují tito zaměstnanci
čerpání důlních vod, údržbu cest, odvodňovacích systémů bývalého lomu, údržbu a
ostrahu majetku a budov.

Ing. Čížek: Veškeré rekultivační práce jsou
prováděny dodavatelskými firmami na základě výběrových řízení. Zájemci o bližší
podrobnosti je mohou získat na webových
stránkách internetu: www.pku.volny.cz
ChN: Jak hodnotíte spolupráci s vedením
města Chabařovice?
Ing. Čížek: Chtěl bych vyzdvihnout velmi
dobrou spolupráci zejména s panem starostou Záhoříkem a vedoucím stavebního úřadu
panem Bímem. Vzájemné dohody a požadavky jsou vždy urychleně řešeny k oboustranné
spokojenosti.

ChN: Jak probíhají práce na revitalizaci
území postižených důlní činností?

ChN: Děkujeme vám za rozhovor.

dokončení ze strany 1
ren a rekonstruován částkou 8,3 miliónu
korun na devět bytových jednotek pro mladé
rodiny. Státní dotace zde činila 2,9 miliónu
korun, ostatní bylo zajištěno úvěrem. Úvěr je
částečně hrazen z nájmů. V období let 20002001 byl znovu postaven pomník Na Běhání s
výrazným příspěvkem Ministerstva kultury.
Další naše úsilí bylo věnováno těm starším.
Byl zahájen projekt Domu s pečovatelskou
službou, na který jsme dostali dotaci 17,5
miliónů korun. Na tento objekt byl zřízen
další úvěr v hodnotě 7 miliónů korun. V
objektu je dvacet sedm bytů, a to jedna+jedna
a garsonky. Stavba trvala patnáct měsíců a
spolu s ní byla zahájena i výstavba soukromých rodinných domů. V minulém roce byla
také zahájena stavba víceúčelového hřiště,
které bylo letos v květnu uvedeno do
provozu. Zde jsme dostali dotaci 1,4 miliónů
korun, hřiště mělo rozpočet 3,6 miliónů.
Zásluhou občanů - sportovců, brigádníků a
našich pracovníků bylo postaveno za 2,6
miliónů korun. Spolu s touto akcí bylo

upraveno i okolí hřiště - zvláště plocha pro
parkování vozidel. Průběžně byly přejímány
pozemky od Palivového kombinátu v okolí
města. Byly provedeny zámkové dlažby po
celé délce náměstí Husova a náměstí 9.
května. V Roudníkách byla provedena instalace nového veřejného osvětlení v ceně 0,5
miliónu korun. Pozornost byla věnována i
okolí města. Byla upravena vyklická cesta,
vedoucí k nově budovanému jezeru.
Za naší pomoci byl občanským sdružením
rybářů vybudován přírodní park Fridrich.
Byla přijata půjčka v hodnotě 1,3 miliónu
korun, která slouží jak občanům k vylepšení
soukromých objektů, tak i nám k opravám na
našich městských domech. K této formě
podpory bych chtěl uvést pár skutečností.
Město si v roce 2000 zapůjčilo 1,3 miliónu
korun. Za deset let musí tuto částku vrátit v
nenavýšené hodnotě. Občanům, ale i městu
poskytujeme úvěry s nízkým procentem. Tyto
peníze navíc pak zůstanou v rozpočtu města.
Zároveň jsme povinni vložit do bytového
fondu při každém prodeji domů 50% z ceny
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prodávaného objektu. I tím je zajištěno, že
tržby z bytů se z poloviny zase vrátí do bytů.
Není mnoho obcí, které tuto téměř
bankovní profesi provozují. Je to náročné na
administrativu a také trochu riskantní. Tohoto
úkolu se zhostil pan Bím, vedoucí stavebního
úřadu, a to velmi profesionálně.
Vybudovala se nová knihovna, která je
provozována na úplně jiném principu. Byla
přemístěna z nevyhovujícího prostoru do
prostoru bývalé šatlavy. Byl zaveden výměnný systém s knihovnou Maxima Gorkého v
Ústí nad Labem a byly zde instalovány dva
počítače včetně internetu. Několikanásobně
se zvýšila návštěvnost, zvláště mladé generace. Jako se vším, je to vždy velká zásluha
toho, kdo práci vykonává s láskou, v tomto
případě paní Lady Šištíkové.
I když jsem zde nepopsal vše, co se ve
městě za uplynulé období vykonalo, souhrn
těchto činů významně přispěl k celkovému
vzhledu města a tím také k jeho přitažlivosti.
Důsledkem této skutečnosti je nedávné
zvýšení cen pozemků. Výrazné je zvýšení
zájmu o výstavbu v našem městě. Příští
zastupitelstvo bude v co nejbližší době řešit i
otázku změny územního plánu, aby se
vyhovělo zájmu převážně mladých lidí o
stavění.
Během čtyřletého volebního období nás
zasáhly i věci nepříjemné, jako přerušení
linky č. 12 v Předlicích. Ačkoliv jsme
podávali několik alternativ, byl dopravním
podnikem a jeho vedením, které je téměř
totožné s vedením města Ústí nad Labem,
každý náš návrh smeten. Sami ústečtí občané
byli tímto krokem poškozeni, jelikož již dnes
dojíždí z Ústí tolik obyvatel jako jezdí z
Chabařovic do Ústí. I toto bude zřejmě jeden
z prvních úkolů budoucích radních.
Nyní několik údajů k úvěrům, které jsme
během čtyřletého období přijali:
úvěr č. 1: 6 000 000 Kč - 6 bytových
jednotek č.p. 155 a 2 bytové jednotky č.p.
417
úvěr č. 2: 3 500 000 Kč - 9 bytových
jednotek Husovo náměstí č.p. 160
úvěr č. 3: 1 100 000 Kč dofinancování
domu na Husově náměstí č.p. 160
úvěr č. 4: 7 000 000 Kč - DPS 27
bytových jednotek
všechny úvěry jsou hypoteční u Českomoravské hypoteční banky
půjčka z Fondu rozvoje bydlení 1 300 000
Kč bude vrácena v roce 2009 ve stejné výši
závazek v hodnotě 1 100 000 - úhrada za
předčasné ukončení nájmu v Metropolu.
Tyto úvěry považuji za nutné, zčásti
prorůstové. Celková zadluženost města je
hluboko pod hranicí 15%, což je dáno
zákonem. Nyní činí přibližně 9% .
Celá tato moje stať může být pohledem z
jedné strany, tak jak to vidím já. Proto bych si
dovolil malou rekapitulaci, která je neoddiskutovatelná.
V uplynulém období bylo zrekonstruováno osmnáct bytů pro mladé rodiny. Pro starší
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byl postaven dům s pečovatelskou službou s
dvaceti sedmi byty. Po celé hlavní třídě byly
vybudovány nové chodníky. V Roudníkách
byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení. Byl postaven pomník Na Běhání, pro
sportovní veřejnost bylo vybudováno nové
víceúčelové hřiště včetně venkovní úpravy.
Okolí města bylo vylepšeno o přírodní park
Fridrich a přístupovou cestu k jezeru tzv.
Vyklickou. Byly opraveny některé obytné
domy. Vynaložená částka na tyto objekty činí
45 miliónů korun. Tu tvoří naše účast, státní
dotace a úvěry. Podrobnější informace o
činnosti samosprávy v letech 1998-2002
budou vydány městským úřadem.
Jiří Záhořík

Chabafiovické NOVINY

OHLASY

Město Chabařovice zve
všechny děti a občany na
tradiční lampiónový průvod
k 84. výročí vzniku
Československé republiky.
Sraz je v neděli 27.10. v 18:30
u pomníku Na Běháni.

DPS - nový dům se obydluje P

řes příznivý rozvoj města se nám
doposud nepodařilo dát do pořádku
hřbitov jak v Chabařovicích, tak i v Roudníkách. Situace v Roudníkách je již uspokojivá
- v loňském roce jsme opravili zbořenou zeď
směrem k jezeru. Na tuto akci má město
přislíbenou dotaci. I na této akci se podílejí
naši pracovníci, jelikož i zde je naše účast
třicetiprocentní. V Chabařovicích je situace

hřbitovy
náš dluh

K

prvnímu říjnu se mohou obyvatelé
domu č.p. 432 v ulici V Aleji
stěhovat. Ti, kteří potřebovali dříve z naléhavých důvodů, se mohli se nastěhovat ještě
před tímto termínem. Budova je zkolaudována, teče teplá vody, topení je v provozu, výtah
jezdí. V pondělí 23. září byl objekt ještě
prázdný. Budova již byla v našem majetku a
městský úřad organizoval poslední prohlídku
- Den otevřených dveří. Objekt navštívila
více než stovka obyvatel Chabařovic. V
souvislosti s tím nebudeme organizovat
žádné slavnostní předání objektu. Svátkem
je jistě předávání klíčů pro každého obyvatele. Sám nejsem příznivcem pompézních
oslav. Poděkování všem, kteří se přičinili o
tuto stavbu, mohu učinit právě nyní. Za
pomoc při získání dotace děkuji všem
zastupitelům Poslanecké sněmovny PČR, na
které jsem se obrátil. Především panu
Jaroslavu Melicharovi. Dále panu Aubrechtovi, pánům Španbauerovi, Kühnlovi i Václavu
Klausovi, bývalému předsedovi Poslanecké
sněmovny. I bývalý radní města Ústí nad
Labem a nyní občan našeho města pan Milan
Jansa nám se zajišťováním pomohl. Za velkou

pomoc během výstavby děkuji našemu stavebnímu úřadu a celému stavebnímu úseku,
ekonomickému úseku a ostatním pracovníkům úřadu, kteří se na přípravě tohoto
objektu podíleli. Dodavateli stavby firmě
RAVEL a JAPIS patří dík za zkrácení termínu
o jeden měsíc a také za odborně provedenou
stavbu, za kterou přejímají pětiletou záruku.
Poblíž této stavby vyrostou ještě další
objekty a poté třeba i další. Zásadně se mění
vzhled při příjezdu od Ústí. Velmi mne těší,
že do místa, kde ještě v roce 1989 žilo téměř
osm set obyvatel, se řada našich občanů vrací.
Věřím, že to není poslední objekt v našem
městě. Jistě i příští zastupitelstvo bude v
nastoupené cestě pokračovat.
Jsem přesvědčen, že výběr místa pro tuto
stavbu byl šťastný.
Přeji všem novým obyvatelům pečovatelského domu, aby se zde cítili dobře, aby spolu
dobře vycházeli. Vždyť co může být v tomto
případě lepší, nežli hezké sousedské vztahy,
založené na vzájemné toleranci.
Přeji všem hezké Vánoce a hodně zdraví v
nastávajícím roce 2003!
Jiří Záhořík

horší. Vlivem podmáčení potokem se vychýlila hřbitovní zeď a musela být částečně
demontována. Bude nutné potok odvést a zeď
zajistit betonovými podpěrami. Poté se
zřejmě postaví lehká zeď, aby nedocházelo k
dalšímu posuvu. Oba objekty - zajímavý
objekt márnice i kapličku je nutné opravit.
Zeď v aleji se také vychyluje a mnoho hrobů,
u nichž není znám majitel, se nebezpečně
naklání. V poslední době se provedly určité
úpravy a vzhled se částečně vylepšil. Je
zřejmé, že novou samosprávu zde čeká úkol,
jak zajistit finanční prostředky.
Věřím, že i toto místo bude v nejbližším
období znovu takové, jako bylo před zákazem
pohřbívání, t.j. před obdobím, které předznamenávalo zánik města.
Jiří Záhořík
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dyž jsem byl malý kluk, přál jsem si
být hasičem. Děda jím byl. Měl knír,
černou přilbici a na ní kokrhel. Uniforma byla
světle šedé barvy.
Technické vybavení bývalo na dobré
úrovni, konkrétně z Teplic, kde světoznámá
firma Czermak vyráběla nejmodernější tech-

žen, mladších a starších mužů. Velkých
úspěchů dosahovali převážně starší muži,
kteří se vraceli do družstev zdatní po
absolvování vojenské služby. To ještě dokázala vojna udělat z chlapců opravdové chlapy.
K těm tehdy patřili Kopřiva, Hofman,
Kotwald, Zeman, Černý, Pakosta a Baňas. Ti

niku pro hasiče nejen celé Rakousko-Uherské
monarchie. Majitel firmy pan Czermak je i
dnes považován např. Rakouskem, za pomyslného prezidenta všech hasičů bývalé monarchie. Pochován je na teplickém hřbitově.
K tradici hasičů přísluší to, že působili
téměř ve všech obcích a městech po celé
republice, kde zpravidla vždy patřili k
nejaktivnějším spolkům s nejširším záběrem
činnosti. Toto poslání jim zůstalo dosud.
Hasičský sbor v Chabařovicích byl založen v roce 1876, v době největšího rozmachu
Czermakovy fabriky. Touto technikou byl
také vybaven. Silné zázemí měli hasiči i v
Roudníkách. V roce 1934 došlo dokonce k
rozdělení spolku na německý a český. Místa
hasičských zbrojnic se několikrát změnila.
Předposledním stanovištěm chabařovické
zbrojnice byla budova zadního traktu pošty.
Dnes mají hasiči moderní budovu v prostoru
bývalého „komunálu“, kterou si vystavěli
převážně svépomocí v letech 1996-1997. V
Roudníkách bývala zbrojnice v objektu
současného mandlu a v roce 1938 byla
postavena na návsi, kde po rozpadu spolku
zůstala opuštěna.
Se změnou režimů docházelo i ke změnám
názvu spolku. Sbor dobrovolných hasičů byl
založen za Rakouska – Uherska, překonal
první republiku a krátce i poválečná léta.
Socialismus pak hasiče přeměnil v požárníky.
Pro tento článek si však podržíme výstižný
název hasiči.
Největších úspěchů dosáhli chabařovičtí
hasiči v letech 1951 až 1965. To ve městě
působilo dokonce několik družstev. Soutěží
se s úspěchem účastnila družstva dorostu,

byli postrachem pro všechna oblastní soutěžící družstva. Pozadu neůstávalo ani družstvo
žen, které se opíralo o obávaná jména
Cajthamlové, Karkulové, Kotwaldové, Kajzrové, Kulichové a Baňasové. V roce 1951 se
ženy dokonce probojovaly do celostátní
soutěže v Praze, kde získaly druhé místo.

V současné době je
velitelem našich hasičů
Zdeněk Ležovič, funkci
starosty hasičů zastává paní Jana Bělohlavá a
pokladní Jaroslava Jelínková. Sbor má 57
členů, z toho 16 členů je ve výjezdové
jednotce, která je začleněna do integrovaného
záchranného systému a je dotována Městským úřadem Chabařovice.
Bez hasičů si nedovedeme představit
organizaci dětských dnů, karnevalů, pálení
čarodějnic a Chabařovickou pouť. Bývali
organizátory plesů, což skončilo tím, že se
nyní v Chabařovicích nenajde vhodný sál pro
pořádání těchto akcí. Škoda, vždyť tyto plesy
bývaly ozdobou chabařovického společenského života. Kromě dobré organizace a
atmosféry bylo dost těch, kteří se těšili na
taneční kreace Jindřicha Pavelky, vkládané
do programu zpravidla neplánovaně hned po
půlnoci. V současné době však pomáhají
hasiči se zajišťováním plesů v Roudníkách,
které každoročně pořádá pro občany Chabařovic a Roudníků dříve Klub podnikatelů
Chabařovice, který byl v důsledku rozšíření
základny o členy, kteří nemají s podnikáním
nic společného, přeměněn na Sdružení nezávislých.
V letošním roce hasiči rozšířili svoji
činnost i o pohostinské služby. Kdo byl na
otevírání Friedricha, ocenil opékaný buřt,
grilovanou rybu či pivo přímo ze sudu. To vše
v odpovídajících stáncích s „řetězovou obsluhou“. Tato výtečná „polní“ kuchyně najde v
Chabařovicích v příštím období široké uplatnění.
Je nutné především ocenit pomoc našich
hasičů při zdolávání letošního povodňového

I když hasiči patří z historického hlediska
k nejstarším spolkům, jejich uplatnění v
současné době celosvětově stoupá. To potvrdily záplavy z roku 1997 v naší republice,
živelné katastrofy ve světě, ale i útok teroristů
na vybrané cíle ve Spojených státech v září
minulého roku. Hasiči potvrdili svou nezastupitelnou roli také při letošních záplavách.

stavu v Chabařovicích, konkrétně v ulici
Smetanova, ale i jejich nasazení jako součást
Záchranného hasičského sboru Ústí nad
Labem při povodních na území Ústeckého
kraje. Při povodni v Chabařovicích pomáhalo
ve dnech 12.8 - 14.8. letošního roku 16
hasičů. Od 16. srpna do 1. září byli nasazeni v
Lipové, Habrovicích, Ústí nad Labem –

Hasiči - od historie k současnosti
K
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město, Vaňově a v Litoměřicích. Výpomoc
byla nepřetržitá a zúčastnilo se jí 20 našich
hasičů. Celorepublikovým nedostatkem je
aši myslivci mají základnu na Jan
technické vybavení neprofesionálních hasičském vrchu vedle památníku Bitvy
ských sborů. To se samozřejmě týká i našich
hasičů. Například Tatra 148 slouží od roku Na Běhání. Oficiální název spolku je Mysli1973, avie od roku 1980. Muzejní letopočet vecké sdružení Chabařovice a zmíněné sídlo
nese čerpadlo s rokem výroby 1951 a je vžité pod názvem „Bažantnice“. Bažantnipodvozek zařízení je dokonce z roku 1923. I ci já pamatuji z dob, kdy byla vítaným
tato technika sloužila při letošních povod- místem pro pořádání svateb, společenských
večírků, hodů a dalších akcí. Obsluhu na
ních.
Nejstaršími přispívajícími členy hasičské- profesionální úrovni zajišťoval bývalý občan
ho sboru v Chabařovicích jsou Ladislav Chabařovic, myslivec pan Duchoň. Léta
Šimáně a Josef Kusebauch st. Mezi nejaktiv- plynou a časy se mění. V mysliveckém
nější současné členy, které vídáme téměř na sdružení Chabařovic není v současné době
všech akcích, patří bratři Ležovičové, dále jediný občan Chabařovic. Posledními byli již
pak pánové Kopecký, Krejčí, Pavelka, Král, zesnulý pan Janžura a Jarda Vlček.
Vraťme se vzpomínkou do historie.
Kotlík a Beneda.
Myslivecké sdružení Chabařovice vznikaV Roudníkách v současné době hasiči
neexistují. Jako pozůstalost po dobách minu- lo postupně od roku 1949 slučováním
lých se zachovalo několik, z dnešního několika drobných společností, a sice Horník,
pohledu muzejních technických kousků, včet- JZD Chlumec, Tuchomyšl, Vyklice a Chabaně stříkačky. Věřme, že tato absence je pouze řovice. Původním sídlem byla obec Tuchodočasná a v brzké budoucnosti se najde parta myšl, název sdružení pak „Na Běhání“. Do
mladých lidí, kteří navážou na bohatou tradici Chabařovic se myslivci přemístili v roce
svých předchůdců. V tom by jistě byli rádi 1953. Konečnou podobu uspořádání má od
nápomocni i chabařovičtí hasiči, kteří se roku 1962. V uvedené době mělo sdružení
dobře starají o své mladší nástupce. Mladí kolem 70-ti členů se zastoupením občanů
hasiči z Chabařovic mají letos za sebou první Tuchomyšle, Roudníků, Vyklic, Otovic a
rok existence nového družstva. Jak jste si Zlužan. Většina těchto obcí však byla před
přečetli, mají na co navazovat. První soutěžní postupem Lomu Chabařovice zlikvidována a
klání měli v Božtěšicích, kde získali první občané vysídleni do různých koutů Ústecka,
ostruhy a s nimi hned čtvrté místo. Fyzickou což se samozřejmě projevilo na úbytku
zdatnost zdokonalovali v zimních měsících v členské základny. Ta se postupem doby
tělocvičně místní základní školy. Na „zimním snížila na 25 členů. Do roku 2002 však
srazu“, který se uskutečnil v únoru v nastupovali naši myslivci se stavem 17 členů
Zubrnicích, obsadili opět čtvrté místo. Květ- plus dva adepti. Předsedou Mysliveckého
nové soustředění absolvovali v pěkném sdružení Chabařovice je Josef Mošnička.
prostředí našeho koupaliště. Poté je čekalo Rozloha pronajatého revíru myslivosti je
finále okresní soutěže. V oslabení způsobe- 1200 hektarů. Honební plochy se nacházejí
ném nemocí některých členů vybojovali ve na katastru Chabařovic, Přestanova, Strádostarší kategorii čtvrté a v mladší kategorii va, Chlumce, Žandova, Hrbovic, Předlic,
dokonce místo druhé. Další den následovala Roudníků a bývalých Vyklic. Aby tento revír
soutěž jednotlivců, která byla pro naše mladé myslivci v omezeném stavu obsáhli, mají se
závodníky nad očekávaní úspěšná. Zvítězil
Lukáš Žák, za ním
V listopadu letošního roku vyjde obrazová publikace Chabařoskončil oddílový kolega Michal Dressler. Z vice s místní částí Roudníky – Průvodce městem. Autorem je Ing.
dívek získala pěkné Stanislav Sochocký, grafickou úpravu provedl Mgr. Josef
druhé místo Bohumila Kusebauch.
Publikace bude k prodeji v Ústí nad Labem a Teplicích. Jejím
Šmídová.
Oddíl našich mla- cílem je dát široké veřejnosti na vědomí, že Chabařovice již nejsou
dých hasičů vede Li- městem hluku, prachu a otřesů z obklíčení průmyslové technolobor Verner, který mi gie, nad nimiž se majestátně vypíná nevzhledný „vřed“ - chemická
uložil za povinnost, skládka Spolku.
I když je průvodce určen k propagaci města, město na jeho
abych jeho jménem poděkoval těm nehasi- vydání nevynaloží ani korunu. Naopak, výtěžek z prodeje bude
čům, kteří jim dosud určen ve prospěch rozvoje kultury města. Autoři totiž zpracovali
pomáhali a věří, že dál publikaci bez nároku na odměnu a náklady na její vydání budou
pomáhat budou. Jsou pokryty z příspěvků bývalého Klubu podnikatelů Chabařovice a
jimi pánové J. Zobal, místních podnikatelských subjektů, o což se zasloužil starosta
Mgr. J. Kusebauch, Ing. města Jiří Záhořík.
Jedná se o naprosto ojedinělý počin, nemající v našem regionu
S. Sochocký, J. Záhořík, Ing. P. Velek a paní obdoby, což jistě bude provokovat ostatní města a obce k
následování. V Chabařovicích pak můžete publikaci získat za
Bartošová.
Stanislav Sochocký symbolickou cenu ve Vyklické cukrárně pana Jiřího Vaňka.
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Myslivci v Chabařovicích
N

Občané svému městu

co činit. Vždyť myslivost není jen střelba na
zvěř s pérem na klobouku. Je to tvrdá řehole,
ke které se musí přistupovat s láskou. Činnost
začíná přípravou krmelců, krmení, soli atd.
Pro naše myslivce to konkrétně znamená
zajistit 30 q sena, 60 q obilí, žaludy, kaštany,
jeřabiny, řepu a suchý chléb. Dále je třeba
udržovat posedy a klubovnu. V dnešní době
to není jednoduché. Vždyť zloději a vandalové nedrží ani svátky a způsobují tak
myslivcům nenahraditelné škody.
Pro zazvěření revíru bylo zakoupeno 15
zajíců. Odchov bažantů ve voliérách se
neosvědčil. Od roku 1990 není loven zajíc ani
bažant. V okolí pak můžeme spatřit vzácné
druhy zvěře. Je jím moták pochop, luňák
hnědý, různé druhy kachen, husy, kormoráni,
volavky, čápi. Dále je zde zastoupen jelen,
srnec, muflon, daněk, bažant, králík, zajíc a
koroptev už jenom vzácně. Hojné zastoupení
má dále liška, jezevec, kuna a tchoř. Z
opeřenců se můžeme v revíru setkat s
jestřábem, poštolkou, krkavcem, vránou,
sojkou a strakou. Vzácností není ani káně.
Pro rozšíření členské základny v minulosti
pořádali myslivci různé aktivity. Kolem roku
1970 zakládali kroužky přátel přírody a
myslivosti při Základní škole v Chabařovicích, ve kterých bylo zapojeno 15 až 20 žáků.
Někteří z nich se zapojili do soutěží o „Zlatou
srnčí trofej“. Na krajské úrovni získali
chabařovičtí žáci prvé a čtvrté místo. V
celostátní soutěži pak skončili sedmí.
Myslivecký rok začíná 1. března a končí
28. února. Bilancuje se v únoru na výroční
členské schůzi, kde se např. hodnotí i plnění
nařízeného odlovu zvěře, který vydává pro
jednotlivá sdružení okresní úřad v Ústí nad
Labem. Myslivci mají, kromě uvedeného,
pevný provozní řád, podle kterého se odvíjí
jejich činnost. Scházejí se jednou za měsíc na
členských schůzích, kde je vyřizováno vše
potřebné.
Část tradičních aktivit, jakými byla spolupráce se Základní školou v Chabařovicích,
pořádání mysliveckých plesů a dalších kulturních akcí, jakož i spolupráce s městským
úřadem, vázne. Důvodem je skutečnost, že v
řadách „chabařovických“ myslivců není již
zastoupen ani jeden chabařovický občan.
Škoda. Změnu by jistě uvítali jak samotní
myslivci, tak i Městský úřad Chabařovice.
Takže zjistíte-li u sebe byť i skrytou vášeň
k přírodě a touhu uplatnit se v kolektivu
prostoupeném mysliveckou latinou, případně
máte-li děti s nedostatečně uspořádaným
volným časem, neváhejte. Čas prožitý v
prostředí činorodé práce se zaměřením na
přírodu není nikdy ztracený.
Informace o spojení na zástupce Sdružení
myslivosti získáte na městském úřadě. Myslivci vás rádi přivítají do svých řad. O to více,
pokud jste z Chabařovic.
Lovu zdar!
Stanislav Sochocký
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V horních Chabařovicích opět záplavy
D

ne 12. srpna v nočních hodinách
došlo vlivem silných dešťů znovu k
zahlcení můstku na konečné stanici MHD.
Povodňová vlna v Chabařovicích, ačkoliv
byla televizí prezentována dost hrozivě, byla
oproti dalšímu vývoji v republice z hlediska
škod málo významná. Byly zatopeny objekty
v ulici Za Stadionem - pouze sklepy, a
objekty v ulici Smetanova do 30 cm v
obytných místnostech. Do boje se živlem se
zapojili členové chabařovických dobrovolných hasičů, pracovníci města a firma pana
Sochockého. Po dvaceti hodinách se živel
vrátil zpět do koryta a dne 13. srpna ve 22:00
hodin byla již ulice zprůjezdněna. Došlo k
poškození soukromého majetku i majetku
obecního. V celkem krátké době byla zjednána náprava a byl opraven chodník v ceně
přibližně 50 tisíc korun. Kdo z občanů měl
majetek pojištěn, jistě mu škodu pojišťovny
uhradí. Město nedostane vzhledem k velmi
malému poškození žádné náhrady z krajských dotací. Není také o co stát. Městům,
která byla poškozena v milionech, pomoc
přichází, ne však v částkách, které by zcela
pokryly škody způsobené živlem.
Naši hasiči se poté přesunuli do oblastí,
kde bylo potřeba každé ruky a hlavně
techniky. Podíleli se na čerpání a čištění v
Neštěmicích, Vaňově a poté na Litoměřicku.
Bylo jim vysloveno poděkování ze všech
míst, velmi pochvalné reakce přišly z

Jak volit ?
1. Přijďte k volbám
Vaše město žije! Vy můžete ovlivnit,
jakým směrem se bude vyvíjet dál.
Pokud se vám zamlouvá volební
program jedné strany nebo hnutí a
chcete podpořit kandidáty podle
pořadí na kandidátce:

2. Označte celou stranu nebo
hnutí.
Nebo můžete:

3. Zakřížkovat jednu stranu
nebo hnutí
a současně zaškrtnout několik jmen
z jiných stran
Jestli z kandidátky nechcete někoho
podpořit:

4. Označte 15 kandidátů
z libovolných stran nebo hnutí
Pozor! Nejvýše 15!

Domova mládeže ve Vaňově. Za městský
úřad jsem jim vděčný za to, že dělají dobré
jméno svému městu. Znovu se potvrdilo, jak
je prospěšná a důležitá činnost dobrovolných
hasičů. Poděkování také patří firmě pana
Sochockého. Nasazením jejich techniky bylo
značně urychleno rozmístění pytlů. Dále
pracovníkům města vedeným panem Hudečkem. Po odeznění dopadů živlu budeme
nekompromisně požadovat vybudování no-

Chabařovice se baví

T

o, že nám v Chabařovicích chybí sál
na plesy , tancovačky, školní akademie a další akce, ví každý. Myslím, že nám
ještě dlouho bude chybět, i když poslední
dobou se objevují podněty, jak podobný
prostor zajistit. Co se týká plesů a zábav, daří
se pořádat akce v roudnickém kulturáku.
Pokud se sežene doprava tam a zpět, nic
zábavě nebrání.
Rozpovídal jsem se o kultuře v Chabařovicích a myslím si, že je o čem mluvit. Už
máme své tradice: Co nevidět začneme
bruslit při umělém osvětlení na Friedrichu. V
zimě nás čekají plesy v Roudníkách. Jakmile
odejde sníh, průvod čarodějnic otevře koupaliště a největší akce v Chabařovicích, tradiční
pouť, se blíží. V červnu jsou zde historické
dny: průvod s loučemi, bitva Na Běhání.
Školní rok končí strašidelnou stezkou na
rybníku a léto vyplňují taneční koncerty na
koupališti. Na podzim pokračují radovánky
Václavskou zábavou. A děti? Ty už se v říjnu
těší nejen na prázdniny, ale i na lampiónový
průvod zakončený buřtíkem.
Kulturní akce v Chabařovicích pořádá
město, hasiči, škola, rybáři, sportovci, ...
Tak co, ještě si někdo myslí, že se v
Chabařovicích nic neděje? Jestliže se takový
najde, nechme ho při tom a pojďme se bavit.
Mimochodem, máte už pro děti lampión?

vého můstku, který je v majetku Správy a
údržby silnic. Zatím jsme dostávali jen plané
sliby nebo výmluvy na finance. Po letošních
zkušenostech přitvrdíme v jednáních s majiteli objektu i proto, že zde jde opravdu o
obecné ohrožení. Nutná je také likvidace
několika můstků na potůčku od rybářství.
Tyto měly také velkou zásluhu na zatopení
objektů ve Smetanově ulici.
Jiří Záhořík

J

sme křesťanskou zemí již od přícho
du svatých Cyrila a Metoděje,
spolupatronů Evropy, v roce 863. Přinesli
nám nejen písmo, ale i křesťanskou víru.
Svatí Cyril a Metoděj následovali Krista a
svou odpověď na jeho volání uskutečnili

Oznámení
chabařovické
římskokatolické
farnosti
svým životem do všech důsledků. Dali se
úplně do služeb díla spásy. Jsou pro nás
povzbuzením i příkladem. Devadesátá
léta opět přinášejí možnost veřejně a beze
strachu vyučovat náboženství.
Pokud rodiče cítí, že jejich dítě touží
po dobru a kráse, v náboženství uslyší
překrásné příběhy Bible, pozná vznešené
postavy světců, půvab bohoslužby, krásu
svátků i náboženských zvyků. Nebude
bezradně stát před uměleckými díly naší
minulosti i přítomnosti.
Přihlášky na náboženství mohou děti
přinést svým rodičům prostřednictvím
školy během měsíce září a počátkem října.
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Informace z městského úřadu
LETOŠNÍ ROK JE ROKEM
VOLEB

VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ
CHABAŘOVICE

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které byly v červnu
letošního roku, se nedotýkaly občanů našeho
města tolik jako volby do zastupitelstva
města, které se uskuteční ve dnech 1. - 2.11.
2002. Stávající zastupitelstvo města na svém
zasedání dne 24.6. 2002 schválilo počet členů
zastupitelstva pro následující volební období
let 2002 - 2006 v počtu 15 členů. Oznámení k
zabezpečení voleb jsou vždy zveřejněna na
úřední desce MěÚ. Zde také občané najdou
oznámení o místu konání voleb, počtu
volebních okrsků a další informace potřebné
k řádnému zabezpečení průběhu voleb. MěÚ
provádí každoročně kontrolu správnosti a
úplnosti seznamů voličů v porovnání s
evidencí trvalého pobytu. Občané mají možnost požádat o nahlédnutí do těchto seznamů
pro osobní kontrolu zapsání. Hlasovací lístky
budou doručovány prostřednictvím distributorů.
Nové zastupitelstvo bude takové, jaké si
zvolíme. A proto bychom měli svou účastí
pomoci vybrat ty nejlepší, kteří mají schopnost naslouchat také svým oponentům a jsou
ochotni hledat řešení situací, ve kterých se
město ocitá a které přináší život.

Od 1. ledna 2002 platí nový zákon č. 256/
2001 Sb., o pohřebnictví. Na základě platnosti tohoto zákona byl vydán nový Řád
veřejného pohřebiště, který je vyvěšen na
hřbitově. Upozorňujeme občany, aby si
zkontrolovali platnost sjednané doby pronájmu hrobových míst. Je velmi obtížné
vyzývat písemně nájemce k zaplacení poplatku z pronájmu hrobového místa, neboť
občané nenahlásí změny trvalého pobytu,
příjmení, úmrtí atd. Nájemce je povinen
zajišťovat údržbu pronajatého hrobového
místa a dbát, aby hrobové příslušenství
neohrožovalo osoby a okolní hroby. Toto se
týká hlavně nakloněných pomníků.

ZLATÁ SVATBA
Manželé Drahomíra a Robert Honolkovi
přišli v červnu do obřadní síně Městského
úřadu Chabařovice, aby si připomněli slib
manželské lásky a věrnosti daný před
padesáti lety. K tomuto krásnému životnímu
výročí přejeme oběma dobré zdraví a ještě
hodně společně prožitých let!
Hana Nejedlá

Zastupitelstvo města Chabařovice končí. Jak pracovalo?
Lze konstatovat, že zvolené zastupitelstvo bylo dělným kolektivem (až na jedinou výjimku
- pana Karla Vaňka, který se jednání zastupitelstva v počátcích volebního období často bez
omluvy nezúčastňoval, od května 2001 se nezúčastnil do dnešního dne ani jednoho zasedání).
Členové zastupitelstva se dle svých možností a schopností zapojovali do rozhodovací funkce,
které tomuto vrcholnému orgánu města přísluší. Za to jim patří poděkování.
Poznámky: 1) celková účast pana Chlada z 28 zasedání, 2) u pana Kříže ze 17 zasedání.

Îivotní jubilea
VáÏíme si moudrosti stáfií a je
nám dopfiáno rozdávat z jejího
bohatství dobro nejen nejbliÏ‰ím,
ale nám v‰em. Dovolujeme si
popfiát dobrou pohodu a pevné
zdraví tûm, ktefií oslavili v
mûsíci ãervnu aÏ záfií svá Ïivotní
jubilea:
Bfiezinová Hedvika
Hrub˘ Josef
Kruãková Olga
KfiíÏová Vûra
VaÀková Edeltraud
Burkovec Josef
Hála Alois
Kalach Zdenûk
Koãová RÛÏena
Adámková Franti‰ka
Berná Anna
Dvorská Václava
Haschkeová Vûra
Jankovsk˘ Josef
Plzáková Marie
Proke‰ Václav
·ugarová Elena
BranÏovská Marie
Hradecká Markéta
Schlenzigová ZdeÀka

Účast členů zastupitelstva města Chabařovice na jednáních zastupitelstva od
listopadu 1998 do září 2002 - ve sledovaném období se uskutečnilo 45 zasedání
Jméno

neúčast na zasedání zastupitelstva
účast
1998
1999
2000
2001
2002 celkem celkem
%

J. Záhořík
0
J. Kusebauch 1
P. Kopřiva 0
K. Krycner 0
K. Chlad 1) 1
P. Kříž 2)
K. Vaněk
1
J. Jankovský 0
M. Přibyl
0
J. Hrubín
0

0
1
3
0
1
4
0
2
2

0
0
2
0
1
6
2
0
0

0
1
1
2
0
1
7
2
0
1

0
0
1
2
1
9
2
1
2

0
3
7
4
3
2
27
6
3
6

45
42
38
41
25
15
18
39
42
39

100
93
84
91
89
88
40
87
93
87
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Redakční rada ChN se loučí. Prozatím?
N

adpis může vyvolávat dojem, že je s
chabařovickými novinami konec. Ale
jak doufáme, je to pouze přestávka a snad i
krátká. Chabařovické noviny řídí, sestavuje a
distribuuje redakční rada, která byla zvolena
a pověřena tvorbou novin zastupitelstvem
města Chabařovice. S koncem volebního
období končí i redakční rada.
A tak nás čekají volby a po volbách bude
ustanoveno nové zastupitelstvo, tentokrát
patnáctičlenné, a to jak doufáme zvolí novou
radu Chabařovických novin, která bude v
započaté práci pokračovat. Nastínil jsem
krátkou budoucnost a nyní se obrátím zpět.
Rád bych vás blíže seznámil s lidmi, kteří se
na tvorbě novin podíleli. Pracovali na nich ve
svém volném čase bez nároku na jakoukoliv
odměnu a snažili se informovat vás o
aktuálních problémech ve měste, o historii, o
úspěších a nezdarech, snažili se vysvětlovat,
co se ve městě děje a hlavně pobavit vás.
Nyní se pojďme blíže seznámit s členy
redakční rady a s jejich úkoly:

Vlastimil Pabián
Ekonom a známá postava chabařovického
sportu. Byl hlavním přispívatelem sportovní
rubriky, připravoval rozhovory se zastupiteli
a možná jste jej viděli, jak se pohybuje po
Chabařovicích s fotoaparátem a připravuje do
novin kvalitní fotografie v digitální podobě.

Při přípravě novin spolupracovali i další
lidé: Gabriela Šteflová, učitelka českého
jazyka, prováděla jazykovou korekci. Evženie Arnoštová přepisovala texty do elektronické podoby. Pan starosta Záhořík zásoboval
noviny řadou článků. Texty přispívali i paní
Havlínová - učitelka a žáci základní školy.

Mgr. Josef Kusebauch
Ředitel základní školy a vedoucí redakce
zodpovídal za celkovou náplň novin. Shromažďoval články, sestavoval noviny po
grafické stránce. Před vydáním každého čísla
jste často mohli vidět svítící okno ředitelny
školy dlouho do večera. Všechno muselo
sedět na písmeno. Psal především komentáře
k aktuálnímu dění ve městě a byl autorem
většiny sloupků.

Hana Nejedlá
Úřednice městského úřadu. Schromažďovala informace z městského úřadu, matriky,
školsých zařízení ap. Poznala, které informace jsou důležité a mezi jednotlivými čísly je
publikovala.

Josef Jankovský
Ing. Stanislav Sochocký
Majitel firmy, zapálený historik ústeckého
regionu. Sestavoval plán Chabařovických
novin, podle kterého po schválení rada
pracovala. Jeho doménou je historiie, a tak po
mravenčí přípravě při sestavování dávno
uplynulých let vyplňoval svými články místo
určené historii regionu. Připravoval rubriku o
spolcích a psal komentáře k aktuálnímu dění
ve městě. Zásoboval noviny fotografiemi ze
svého archivu.

Kronikář města zásoboval noviny důležitými informacemi z historie Chabařovic,
neúnavně vyhledával fotomateriály v chabařovickém archivu. Aktuálně upřesňoval náplň
Chabařovických novin.

Na závěr. Tvořili jsme noviny tak, jak
jsme uměli - někdy lépe někdy hůře. Nejsme
profesionální novináří. Snažili jsme se psát
tak, aby vás články zaujaly, abyste se
nemuseli prodírat spletí vyhlášek, zpráv ze
zastupitelstva a jednoduchým konstatováním.
Odměnou nám byl zájem o noviny, otázky,
kdy opět vyjdou a hlavně diskuze nad články
a jejich obsahem, který byl mnohdy důvodem
k nejedné slovní roztržce (promiňte, výměně
názorů), a o to jde.
Děkujeme za přízeň. A po volbách se
doufám opět sejdeme u 19. čísla.
Josef Kusebauch
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