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roku v ZUŠ

Hymna pro kluka z
Chabařovic

Zpátky do krajské
fotbalové soutěže

Projekt Napříč školou
Dne 4. dubna nastal všemi dlouho
očekávaný den, kdy na naší škole proběhla
akce Napříč školou. Její zvláštnost spočívá
v tom, že se žáci celé školy na jeden den
rozdělí do nových skupin, ve kterých
společně pracují děti od přípravky až po
devátý ročník. Jednomu z nejstarších ve
skupině je pak uděleno privilegium dělat
kapitána a vést tento den své kamarády.
Jeho úkolem je například dohlížet na
spravedlivé rozdělení úkolů, ale také na to,
aby starší pomáhali mladším a celá skupina
úspěšně spolupracovala.
Děti velmi bouřlivě prožívaly rozlosování do
nových skupin, které proběhlo čtrnáct dní
před touto událostí, a proto se během této
doby často ozývaly otázky typu: „ Jaké máš
číslo? “, nebo: „U koho jsi?”. A když se tedy
v den D sešly děti ve svých skupinách, vládlo
v celé škole tajuplné, napjaté ticho.
Po uvedení kapitána do jeho funkce se
jeho úst děti dověděly, co je čeká první
hodinu. Na začátku každé hodiny byly
totiž pro kapitána připraveny v dopisech
instrukce, které byly určeny pouze jemu.
V tom prvním stálo, že tato hodina je určena
k seznámení dětí ve skupině a jaké činnosti
v ní mají proběhnout. Děti si tedy například

vytvořily jmenovky a zahrály si několik her,
které směřovaly k vzájemnému poznání
jednotlivých členů.
Ve druhém bloku se pak celá skupina
zabývala pojmem pověst. Žáci si společně
přečetli dvě pověsti a popovídali si o nich.
I v této části je čekaly hry, které si společně
zahráli.
Třetí a čtvrtá vyučovací hodina pak byla ve
znamení tvoření pověstí o místě, které si
skupina vylosovala. Skupiny již v té době
vystupovaly jako kompaktní spolupracující
celek, který nejprve společně vytvořil
pověst, malé děti pak měly za úkol namalovat
obrázky vztahující se k místu nebo události
a velcí mezitím přepisovali vytvořený příběh
na velkou čtvrtku. Během všech čtyř hodin

panovala ve skupinách výborná atmosféra
a žáci přistupovali ke všem činnostem
s velkým nadšením. O přestávkách
se vzájemně ve skupinách navštěvovali
a sdělovali si své zkušenosti. Z jejich
reakcí bylo patrné, že se jim celá
akce líbila a přáli si její opakování.
Možná vám v mém vypravování chyběla role
učitele. Učitelé tento den vystupovali pouze
jako poradci v okamžiku, kdy si kapitán
nevěděl rady. V některých skupinách měl
učitel práce více, v jiných méně.
Ale všichni společně jsme si tento „trochu
jiný den” užili.
Milena Tourková

MĚ S TO CH A B A ŘOV ICE Z V E
DĚ TI A OBČ A N Y N A TR A DIČNÍ

L A MPIÓNOV Ý PRŮVOD

27.10.
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Strom života
Ve čtvrtek 6. 4. 2017 se jako každý rok sešli
žáci prvních a devátých tříd při sázení
nových stromků v lesoparku Friedrich
v Chabařovicích. Starší žáci nejdříve
připravili místo pro výsadbu, aby následně
našim prvňáčkům pomohli vysázet 40
mladých listnatých stromků. Ty nám
opět připravil pan Nerger, kterému tímto
děkujeme.
Žáci prvních tříd na získané zkušenosti
ve škole navázali dalšími aktivitami. Věříme,
že tato akce pozitivně formuje vztah dětí
k přírodě. Vybrané reakce prvňáčků:

bavilo to, jak jsme dělali domečky.“
Tobiáš Hájek
„Moc mě bavilo sázet a zalévat strom. Měl jsem
tam kamaráda z 9. třídy a jmenoval se Ondra.“
Péťa Kudová
„Nejdříve se vykopou díry a pak se tam
dají stromy a pak se zahrabou hlínou
a zalijí vodou. Pak si stromy můžete ozdobit.“
Tereza D.
„Moc se mi to líbilo. Pracovala jsem
s mojí nejlepší kamarádkou a s Luckou

z devítky. Bylo to v přírodě a byl tam
i potůček. Po zasazení stromečků jsme
spolu šly do potůčku s konví nabrat vodu.
S kamarádkou jsme zasadily dva stromečky.“
Terka V.
„Mně
se
to
líbilo
a
pracovala
jsem s Barčou. Byla to zábava.“
Jan Šulc, Elena Urieová

Hana Pavlišová
„Mě to bavilo, já bych sázela stromky každý
den, a ta deváťačka byla moc hodná. Byla jsem
s Terkou Korubovou a strom života se nám
líbil. Škoda, že to neděláme každou třídu.“
Marek Pavliš
„Mě
to
moc
bavilo.
Hlavně
mě

Konec školního roku v ZUŠ
Taneční obor se v jarních měsících chystal
na veřejné vystoupení pro rodiče, které se
uskutečnilo 5. a 6. 6. v KD v Chlumci. Toto
vystoupení již tradičně ukončuje školní rok
a je také postupovou zkouškou do dalšího
ročníku.
Ve spolupráci s pěveckým a výtvarným
oddělením jsme připravili krátkou pohádku,
všem známou Svěrákovu „Karkulku“,
kterou jsme předvedli žákům mateřských
a základních škol v rámci výchovných
koncertů, zde v Chabařovicích a v Chlumci.
Také jsme svým koncertem byli potěšit žáky
MŠ, ZŠ a důchodce v Petrovicích.
Taneční oddělení se letos zúčastnilo
rekordního počtu soutěží. Ve II. pololetí to
bylo semifinále Mia Festivalu v Říčanech
u Prahy. Přivezli jsme jedno 1. místo, 2 krát
2. místo a 1 krát 3. místo. Na Dancemania
cupu pořádaným taneční skupinou Freedom
jsme dosáhli na 2. místo pro Anetu Niklovou,
3. místo pro Terezu Filipcovou a 1. místo
v tanečních kompozicích pro nejstarší dívky.
Dále jsme byli úspěšní na Kamila Dance
v Duchcově, kde děti přivezly 2. a 3. místo
v tanečních kompozicích, v Dance Cupu
Markvartice jsme obdrželi 3. místo s tancem
„ Deštníky“. Poprvé jsme se účastnili taneční
soutěže Dance Děčín, kde jsme získali za
choreografii „ Fantom“ krásné 3. místo.
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V dalším školním roce nás opět
čeká plno soutěží, předtančení
a veřejných vystoupení. Srpnové
taneční soustředění se stává tradicí,

v letošním roce v počtu 58 dětí, což je
kapacita ubytovacího zařízení, opět ve
Starých Splavech.
Ve Výtvarném oboru, pod vedením paní
učitelky Mgr. Z. Leskové, získala Adéla
Slejšková v soutěži Naše Město za obrázek
„Moje Bella” 1. cenu.
Hudební obor se účastnil III. ročníku
přehlídky Okouzlení klavírem v Kadani.
Naši školu reprezentovali tito žáci: Kateřina
Paurová, Nicolas Davenet, Barbora Kimlová,
Daniel Kuna a Zdeněk Vyčítal. Každý žák
dostal na památku účastnický list, dárek,
ale hlavně plno nezapomenutelných chvil, a
v dnešní době velmi důležitého kulturního

obohacení.
Naši studenti se letos účastnili mnoha
soutěží i v hudebním oboru, které vypsalo
MŠMT pro ZUŠ. Byli to klavíristé, houslisté,
violoncellisté i kytaristé. Získali jsme 12 cen
v okresních kolech. V krajském kole získal
Tomáš Vancl 2. místo ve hře na violoncello
a Tereza Nademlýnská čestné uznání ve hře
na housle. Jan Kiml, který se věnuje hře na
kytaru, přešel přes okresní a krajské kolo
až do celostátního kola, které se konalo v
Plzni. Ve veliké konkurenci získal čestné
uznání.
Již tradičně se děti zapojily do Teplických
Flautoher, kde se umístily takto: 1. místo

Barbora Horáková, 2. místo Štěpánka
Kuklíková a 2. místo v souborové hře. Tito
žáci se vydali i do Jindřichova Hradce na
přehlídku Flautování, kde B. Horáková
získala za svou hru zlaté pásmo a Š.
Kuklíková stříbrné pásmo.
Také se naše škola zapojila do projektu Mládí
s filharmoniky. Výsledkem tohoto projektu
byl koncert ve spolupráci dětí základních
uměleckých
škol
a
profesionálních
hudebníků Severočeské filharmonie. Naši
školu reprezentovala hrou na housle Anna
Kimlová, kterou připravila paní učitelka
Mgr.Soňa Kasalová.
Stále se pracuje na rekonstrukci hlavní
budovy. Během letních prázdnin proběhla
výměna oken.
Chystá se i další část
rekonstrukce budovy, která je zapotřebí a
na jejíž výsledek se velmi těšíme.
V novém školním roce 2017/2018 přijímáme
nové žáky do oboru hudebního, tanečního a
výtvarného.
Přijďte mezi nás.
Táňa Dědovská

Letos netradičně
Sobota 3. června 2017 byla v Roudníkách ve
znamení oslav Dne dětí. Letos netradičně.
Začali jsme v Kulturním domě Roudníky
boxerskou exhibicí oddílu FIT GYM a SKP
Sever Ústí nad Labem, za kterou patří
poděkování Petru Holubovi. V závěru měly
přítomné děti možnost si zaboxovat tak,
jak se má. Poté se děti ubytovaly v KD na
parketách, jejichž tvrdost byla změkčena
molitanovými poduškami, které darovala
Nera Procházková. Děti byly vybaveny
spacáky, pyžamy a baterkami. Pak se
všichni přemístili na Čerpačku, kde již byly
připraveny soutěže, vuřty a sladkosti za
snaživost. Po návratu na sál KD zhlédli
nocležníci filmy, které pro ně připravil
Standa Hasse. Noční poplach byl korunován
nalezením pokladu, který děti našly rychleji,
než byl dvěma Pavlínami, Renatou a Silvou
schován. Noc byla krátká. Po budíčku byla
rozcvička. K snídani jsme dětem uvařili
kakao a přivezli čerstvé koblihy. Maminky
rády přivítaly doma všech 17 nocležníků,
kteří hrdinně prožili dětskou noc. KD v
Roudníkách zažil od svého postavení v
roce 1965 poprvé tajemnou noc dětí, a
ne jen několik pospávajících, unavených

Jubulanti

návštěvníků tancovaček.
repete, přijeďte

Za

rok

bude

Jaroslava Račáková

duben – červenec – srpen 2017
Mazánek František
Hezoučká Marie
Arnoštová Evženie
Nejedlá Hana
Pošvicová Hana
Franková Věra
Nerger Jan
Dvorská Václava
Šimáňová Irena
Otcovská Gerda
Moravcová Hana
Brabcová Jindřiška

Blahopřejeme
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Jaromír Drmelka
Z VYKLIC DO ROYAL AIR FORCE ANGLIE.
Sestřelen v roce 1942 v bombardéru nad
Biskajským zálivem při lovu německých
ponorek.
Tímto mimořádným příběhem začíná
seriál osobností pochovaných na místním
hřbitově v Chabařovicích. Jaromír Drmelka,
i když jde jenom o pietu, byl vybrán jako
první vzhledem k tomu, že letos uplyne 100
let od jeho narození.
Rodina Drmelků přichází do Vyklic z Moravy,
jak jinak, než za prací. Na Ústecku se rozjíždí
průmysl a místní doly lákají zaměstnance
z celé republiky. Otec Jaromíra nastupuje
na důl Marie Antonie v Roudníkách, později
na Miladu II v Chabařovicích. To už žije
nejstarší bratr Oldřich, narozený v Praze.
Jaromír se sestrami Ludmilou a Jiřinou se již
narodili ve Vyklicích.
Mládí prožil Jaromír ve Vyklicích, kde
vychodil obecnou školu, poté základní
školu v Chabařovicích a dva roky byl
na Průmyslové škole strojní v Ústí nad
Labem. Dobře rostlý mladík neměl
problémy se zapojením do party v různých
mládežnických kolektivech a aktivitách. Byl
členem místního Sokola, avšak jeho snem
bylo létání. To se mu splnilo, když ještě v
civilu složil zkoušku sportovního pilota.
V roce 1937 nastupuje vojenskou základní
službu v Prostějově, poté poddůstojnickou
školu v Chebu. Vše u letectva, již v hodnosti
svobodníka. Zatím dobrý.
Ale přichází
Mnichov, zrada. Československá armáda
je rozpuštěna a následuje zabrání Sudet.
To byly příhraniční oblasti obydlené
převážně obyvateli hlásící se k německé
národnosti. Tam patřily i Vyklice. Následuje
nucené vyhnání Čechů a připojení oblasti
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k Německu. Rodina přechází jenom s
balíčkem zavazadel do místa původního
bydliště v Halenkovicích na Moravě. S tím se
Jaromír nechtěl smířit a tajně několik dnů
přebývá ve Vyklicích. Z jejich vlastnoručně
postaveného domu se stává Hitlerheim
pro německou mládež. Zde padlo jeho
rozhodnutí bojovat za vlast. 18. 7. 1939
přechází ilegálně hranice do Polska, kde
již ve válce vstoupil do polského letectva.
Po pádu Polska následuje koncentrák v
Rumunsku, útěk do Bukurešti, Constance,
dále přes Turecko, Řecko, Sýrii, Egypt,
Palestinu a okolo Itálie do Francie. Zde
byla naděje postavit se v boji pod křídly
fašistickému Německu. Ani ta však netrvala
dlouho. Padla i Francie. Jedinou nadějí už
byla jenom Anglie, kde se zrovna formovala
protihitlerovská koalice. Tam zamíří 19. 6.
1940, spolu s dalšími druhy na loď Karanan.
Po dvou dnech plavby se ocitá v anglickém
přístavu Falmouth a odtud odjíždí do campu
v Insworth Lane. Dne 9. 7. 1940 je zařazen
do Czechoslovak Depot RAF Cosford a 24.
7. 1940 je přijat do RAF (Royal Air Force). Již
v britské hodnosti seržant, následuje dlouhý
a náročný výcvik pro první nasazení v boji.
Jako člen 311. čs. Bombardovací peruti RAF
Honington, která měla ve svém znaku dvojici
zkřížených husitských palcátů, absolvoval
Jaromír 1. 6. 1942 svůj prvý bojový let.
Jako pilot dvoumotorového bombardéru
Wellington se účastní v roji téměř tisícovky
bombardérů nočního náletu na Essen.
A následovalo plnění dalších obtížných
bojových úkolů. 28. dubna 1942, kdy je již i
Amerika ve válečném stavu s Německem, se
zapojuje 311. Bombardovací peruť do bitvy
o Atlantik. Měla chránit důležité dodávky
veškerého materiálu ze Severní Ameriky
do Evropy, nutné k vedení války proti

Německu. Hlavní náplní perutě bylo lovit
německé ponorky ohrožující dodávkové
konvoje mezi Amerikou a Evropou. Tato
mise se stává pro Jaromíra osudnou. Dne
18. srpna 1942 je bombardér Wellington
KX-B
DV665 sestřelen nad Biskajským
zálivem stíhačkou Messerschmitt. Spolu
s Jaromírem našli hrob ve studených vlnách
Biskaje i pilot Jan Lenc, radiotelegrafista
Pavel Tofel, navigátor Karel Bečvář a dva
střelci Vladimír Sobotka a František Šipula.
Jeho život vyhasl ve věku 25 let, což je
ten věk nejkrásnější. Věk jako stvořený k
odvážným činům a plánům života. Život
v Anglii nebyl jenom o létání. Byl to sice
život na hraně, ale hlavně o přátelství, ale
i láskách. Když byli na toto téma tázáni
letečtí veteráni, naskočila jim jiskra
v oku. Dokonce si i devadesátiletí kocouři
povyskočili. Jó, děvčata, ta jsme museli
od našich modrých uniforem odhánět. Víc
není třeba, co dodávat. Co víme o láskách
Jaromíra? Nezmínil se. Přesto. Čtyři roky
po smrti Jaromíra, již v době míru, přišel
do Vyklic rodině Drmelků dopis, sepsaný
dne 12. 2. 1946 v Anglii. Psala ho jistá
Kathleen Hizzey, původem z Irska, sloužící
rovněž u letectva. V dopise oznamuje
Drmelkům, že s Jaromírem byla v užším
vztahu, než je jenom přátelství. Svěřuje
se, že Jaromír trávil víkendy v jejich rodině,
která ho již brala za svého. Dokonce si dali
slib, že se po válce vezmou a odstěhují
do svobodného Československa. Za rodinu
Drmelků se ujala korespondence Jaromírova
sestra Ludmila. Následují dopisy, kde se již
dojednává návštěva Kathleen do Vyklic. K té
už, bohužel, nikdy nedošlo.
Tím končí příběh mladého muže, Jaromíra
Drmelky, zaníceného vlastence, který

za svoji vlast šel dobrovolně položit vlastní
život, dlouhou cestou až do Anglie. Člověka,
který měl k Chabařovicím velmi blízko a
jeho vztah k vlasti formovala i zdejší česká
škola.
Jak uctít památku pilota plukovníka
Jaromíra Drmelky ve výslužbě, oceněného
Československým válečným křížem 1939 in
memoriam?
Hrobem Jaromíra se staly studené vlny
Biskajského zálivu. Vyklice, kde měl Jaromír
pamětní desku na společném válečném
hrobu, byly v letech 1981 až 1983 odtěženy
s uhelnou slojí a dnes je tam Jezero Milada.

Pietní hroby našich letců v Anglii a Francii,
kde je i Jaromírovo jméno, jsou příliš daleko.
Vlastně daleko je i hřbitov na Olšanech
v Praze i moravské Halenkovice. I tam má
Jaromír pietní desku. Ale přece jenom.
Jaromírova sestra Jiřina, nechala kolem roku
1970, udělat na hřbitově v Chabařovicích
náhrobní desku, kde je i pochována.
Na náhrobku je vepsán i bratr Jaromír s
fotografií. Hrob je situován asi 40 metrů
od kolumbárek, po levé straně do centra
hřbitova. Druhá řada, rodina Hráškova.
Půjdete-li okolo, zastavte a vzpomeňte.
Jeho příběh si to zaslouží.

muzea.
Závěrem chci poděkovat paní Jiřině
Černé z Habrovan, která je na přímé
linii
příbuzenstva
rodiny
Drmelků,
za poskytnuté materiály, ze kterých jsem
mohl sestavit tento článek. Fotografie,
Jaromírova
korespondence,
kopie
vysvědčení, přidělení vojenských hodností,
vyznamenání a mnoho dalších zajímavostí
bude uloženo v depozitu našeho muzea
k nahlédnutí, případně k dalšímu studiu.
Stanislav Sochocký

Své místo má Jaromír i ve vitrínách místního

Příspěvek k neschválenemu hřišti
Vážení
zastupitelé
města,
městští
úředníci a vážení spoluobčané, z usnesení
zastupitelstva
města
Chabařovice,
konaného v pondělí 19. června 2017 je
mi hořko, protože to není v novodobé
historii poprvé, kdy se přetřásají finance
investované do místní části města
Chabařovice, do Roudníků. Tentokrát to
bylo 600 tisíc k vybudování bezúdržbového
volejbalového hřiště v Roudníkách, předtím
místní komunikace, zkrátka, vždy jsou v
opozici ti, co za nás nikdy „kopat“ nebudou.
To, co předvedli opoziční zastupitelé, je
snad na cenu Thálie, jak byli jednotní, jako
sbor v divadle, kdy diváci jsou bohužel ti
postižení, občané. Hřiště nebude, protože

„pan zastupitel“ nutněji potřebuje nový
chodník ke svému domovu. Ale největší
komedie je v tom, že peníze jsou pohromadě,
nikdo je letos nepoužije a budou ležet rok
v rezervním fondu. Údajně proto, že jsme
si nepožádali. Kdyby i opoziční zastupitelé
četli důkladně i písemnosti, které se netýkají
jenom jejich osob, ale třeba i plány činnosti
Občanského sdružení Roudníky, dočetli by
se, několik let zpět, že Roudníky si dávali
do plánu vybudování volejbalového hřiště.
Že nebylo plánováno bezúdržbové, no, je
to pouze slovíčkaření…co dodat. Zkrátka
a dobře vím, že zastupitelé z levé strany
pléna – opoziční strana, pánové a dámy,
Roudníky, jak se říká po novu, nemusí, ale
mi je také ne.

Třeba budou kandidovat, třeba budou
lákat voliče, budeme si je pamatovat. Žiji
v Roudníkách od svého narození, což je již
65 let, proto mě doslova uráží neadekvátní
poznámky na úkor investic do Roudníků.

Pánové a dámy, my, obyvatelé Roudníků
opravdu nemůžeme za to, že jsme k vám,
k městu, byli lidově řečeno přifařeni,
spisovně integrováni, je to již 37 let, (bylo
nás v té době mj. 370 obyvatel) které nelze
vzít zpět, upřímně, ani my jsme neměli
tenkrát radost, ale tehdejší zřízení bylo
nekompromisní.
My tvoříme v současné době zhruba jednu
desetinu počtu obyvatel města, bylo nás
k 1. 1. 2017 251, z celkového počtu obyvatel
Chabařovic. Rozpočet města na rok činí cca
47 mil. Kč. Vezmeme-li zhruba 1 desetinu
rozpočtu, tak jsme jedna desetina obyvatel
Chabařovic, není to zanedbatelná částka.
Vím, že energie na veřejné osvětlení,
odvoz všech odpadů, čištění veřejného
prostranství je nezanedbatelná částka, ale
na druhou stranu si nemyslím, že bychom
se museli stydět za to, že se zde obnovuje
několik set metrů místních komunikací,
postavilo se jeviště v kulturáku a teď
chceme dokonce volejbalové bezúdržbové
hřiště.
Samostatná
obec
Roudníky,
když
vstupovala do integrace, měla nemovitosti
tvořící majetek obce. Byla to budova školy,
nájemní domy čp. 11, 20, 21, 22,
25, hasičská zbrojnice, mandl,
pokračování na str. 6
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sportovní kabiny, funkční fotbalové hřiště
(nyní má „v brance“ kovové víko kanalizace),
čp. 5 - pohostinství s přilehlým veřejným
prostranstvím, školní zahradu a nespočet
parcel. Stavební parcely, na kterých stojí
nové domy v ulici nad kulturním domem
a v ulici, vpravo za mostem, bylo jich 8
prodaných. V nájemních domech bylo 17
obsazených nájemních jednotek. Tento
nemovitý majetek byl prodán a peníze šly
bezpochyby do městské kasy, společné.
V Roudníkách sídlí 4 firmy, je zde 43
živnostníků, kteří odvádějí daně z příjmu,
opět do společné kasy. Např. p. Dudíková
podnikající cca 20 let v autodopravě platí
130 tis. ročně silniční daň, budeme-li počítat
pouze posledních 10 let, uznáte, že při
základních počtech dojdete k tomu, že jednu
místní komunikaci zaplatila ona, sama.
Opravdu mě mrzí, že si někteří zastupitelé
myslí, že jsme to nechtěné dítě, které vám
zbylo. Bohužel historicky se tak stalo,
nejde to vzít zpět. Prodaný majetek není,
bohužel, vždy v rukou dobrých hospodářů,
je z něj např. místo školní zahrady šroťák,
mimochodem 2 metry od Modlanského
potoka ústící do jezera Milada. Ale s tím si
orgány města neumí poradit již 20 let, jsme
obklopeni vraky, všude, kam se podíváme.
Ale, na druhou stranu, kolik poslanců bylo
v Roudníkách, kdo z nich ví, jak vypadá
kulturák, prašná místní komunikace

bez chodníků, jmenované hřiště, potok
před školou, čerpačka a depa vraků aut,
depo betonových pražců za vsí a dalších
problémových lokalit v Roudníkách. My se
trapně nedohadujeme o vzhled pomníku,
my bychom chtěli žít pouze na stejné úrovni
jako vy, na to máme právo.
Nechci žvanit zbytečně, ani dělat obstrukce,
poukazuji pouze na to, že nám zbyl pouze
vykradený kulturák, který je zanedbaný,
zastaralý a nevyhovující současným
nárokům, ale je to jediný majetek města v
katastru Roudníků.

Bojím se, že za nějakou dobu, půl roku
či rok, budeme zase poslouchat, „že v
Roudníkách se investuje do kulturáku,
altánu, atd., atd.“ a nepůjde to pod fousy
některým, i Roudnickými občany zvoleným,
zastupitelům.
Opravdu ani my nejsme rádi, že nás nemáte
rádi, ale my za to nemůžeme, prosím
zamyslete se trochu….
Jaroslava Račáková

V Polsku zněla česká hymna pro kluka
z Chabařovic
Předposlední školní den, kdy děti mají už,
už, hlavu v oblacích a nemohou se dočkat
prázdnin, startoval Filip Šifalda, tehdy ještě
žák 9. tř., na závodech Mistrovství Evropy
125 ccm na klasické ploché dráze, v Polské
Toruni, kam byl nominován Autoklubem
České republiky, po loňském úspěšném
třetím místě!

Osm z každé skupiny postoupili do finále,
které se jelo až druhý den. Nemohli jsme
tomu uvěřit, ale Filip s osmi body postoupil
do velkého finále, veliká radost i obavy z
druhého dne byly na místě. Těžký závod,
sítem prošlo 16 nejlepších a Filip nakonec
v tomto závodu obsadil skvělé 8. místo! Ale
vraťme se k 125 ccm.

Sedmihodinová jízda předcházela velkému
závodu juniorů od 9 do 16let. Filip ještě příští
rok bude moci v této kategorii závodit, ale
to už bude poslední sezóna ve125 ccm. Filip
ale pokukuje už po silnější kubatuře a to
250 ccm! Letos poprvé byl také nominován
do Evropského poháru 250 ccm, který se
jel v červnu v Česku, v Plzni. Tam
bylo 32 závodníků z deseti zemí,
proto se musely závody rozdělit
do dvou semifinálových skupin.

Na nádherném polském stadionu se
zastřešeným oválem se sešlo 24 juniorů ze
šesti zemí (Dánsko, Polsko, Česko, Anglie,
Německo a Holandsko). S českou výpravou
přijeli 4 závodníci, dva z Prahy a dva z
Chabařovic.
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Závod začínal až v 19 hodin za umělého
osvětlení, který tak má specifickou
atmosféru. O to větší tlak byl na čas, jelikož
Filip Šifalda měl hned druhý den ráno

přebírat slavnostně - poslední vysvědčení
základní školy v Chabařovicích a nechtěl
o tento okamžik, kdy děti dostávají
vysvědčení na Staré radnici za přítomnosti
pana starosty, ředitelky školy a ostatních
učitelů a hostů, přijít!
Nejprve musel absolvovat tři základní
rozjížďky se šesti závodníky na startu. Kdo
plochou dráhu někdy viděl, ví, že standardní
jízdy jsou pouze se čtyřmi závodníky. Takže,
když vyletí páska nahoru, a kluci se hrnou
do první zatáčky, není tam žádný prostor
pro závodníky ani pro chyby!
Obrovský adrenalin nám proudil v žilách,
když se Filip, vždy z tohoto chumlu dokázal
prodrat jako první a vítězně protínal pásku
každou svoji jízdu.
Bez ztráty jediného bodu šel do finále jako
favorit tohoto závodu, avšak byla před ním
ještě poslední, nejtěžší rozjížďka, ve které
se utkalo šest nejlepších závodníků, a tam
se teprve rozhodne, kdo z nich si stoupne
na stupeň vítězů... Bachhuber Erik (D),
Przyjemski Wiktor (PL), McGurk Harry (GB),
Tyburski Bartosz (PL), Klíma Daniel a Filip
Šifalda(CZ)?
Dva kluci z Česka dostali šanci... a oni ji
chytili v pravém slova smyslu a už se jí
nepustili! Stylem start-cíl, přijel Filip Šifalda
okolo 22hod. do cíle jako první a získal tak
nádherný skleněný pohár i medaili (FIM)
za první místo! Hned za ním dojel další

Čech Daniel Klíma. O to větší radost byla v
depu, kde vše sledovali tovární mechanici
firmy Shupa, která zajišťovala technickou,
materiální podporu pro tým, a když jejich
dvě motorky přijely do cíle na nejlepších
možných místech, neubránili se slzám, tak
jako rodiče. Když po vyhlášení jmen začala
hrát česká hymna..., asi nemusím popisovat,
jaké silné pocity a emoce to jsou.

Je to nádherný pocit, když pro kluka z
Chabařovic hrají hymnu! Nikdy na tento
zážitek nezapomenu.
Jiřina Šifaldová

Mezinárodní dětský letní tábor 2017
Ve dnech 17.7. – 21.7. 2017 se opět po dvou
letech konal v Chabařovicích Mezinárodní
dětský letní tábor. Pravidelně jej pořádá
Město Chabařovice ve spolupráci se základní
školou. Účastnilo se ho 12 dětí z Chabařovic
a 12 z našeho saského partnerského města
Drebach. Původně se plánovalo i s účastí
dětí z dalšího partnerského města Ždiar na
Slovensku, ale i když děti přijet nemohly,
tak i česko-německý tábor byl zárukou
pořádného dobrodružství.
Tábor měl zázemí na chatovém táboře,
kde o ně bylo dobře postaráno. Pravidelné
stravování bylo zajištěno ve školní jídelně.
Účastníci měli zajištěn bohatý kulturní
a sportovní program. Již pondělní večer
u ohně byl ve znamení seznamování se
pomocí společného zpívání známých
songů a učení se nových slovíček formou
her. Kde nestačila čeština a němčina,

přišla na řadu angličtina. Děti si také samy
vytvořily různobarevná trika. V úterý byl
celodenní výlet do chomutovského ZOO
parku s komentovaným krmením tuleňů
kuželozubých, projížďky na konících, jízda
Safari expresem do Eurosafari, prohlídka
skanzenu Stará Ves s průvodcem. Ve středu
účastníci navštívili chabařovický městský
úřad a městské muzeum, odpolední vedro
trávili u vody. Večer do kempu přijela s
ukázkou naše městská policie. Strážníci pan
Trnovec a paní Honzajková dětem předvedli
techniku, se kterou pracují, včetně vodní
záchranářské vesty a kruhů, které si děti
samy na sobě vyzkoušely a provedly
záchranu z vodní hladiny. Čtvrtek byl opět
ve znamení celodenního výletu, tentokrát
děti vyzkoušely trenažéry ve Veslařském
klubu Paprsek v Ústí nad Labem – Brné,
prohlížely si lodě a sportovaly na dětském
hřišti. Pak pro ně odpoledne do Brné přijela

loď Marie, na které se děti hodinu projížděly
po řece Labi, až nakonec zakotvily ve Vaňově
a hurá domů na večeři a ukrýt před blížícím
se deštěm.
Mé poděkování patří především vedoucí
tábora Mgr. Hedvice Kosové (dříve
Štěpánové), učitelce na naší základní škole,
která vše bravurně zvládla, a to i přesto,
že někteří rodiče svá dítka pravidelně
navštěvovali, což nedělá pro klima tábora
dobrotu. Napříště to takto nepůjde, jen v
případě zdravotních problémů dětí. Také již
víme, že posílíme i celodenní dohled nad
dětmi a ne pouze při výletech. Mé další
poděkování za spolupráci patří ředitelce
školy Mgr. Brožové, panu Záhoříkovi, také
panu správcovi koupaliště a paním
v recepci, které leckdy pomohly
pokračování na str. 8
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i s němčinou. Za dobroty děkuji kuchařkám
jídelny v základní škole.
Myslím si, že akce se velmi vydařila.
Uvědomujeme si některé nedostatky, které
nám prosím odpusťte, ale věřte mi, že
příprava takovéto akce je velmi náročná a
děláme ji při své každodenní práci na úřadě.
Nejdůležitější pro nás je, že dětem se tábor
líbil a největší odměnou byly úsměvy na
jejich tvářích.
Za rok na shledanou na táboře pořádaném
naším německým partnerem městem
Drebach!
Vítězslav Vlček

Výběr ze schválených usnesení RM a ZM
Stručně
ze
schválených
usnesení
Zastupitelstva
města
Chabařovice
ZM ve druhém čtvrtletí roku 2017 mj.
projednalo:

- schválilo OZV, kterou se zrušila
Obecné závazná vyhláška o zákazu
kouření na území města Chabařovice

- schválilo Společné stanovisko obcí
sdružených
do
zájmového
sdružení
„Dobrovolný svazek obcí – Jezero Milada“
k přípravě a realizaci majetkoprávního
vypořádání
nemovitého
majetku
v
zájmovém
území
jezera
Milada

- vzalo na vědomí odstoupení Mgr. Eleny
Urieové z RM i ZM, novým zastupitelem Mgr.
Förster

- schválilo Českou spořitelnu, a.s., pobočku
Děčín, na poskytnutí investičního úvěru
městu ve výši 25 mil. Kč (na zdravotní středisko
a okna na budově školy Husovo náměstí)

- schválilo Závěrečný účet a Účetní závěrku
města za rok 2016

-schválilo
organizací

hospodaření
příspěvkových
města
za
rok
2016

- vzalo na vědomí petici občanů k
parkování v ulici M. Kršňákové s tím, že
změna parkování nebude realizována

- zvolilo p. Jiřího Záhoříka dalším členem
Rady města Chabařovice

Stručně
ze
schválených
usnesení
Rady
města
Chabařovice
RM ve druhém čtvrtletí roku 2017 mj.
projednala:
- schválila ceník pronájmu KD Roudníky

a chatové osady Chabařovice na dobu
určitou do 30.11. 2027 společnosti HVZ s.r.o.,
Chabařovice
- vzala na vědomí informaci o výsledku
projektu dotace na kompostéry – město
Chabařovice nebylo podpořeno
- schválila předsedou Poradní komise Rady
města Chabařovice pana Kokeše
- stanovila úkol připravit záměr rekreační
(zahrádkářské) oblasti lokality „Nad
bunkrem“
- schválila zadávací dokumentaci, návrh
smlouvy o dílo a výzvu k podání nabídek k
veřejné zakázce „Stavební úpravy spojené
se změnou užívání přistavěné části objektu
Husovo náměstí 1, Chabařovice“
Vítězslav Vlček

- schválila prodloužení nájmu koupaliště

Slovan postoupil zpátky do krajské
fotbalové soutěže
Slovan postoupil
fotbalové soutěže

zpátky

do

krajské

Rok snů prožil chabařovický fotbal. První
mužstvo se totiž po dominantní
sezoně ve II. okresní třídě Ústecka
vrátilo zpátky do krajské I. B třídy.
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„Základem byla parta. Po sestupu z I. B
třídy se ještě více stmelila a od prvního
podzimního kola jsme všichni šlapali,
bojovali za sebe na hřišti a nikdo nic
nevypustil. Právě to rozhodlo,“ tvrdí
kapitán Petr Doubek. „V domácích zápasech
jsme měli velkou výhodu, máme totiž velké
hřiště, na což soupeři nejsou zvyklí. Celkově

jsme byli fotbalovější, rychlejší a důraznější
než ostatní.“
Úspěch ocenilo i město Chabařovice,
starosta Josef Kusebauch postupující
mužstvo přijal na staré radnici. Setkání se
zúčastnili jak hráči a trenér A-týmu Aleš
Miltner, tak vedení klubu zastoupené Karlem

Králem a šéftrenérem stále se rozrůstající
mládeže Pavlem Nechutou. Přítomní si ťukli
šampaňským a debatovali u pohoštění.
Našim nadějím dodala motivaci i vzácná
návštěva, zlatou medaili z české ligy
jim ukázal odchovanec Slovanu Michael
Lüftner. Získal ji se Slavií a pak přestoupil
do dánské Kodaně.
Žáci reprezentovali na velkém mezinárodním
turnaji v německém Wurzenu, kde startovali
už podruhé, a i když jim dvoudenní maraton
zápasů výsledkově nevyšel, posbírali cenné
zkušenosti. Patrika Rysku pořadatelé
vyhlásili nejlepším brankářem turnaje.
Petr Bílek

Okénko Městské policie
Dobrý den, vážení spoluobčané, v dnešním
okénku „Městské policie“ Vás chceme
informovat o naší činnosti a dění v našem
městě.
Nejprve bych pár věcí rád uvedl na pravou
míru. V poslední době se na nás obrací
občané města s dotazy na případy, které
kolují na sociální síti. Jeden z případů se
stal v ulici „V Aleji“. V oznámení se jednalo
o desetileté dítě, které si otevřelo branku a
vešlo na cizí pozemek. Což se samozřejmě
nesmí! Celá událost byla řádně městskou
policií ještě v týž den zaevidována a
zpracována. Pro upřesnění: na daném

pozemku si nezletilé dítě utrhlo několik
plodů z keře, a ty následně snědlo. Jelikož
desetileté dítě není trestně odpovědné
z trestného činu a ani z přestupku, byla
celá věc postoupena ke správnímu orgánu
města Chabařovice a následně na Magistrát
města Ústí nad Labem na oddělení sociálně
právní ochrany dětí, k dalšímu dořešení.
Násilným vniknutím se rozumí vniknutí do
uzavřeného prostoru lstí, nedovoleným
překonáním uzamčení, nebo násilným
překonáním jiné jistící překážky, prostříhání
plotu, vytržení latěk, rozbití domovních
dveří, vylomení fabky, vytržení, roztažení,

nebo přeřezání mříží, probourání zdi,
stěny, stropu, stržení ohrady, plotu, nebo
třeba jen odstranění sítě proti hmyzu.
Toto „vniknutí“ musí být „za použití síly“! K
překonání překážky může pachatel použít i
nástroje, takže intensita vlastní vynaložené
síly, nemusí být vzhledem k povaze
použitého nástroje velká. Pokud někdo
vytrhne plaňku plotu a vnikne na pozemek,
potom se vloupal, Při samotném vloupání
osoba může způsobit škodu na majetku.
Přestupku se dopustí ten, kdo
úmyslně způsobí škodu na cizím
pokračování na str. 10
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majetku zničením či poškozením věci
z takového majetku, nebo se o takové
jednání pokusí. Jestli jde o přestupek,
nebo trestný čin rozhodne strážník, nebo
policista s přihlédnutím ke spáchané škodě
na majetku (krádež či poškození věci nad
5000 Kč je trestný čin) nebo na kombinaci
pachatelových činů. Pachatel se zároveň
může dopustit trestného činu „Porušování
domovní svobody“, pokud je objekt
obytným prostorem,
Přeleze-li někdo plot, či vnikne do bytu ze
střechy po laně nebo otevřeným oknem,
spustí se po laně ze střech na balkon a
do bytu otevřenými balkonovými dveřmi,
vyšplhá po okapové rouře, nejedná se o
vloupání ve smyslu §121, ale o „nedovolené
vniknutí na cizí pozemek, do objektu“.
V komentáři, který máme k dispozici,
se píše, cituji: Drátěný plot o výšce 185
cm uzavírající určitý prostor je jistící
překážkou ve smyslu § 121 Trestního
zákoníku. Pachatel, který takovou jistící
překážku překoná přelezením, tedy s
použitím vlastní fyzické síly, a vnikne do
uzavřeného prostoru se, dopouští vloupání

ve smyslu uvedeného ustanovení. Z čehož
jasně vyplývá, že překonání jakéhokoli
jiného plotu bez použití vlastní fyzické síly
by nebylo „vloupání“ ve smyslu Trestního
zákoníku, ale „nedovolené vniknutí na cizí
pozemek“ a v neposlední řadě by zřejmě
opět rozhodovala výše škody, viz uvedeno
výše. Událost, která se odehrála v ulice „V
Aleji“ je jistě politování hodná a pro většinu
občanů jednoznačně nepřípustná, nicméně
Městská policie ve výše uvedeném případě
nepochybila a postupovala v souladu s
právní legislativou ČR.
Dále Vás chceme informovat že, služby
strážníků probíhají v jednočlenné hlídce jak
při denní, tak při noční směně a strážník
sám nemůže obsáhnout celé Chabařovice. V
průběhu dne se hlídka zaměřuje především
na centrum města, a to pěší hlídkou a v
odpoledních hodinách s vozidlem kontroluje
celý obvod Chabařovic, včetně místní části
Roudníky a obce Přestanova. Pokud občané
vidí nebo jsou svědky nějaké protiprávní
činnosti ve městě, tak je prosíme, aby
ihned vyrozuměli hlídku městské policie
na nepřetržitém telefonním čísle 725
062 547. Pokud by občané měli jakýkoli

dotaz či podnět nebo stížnost, můžou
se obrátit přímo na mne v kterýkoli den,
nebo prostřednictvím emailu (mestska.
policie@chabarovice.cz). Další věc, kterou
bych rád uvedl na pravou míru, je průjezd
nákladních vozidel přes naše město. Hlídky
se na projíždění kamionů zaměřují, kdy
mají určenou DBA (dopravně bezpečnostní
akci), která probíhá na Náměstí 9. května,
a to z důvodu možného a bezpečného
odstavení
nákladního
vozidla
mimo
pozemní komunikaci. Při těchto dopravních
akcích bylo zastaveno za měsíc červenec,
15 nákladních vozidel nad 3,5t. Jelikož zde
v Chabařovicích máme sídla firmem (VHS,
MetallPlast, Pila Union, Plošiny aj), mohou
tito řidiči projíždět městem bez postihu.
Kontroly průjezdu nákladních vozidel
probíhají každý měsíc namátkově při
každé směně. Městská policie eviduje od
začátku roku do konce června 412 událostí
ve městě, události jsou různého druhu, od
přestupkové činnosti, trestných činů, po
pomoc občanům.
Josef Šittner

V Chabařovicích to zase žilo, už poosmé
Stala se z toho tradice. Kdo chce o
prázdninách zlepšit své nohejbalové
dovednosti, zamíří na sever Čech. Letošek
nebyl výjimkou. Chabařovice přivítaly
ve dnech 24. až 28 července účastnice a
účastníky již osmého ročníku Mezinárodního
nohejbalového kempu mládeže a žen. Ten
pořádá místní oddíl TJ Slovan společně s
Českým nohejbalovým svazem.
Celá akce má dobrý kredit, takže i letos
přilákala početné zájemce. Prezentovalo se
50 hráček a hráčů z 11 klubů České republiky.
Dohromady se letošního kempu aktivně
zúčastnilo 36 žáků, 14 žen, 11 trenérů a členů
doprovodu a pět pořadatelů. Ubytování
bylo zajištěno v nedalekém autokempu
a celodenní strava ve školní jídelně.
Veškeré zázemí se tak nacházelo v těsné
blízkosti sportovišť a účastníky kempu
nic neodvádělo od plného soustředění
na to hlavní – na nohejbal. Pro něj měli k
dispozici tradičně vynikající podmínky.
Sedm nohejbalových kurtů, včetně jedné
umělky, a také záložní sportovní halu.
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Účastníci byli podle věku a
dovedností rozděleni do čtyř
kategorií - mladší žáci, starší

žáci, dorostenci a ženy. „Celý tréninkový
proces byl připraven předními odborníky
na metodiku tréninku v rámci Českého
nohejbalového svazu v čele s Jiřím
Šmejkalem, který byl odborným garantem
celé akce“, prozradil viceprezident ČNS PETR
JAHODA. V rolích trenérů se pak představili

Ondřej Košatka, Ondřej Pachman, Richard
Makara, Michal Hostinský, Ivo Nováček,
David Němec, Jiří Sochor, Alexander Rypka,
Martin Sehrig, Luboš Albrecht a Petr Jahoda.
„I když předpovědi počasí ještě o víkendu
nevěštily vůbec nic dobrého, tak se ukázalo,

týmu se však hřiště podařilo rychle
připravit a závěrečné hodnotící turnaje
mohly odstartovat. Odpoledne pak došlo k
tradičnímu vyhodnocení, předání dárků na
památku a posezení u grilovaných vuřtů. To
už za krásného sluníčka,“ dodal.
„Rád bych jménem Českého nohejbalového
svazu
poděkoval
chabařovickému
nohejbalovému
oddílu
za
opětovné
uspořádání této velice užitečné akce.
Speciální dík pak patří jeho předsedovi
Vlastimilu Pabiánovi, který byl opět
duší celé akce. On a jeho další místní
spolupracovníci pak společně pro všechny
účastníky vytvořili velmi přátelské a
pohodové prostředí. Celá akce by se také
nemohla obejít bez finanční podpory města
Chabařovice a sponzorů. I jim patří velký
dík,“ uzavřel druhý muž českého nohejbalu
Petr Jahoda.
že Pánbůh má nohejbal rád. Pršelo sice
denně, ale jakoby zázrakem vždy začalo až
po ukončení odpoledního bloku a drobný
déšť ustal během noci, takže jsme se ráno
setkali na opravdu příjemně nakropených

kurtech“, pochvaloval si Jahoda. „Pouze
poslední den ráno jsme vlivem většího
nočního deště
přišli o jednu hodinu,
protože jsme museli vyčkat na proschnutí
kurtů. Díky skvěle fungujícímu technickému

Vlastimil Pabián

Nohejbalisté zvítězili ve 2. lize
Zdaleka to nevypadalo od začátku soutěžní
sezóny na nějaký velký úspěch. Opory týmu
zpočátku nehrály pro zranění (David Tirpák)
a pracovní zaneprázdnění (Jan Tirpák).
Proto začátek soutěže byl dost nevyrovnaný
a některé ztráty byly i nečekané. Přesto
se postupně tým zkonsolidoval a už před
posledními 2 koly soutěže byla jasná naděje
na postup do play-off soutěže z druhého
nebo dokonce z prvního místa.

Pro naprostý výpadek v tréninku přes letní
období byla ale obava z výsledků posledních
2 kol na konci prázdnin. Nejprve přímý
souboj o 2. - 3. místo doma s TJ Pankrác.
„Utkání se vyvíjelo hodně nešťastně, když
jsme prohrávali už 1:4. Pak ale celé družstvo
nastartoval
Jan
Tirpák
významným
vítězstvím až posledním míčem ve 3. setu v
utkání jednotlivců (singl)“, hodnotil kapitán
týmu David Tirpák. Pak už chabařovická

mašina jela naplno, a přestože to ještě 2x
bylo vítězství 10:9 ve 3. setu, konečná výhra
6:4 v tomto důležitém utkání dalo základ
pro naději vítězství v celé základní části 2.
ligy skupiny A. „Potěšila mne hra našeho
nejmladšího hráče, dorostence Adama
Henzla“, ještě doplnil David Tirpák.
K poslednímu utkání dlouhodobé části
zajíždělo naše družstvo do Karlových Varů,
kde se utkalo s rezervou týmu LIAPOR
Karlovy Vary. V tomto družstvu je ale několik
hráčů hrajících ještě nedávno extraligu,
dokonce i s tituly mistrů světa a Evropy
– Karel Bláha, Jiří Dvořák, Michal Pecina,
Vlastimil Kubín. Utkání se od začátku
vyvíjelo dobře pro chabařovické hráče,
když hlavním tahounem byl opět Jan Tirpák.
Tento hráč měl asi největší motivaci pokořit
karlovarské hráče, se kterými v nedávné
době hrál za tento tým v extralize. A taky
jim to předvedl, když ve svých utkáních 3x
zvítězil. Ale musíme v tomto případě ocenit
další hráče chabařovického týmu, protože
to bylo kolektivní vítězství – Davida Tirpáka,
Martina Sehriga, Alexandra Rypku, Martina
a Jiřího Trubákovy, Václava Těšínského
(chyběl jen Zdeněk Trubák).

pokračování na str. 12
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Neskutečným
závěrem
dlouhodobé
části druholigové soutěže tak obsadili
chabařovičtí nohejbalisté první místo ve
skupině A. Tím se završilo tříleté působení v
druhé celostátní lize, když v prvním roce to
bylo 3. místo, v druhém roce už druhé místo
a letos v třetím roce první!
V dalším pokračování play-off soutěže
nastoupí Slovan Chabařovice proti NK
CLIMAX Vsetín. V neděli 3. září se hraje první
utkání série (hraje se na 2 vítězné zápasy).
V případě postupu do finále play-off
(pravděpodobně proti suverénnímu týmu z
Holic) by už byla i naděje postupu do vyšší
soutěže, celostátní 1. ligy. To je ale ještě
daleko a v této chvíli musíme především
ocenit to vítězství v základní části.
Dorostenci ukončí svoji letošní činnost
v nejvyšší soutěži dorostu BOTAS
Dorostenecké lize. Po loňském 3. místě
nebyly letos výsledky tak dobré a po
umístění na 5. místě skupiny A (6 účastníků)
bude hrát družstvo o konečné umístění
na 9. - 11. místě celé soutěže. V neděli 10.
září tak ukončí letošní sezónu trojutkáním
v Chabařovicích za účasti domácího týmu,

SK LIAPOR Karlovy Vary a Sokola Holice.
Výsledkově to nebyl povedený ročník.
Důvodem byla především nezodpovědnost
hráčů, kteří na začátku deklarovali
svůj zájem soutěž hrát a odehrát, ale
ve skutečnosti nastoupili jen v prvních
zápasech nebo nenastoupili v soutěži vůbec

Novinky ve školce
Naše nová paní ředitelka Dagmar
Vadkertiová se snažila připravit školní
zahradu na dětské hemžení a po domluvě
s úřadem města Chabařovice se jí to z velké
části nakonec podařilo. Velký dík tedy patří
všem zaměstnancům úřadu, kteří se na
tom podíleli. Zahrada dostala nový plot,
byl vymýcen jedovatý pámelník, divoká
třešeň, vysázen nový trávník, přidělány
nové regály na dětské hračky a do dřevěné
pergoly instalován stolek s lavičkami, kde si
mohou děti kreslit, občerstvit se nebo jen
tak odpočívat ve stínu. Do budoucna paní
ředitelka ještě plánuje opravit zrezavělé
dopravní značky na dětském dopravním
hřišti a doplnit školní zahradu o nové herní
prvky, které zde chybí –např. houpačky,
kolotoč či slézací stěna.
Letošní první akcí na nově upravené zahradě
bylo „pálení čarodějnic“, kdy děti pomocí
kouzelného zaříkávání a zpívání zažehnávaly
letošní dlouhou zimu a přivolávaly ve svých
maminkami zhotovených čarodějnických
oblečcích jaro. Také si děti užily zábavné
odpoledne s rodiči. Součástí byly různé
soutěže, kterých se účastnili
všichni, na závěr dostali sladkou
odměnu rodiče i děti. Jeden z
rodičů donesl melouny, z kterých
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měly děti velkou radost.
O prázdninách, v době uzavření MŠ, se
zde pilně pracovalo, byla vyměněna stará
netěsnící dřevěná okna v celé budově za
nová, spolu s parapety.
Kolektiv učitelek MŠ Chabařovice

– Filip Štrejl, Martin Levinský a Vojta Kraus.
Škoda. Jejich herní kvalita by se určitě
projevila v lepších výsledcích a s lepším
konečným umístěním.
Vlastimil Pabián

Tanec
slepiček
O tom, že si děti do naší školky nechodí
pouze hrát, ale také se hravou formou učí,
se přesvědčili všichni rodiče, kteří k nám
s dětmi docházejí. Důkazem je například
příjezd klauna Kristiána s živým prasátkem,
tvoření z hlíny v keramické dílně DDM v
Ústí nad Labem, vystoupení „bublináře“,
různé druhy divadýlek s pohádkami s
ekologickým nebo dopravním zaměřením,
kroužek zumby, angličtiny, ale také účast
na různých soutěžích jako byla hasičská
soutěž „Plamínek“, „Sněhurka a sedm
kontejnerů“ o ekologii a cesty za kulturou.
Třeba do divadla na představení „Sněhová
královna“, které se dětem moc líbilo,
nebo za vzděláním do muzea na výstavu
„Nelítostný pravěk“, či na ukázkovou
hodinu v prvních třídách a prohlídku ZŠ.
Předškolní děti ze třídy Berušek se ale také
učí vystupování na veřejnosti. Letos měly
velký úspěch s baletním představením
„Tanec slepiček“, které nacvičily pod
vedením paní učitelky Jany. Předvedly ho, jak
na Velikonočním jarmarku, tak ke Dni matek
v Domě pokojného stáří sv. Ludmily i v Domě
s pečovatelskou službou v Chabařovicích,

které navštívily a potěšily babičky a
dědečky zde žijící přáníčkem, kytičkou a
písničkou. Empatii ke starší generaci se
také děti učí při pravidelném setkávání
se seniory v rámci projektu „Mezi námi“.
Celý kolektiv učitelek se už těší, na další
krásné zážitky, příjemné a zábavné akce
s dětmi a rodiči, kterých v novém školním
roce plánujeme mnoho.
Daniela Šímová

Poděkování
všem

brigádníkům
Poděkování všem brigádníkům
Sešlo se nás asi dvacet, hoši „křoviňákovali”,
hrabali, „kolečkovali”, zkrátka makali jako
diví (a to bylo 27°C ve stínu) a Čerpačka tak
byla připravena na Loučení s létem. Pouze
vodní plocha je, jak vidíte z fotek, zelená jako
brčál, ale změnit to není v našich silách, na to
nestačí svaly hochů, to musí příroda sama...
Jaroslava Račáková

Město, SVS a SčVK v neustálém spojení
jak při koordinaci s plánováním investičních akcí, tak při odstraňování havárií
Základem všeho je komunikace, a tím
nemyslím nějakou černou díru, která pohltí
různé nářky a podnět se na to správné místo
mnohdy ani nedostane, ale mám na mysli
komunikaci oficiální, jaká je bezesporu
nastavená mezi městem Chabařovice,
vlastníkem
vodárenského
majetku
Severočeskou vodárenskou společností
(SVS) a provozovatelem Severočeskými
vodovody a kanalizacemi (SčVK). Dochází
tak k jednání jak na úrovni vedení města,
s řešením podnětů, stížností, havárií,
zadáním požadavků na kamerové průzkumy,
tak následují také jednání s jednotlivými
profesními zástupci.
Je třeba si uvědomit, že město Chabařovice
je jedním ze 458 měst a obcí v Ústeckém a

Libereckém kraji, kteří tvoří akcionářskou
strukturu SVS. Severočeská vodárenská
společnost se snaží finanční prostředky z
ceny vody co nejefektivněji směrovat do
obnovy majetku: délka vodovodní sítě 8
958 km (bez přípojek), počet vodojemů 988
a úpraven vod 59, kanalizační síť 3 956 km
(bez přípojek), počet čistíren odpadních
vod je 189. Opotřebení vodárenského
majetku je v takovém stavu, že na celkovou
obnovu při zachování současného tempa by
potřebovala SVS až 133 let.
SVS provádí analýzu, hodnocení a bodování
stavu majetku, aby prioritu měl majetek
nejstarší a v nejhorším stavu. Proto je před
zahájením přípravy jakékoliv investiční
akce proveden monitoring, následuje

obodování, a zkompletované podklady
jdou do technické komise (TK). Výstup z
komise jde do komise pro přípravu investic,
a pokud je podnět přijat (stav, popis,
technické řešení), svolá se vstupní výrobní
výbor za účasti SVS, SčVK a zástupce města,
a spouští se inženýrsko-projektová činnost
(IPČ), kam patří např. i kroky související s
průchodností trasy, případným územním
rozhodnutím, stavebním povolením a další.
Po dokončení IPČ je k dispozici projektová
dokumentace v jednotlivých potřebných
stupních (DUR, DSP). Stavbu je pak následně
třeba zkoordinovat s ohledem na možnosti
investičního plánu SVS, zároveň s
koordinací příslušného akcionáře
pokračování na str. 14
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(města či obce), a eventuálně s dalšími
síťaři, a správci komunikací. Důsledkem
všech těchto jednání a koordinace je
zkrácení doby, která obyvatelům přináší
komplikace v dopravě, stavební hluk a
prašnost. V neposlední řadě to pro všechny
zúčastněné investory znamená úsporu
v důsledku rozdělení nákladů, vč. finální
obnovy povrchů.

Řezáčova, Za Stadionem, Přestanovská –
rek. kanalizace a vodovodu (2016)

V roce 2017 je objem investic SVS schválen
ve výši 1,31 mld. korun. Investiční akce
probíhají rovnoměrně na celém území
působnosti SVS, v tomto roce se jedná
celkem o cca 420 staveb. Město Chabařovice
není v žádném případě opomíjeno, což
lze ostatně doložit na příkladu staveb z
nedávné minulosti:

Výše uvedené stavby představují souhrnně
částku téměř 55 mil. Kč proinvestovaných
prostředků SVS v našem městě (při
možnostech rozpočtu města by se jednalo
o cca 14 let, kdy by nebyla provedena žádná
jiná investiční akce města). V tuto chvíli
intenzivně probíhá IPČ na připravovanou
rekonstrukci vodovodu v Roudníkách
(předpoklad zařazení do investičního plánu
2018, a město Chabařovice využije k investici
města pro obnovu povrchů). Zároveň se
připravuje řešení rekonstrukce vodovodu
v ulici Teplická (uvažuje se o rozsáhlé
rekonstrukci vodovodu a přívodního řadu
až k Přestanovu, realizace se předpokládá v
roce 2019), a probíhají kamerové prohlídky a
vyhodnocení stavu majetku v centru města,
aby bylo možno zkoordinovat s revitalizací
centra města Chabařovice, spolu s
koordinací obnovy povrchu komunikace
ve správě SÚS Ústeckého kraje (možná rok
2020).

•
Chabařovice,
Haškova,
kanalizace a vodovodu (2009)

rek.

•
Chabařovice, Marie Kršňákové, rek.
kanalizace a vodovodu (2012)
•
Chabařovice,
vodovodu (2013)

Masarykova,

rek.

•
Chlumec – Chabařovice,
přívodního řadu (2013)

rek.

•

Chabařovice

–

Na

Konečné,

•
Modlany, ČOV, zkapacitnění (2016)
– vyhrazená kapacita pro napojení další
výstavby v Roudníkách
•
Chabařovice, V Aleji, rek. kanalizace
a vodovodu (2017)

Jinak kromě výše uvedených staveb došlo
v minulosti k významným stavbám v
souvislosti s vodárenskou infrastrukturou,
a tím bylo odkanalizování Chabařovic
vybudováním kanalizačního sběrače na
kanalizační síť města Ústí n. L., zakončené
na ČOV v Neštěmicích, které bylo dokončeno
v květnu roku 2006 (jednalo se o součást
rozsáhlého projektu SVS s názvem ISPA
Podkrušnohoří). V roce 2008 byla dokončena
výstavba 1,9 km dlouhé splaškové stoky a
čerpací stanice odpadních vod v Roudníkách
spolu s výtlačným kanalizačním řadem
1,6 km se zaústěním do ČOV Modlany (s
využitím dotace MF ČR).
Vedení města se tak skutečně věnuje
problematice s pitnou a odpadní vodou
průběžně a intenzivně.
A co se týká poruch, havárií, odstávek, a
obecně informací souvisejících s dodávkou
pitné vody a zajištěním odkanalizování,
slouží zákaznická linka SčVK, tel. 840 111 111.
Mnozí z Vás už jste jistě také zaregistrováni
ve službě SMS info, prostřednictvím které
dostanete na mobil zprávu o událostech na
síti. Bližší informace, jak se zaregistrovat, a
jak služba (zdarma) funguje, Vám odpoví na
uvedeném čísle zákaznické linky.
Jiří Hladík

Máme od Vás noty...
aneb průběžně budeme plnit rozvojový plán
města. Určitě si vzpomínáte na dotazníkovou
akci, na anketu, kterou město zorganizovalo
proto, aby se posbíraly podněty
a hodnocení obyvatel našeho
města ke tvorbě rozvojového
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plánu města Chabařovice. V březnu 2016
jsme obdrželi vyhodnocení dotazníků od
občanů, a pokračovalo se v dopracování
souvisejících textů, zároveň byli v dalším
stupni zpracování vyzváni zastupitelé k
vyplnění dotazníku zastupitele. Bohužel

se 7 zastupitelů odmítlo zapojit do práce
na tomto koncepčním materiálu (ptejte se
svých zvolených zastupitelů), o důvodech
lze různě pochybovat, ale konec konců je to
vizitka jejich práce, a jejich svědomí, jak se
chtějí zapojit do koncepční práce na rozvoji

tohoto města, a tak já osobně preferuji
plánování a priority občanů, a odmítám
pokusy k chaotickému skákání z tématu na
téma bez jakýchkoliv dalších souvislostí.
Každopádně dokument „Program rozvoje
města Chabařovice 2017-2022“ není jen
papír pro papír, jedná se o živý dokument,
který se bude průběžně aktualizovat
a vyhodnocovat. Aktuální znění bylo
schváleno na jednání ZM dne 20. 2. 2017,
a vybírám z něho několik zajímavostí, a
informací, postavených na výsledcích a
vyhodnocení dotazníků od obyvatel města,
kteří svůj názor a přání a podněty k dalšímu
rozvoji města odevzdali.
V rámci přípravy plánu bylo provedeno
dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo
celkem 300 respondentek a respondentů –
občanů Chabařovic. Na otázku, jak se vám v
obci žije, odpovědělo velmi dobře nebo spíše
dobře více než 60 % respondentů. Na životě
v Chabařovicích respondenti jednoznačně
nejvíce oceňují blízkost přírody a klidný
život. Naopak kriticky se respondenti
vyjadřovali o špatné dostupnosti obchodů
a služeb. Tuto odpověď zvolila více
než polovina respondentů. Prakticky
polovina respondentů hodnotí záporně

také dopravní obslužnost obce, a asi 39
% dotázaných také špatnou dostupnost
lékaře. Občanům v obci chybí zubní lékař,
lékárna, obecně zdravotnické středisko,
bankomat, a obchody všeho druhu.
S bydlením v Chabařovicích je asi 80 %
obyvatel obce spíše spokojeno nebo velmi
spokojeno. Se školstvím v obci je spokojeno
více než 50 % dotázaných, nejčastější
odpovědí je „spíše spokojen“ (42,5 %
dotázaných). Nespokojenost vyjadřovali
respondenti u otázky zdravotnictví,
kdy úroveň zdravotních služeb hodnotí
nejčastěji jako spíše nespokojení a ve velké
míře také velmi nespokojení. Obdobně
negativně hodnotí dotázaní také veřejnou
dopravu (dopravní obslužnost) obce.
S kulturním a společenským životem v obci
je více dotázaných občanů spokojeno než
nespokojeno, totéž platí o možnostech
sportovního vyžití a životním prostředí.
Péči obce o své prostředí hodnotí asi 60
% dotázaných kladně nebo spíše kladně,
naopak jedna třetina respondentů je k péči
obce o své prostředí kritická. K podmínkám
pro rozvoj podnikání je většina občanů
lhostejná. Názory občanů se rozchází
také v názoru na rozvoj obce. Polovina je

s rozvojem obce velmi spokojená nebo
spíše spokojená, naopak 47,5 % dotázaných
zvolilo odpověď spíše nespokojen (80
respondentů) nebo velmi nespokojen 15 %
respondentů. Informovanost o dění hodnotí
občané převážně kladně.
Přibližně polovina respondentů hodnotí
mezilidské vztahy v obci jako celkem
dobré. Pětina obyvatel se pak domnívá,
že mezilidské vztahy nejsou moc dobré.
Na otázku, zda mají občané příležitost ke
společenským kontaktům, odpověděla
polovina dotázaných, že ano, nebo spíše
ano (nejčastější odpověď).
Polovina respondentů se domnívá, že
obec by měla zůstat stejně velká jako
dnes (počtem obyvatel). Více než třetina
obyvatel se naopak domnívá, že by se měla
pomalu rozrůstat a objevují se také názory,
že by měla být využita veškerá kapacita pro
výstavbu nových domů. Pokud by občané
měli možnost využít libovolně bez omezení
prostředky města, potom by investovali
nejčastěji do zřízení dalších provozoven,
obchodů a služeb, rekonstrukce místních
komunikací a častějších spojů veřejné
dopravy.

SWOT analýza rozvoje města a nejvýznamnější problémy města
SILNÉ SRÁNKY

SLABÉ SRÁNKY

·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

dobrá poloha města v blízkosti dálnice D 8
klidný život ve městě v blízkosti přírody
dobrá velikost města, umožňující neanonymní život
dobré sportovní a rekreační vybavení města
vodní plochy v katastru obce
nezadluženost obce
kulturní akce
pracovní příležitosti v okolí

malá dostupnost obchodů a některých služeb
nevyhovující zdravotnické středisko a zdravotní péče v obci
nedostatek fin. prostředků pro realizaci jednotlivých záměrů
pomalá státní správa při řešení problémů obce
náročnost investic do městského majetku
nedostatečné technické služby města

PŘÍLEZITOSTI

HROZBY

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

vybudování infrastruktury u jezera Milada
vybudování nového zdravotního střediska
spolupráce s místními firmami
pracovní místa v průmyslové zóně
pořádání akcí s přesahem Chabařovic

Vedení města se věnuje řešení uváděných problémů a jednotlivých
podnětů. Mezi nejvyšší priority, které jste si určili Vy, obyvatelé
města, tak patří:
•
•
•
•
•
•

zdravotní středisko
rekonstrukce komunikací
rekonstrukce parků a dětských hřišť
čistota města
zajištění bezpečnosti a pořízení kamerového systému
zklidnění dopravy

absence služeb a obchodů
stárnutí a postupné vylidňování města
chráněná ložisková území
obtížně prodejný nepotřebný nemovitý majetek města
nezájem obyvatel o město, prosazování partikulárních 		
zájmů před zájmem veřejným
A vrátím se tak k nadpisu, pomůžu si k závěru tak trochu hudební
terminologií – máme od Vás noty, podle kterých rozehrajeme
jednotlivé partitury, a Vy tak uslyšíte takovou hudbu, kterou si
přejete.
Jiří Hladík
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Informace ke Zdravotnímu Ale
středisku
jáá..
Už jsem dlouho nepsal o zdravotním
středisku… Bude, nebude. Už se vynořila
celá řada zaručených zpráv a spekulací
typu „to nikdy nebude“, „jenom slibujou a
nic”, „proč to neudělaj tam, kde to teď je”,
„už je jasný, kdo to bude dělat”, „to si zas
namastěj“, apod. Nechme řeči stranou.
Nyní trochu rekapitulace. O zdravotním
středisku jsme se začali bavit po skončení
činnosti zubní lékařky. Už jsme sehnali i
náhradu, ale hygienici nám další provoz
nepovolili s tím, že nový lékař musí mít vše
zařízené podle vyhlášky. Uvědomili jsme si,
že stejný problém nás čeká i u obvodního
a dětského lékaře. Následovala diskuze,
zda zrekonstruovat stávající objekt nebo
přesunout zdravotní středisko jinam.
Byla zahájena příprava stavby, která v
Česku není jednoduchá. Nejprve vznikly dvě
studie: rekonstrukce stávajícího objektu
a vybudování nového střediska v bývalé
budově PORS. Po konzultacích s hygienou
vzešla jediná možná varianta v PORS. Tento
stupeň přípravy trval asi rok. Následovalo
projektování
zdravotního
střediska.
Souběžně vznikal projekt na rekonstrukci
hlavní budovy PORS, jejíž část bude
propojena se zdravotním střediskem. Zde
jsou vyprojektovány seniorské byty (projekt
bude čekat na vhodnou dotaci). Zároveň se
projektovalo zbourání přístavby mezi PORS

a mlýnem. Projektová příprava pro stavební
povolení trvala další rok. Následovalo
stavební povolení - čtvrt roku. Hurá! Jenže
pak přišla ještě fáze přípravy projektové
dokumentace pro zadání veřejné zakázky
podle nové vyhlášky. Je to složitý proces,
kdy musí být každá položka z projektu
popsána a připravená k nacenění - další
půlrok. Následně celé prázdniny probíhala
veřejná soutěž podle zákona o zadávání
veřejných zakázek. Na tento proces byla
najata specializovaná firma. Do soutěže se
přihlásilo celkem pět firem (s ohledem na
to, že v době vzniku článku ještě běží lhůta
pro podání námitek, není možné vítěznou
firmu uvést).
Takže…? Bude! Rekonstrukce střediska
by měla začít na podzim letošního roku a
dokončena by měla být 30. června 2018. Pak
už se mohou stěhovat lékaři.
Ještě bych rád poděkoval členům
přípravného týmu starosty panu Jiřímu
Záhoříkovi, Jiřímu Hanzlíkovi, Jiřímu
Hladíkovi, Zbyňku Tichému a projektantům
Miloši Dolníkovi a Jiřímu Pazourovi, kteří
se na přípravě, pro město Chabařovice tak
důležité, stavby podíleli.

V rekonstrukcích se bude nadále pokračovat,
věřím, že většina lidí si uvědomuje, že
práce probíhají pro ně a že budou trpěliví
a tolerantní. Nejsme v pohádce, mávání
kouzelnou hůlkou nefunguje.

Vím, trvá to dlouho, ale už se dočkáme.

Všimli jste si, že z přírody vymizeli motýli?
Jedním z hlavních důvodů je, že vymizely
květinové louky. Z dětství si ještě pamatuji,
jak jsme maminkám trhali květiny na
loukách v okolí Chabařovic. Dnes EU dotuje
neustálé vysekávání luk a na zahradách je
vzorem anglický trávník.

Josef Kusebauch

Upozornění pro
návštěvníky

sportovního areálu s 4nohým doprovodem
Bohužel se čím dál více množí nešvar
návštěvníků sportovního areálu, kteří
nerespektují nejen udržování pořádku a
čistoty, ale ani výzev ze strany nájemce
areálu, a v areálu se pohybují se svým
4nohým doprovodem. Porušují tím obecně
závaznou vyhlášku města Chabařovice
č. 1/2010, která stanovuje povinnosti
k zabezpečení veřejného pořádku při

Obec nebo město jsou společenstvím lidí,
kteří jsou sdruženi, aby si usnadnili život.
Samospráva zajišťuje pro občany služby,
které jsou pro jednotlivce neřešitelné:
připojení energií, vody, odkanalizování,
osvětlení, komunikace, školství a další
občanská
vybavenost.
Se
správou
vybavenosti ale jdou ruku v ruce, nové
investice, rekonstrukce, opravy havárií. V
Chabařovicích byla dlouhá léta stavební
uzávěra, a opravy a rekonstrukce probíhají
neustále, a budou probíhat i v dalších letech.
Při obnově majetku vznikají různá omezení.
Vše se ale dělá pro občany města, proto mě
mrzí, že se někteří z nás nedokáží situaci
přizpůsobit, obrnit se a omezení přečkat,
a řeší „ale JÁ nemůžu”, „JÁ chci”, „MĚ s tím
neotravujte”, „a kam JÁ si dám auto”. Vždyť
po opravách, hlavně kanalizace a vody, je
obnovena i celá komunikace a na dalších
padesát až sto let je pokoj.

pohybu psů na veřejných prostranstvích na
území města. Tato vyhláška jednoznačně
zakazuje vstupovat se psy na veřejnou
zeleň ve sportovním areálu. Upozorňujeme
tak návštěvníky, že dodržování vyhlášky
budeme vymáhat prostřednictvím Městské
policie Chabařovice.

Motýli

Prosím. Každý má svůj vkus, ale v okolí
města není možné neustále udržovat
anglický trávník. V centru je to jiné, ale
v okolí….? Na Slovensku jsem se setkal s
loukami běžně. Vedle bělásků, žluťásků,
modrásků a různých baboček jsem viděl i
nádherné otakárky! Nechme louky rozkvést!
Vrátí se k nám i motýli.
Josef Kusebauch

VV FK Slovan Chabařovice
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