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31.12. v 9 hodin ráno - Silvtr na Friedrichu
vezme si hrníček a rum, horká voda bude v kotli
Konec roku 2005 je zde...
Ničení
Josef Kusebauch

Ničení je fenomén v Čechách a zvláště
u nás na severu, rozšířený. Tento jev není
patrný například v jižních Čechách, nebo
všude tam, kde mají lidé po generace své
kořeny. Žijí v místech svých předků.
V Chabařovicích je ničení běžné: ničí se
zastávky autobusů, odpadkové koše, znečisťují se veřejná prostranství. Ničí se budovy
- okopávání, čmárání a jeho nehorší forma,
„geniální umělecké výtvory“ sgraﬁti. Domy
očůrávají psi a o výkalech na chodnících
jsme se již zmiňovali. Kapitolou samou o
sobě je ničení přírody. Černé skládky - hned
za rohem. Kam s nepotřebným „bordelem“,
když je kontejnerový dvůr zrovna zavřený?
Ať si to město uklidí, když není otevřeno. A
proč bychom si nepřihodili, když už tam něco
leží! A ničení stromů vysazených na Friedrichu? O peněžní hodnotě vzrostlých sazenic
nemluvím (stojí hodně), ale mohly růst... A
co vylitý olej jen tak do trávníku, například
poblíž koupaliště, ono se to vsákne. Kam?
Další ničení: ničení ovzduší. Plyn je drahý,
tak budeme topit uhlím. Copak uhlí, ale
nejhorší je, že se vylepšuje odpadky a plasty.
Ty hoří! To je teplíčko!
Nědělám si iluze, že předělám lidi, kteří
jsou zvyklí se svým okolím nešetrně zacházet. Vím, že ani nepůjdou příkladem svým
dětem. Příkladem musíme být my ostatní,
kterým Chabařovice nejsou lhostejné. Na
Friedrichu jsme v listopadu s prvňáky sázeli
stromy, připravili jsme i malou naučnou
stezku kolem rybníka. Věříme, že si tyto děti
nedovolí v parku ani jinde v přírodě ničit.
Vždyť by ničily svoji práci. Myslím, že budou
mít k přírodě a k svému okolí lepší vztah, než
řada spoluobčanů.
V parkové části Friedrichu plánujeme
postavit altán, aby se dalo někam schovat
při špatném počasí, nebo jej využijí hasiči
jako zázemí při různých akcích. Doufám, že
nebude brzy zničen. Naučnou stezku už stihl
někdo zlikvidovat!

S koncem roku se přiblížila také poslední
část volebního období nynějšího zastupitelstva. Čas na bilancování, co se za poslední
volební období změnilo, se ještě nenaplnil. To,
co se podařilo za tento rok nebo nepodařilo,
se dá shrnout do několika řádků a nejsou to
jen planá slova, jsou to viditelná díla. Těsně
před dušičkami se podařila zdárně dokončit
hlavní komunikace na hřbitově, vyměnit brána, upravit vstup, vyměnit lavičky. A hřbitov
jakoby ožil, i pomníčky se zdají být hezčí. Je
znát, že se občané více o své blízké, kteří zde
odpočívají, lépe starají. Nepodařily se však
zajistit prostředky na hlavní zeď. Věřme, že
v příštím roce i toto dílo opravíme. V Roudníkách chybí opravit márnici a také opravit
zadní zeď. Tento hřbitov je o poznání hezčí i
proto, že zde nebyla zahájena masivní příprava
likvidace, a také díky panu Otcovskému, který
denně dohlíží na jeho vzhled. Dále se ve městě
zahájila téměř proudová výstavba rodinných

domů v nové ulici Luční. V tomto prostoru byl
vybudován nový chodník s osvětlením. Další
komunikace uvnitř ulice bude dokončena po
dostavění alespoň hrubých staveb. Další menší
sídliště je připraveno včetně hrubé vozovky se
všemi sítěmi také v nové ulici Na Běhání. V
souvislosti se stavbou energetiky v ulici V Aleji
jsme vybudovali kompletní veřejné osvětlení.
Na náměstí se osadila další řada stromů a
tím byla dokončena alej, která zde byla dle
historických podkladů osazena před sto padesáti lety. Dále byla provedena ochrana těchto
stromů před solí v podobě betonových palisád,
které utvořily hradbu a náměstí dostalo rázem
jiný vzhled. Poslední, co do významu nejdůležitější akcí, je zahájení generální opravy sálu
„Zátiší“, které město odkoupilo. Na této akci se
podílejí převážně ﬁrmy z Chabařovic. Na stavbě pracuje denně deset až patnáct pracovníků s
odhodláním dokončit stavbu do března příštího
roku.
Jiří Záhořík
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SPOLKY

Sbor dobrovolných hasičů bilancuje
Tak jako v uplynulých letech bylo i v roce
letošním vidět naše hasiče při různých akcích.
Byli nápomocni zejména při pořádání kulturních akcí obce. Setkali jsme se s nimi na pouti,
dětském karnevalu, dětském dni, Strašidelné
stezce, při výročních průvodech městem.
Hasiči mají v současné době šedesát členů,
přičemž akceschopná jednotka čítá okolo
šestnácti hasičů. Letos naši hasiči absolvovali
patnáct výjezdů, ať již k likvidaci následků
živelných pohrom, požárů, ale i pomoci při
záplavách.

Ve sboru je zapojeno také dvanáct mladých
hasičů ve věku mezi osmi až čtrnácti lety.
Tak jako každým rokem poměřují své dovednosti při pořádání různých soutěží, věnují
se i kultuře a vzdělávání. Co však kulturního
občana našeho města může potěšit nejvíce
je skutečnost, že byli pověření rekonstrukcí
společenského sálu ZÁTIŠÍ. Tím je vytvořen
předpoklad, aby se do Chabařovic vrátila
tradice úspěšných hasičských bálů, které zde
dlouhá léta chyběly.
Stanislav Sochocký

Zátiší po dokončení
Každá stavba, pokud má smysl, zkrášluje
své okolí a poskytuje lidem službu, ke které
byla vybudována. Po dokončení stavby sálu,
který bude téměř nový, je tu otázka, co dál?
Jsou Chabařovice dostatečně kulturní město?
Je tu dost obyvatel, aby se takovéto zařízení
vybudovalo? Jsou zde nadšenci, kteří budou
obětovat svůj volný čas k organizování akcí?
Aby provoz sálu nebyl jen náhodný,
byla utvořena kulturní komise, jejíž hlavní
náplní bude kultura ve městě. Oproti prvním
skromným záměrům bude sál vybudován jako
víceúčelový, aby nebyl používán jen k plesům
či zábavám. Bude vybaven videotechnikou,

ozvučen, jeho vnitřní vybavení bude odpovídat
všem požadavkům, aby se návštěvník cítil příjemně. Bude používán k těmto účelům: konání
plesů, zábav, diskoték, konferencím, promítání
ﬁlmů, přenosům sportovních utkání, zvláště v
příštím roce, kdy se koná za naší účasti mistrovství světa ve fotbale. Dále ke koncertům
škol, školky, k výstavám, konání dalších akcí
v rámci Mikroregionu Milada, spolkové akce
a další. Také plánujeme akce s partnerskými
městy Německa. Pro zpříjemnění zimních večerů by zde mohl být provozován aerobic. Jistě
se najdou další nápady, jak si zpříjemnit kulturní život v Chabařovicích.
Jiří Záhořík

Protože tam není bedna. Myslím tím televizi. Teda ona tam je, ale nepouští se. I když
vlastně pouští, ale jen na promítání lyžařů. Jak
jim to jde, nejde. A jestli lyžují správně.
Ale teď vážně. Já vím, že je před Vánocemi
a všechno stojí peníze, ale kde je psáno, že pod
stromečkem musí být hromady dárků, které
potom leží v koutě. Dárkem může být právě
kurz, nebo ojeté lyže (bohatě stačí). Některé
děti se bojí, co by na kurzu dělaly, když na
lyžích ještě nestály. Na lyžáku jsou vždy dvě

družstva: pro ty, co nestáli a pro ty co stáli na
lyžích. Ti mají větší záběr, neboť stále ječemu
se učit. A navíc - co se děti naučí v prosinci,
mohou celou sezónu trénovat třeba na Telnici.
Hlavní prospěch kurzu je, že se děti naučí činnosti, která je baví. Mohou o víkendu jezdit s
partou lyžovat. Nenudí se u bedny, nestřílejí
po lidech v počítačových hrách a jsou na
vzduchu. Jsou samostatnější, odolnější a mají
lepší kondici, myslím tím fyzickou, a tím pádem
i míň marodí.
Josef Kusebauch

Proč je dobré jet na lyžařský kurz
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Kapři

...každý si hned představí Vánoce. Někdo
kapra ve vaně, někdo už na talíři. Ale přesto, že kapři vyvolávají vánoční atmosféru,
nebudu psát o nich, ale o rabářích. A ani o
těch, kteří vánoční kapry v Třeboni na náš
vánoční stůl chovají, ale o rabářích, kteří loví
kapry na udici. Je to jejich koníček.
Na podzim se řada rybářů těší na vysazení
kaprů do rybníka. Hodně „lovců“ vyrazí k
rybníku, kde to vypadá jak při rybářských
závodech. Do zimy vyloví všechny hladové
kapry a celou sezónu slyšíme od rybníka
nadávání, že v něm žádná ryba není. Jsou
totiž v mrazáku.
Letos přišli do vody kapři menší. To byl
poprask. A zase nadávání, držkování a plno
moudrých keců. Částečně za to může i rybářský svaz, protože své členy málo informuje.
Jak to tedy je?
Český rybářský svaz hospodaří po krajích, to znamená, že územní (krajský) svaz
má podle zákona zarybňovací povinnost.
Vysazoval by kapry o hmotnosti asi do 0,5
kg. Aby mohla místní organizace Ústí nad
Labem vysazovat ryby větší, pěstuje je v
Habrovickém rybníku. Vyprodukované ryby
vysadí do revírů a dostane od územního svazu ryby proplacené ale jen za 0,7 kg na rybu.
Protože chov větších ryb je ekonomicky
neúnosný, přistoupila místní organizace k
chovu ryb menších, ale ve větším počtu. Tak
se letos dostal do revírů v okolí Ústí téměř
dvojnásobek ryb, tedy asi 16 000 ks kaprů
v průměru od 0,7 do 1 kg.
Konkrétně pro Chabařovické: na velký
Školák 1 000 ks, na malý 800 ks a na Glaser
200 ks. Ryby jsem sledoval od vylovení přes
nakládání až po vysazení do vod.
Ohromnou výhodou, kterou nakonec
rybáři ocení, budou úlovky po celou sezonu, neboť ryby už budou aklimatizované a
ostražitější. Nebude tak jednoduché vychytat
je během krátkého období.
Jistě se objeví řada rybářů, kteří si
stejně budou myslet svoje a budou tvrdit
různé zaručeně pravdivé nesmysly. Ono se
pusou pracuje hrozně jednoduše, rukama
už je to horší. Tito lidé dokáží jen otrávit
dobrovolnou práci nadšenců. Ale myslím
si, že by jim vadilo cokoliv, proto se s nimi
nemá cenu zaobírat. Ti kteří mají zájem se
cokoliv dozvědět, mohou za mnou zajít a
rád jim podám informace. Záleží jen na vás,
komu budete věřit. Od nového roku budeme
pracovat na internetových stránkách místní
organizace, kde se budete průběžně dovídat
aktuální informace.
A protože pomalu končí sezóna, až na
skalní rybáře, kteří loví i v zimě, chci vás
pozvat na již tradiční brigády na chabařovických rybnících, abyste si mohli splnit svou
povinnost a zkrášlit si okolí vod.
Petrův zdar
Josef Kusebauch

K VĚCI
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(Reakce na rozhovor s Pavlem Zajícem,
tiskovým mluvčím Severočeské plynárenské ke
zdražení plynu uveřejněné v Ústeckém deníku
1. září 2005):
Je až neuvěřitelné, jak prostřednictvím tiskového mluvčího chce Severočeská plynárenská obhajovat před občany výrazné zdražení
zemního plynu. Zavádějící polopravdy mohou
možná přesvědčit běžného spotřebitele, i když
ani s tím si nejsem jistý. Z pohledu ekonoma
na věc je však zřejmé, že pan Zajíc ve svém
obhajování nutného zdražení počítá s neuvědomělostí občanů, což v běžné mluvě znamená,
že nás má za blbce.
K prohlášení, že cena za plyn na našem
trhu se musí zvýšit, protože nárůst ceny ropy
od ledna je 60% a americký dolar posiluje,
musím jen konstatovat, že pan Zajíc mlží, i
když by bylo na místě použít tvrdší výraz.
Nárůst cen ropy za první pololetí nebyl tak
dramatický, teprve v poslední době byl nárůst vysoký vzhledem k událostem v USA.
Postupné snížení na původní ceny lze podle
ekonomů očekávat, ale to už bude mít Severočeská plynárenská a celý plynárenský moloch
odsouhlasenou cenu plynu Energetickým
regulačním úřadem a naopak od ledna ještě
chce přitlačit.
O nesmyslu s nepříznivým faktorem posilujícího amerického dolaru není třeba moc
přemýšlet. Jen statistika kursů dolaru k EUR
a koruně jasně ukazuje vcelku stabilizovaný
a velmi mírně se snižující trend oslabování
těchto měn vůči české koruně. Z toho vyplývá, že naopak dovozce surovin je na tom lépe
než vývozce, tedy pro dovoz ropy a plynu
příznivý dopad.
Velmi mne zaujal argument – nesmysl
– o konečné mizivé marži SČP. Jejich vlastní
Výroční zpráva za rok 2004 publikovaná na

OHLASY
webových stránkách uvádí 409 miliónů Kč
zisku a průměrnou marži (podíl nákupu a
prodeje) zemního plynu činí 21,6%. Takový
příznivý hospodářský výdělek mají v naší
republice téměř jen všechny distribuční ﬁrmy
a monopoly na trhu (ČEZ 1,358 miliardy
korun zisku, vodárenské společnosti, telekomunikační společnosti), bankovní ústavy
apod. Všude je sice státní regulace, ale regulovčíci asi snadno podlehnou tlaku pod tíhou
podobných argumentů, jak je vyjmenoval pan
Zajíc. Zvláště, když lobisti použijí některé
podpůrné prostředky pro pochopení vratkých
argumentů.
Kdepak je porevoluční efekt životního
prostředí, kdy obce dostávaly silné injekce na
přechod od pevných paliv na plyn a elektrickou energii? Jsem z Chabařovic a ještě si živě
pamatuji na valící se smog v podvečerních
hodinách, kdy se roztápělo nekvalitní uhlí ve
všech domácnostech. Také záněty průdušek a
plic, astma a další nemoci s tím související.
Na komínech už se znovu tyto jevy projevují
a Krušné hory už se zase klepou strachy.
Velmi významný článek k tomuto problému
otiskly Hospodářské noviny, kdy na vědecké
bázi byly vysvětleny možné dopady tohoto
násilného kroku, kdy cena pevných paliv vysoko zvýhodňuje vytápění oproti ekologickým
palivům, ale zcela nenapravitelně ničí životní
prostředí.
V závěru mohu jen doufat, že dopad drastického zvýšení zemního plynu (u domácností
skutečně o 20%) bude mít jediný příznivý
efekt. Že padne tato neodborně řízená a zkorumpovaná vláda a propadne ve volbách.
Sice mi není moc jasné, zda ta příští bude
kvalitnější, ale zase změna je život a doufejme
v lepší zítřky.
Významnou část tohoto článku otiskl Ústecký deník 21.9.2005. Chystané další zdražování
od 1.1.2006 vážnost tohoto problému ještě více
zvýrazňuje.
Vlastimil Pabián
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Škola

Vážení rodiče, děkujeme za vyplnění
dotazníků, kterými jsme zjišťovali vaše
názory na činnost školy. Odpovědi jsme
vyhodnotili a budeme k nim, mimo jiné,
přihlížet při tvorbě našeho školního vzdělávacího programu.
Jistě jste, hlavně z médií, zaznamenali,
že školní program si do roku 2007 musí
vytvořit každá škola. Školní program bude
vycházet z rámcového vzdělávacího programu, kde je uvedeno základní učivo a také
hlavně očekávané výstupy, to znamená, co
by děti měly umět. Neznamená to tedy, že
by zmizely osnovy, jak často tvrdí novináři.
Stále se budou učit tradiční předměty, ale
bude kladen větší důraz na dovednosti, které
budou děti v životě potřebovat. Jedná se o
schopnost učit se, komunikovat, samostatně
pracovat, používat počítač, ale umět také číst
a textu rozumět. Důležité je umět informace,
je jich už mnoho, vyhledávat. Samozřejmě,
že to všechno nejde realizovat bez určitých
znalostí, které se budou muset žáci naučit.
Vždyť to znáte.
Zjednodušeně lze říci, že by se měla ve
škole změnit atmosféra, měla by být ještě
přívětivější a děti by se neměly do školy
bát chodit.
Vytvořit dobrý školní program nebude
pro nás, učitele, jednoduché, nicméně máme
v Chabařovicích podmínky, které nám může
leckdo závidět: klasickou pěknou budovu,
dostatek venkovních prostor, řadu sportovišť
a přírodu hned za rohem. Nesmím zapomenout na vstřícnou radnici.
O průběhu tvorby programu vás budeme
pravidelně informovat na našich internetových stránkách (www.zschaba.cz), které
jsou již v provozu.
Rádi bychom, abyste se zapojili do života
školy už jenom alespoň tím, že přijdete na
naše akce, například na Strašidelnou stezku.
S rekonstruovaným Zátiším by se do Chabařovic měly vrátit školní akademie, besídky
a určitě bude v programu zařazen tradiční
školní ples. Máme pro vás přichystána i zajímavá překvapení, ale ta si zatím ponechám
pro sebe. Jsou to překvapení.
Pokud vás něco bude trápit, nebo si nebudete vědět rady, budete potřebovat poradit,
můžete se bez obav obrátit na výchovnou
poradkyni paní Velímskou, na zástupce
ředitele pana Sochora nebo přímo na mě.
Můžete se také obracet na paní Šištíkovou,
je vaším zástupcem v radě školy.
Josef Kusebauch
PALISÁDOVÁ STĚNA NA NÁMĚSTÍ
Pokládkou palisádové stěny byla deﬁnitivně
vyřešena hamletovská otázka – má, či nemá
být vysazena druhá řada stromořadí na Husově
náměstí? Palisádová stěna má ochránit stromy
podle hlavní silnice proti účinku chemického
posypu zimní údržby.
Stanislav Sochocký

Chabařovické NOVINY

HISTORIE
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Vánoce - konec roku v Chabařovicích
Kostel

Ani jsme se nenadáli, jsou tu Vánoce a
konec roku. Svátečního volna si budeme chtít
užít každý podle svých představ. Řada z nás si
přiblíží vánoční atmosféru v místním kostele
Narození Panny Marie.
Jelikož historie kostela byla již na stránkách
Chabařovických novin zmíněna, ve zkratce
připomeňme, že v listinách je uveden již v
roce 1352. V roce 1526 ho stihl ničivý požár,
po kterém zůstala jen zvonice. Musel být proto
postaven znovu od základů. Při požáru dne
31. října 1697 shořel i se zvonicí. V letech
1699 až 1701 je znovu postaven a v roce 1701
vysvěcen. Napoleonské války v roce 1813 jej
značně poničily. V letech 1872 až 1873 byla
vyvýšena věž kostela a vestavěn heraldický
pískovcový náhrobek Kolowratského rodu z
roku 1705.
V kostele je umístěna celá řada historicky
cenných věcí, z nichž nepřehlédnutelný je oltář
s obrazem Narození Panny Marie od Petra
Brandla z roku 1701.
v pražských Emauzích. V současné době hraje
na varhany paní Marie Koudelková. Varhany
jsou v kostele od roku 1824, jejich obsluha je
náročná a na jejich chod má značný vliv změna
počasí. Kostelní zvony ovládá pan Kandravý
starší. Zdejší kostel má nádhernou akustiku
a z těchto důvodů bývá využíván k pořádání
koncertů.
Péče o kostel s řadou historických památek
je náročná. Jelikož se stal bohužel i náš kostel
předmětem zájmu zlodějů, bylo do kostela
instalováno hlídací zařízení a historické
exempláře byly opatřeny elektronickými čipy,
které umožní prostřednictvím satelitů sledovat
pohyb těchto věcí kdekoliv a tím je možné je
dohledat.

František z Assisi (1182 – 1226), nepropustil
s prázdnou. František prý podle svého životopisce Fra Tommasa da Celano řekl:“Chtěl bych
vypodobnit zrození betlémského Dítěte a na
nějaký způsob spatřit tělesnýma očima nuznost
a bídu, ve které se nalézal, když mu chybělo
vše, co novorozeně potřebuje, jak byl uložen v
jeslích a jak odpočíval mezi volem a oslíkem
na seně.“ A to byly také první jesle, z nichž
vyvstala tradice stavění jesliček či betlémů,
dodržována o Vánocích křesťany na celém
světě až do dnešních dnů. Máte zde možnost
spatřit jesličky chabařovického betléma.

Marie

Co může při návštěvě kostela navodit vánoční atmosféru?

Betlém

Kdo se stará o náš kostel?

Péče o chabařovický kostel je v době
po skončení druhé světové války spojena s
rodem Křížů, který přišel do Chabařovic z
území dnešního Rumunska v roce 1946 v
rámci osidlování pohraničí. V roce 1946 začal
sloužit Tomáš Kříž jako kostelník u pátera
Linharta. Tomáš Kříž zemřel 1. ledna 1977 a
na místo kostelníka nastoupil syn Michal Kříž.
Ten se staral o kostel plných 16 let až do své
smrti roku 1993. Od roku 1993 až dosud dělá
kostelnici jeho žena Věra Křížová, které do
roku 1995 pomáhal syn Tomáš Kříž, než se
po sňatku odstěhoval do Brna. O varhany se
v době poválečné až do své smrti starala paní
Bezděčková. Ta byla obdařena hudebním nadáním a na varhany se naučila hrát při studiích

V hebrejštině slovo bét lechem znamená
dům chleba. Od nepaměti se tak jmenovala
malá judská vesnice ležící necelých 12 km od
města Jeruzaléma. Narodil se v ní starozákonní
král David a Ježíš Kristus. O vánočních svátcích se Betlém, ležící při silnici z Jeruzaléma
do Hebronu, stává nejdůležitějším poutním
místem křesťanských věřících.
Betlém chabařovického kostela se stával
ozdobou každoroční výstavy betlémů, která
byla pořádána v kostel sv. Vojtěcha v Ústí
nad Labem.

Jesličky

V roce 1223 opustil Řím se souhlasem
papeže Honora III. (1216 – 1227) mladý jáhen Giovanni Bernardone. Papež budoucího
světce, kterého zná celý svět pod jménem

V hebrejštině Mirjam znamená „trpká“.
Panna Marie, matka Ježíšova, je v Novém
zákoně zmiňována v Matoušově a Lukášově
zprávě o narození Krista, uváděna ve společnosti při svatbě prvních učedníků po vzkříšení
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HISTORIE

v Jeruzalémě. Marie byla provdána za tesaře
Josefa a podle Markova evangelia mu porodila
syny Jakuba, Judu, Šimona a nejmenované
dcery. Na přiloženém snímku je socha Panny
Marie v chabařovickém kostele.

anděl o adventním čase objevuje v předvečer
6. prosince, aby spolu s čertem doprovodil svatého Mikuláše na jeho předvánoční pochůzce.
Postavička anděla nechybí v žádném z betlémů, ať již stojí v kostele, nebo pod vánočním
stromečkem. Okřídlený posel Boží, vznášející
se nad jesličkami, nepřipomíná věřícím pouze
zázračné narození Ježíška. Na snímku je anděl
nad chabařovickým betlémem.

Tři králové K(C)+M+B

Chabařovické Jezulátko

O Štědrém večeru není v našich zemích
snad nikoho, kdo by s napětím neočekával
příchod Ježíška, přinášejícího vánoční dárky
všem lidem dobré vůle. Původ vánočního
zvyku Ježíška je ztotožňovaný s malým Jezulátkem, které přichází každým rokem na svět
v noci z 24. na 25. prosince v Betlémě. Dříve
se o rozdělování dárků staral především svatý
Mikuláš, kterému pomáhaly tajemné bytosti
předvánočního času. Rozdělování vánočních
dárků v předvečer svátku Narození Páně nebo
brzy ráno 25. prosince se ujalo až v dobách
reformačního hnutí v německých oblastech,
hlásících se k protestantské víře.

Podle tradice jsou počáteční písmena jmen
tří králů (mudrců), kteří se přišli do Betléma
poklonit malému Ježíškovi. V Matoušově
evangeliu se však o vznešených darovnících
píše jako o mudrcích a jména se neuvádějí.
První zmínky o mudrcích jako o králích se nalézají až ve spisech křesťanského spisovatele a
myslitele Tertulliána. Jména tři králové získávají teprve roku 500 a jako Kašpar (Caspar),
Melichar (Melchior) a Baltazar (Balthazar)
se v písemných pramenech vyskytují teprve
od 9. století.
Na vrata vesnických stavení je o svátku
Tří králů od 17. století psal kněz nebo učitel
pod známou zkratkou K+ M + B. Za „službu“
dostávali v každé chalupě tříkrálovu výslužku.
Navštívíte-li v době vánočních svátků některá
z pohostinských zařízení, jistě Vás budou
vítat tato písmena křídou napsaná na „futro“
vchodových dveří.
Na přiloženém snímku jsou tři králové z
chabařovického betléma.

Anděl

Věrným průvodcem předvánočního a
vánočního času je postava anděla. Poprvé se

Stromeček

Těžko si dnes dovedeme představit Vánoce
bez ozdobeného stromečku. Nechybí snad v
žádné domácnosti a v předvánočním čase je
již tradičně zdoben i u nás na náměstí před
radnicí a samozřejmě i v kostele.
Kdo ale dnes ještě pamatuje, odkud se vánoční stromeček vzal? Jak splynul s poměrně
mladou křesťanskou kulturou a proč ho každý
rok s takovou láskou a pečlivostí zdobíme pro
několik málo dní?
Podle jednoho z legendárních vyprávění

Chabařovické NOVINY
vděčí stromeček za svůj vznik opatu Kolumbánovi z Luxevilu. Kolumbán žil v 6. století.
Na svátek spasitelova narození shromáždil
zvečera své druhy na kopci kolem starobylé
jedle, kterou domorodci uctívali o zimním
slunovratu jako modlu. Ozdobil ji hořícími
pochodněmi rozsvícenými do tvaru kříže. Neobvyklé počínání mnichů a zář ohně přilákaly
zástupy lidí a Kolumbám k nim pronesl kázání
o narození malého Ježíška. Možná, že právě tu
noc přišel na svět přičiněním irského mnicha
zvyk strojit vánoční stromeček.

Vánoční pěvecký koncert

Jako vyvrcholení vánočního času vás zveme na vánoční pěvecký koncert do kostela
Nanebevzetí Panny Marie, který se koná, tak
jako každý rok, dne 27. prosince od 17. hodin.
Účinkuje pěvecké oddělení ZUŠ Chabařovice
pod vedením Jany Scholzerové z ústecké
opery.

Silvestr a Nový rok

A je tu závěr roku. Poslední prosincový den
je v římské liturgii zasvěcen památce papeže
Silvestra I. Dnes tolik oslavovaný svátek se
původně nespojoval s žádnými zvláštními
zvyky a obyčeji. Datum 1. ledna sice jako
první novoroční den přijali křesťané spolu s
juliánským kalendářem, ale konec kalendářního roku připadal během století v jednotlivých
zemích na rozličná data. Silvestrovská noc
získala na významu, až když se v průběhu
16. století většině západokřesťanských zemí
ustálil kalendář gregoriánský a počátek nového
roku na 1. lednu. O životě a osudech muže,
kterému je zasvěcen poslední den občanského
roku, se mnoho zpráv nedochovalo. Prameny
uvádějí, že se Silvestr narodil jako římský občan někdy v polovině třetího století. To je však
příliš podrobná historie opřena o spekulace,
kterou pro naše vědění je zbytečné na stránkách Chabařovických novin rozebírat.
Závěr roku patří u většiny z nás k bilancování. Jaký pro nás uplynulý rok 2005 byl,
co jsme od něj očekávali a co nám přinesl. K
roku 2006 vzhlížíme s nadějí a přáním, aby byl
podle našich představ. Každý má své osobní
přání a přejme, aby se mu vyplnilo. Společně
bychom jako občané Chabařovic měli přát
našemu městu, aby dále vzkvétalo, aby se již
nikdy neocitlo v situaci, kdy se rozhoduje o
tom, zda bude dále existovat. Přejme mu, ať jej
vedou vždy lidé rozumní s jasnou představou
o tom, co zrovna z daných možností bude pro
město tím nejlepším řešením. Nechť se nemusíme nikde a před nikým stydět říci – my jsme
z Chabařovic, to je naše město.
Stanislav Sochocký

Půlnoční mše svatá
bude v kostele Narození
Panny Marie 24.12.2005
ve 20:30 hodin.

Chabařovické NOVINY

AKTUALITY

Co se chystá v chabařovickém sportu

Kluziště na centru – zatím jen slabý led, ale ono to přijde

Malá pozvánka na zimní halovou sezónu:
Volejbalové družstvo mužů hraje v zimě
tradiční turnaj 5x5 jako Memoriál Jana Falty.
Hracími sobotami jsou 7. a 28. ledna, 18. února, a 25. března, když první turnaj byl odehrán
již 12. listopadu 2005.
Nohejbalové turnaje – 11. února dvojky,
18. března trojky. V neděli 18. prosince ještě
sehráli chabařovičtí nohejbalisté svůj oddílový
turnaj singlů.
Rezerva volejbalistů SKV Ústí nad Labem
v naší hale hostuje a hraje tady 2. ligu. Termíny
pro rok 2006: 14.1. s Plzní, 21.1. s Českou
Lípou, 4.2. s Čelákovicemi, 25.2. s Pragou
Praha a 11. března s SK Dubí.
Snad pro doplnění - ve sportovní hale Chemičky na Klíši hraje volejbal v extralize Milda
Moník. Je na co koukat, zvláště když můžeme
vidět v akci nadějného hráče z Chabařovic.
Takže sledujte termíny v denním tisku nebo na
plakátech, které sám Milda po Chabařovicích
vylepuje. A přijeďte fandit.
Pokud se tento výtisk dostane do vašich rukou ještě před koncem roku, sledujte pozvánky
na turnaj o vánočních a novoročních svátcích.
Každoročně je pořádán turnaj deblů a singlů

stolního tenisu dospělých, letos chceme ještě
turnaj rozšířit o mládež.
K novinkám možná bude patřit zatím v úvahách a plánech se rodící myšlenky na zakoupení vybavení pro ﬂorbal. Mantinely, branky
a potřebné další vybavení pro Sportovní halu
a od jara pro „umělku“. Rozvoj tohoto sportu
je obrovský a snad Chabařovice nezůstanou
pozadu, zvláště když již více než rok zatím
rekreačně hrají ﬂorbal mladí z Chabařovic.
Další plány jsou zatím jen v hlavách
několika sportovních nadšenců. Realizace
zatím neověřené novinky se již uskutečnila na
centrálním dvorci volejbalového areálu. Byl
vytvořen základní prostor cca 14x10 metrů
přírodního kluziště z velké plachty a malých
obrubníků, byl napuštěn vodou a teď se jen
čeká na mráz. Pak se areál otevře zájemcům
o bruslení a malý hokej, především pro děti s
rodiči. Je to jen malá alternativa kluziště, které
zprovoznil Magistrát Ústí n.L. v atriu Lidického náměstí. Tady ale jde o umělou ledovou
plochu řádově za 3 miliony na 3 měsíce. Nás
to stojí zatím jen řádově 3 tisíce, ale musíme
čekat na příznivé počasí.
Vlastimil Pabián
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Mateřská škola
Chabařovice

Vánoce, Vánoce přicházejí...
Ano, už zase nastal ten kolotoč každodenních starostí, nákupů, úklidu, pečení, no prostě
příprav na vánoční svátky.
Rozzářené oči dětí jsou pro nás dospělé
tou největší motivací k tomu, abychom jim je
připravili co nejkrásnější. Ale co je to vlastně
nejkrásnější? Drahé dárky, spousty jídla a
televizní pořady? Je to na každém z nás, na
každé rodině, jaký vzor chování dětem nabídneme. Určitě všichni najdou pod rozzářeným
stromečkem ten svůj dáreček. Nezáleží na
množství darů, ale jakou atmosféru si doma navodíte. Omezte u dětí celodenní konzumování
televizních pořadů, hlavně těch nevhodných.
Naplánujte si výlet, procházku zasněženou
krajinou či sportování a povídejte si s nimi.
To bude pro ně ten nejdražší dárek v podobě
vašeho citu a náklonnosti k nim. A přeji vám,
aby takových dárků bylo co nejvíce i po celý
rok. Za celý kolektiv mateřské školy přeji
krásné prožití svátků a do nového roku zdraví,
štěstí a pohodu.
Alena Vaněčková

Zvláštní škola
změna názvu školy

Zvláštní škola si v tomto roce připomenula
55 let od svého založení. Zároveň to byl i rok
poslední s tímto názvem. Aby se dostálo litery
školského zákona, byl k 1. listopadu 2005
změněn její název na Základní škola praktická Chabařovice, Husovo náměstí 17, okres
Ústí nad Labem. Charakter tohoto školského
zařízení se tímto nemění. Začátkem školního
roku byla ustanovena školská rada, která
je tříčlenná. Za obec byl zvolen Mgr. Josef
Kusebuch, za rodiče žáků paní Miluše Hálová
a za pedagogické pracovníky paní učitelka
Daniela Kučerová.
7. a 11. října vyvrcholil projekt „ Malujeme
na zeď“ , který začal již v květnu a červnu
zpracováním výtvarných návrhů na bubliny
se vzkazem na zeď u Spolchemie. Hodnotící
komise komunitní nadace vybrala i práce našich dětí, které návrhy dva dny realizovaly v
ulici Solvayova. Na fotograﬁi je skupina dětí
z 11.10.2005.
Velkého úspěchu dosáhl 25. listopadu žák
deváté třídy Lukáš Pivko na turnaji ve stolním
tenise, který uspořádala ZŠ Předlice pro všechny ZŠ. V konkurenci 16 chlapců vybojoval
krásné druhé místo. Tímto nejsou ale úspěchy
školy vyčerpány, neboť ten největší přišel 28.
listopadu, kdy zástupci školy převzali v DDM
diplom a ﬁnanční odměnu za první místo v
soutěži Zelená škola.
V rámci Mikuláše proběhla soutěž Minimiss a na poslední den školy v roce 2005 je
připravována vánoční besídka.
Jiří Capljuk
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INFORMACE

Informace z městského úřadu
CESTOVÁNÍ
DO STÁTŮ EU NA OP

Pro cestování v rámci Evropské unie lze
použít od 1.1.2006 pouze občanské průkazy
se strojově čitelnými údaji, vydané od druhé
poloviny roku 2000 (zelené ), kterým neskončila doba platnosti a které nemají ustřižený
roh(stěhování, změna stavu).
Mimo uvedených OP lze cestovat též na
cestovní doklady.
I když mají rodiče v novém OP zapsané
nezletilé dítě, toto dítě s rodiči nemůže vycestovat přes hranice do států EU. Dítě musí mít
platný cestovní pas nebo musí být zapsáno v
cestovních dokladech u rodičů.

UPOZORNĚNÍ

Městský úřad Chabařovice upozorňuje občany, že dne 23. a 30.12.2005 bude z důvodu
čerpání dovolené uzavřen úřad i knihovna.
Kontejnerový dvůr bude uzavřen 24.12. a
31.12.2005.

KNIHOVNA

I v letošním roce občané darovali pro rozšíření knižního fondu do městské knihovny
knihy a časopisy. Touto cestou děkujeme: paní
Bláhové, Čepičkové, Doušové, Holečkové
a Svatoňové.

POPLATKY ZA PSA A
DOMOVNÍ ODPAD

Oznamujeme občanům, že poplatek za psa
a odvoz domovního odpadu se bude vybírat
až od měsíce února 2006. V měsíci lednu se
poplatky nevybírají!

POZVÁNÍ

Půlnoční mše svatá bude v kostele
Narození Panny Marie 24.12.2005 ve 20:30
hodin.
Základní umělecká škola vám chce zpříjemnit sváteční dny a srdečně zve na vánoční
koncert dne 27.12.2005 v 17:00 hod v kostele
Narození Panny Marie v Chabařovicich.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Zaměstnanci městského úřadu přejí všem
občanům hezké, ničím nerušené svátky a vykročení do dalších dnů v dobrém zdraví. Ať pohoda vánočních svátků navštíví vaše domovy a
štěstí ať je každodenním průvodcem. Věříme,
že když najdeme každý v sobě laskavost, úctu
a pochopení pro toho druhého, bude naše
shledávání v příštím roce radostné.

CHABAŘOVICKÉ
NOVINY

K příležitosti ukončení letošního roku
chci poděkovat všem, kteří se podíleli na
obsahové náplni Chabařovických novin. Je
to především redakční rada, která připravuje
chabařovické noviny v době svého volna a bez
nároku na odměnu. Konkrétně děkuji Josefu
Kusebauchovi, který dovedl vhodně glosovat
dění ve městě a sestavuje noviny pro tiskárnu,
Vlastovi Pabiánovi, který zajišťoval pohotové
a výstižné informace ze sportovního dění města. Paní Šteﬂové, jež dohlížela na gramatickou
úpravu článků, samozřejmě starostovi Jiřímu
Záhoříkovi a jeho spolupracovníkům na městském úřadě, kteří nás seznamovali s aktuálním
děním v našem městě. Děkuji našim školám,
konkrétně Jiřině Deimlingové a Jiřímu Capljukovi za to, že nám vhodnou formou přiblížili
dění ve školách. Věřím, že se nám bude dobře
spolupracovat i s novou ředitelkou mateřské
školy Alenou Vaněčkovou. Její článek zveřejněný na jiném místě Chabařovických novin mě
velmi zaujal a stojí za zamyšlení.
Přeji si, aby v příštím roce 2006 zpestřili
Chabařovické noviny i další občané svým
pohledem na dění ve městě.
Za redakční radu přeji vám, čtenářům
Chabařovických novin, hodně štěstí, zdraví a
osobní pohody.
Stanislav Sochocký

FINTA OD ŠVAGRA

K Vánocům patří vánoční recept. A to
je samozřejmě kapr. Pokud pominu kosti, s
těmi se dá vyrovnat, tak řadu lidí odrazuje
od tradičního pokrmu „vůně“ rybiny. Podle
mého názoru je vynikající, i když uznávám,
že ne pro všechny.
Nezoufejte. Rybí aroma se dá odstranit nebo
alespoň zmírnit. Stačí porce ryby asi hodinu
před použitím dostatečně pokapat citrónovou
štávou. Nejlépe z čerstvých plodů.
Ještě lepší ﬁnta je od švagra. Ostatně on
tvrdí, že kapr je nejlepší ryba, hlavně po úpravě
ve speciálním láku. A není složitý. Zkrátka
osolíte mléko a porce ryby do něj vložíte a
šup do lednice. Tam může být ryba několik
dní. Odebírat se dá již po dvanácti hodinách
(přes noc). Porce ryby osušíte a potom upravíte
podle libovolného receptu.
Ač to zní divně, mohu potvrdit, že takto
uložený kapr je opravdu vynikajicí. A kdybyste
zrovna nevěděli, jak kapra upravit, vytvořte
směs česneku, soli a oregána, potřete z obou
stran rybu a grilujte na dřevěném uhlí, nebo
upečte v troubě.
Josef Kusebauch

Chabařovické NOVINY

Blahopřání

Skutná pohoda lidského života
se dostaví až ve zralém věku, kdy
jediné laskavé slovo
je často velkým potením pro
toho druhého.
V míci září až prosinci svá
životní jubilea slaví občané:

Krbcová Jindřiška
Sobotková Rosálie
Jíra Jan
Lokšanová Božena
Dlasková Anna
Špačková Marie
Žižková Libuše
Charvátová
Františka
Koudelková Anna
Dvorský Bedřich
Melichar Jaroslav
Rojíková Anna
Cibulková Marie
Šuterová Emilie
Doušová Jarmila
Kaftan Bohumil
Kroužek Rudolf
Bartošová Miluše
Přejeme šttí, zdraví a spokojené
další roky života.

Základní škola

omluvenky do 24 hodin
můžete nově posílat i
e-mailem:

omluva@zschaba.cz
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Mistrovství Evropy v Rumunsku
Chabařovické NOVINY

Dostalo se mi velmi příjemné příležitosti
zúčastnit se s naší nohejbalovou reprezentací
vrcholného podniku tohoto roku – mistrovství
Evropy v Rumunském Oradeu. Jako řidič
mikrobusu zapůjčeného ﬁrmou, kde jsem
zaměstnán (ČETRANS a.s.).
V únoru tohoto roku jsem byl volební konferencí zvolen do vrcholného vedení Českého
nohejbalového svazu jako člen výkonného
výboru a ekonom svazu. Přes množství práce
hlavně z oblasti mé ekonomické profese mne
tato práce velmi zajímá a naplňuje. Při shánění prostředků na pokrytí nákladů ME jsem
požádal vedení naší společnosti o poskytnutí
mikrobusu a tímto způsobem jsem se dostal
do Rumunska.
Speciﬁkou tohoto mistrovství bylo, že se
hrálo podle nových mezinárodních pravidel
nohejbalu (pouze na 1 dopad), když u nás v
republice se hraje ještě postaru na 2 dopady a
reprezentace nacvičovala tento velmi odlišný
způsob hry jen na 2 jednodenních soustředěních. Přes světovou špičku (společně se
Slovenskem) byly cíle skromné a váhavé.
Město Oradea je několik kilometrů za
maďarskými hranicemi, od nás vzdálené cca
800 km. S počtem obyvatel přes 200 tisíc se
řadí určitě k velkoměstům. Životní úrovní asi v
pohledu Rumunska na velmi vysokém stupni,
ale z našeho pohledu velmi zaostalé a špinavé
město. Opět jsme měli možnost pozorovat naše
staré tramvaje, maďarské kloubové Ikarusy a
velmi různorodá auta – dacie všech možných
stáří a technického stavu, staré škodovky, lady
a trabanty, až po současné moderní automobily
všech světových značek. Které převažovaly, to
si asi umíte představit. Na každém kroku tisíce
potulných psů.

Organizátoři ME poskytli ubytování v
lázeňském komplexu nedaleko Oradey. Hotel
byl sice na mezinárodní úrovni, ale zub času
se podepsal i tady. Starší nábytek, kapající
kohoutky, zrezivělé kliky kontrastovaly s
rádoby blahobytem centrální restaurace a
vestibulu. Stravování pak formou jednotného
jídla, převažuje kuřecí maso, což v době pro-

SPORT

puknutí zpráv o ptačí chřipce v Rumunsku
nebylo jistě povzbuzující. Sportovci ale snědí
všechno, hlavně je důležité množství. To ale
trochu problém byl, takže zásoby z domova
došly k využití. Mimo jiné jsem se staral o
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byla jen malá výprava a bez podpory našich
diváků. Domácí Rumuni tu podporu měli, ale
zdaleka ne tak velkou, jako tomu bylo vždy v
Prostějově. Tady vždy nabitá hala přes 3.000
diváků, v Rumunsku po 3 dny komorní pro-

Výprava: zleva - Sehnal (asist. trenéra), Holub, Šmejkal (trenér), Tirpák
(původem hráč Neštěmic), Bláha, Dvořák, dole zleva: Opravil (ved. výpravy),
Plachý, Miksán, Babka, Bubniak (mistr Evropy v singlu)
celou výpravu přes nápoje, což podle reakcí
účastníků bylo na skvělé úrovni. Pro 14 účastníků zájezdu několik balení vody s iontovými
nápoji, k tomu 96 plechovkových piv celkem
na 4 dny.
Abych se ale ještě dostal k samotnému
sportu. Naše světová třída bez ohledu na
změnu základních pravidel, která u nás nejsou
akceptována, přece jenom, i proti názorům
škarohlídů a pesimistů, se na tomto
evropském mistrovství projevila.
O 1 míč v koncovce 3. setu trojic se
Slováky jsme nedosáhli na nejvyšší
vrchol v hodnocení
národů. Vedli jsme
10:8 (hraje se do
11 bodů s nutným
rozdílem 2 bodů)
a prohráli jsme
12:10, tím celý zápas 2:1 a nakonec
v trojkách 3. místo. Nejvyšší triumf
dosáhl Petr Bubniak z Modřic u Brna v singlu
(hra jeden proti jednomu), když porazil úřadujícího mistra světa Tomšičáka ze Slovenska. V
dvojkách a cross-deblu (zkrácené dvojky) bylo
stříbro. ME se zúčastnilo 7 zemí.
Nohejbalisté z Chabařovic se zúčastnili
předchozích Mistrovství světa v Prostějově
2000 a 2004 jako diváci. Na ME v Rumunsku

středí, jen při zápasech domácích se sešlo v
hale vždy o něco víc diváků, ale maximálně
300 - 400. Je to určitě popularitou sportu v
zemi, když u nás je registrovaných kolem 10
tisíc hráčů, neregistrovaných dalších několik
tisíc a v Rumunskou řádově několik desítek
– nikoliv tisíc, ale skutečně několik desítek
nohejbalistů v celém Rumunsku.
Snad ještě dva zážitky nakonec. Ohromné
prostranství kolem okružní silnice se stalo v
neděli rájem obchodů a kšeftů. Ve stylu teplické burzy, kterou z devadesátých let mnozí z nás
pamatují, se konala taková burza na periférii
Oradey. Auta zaparkovaná na neuvěřitelných
místech, lidi s ohromnými taškami ve stylu
vietnamských vaků, prodej všeho, co si jen
můžete představit. Já si jen představoval,
protože by bylo asi velkým hrdinstvím se
do víru burzy pustit. Druhým zážitkem byly
uzavřené honosné sídelní bloky. Viděl jsem
takových několik, většinou prázdné nebo jen
řídce obydlené. Uvnitř areálu jsou uniﬁkované
moderní domky a domy, kulturní i společenské
zázemí včetně bazénů, ﬁt center a sportovišť.
Se strážní službou, ale bez lidí. Je nanejvýš
jisté, že si to Rumuni nemohou dovolit a než
k tomu dospějí, řada takových obytných celků
v rukou soukromých ﬁrem zkrachuje. Je to
jen stavební boom z ohromných dotací státu
a Evropy, ale nereálný pro drtivou většinu
obyvatel.
Takže do Rumunska už asi dlouho ne. Alespoň pro mne a z vlastní zkušenosti.
Vlastimil Pabián

