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Chabařovické noviny
Stanislav Sochocký

V

souladu se jmenováním nového
orgánu města bylo zastupitelstvem
také rozhodnuto o vydávání městských
novin. Volbou pak byla ustavena redakční
rada ve složení předseda: Ing. S.
Sochocký, členové: Mgr. J. Kusebauch, H.
Nejedlá, V. Pabián, G. Šteflová.
Rovněž byla schválena obsahová náplň
pro rok 2003. Chabařovické noviny budou
vydávány čtvrtletně. Součástí každého
čísla ChN bude slovo starosty zaměřené
na aktuální téma, rozhovor se členem rady
města, informace městského úřadu, dále
rubriky historie a sport. V jednotlivých
číslech pak budou zprávy o činnosti komisí
a výborů zastupitelstva a přehled o konání
důležitých akcí ve městě. Ke slovu se
dostane i městská policie, která vás
seznámí s výsledky své činnosti. Dále se
dozvíte o plánovaných stavbách v rámci
městského úřadu, ale i stavbách zajišťovaných jinými organizacemi na území
našeho města. Jedná se zejména o stav
prací na rekultivaci zbytkové jámy
bývalého Lomu Chabařovice a chemické
haldy Spolku.
Přestože hlavní obsahová náplň CnN je
již schválena, nic nebrání tomu abyste i vy
svými náměty a připomínkami přispěli k
dalšímu obohacení městských novin.
Redakční rada tímto vyzývá naše spoluobčany ke spolupráci. Pokud vlastníte někdo
historické materiály, fotografie, znáte-li
příběh či informaci, které by zajímaly naše
čtenáře, ohlaste se prosím na čísle
telefonu předsedy redakční rady, které
bude pravidelně uváděno v ChN a dáme to
společně dohromady. Cílem je především
to, aby se Chabařovické noviny staly
něčím, na co se budete těšit, co vám
zpříjemní volné chvíle a přispěje k dobré
náladě při večerní či víkendové kávě.
Redakční rada se těší na vzájemnou
spolupráci.
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Je po volbách, skončilo čtyřleté
období a začíná další se zastupiteli,
které si občané zvolili. Nechtěl bych
si jako bývalý, ale i nový starosta
osobovat právo hodnotit občana za
jeho přístup k tomuto aktu. Přesto
bych se chtěl za tímto obdobím trochu
poohlédnout.
V celé republice byla komunálními volbami poznamenána druhá
polovina roku. Někde více, někde
méně. Byla města a obce, kde se o pořadí na
kandidátkách jednotlivých politických stran a
sdružení doslova prali. Na druhé straně byly
obce, kde se nepodařilo sestavit kandidátku
na jejíž základě by bylo možné sestavit
zastupitelstvo. V našem okrese se nezvolil
starosta obce Habrovany a v republice nemají
desítky obcí zvolené své zastupitele.
V Chabařovicích se celá volební kampaň
všech stran a sdružení ubírala ve velmi
slušných mezích a není znám žádný
prohřešek proti dobrým mravům.
V Chabařovicích a Roudníkách se
zúčastnilo voleb 53 % občanů zapsaných ve
volebních seznamech. Je to málo nebo není?

ZDARMA

Na Friedrichu se bruslí, světlo od
pátku do neděle svítí. Ale pozor !!!
Sportujete na vlastní nebezpečí.

Jiří Záhořík

Je po volbách
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19. ãíslo

Pokud se chceme srovnávat s většími městy, pak je
to výsledek velmi slušný.
Pokud se však podíváme
na menší celky, pak se naše účast na volebním
klání už tak dobře nejeví. Ti občané, kteří
využili svého práva, pověřili své zástupce,
aby v dalších čtyřech letech řešili za ně věci
věřejné. Jestli je jejich volba dobrá nebo ne se
ukáže během volebního období a zvláště na
konci, to je za čtyři roky, kdy se bude
zastupitelstvo zodpovídat občanům za své
činnosti.
Nově je zavedena rada města, která má
pracovní charakter, některé legislativní
pravomoci a z velké části nahrazuje
pravomoci, které bývalý starosta měl.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
aktivním občanům, kteří přišli k volbám a
svou volbou se vyjádřili k dění ve městě.
Věřím, že při volbách přístích bude u uren
ještě více občanů, kteří budou rozhodovat o
dalším vývoji města ve kterém žijí.
Také bych chtěl poděkovat ne jen za sebe,
ale za celé zastupitelstvo, že jsme od vás,
našich voličů, obdrželi mandát k vašemu
zastupování ve věcech veřejných.
Všem občanům přeji hodně zdraví a štěstí
v roce 2003.
starosta města
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Komunální volby v Chabařovicích
V

olby do zastupitelstva obce se
uskutečnily 1. a 2. listopadu ve
třech volebních okrscích na čtyřleté
období. Na rozdíl od předchozích voleb, se
tentokrát
volilo
patnáctičlenné
zastupitelstvo, ze kterého pak byla volbou
ustavena rada.

Kandidující strany
Do voleb se přihlásilo celkem pět stran a
všechny také řádným způsobem volbami
prošly. Vedle standardních stran, jakými jsou
ČSSD a ODS, kandidovaly dva nové subjekty
a sice Sdružení nezávislých a Sdružení pro
zdraví, sport a prosperitu.

Volební kampaň
Kdo sledoval volební kampaň v Ústí n. L.,
mohl si jen postesknout nad úrovní vyspělosti
– či nevyspělosti politické kultury předních
kandidujících stran uvedeného města. V
kontrastu s tím, naprosto v mezích slušnosti a
tolerance proběhla volební kampaň v našem
městě. Všechny kandidující strany se voličům
řádně představily písemným materiálem,
včetně svého volebního programu. Propagační
materiály na vývěsních plochách byly
uspořádané v rámci pravidel a druhý den po
volbách byly odstraněny. Pozitivní je zjištění,
že komunální politika začíná zastupovat sama
sebe a ubývá případů, kdy při volbách do
obce se na nás z volebních billboardů „culí“
celostátní straničtí „gurové“, kteří zpravidla
sami nevědí, kde Chabařovice leží a vnucují
nám jedinou možnou volbu jejich strany.

Volební programy
Nedá se tvrdit, že volební programy
jednotlivých kandidujících stran jsou shodné.
Rozhodně však bylo znát, že zástupci všech
stran při sestavení svého programu uvažovali
vlastní hlavou pro zcela konkrétní podmínky
Chabařovic a Roudníků. Někdo měl program
obšírnější, někdo stručnější, ale převážně
vždy se jednalo o problematiku do našeho
města patřičnou. Přesto se však některé
náměty u více stran opakovaly. Jedná se
především o úpravy a dotvarování kruhového
objezdu na Husově náměstí, dovybavení
dětských hřišť a venčení psů na veřejných
prostranstvích.

Volební výsledky
Chabařovické volby potvrdily známou
skutečnost. Volič ve městě, kde se obyvatelé
převážně znají, nevolí podle momentálního
postavení silných celorepublikových stran,
ale podle osobností a jejich dosažených
výsledků. Příkladem je umístění Sdružení
nezávislých, kteří se sice nemohli opírat o
váhu celorepublikové strany a přesto volby s
naprostou převahou vyhráli ve všech

volebních okrscích. Naopak celorepublikově
silná ČSSD získala v našich podmínkách
nejnižší počet hlasů. Dalším zjištěním je, že
přízeň voličů si neudržely dříve známé
osobnosti z minulých volebních období.
Překvapením mohlo být např. umístění
bývalého starosty Zbyňka Hroma. Přestože
má zřejmě největší podíl na zachování
Chabařovic při střetu zájmů s důlní činností,
neobhájil přední pozice umístění.

Ženy v komunální politice
Všechny kandidující strany si uvědomují
potřebu účasti žen v komunální politice a je
také do voleb kandidovaly. Celkem bylo ve
volbách nominováno dvacet žen. Hlasy
voličů rozhodly o tom, že v zastupitelstvu
obce zasednou Jaroslava Račáková a Hana
Eislerová. Na příkladě této volby je zřejmé,
že naši voliči jsou naprosto zorientovaní,
neboť v obou případech se objektivně jedná o
ženy, které mají mimořádný respekt, důvěru
spoluobčanů, zkušenosti v komunální politice
a navíc, orgán města budou zdobit. Jaroslava
Račáková z Roudníků kandidovala z druhého
místa kandidátky Sdružení nezávislých a
celkově skončila na pěkném šestém místě.
Hana Eislerová kandidovala dokonce z
posledního místa kandidátky ODS. Preferenčními hlasy se stala téměř nejcennější
kandidátkou v rámci celé ODS. V celkovém
hodnocení pak získala dvanácté místo.

Nezastupitelné Roudníky
V minulém volebním období neměli
spoluobčané Roudníků v orgánu města
žádného zástupce. Tento fakt byl později
eliminován ustavením osadního výboru, ale
pro zajištění plnohodnotného prosazování
zájmů Roudníků to lze považovat za
nedostačující. Všechny kandidující strany
sice nominovaly do svých kandidátek
zástupce Roudníků, avšak převážně do druhé
poloviny pořadí kandidátů. Paní Jaroslava
Račáková však byla nasazena pro jistotu na
druhé místo kandidátní listiny Sdružení
nezávislých. Předpoklad vyšel a Roudníky
mají, pro čtyřleté volební období, objektivně
nejschopnějšího zástupce, což potvrzuje
počet získaných hlasů nejen v Roudníkách.

Účast voličů ve volbách
Listopadové volby prokázaly, že obsazení
samosprávy města není našim spoluobčanům
lhostejné, o čemž svědčí 53,14 procentní
účast ve volbách. V porovnání se sousedním
Chlumcem (43,56%) a Trmicemi (36,12%) je
tato účast nadprůměrná.

Složení orgánu města
Zatímco

složení

patnáctičlenného

zastupitelstva vyplynulo přímo z volebních
výsledků, ustavení starosty, místostarosty,
rady a předsedů výborů a komisí je
výsledkem jednání, dohod, kompromisů stran
a nakonec volby v rámci zastupitelstva.
Kompetence jmenovaných funkcí jsou pak
stanoveny Zákonem o obcích . Při ustavujícím
zasedání zastupitelstva města, které se konalo
12. 11. 2002 byl zvolen starostou opět Jiří
Záhořík
(Sdružení
nezávislých),
místostarostou Mgr. Josef Kusebauch
(Sdružení nezávislých) a dalšími členy rady
Miroslav Přibyl (KSČM), František Štolfa
(ODS) a Petr Kříž (ČSSD).

Finanční a kontrolní výbor
Finanční a kontrolní výbor zřizuje
zastupitelstvo obce a to jej také pověřuje
úkoly.
Finanční výbor provádí kontrolu
hospodaření s majetkem a finančními
prostředky obce. Předsedou je pan František
Štolfa.
Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení
zastupitelstva obce a rady obce, dále
kontroluje dodržování právních předpisů a
zajišťuje další kontrolní úkoly, kterými je
pověřen zastupitelstvem obce. Předsedou je
paní Jaroslava Račáková.

Bytová a přestupková
komise
Předsedou bytové komise je pan Petr Kříž,
předsedou komise pro projednávání přestupků
je paní Evženie Arnoštová.

Schopnost zvoleného
orgánu k výkonu funkce
samosprávy města
Objektivně vzato, orgán samosprávy
města vzešlý z letošních voleb má všechny
předpoklady k dobrému výkonu funkce a tím
i k zajištění potřeb pro harmonický rozvoj
města. Ke zkušeným komunálním politikům
přisednou nově zvolení, možná méně zkušení
ale i jejich nezatížený nový pohled na
projednávanou problematiku bude jistě
přínosem. Konkrétní rozložení zastupitelů v
radě, komisích a výborech vytváří předpoklad,
aby případný pokus o „politikaření“ a další
manýry převzaté z „velké“ politiky, v
podmínkách našeho města nenašel uplatnění.
Hraní si na opozičníky v Chabařovicích může
i naprosto pozitivní věci v jejich realizaci
pouze brzdit. Kontrolní mechanizmy chodu
orgánu jsou stanoveny Zákonem o obcích a
mají je dozorovat příslušné komise a výbory.
K tomu účelu byli zvoleni odpovídající a
zkušení zástupci.
Stanislav Sochocký
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Pořadí jednotlivců dle získaných hlasů

Pořadí zveřejňujeme proto, že ve vitrínách ODS v Roudníkách a v Chabařovicích byla ještě
v době kompletace Chabařovických novin uvedena chybná interpretace volebních výsledků.
Pořadí Jméno

Kandidující strana

Počet získaných hlasů

Pořadí kandidujících stran dle
získaných hlasů ve volebních okrscích

Okrsek 1 Roudníky
Pořadí Kandidující strana

Počet hlasů

1.

Mgr. Josef KUSEBAUCH Sdružení nezávislých

469

2.

Jiří ZÁHOŘÍK

Sdružení nezávislých

448

3.

Jiří VANĚK

Sdružení nezávislých

391

4.

Ing. Stanislav SOCHOCKÝ Sdružení nezávislých

390

5.

Václav PIŠTORA

Sdružení nezávislých

380

6.

Jaroslava RAČÁKOVÁ

Sdružení nezávislých

311

7.

Antonín KOČÍ

Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu

237

8.

Bohuslav HOLEČEK

ČSSD

229

Pořadí Kandidující strana

9.

Miroslav PŘIBYL

KSČM

213

1. Sdružení nezávislých

1 923

10.

Karel VANĚK

ODS

210

2. KSČM

1 409

11.

František ŠTOLFA

ODS

204

3. ODS

1 234

12.

Hana EISLEROVÁ

ODS

201

4. Sdr. pro zdraví sport a prosper.

1 022

13.

Petr KŘÍŽ

ČSSD

193

5. ČSSD

14.

Josef HRUBÍN

KSČM

173

15.

Vlastimil PABIÁN

Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu

173

Tito kandidáti se stali na základě pořadí volby členy zastupitelstva. Tučně vytištění tvoří radu města.

P

Připravené seznamy, formuláře a obálky
o dvě volební období jsem pracova
la ve volební komisi na úřadě města, byly z úřadu města připravené, předané a
kde jsem byla delegována chabařovickým bezchybné. Voliči přicházeli, členové komise
kontrolovali platnost občanských průkazů.
Klubem podnikatelů.
V té době šlo o obvodní volební komisi, Objeli jsme s přenosnou urnou občany, kteří
která zastřešovala tři okrskové volební se ze zdravotních důvodů rozhodli odvolit
komise ve městě. Byl k dispozici počítač a doma. Pečlivě jsme zaznamenávali ty, kteří
odvolili. To byla práce
hlasy okrskových komisí se sumarizovaly. Zkušenosti z volební komise celkem klidná.
Po uzavření volebTo přispívalo na zajímavosti, protože jsme výsledky viděli ních místností to začalo. Osm členů komise –
okamžitě a protože jsem osobně znala 383 voličů. Spočítat odevzdané obálky,
všechny kandidáty, měla jsem dobrý pocit zkontrolovat platnost hlasovacích lístků.
sledovat jejich oblíbenost a prefence Neplatné předseda komise podepíše a dává je
do připravených obálek k uchování do
jednotlivců i stran.
Pro volby do městského zastupitelstva v archivu. Na připravené formuláře se čárkuje
tomto volebním období jsem byla delegována 383 hlasovacích lístků. Ve dvou skupinách
od Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu. A vždy jeden člen komise diktuje, tři další
zkušenost s prací ve volební komisi byla zapisují a znova zpětně kontrolují. Je to
mravenčí práce, která se nedá přeskočit ani
úplně jiná.
Především už neexistuje obvodní volební obejít. Máme odškrtáno a s výbavou dvou
komise, což bylo způsobeno tím, že Městský kalkulaček (z vlastních zdrojů členů komise)
úřad nezažádal o přidělení registračního tři členové komise sčítají, sumarizují a
místa. Na to, jak jsme pyšní na svůj statut sborníkují do připravených formulářů, což
města, jsme se tímto dostali na úroveň řídí další člen komise a předčítá jak správně
formuláře vyplnit. To už je práce na nejnižší
nejmenší vesnice.
Svým vybavením, přípravou a zajištěním úrovni, až mě zraky přecházejí.
voleb jsme se vrátili o několik let zpátky, jak
Hotovo, podepsáno a odvezeno na
já říkám „do doby krále Klacka“.
Pokračování na str. 4

1. Sdružení nezávislých

588

2. ODS

171

3. KSČM

159

4. Sdr. pro zdraví sport a prosperitu 117
5. ČSSD

93

Okrsek 2 Stará Radnice
Počet hlasů

991

Okrsek 3 Základní škola
Pořadí Kandidující strana
1. Sdružení nezávislých
2. ODS

Počet hlasů
2 143
980

3. Sdr. pro zdraví sport a prosperitu 894
4. ČSSD

449

5. KSČM

379

Celkové pořadí kandidujících stran dle
získaných hlasů

Chababařovice celkem
Pořadí Kandidující strana

Počet hlasů

1. Sdružení nezávislých

4 654

2. ODS

2 383

3. Sdr. pro zdraví, sport a prosper. 2 033
4. KSČM

1 947

5. ČSSD

1 533
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ZASTUPITELSTVO

Představujeme vám zastupitele města Chabařovice

Jiří Záhořík - starosta

Jos. Kusebauch - místostarosta

František Štolfa - člen rady

Miroslav Přibyl - člen rady

Petr Kříž - člen rady

Jaroslava Račáková

Vlastimil Pabián

Stanislav Sochocký

Karel Vaněk

Jiří Vaněk

Bohuslav Holeček

Antonín Kočí

Václav Pištora

Josef Hrubín

Hana Eislarová
Pokračování ze str. 3
magistrát do Ústí n. L. Oddychli
jsme si, protože formuláře byly
vyplněny správně, jen nemáme
podepsané sumářové hlasovací
lístky. Takže zpět do Chabařovic a
návrat do Ústí n. L. Mezitím se pro
případnou pozdější kontrolu archivuje materiál, který byl u voleb
použitý. Všichni jsme si oddychli,
když nám předseda komise poděkoval za práci a rozpustil nás.
Zkušenosti, které jsem získala během mé
práce v okrskové komisi je pro mne k
nezaplacení. Je to činnost zodpovědná a
pečlivá. Proto věřím, že do příštích voleb
budou volební strany a sdružení své členy
delegovat na práci a ne jen jako dozor, aby se
náhodou nešvindlovalo (i když v jiné komisi
se podobná nehoráznost stala). Věřte mi, že
na to není čas ani pomyšlení. Pro třetí
tisíciletí bych taky předpokládala i vybavení a
zajištění na úrovni doby.
Karla Pabiánová

Nesouhlasil
s uveřejněním své
fotografie

Vánoční svátky s chabařovickou farností
...a my, křesťané, opět s tichým úžasem
prožíváme Narození Páně. Kde je ale ten úžas
pohledu z dětských let? Nyní, když už dětská
léta jsou hodně a hodně daleko, je ten úžas
trochu jiný. Je jinak čistý. Není čistý dětskybez hříchu, ale je, pokud je, čistý moudrostí
věku, kdy už na mnohé pomíjivé dokážeme
pohlížet kriticky, ale od toho pomíjivého se
dokážeme i včas odpoutat. Dnes kouzlo
nedělní bohoslužby nebo i zvuk písní z
dětských hlasů, oslavujících Narození, dovede dát daleko víc a dovede proměnit jeden
den ve svátek. A srdce naplnit pokojem
daleko více než mnohý drahý dar. Vždyť to
nejdůležitější, potěšit duši, je tak snadné. A

přesto pro mnohé je k tomu tak slabá vůle.
Proto, i když většina našich spoluobčanů
navštíví chabařovický Chrám Páně jen při
vánoční bohoslužbě nebo vánočním koncertu, žijeme všichni v křesťanské zemi a
chtějme tedy duše nás všech naplnit pokojem
při oslavě Narození Ježíše Krista.
S přáním požehnaných svátků za chabařovickou farnost
Evženie Arnoštová
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