12/2017

65

CHABAŘOVICKÝ OBČASNÍK EV. Č.: MK ČR E 10154

Z Chabařovic
kolem světa

Sportovci z
Chabařovic

ZUŠ v novém
školním roce

ARTCAMP 26. - 27. 10. 2017
Již druhým rokem se o podzimních
prázdninách konal v chabařovické základní
škole Artcamp.
Akce, jež propojuje hudbu, tanec a výtvarku
a nabízí dětem kvalitně strávit prázdninové
dny. Letošním tématem byli indiáni. Děti
si tak vyráběly indiánské šperky, oděv,
bubínky a lapače snů, nacvičily indiánský
tanec, jež uctíval boha deště a naučily
se indiánskou ukolébavku. To vše pod
odborným pedagogickým vedením učitelek
Aleny Kahounové (ze ZUŠ a ZŠ Chabařovice),
Táni Dědovské (ze ZUŠ Chabařovice) a Jitky
Kořanové (ze ZUŠ Evy Randové Ústí nad
Labem). Výborné svačinky a obědy nám
připravily kuchařky ze ZŠ.
Děti si oba dny naplno užily, odnesly
si věcné dárky a hlavně spoustu zážitků
a úsměv na tváři. Doufáme, že se v hojném
počtu příští rok opět sejdeme. Děkujeme
městu Chabařovice za finanční podporu,
bez níž by tato akce nebyla tak kvalitní.

Za kolektiv Artcampu
Alena Kahounová

SP OLEK SP OR TOV NÍ
RY BOLOV CH A B A ŘOV ICE Z V E
OBČ A N Y N A TR A DIČNÍHO

SILVESTR A NA
FRIEDRICHU

31.12.
OD 21:00

P Ř I N E S T E S I H R N EK A N ĚCO D O
N ĚJ , H O R K Á VO DA B U D E .

Z Chabařovic kolem světa
Hrdinové Verneova románu zvládli cestu
kolem světa za 80 dní, návštěvníci vydařené
akce v chabařovickém Kulturním domě
Zátiší ji stihli za pouhé čtyři hodiny.
Ideu zastupitele Josefa Hnyka zpracovala
Jana Müllerová do podoby zábavné show
pod názvem Cesta kolem světa, ve které
vystupovali fotbalisté Slovanu Chabařovice
a jejich kamarádi. Cílem bylo ukázat
obyvatelům města, že umí pobavit jak
na fotbalovém hřišti, tak i mimo něj. Střídaly
se bloky hraných scének, vědomostních
soutěží,
hudebních
vystoupení

a gastronomických zážitků. Organizátoři
vtipně představili čtrnáct zemí, v kterých
se fotbaloví herci převlékli do 95 kostýmů,
v každé ze zemí návštěvníci ochutnali
typický pokrm nebo nápoj. Publikum
se královsky bavilo, ať už osmnáctiletí nebo
osmdesátiletí, což dokládají i jejich ohlasy.
„Perfektně vymyšlené, skvělé, nádherný
program a organizace všeho kolem. Moc
se mi líbilo vystoupení Sumo, ABBA,
Bony-M. Příště jdu zase“, řekl Bedřich Vaněk
z Chabařovic. Až z Držkova přijeli Aneta
a Jan Pekárkovi, kteří se o akci dozvěděli na

dovolené od Jany Müllerové: „Přespali jsme
u vás v autokempu, a i když je to od nás
docela daleko, vůbec nelitujeme. Manžel
si zahrál také jednu z rolí, celé to nemělo
chybu! Fotbalisté z Chabařovic a jejich
kamarádi jsou super parta, co umí pobavit
sebe i lidi okolo. Příště přijedeme zase.“
Nadšení ze zábavného pořadu neskrývala
ani Věra Moravcová: „U nás v Železném
Brodě nic takového není. Nádherný večer!“
Blanka Aronová z Krupky si pochvalovala
servírované dobroty: „Ochutnávka jídel
a pití z každého navštíveného státu byla
příjemná, potěšily i drobné dárečky.“
Věra Fonderfonová z Chabařovic se chce
zúčastnit i příště: „Zábava byla skvělá
stejně jako pohoštění a informace o každé
navštívené zemi.“ Organizátorka Jana
Müllerová akci připravovala tři měsíce.
„Já i Pepa Hnyk chceme moc poděkovat
klukům, že předvedli každé představení
na sto procent,“ řekla Jana Müllerová.
„Zvlášť bych poděkovala mému manželovi
za účast, pomoc a veliké pochopení při
dávání celého programu dohromady. Mladší
syn a můj manžel nám na poslední chvíli
vytrhli trn paty, když zaskočili za aktéry,
kteří se nakonec nemohli zúčastnit. Velké
díky!“
Petr Bílek

Trochu trápení a starostí
Dělat mládež v Chabařovicích, a z vlastních
zkušeností i v jiných místech Česka, je stále
složité a někdy až nemožné. Bez závisti
oceňuji práci s mladými ve Fotbalovém
klubu. Z drtivé většiny jde o kluky různých
věkových kategorií. Někdy jako odpadlíci,
ale více jako další, třeba doplňkový sport,
k nám přicházejí kluci do nohejbalu.

Ke konci minulého školního roku už
na trénincích nebyla velká účast a od září
se nepodařilo mládežnický oddíl obnovit.
Přes snahu nového tělocvikáře Jana Šulce
se na škole přihlásila slovy dvě děvčata.
Takže trenérka je bez práce a naše snaha
udělat něco pro chabařovickou mládež
je zbytečná.

byla, ať tím úderem nebo stářím, ve stavu
k dalšímu nepoužití, byli jsme nuceni celou
skříňku vyrobit znovu. Do nové skříňky jsme
nechali namontovat tvrzené plexisklo. Ale
opět, plexisklo vydrželo jen cca 3 týdny
a po jedné proflámované noci je na plexi
díra a rozbitá „pavučina“, pravděpodobně
po dobré trefě kamenem či jinou zbraní.

Ale tragické to je u dívek. Copak naše
děvčata dělají ve volných chvílích?
Některé sportovkyně asi někam dojíždějí,
ale určitě se nemýlím, když si myslím, že
naše dívky jsou spíše na volné procházení
a posedávání v parcích a ulicích, hlavně
trochu z dohledu rodičů a příbuzných.
Určitě další, a asi jich zas tolik není, se po
škole zabývají samostudiem nebo jinému
vzdělávání. A tak se nedaří naplnit naše
přání udržet volejbalovou mládež u tohoto
sportu, hlavně v dívčí kategorii.

Ještě s jedním neduhem v Chabařovicích
se tady svěřím. Několik let zpátky máme
k dispozici vývěsní skříňku na točně. Za těch
několik let se už párkrát stalo, že někdo buď
omylem, nebo i schválně skříňku „vysklil“.
A snaha především našeho „nástěnkáře“
z volejbalového oddílu J. Mošničky se míjela
účinkem, protože bez skleněné výplně
ve skříňce nikdy dlouho materiály
nevydržely – fotky, tabulky, rozpisy atd.

A tak naše snaha po informování
o sportovním dění v Chabařovicích doznala
takového konce, že už ne a ne. Měli jsme
dokonce připravenou novou moderní
skříňku z leštěného hliníku a tvrzeného 4 mm
skla vhodnou pro dvě organizace. Skříňku
v hodnotě 9 tisíc Kč jsme dostali sponzorsky
od firmy Jansen displey z Přestanova.
Chtěli jsme požádat město o její instalaci
místo těch dřevěných na točně. Určitě
lepší místo pro informační materiály než
na plakátovacích tabulích, kde tyto
materiály dlouho nevydrží, jak nepřízní
počasí, tak nepřízní některých spoluobčanů.
To nás ale po popsaných haváriích přešlo.
Bohužel.

Po odchodu tělocvikáře Romana Kepiče
z naší školy, když on sám vedl družstvo
v trénincích i na turnajích, se ještě
jeden rok podařilo udržet několik
žáků a žákyň u volejbalu pod
vedením trenérky K. Umanové.
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Poslední případ „vysklení“ se podařil
na jaře tohoto roku, když dokonce člen
nohejbalového oddílu notně opojen
alkoholickými nápoji a za slovní podpory
jiných sportovců z jiného klubu, v noci
provedl na skříňce karatistický úder a sklo
rozbil, a ještě si k tomu poranil ruku. Přes
sliby sklo neobnovil, a protože skříňka

Vlastimil Pabián

Nový územní plán
Město Chabařovice v současné době pracuje
na svém nejdůležitějším dokumentu,
územním plánu města Chabařovice, který
řeší do budoucna, co a kde se smí v katastru
města postavit nebo zrealizovat. Jakékoliv
dílčí změny jsou už zastaveny a je třeba
pracovat na zcela novém územním plánu,
který by měl být hotov nejpozději v roce
2022. Město však počítá s tím, že bude hotov
dříve.
Jak taková práce na územním plánu
probíhá? Celý proces má několik fází,

ke kterým se vyjadřují jednotliví účastníci
a které se schvalují. Jedna z nejdůležitějších
etap probíhá nyní, kdy si majitelé pozemků
podávají návrhy na změny ve využití svých
nemovitostí. Byla zřízená komise pro územní
plánování, která všechny podněty zkoumá a
doporučuje je radě a zastupitelstvu města.
Aby mohlo vše úspěšně proběhnout, bylo
potřebné určit, jaké chceme Chabařovice
mít - zda to má být klidné místo pro bydlení
s blízkostí přírody, jak si to přáli občané
v dotazníkovém šetření k rozvojovému

plánu, nebo park skladovacích hal
a průmyslu. Ano, s rostoucí ekonomikou,
blízkostí dálnice a Německa je vyvíjen tlak
na město, aby umožnilo přeměnu ploch na
produkční území pro výstavbu průmyslu
a skladovacích hal.
Cílem představitelů města je vytvořit
z Chabařovic „dobrou adresu “ pro bydlení
s občanskou vybaveností bez nevzhledných
krabic, hal a nadměrné dopravy.
Josef Kusebauch

Došlo k uzavření smíru
V souvislosti se sporem o zveřejnění článku
opozičního zastupitele v Chabařovických
novinách došlo ke smíru. Žádná ze stran
již nechtěla předjímat případné jiné právní
názory při pokračování sporu a eventuálních
odvolání. Faktem zůstává, že autor ve svém
článku popisoval zahájenou kontrolu dohod
o provedení práce. Město, coby vydavatel
novin, jen využilo ustanovení tiskového
zákona v souladu s § 15, opírající se o výjimku
z povinnosti příspěvek uveřejnit. Tato
výjimka byla postavena na řadě komentářů
a stanovisek, mj. je možné seznámit se
s metodickými pokyny vydanými IX/2009 MV
ČR, odbor dozoru a kontroly veřejné správy,

kde se uvádí: Veškeré výstupy výboru
dostávají svou finální podobu v okamžiku
projednání a schválení v samotném výboru.
Od tohoto okamžiku lze hovořit o existující
informaci, která je však zveřejnitelná až
v okamžiku, kdy je zařazena na pořad
jednání zastupitelstva obce.

přesahující rámec pravomocí vymezených
kontrolnímu výboru. Samotný obsah
dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr je realizací úkolů statutárního
orgánu zaměstnavatele (jedná o personální
záležitosti), jež je svěřena tajemníkovi,
který za tuto agendu rovněž odpovídá.

Dalším, a to důležitějším aspektem, je
nutnost ujasnění si kompetencí kontrolního
výboru, jak opět objasňuje MV ČR ve svém
materiálu: S ohledem na rozsah pravomocí
stanovených zákonem o obcích se jeví
kontrola obsahu dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr jako záležitost

Město ze zákona zřizuje dva výbory
zastupitelstva města – kontrolní a finanční.
Určitě není sporu o tom, že tyto výbory mají
pracovat v rámci vymezených pravomocí
a kompetencí.

Podzim v MŠ Chabařovice
Jako každý rok, tak i letos se připravujeme
v naší školce na vánoční svátky. Děti
pomáhají s výrobou přáníček a drobných
dekoračních předmětů na vánoční trhy,
učí se vánoční koledy a básničky, nacvičují
tanečky na vystoupení. Než ale přivítají
čerta a Mikuláše, ještě to nějaký čas potrvá.
Čekání jim mimo jiné zpestřují i různá
divadla, která na svá představení vozí
živá zvířátka, netradiční hudební nástroje
a nafukovací balónky, ze kterých se dá
leccos zajímavého vyrobit. Děti se také rády
rozptýlí při cvičení v hale nebo návštěvě
kulturního domu Zátiší.
V poslední době je velmi populární
podzimní svátek Halloween, a proto jsme na
přání dětí uspořádali v MŠ Halloweenskou
párty. Vyzdobili jsme si hernu a chodbu
strašidly vyrobenými z různých přírodních
materiálů, naučili jsme se strašidláckou
píseň a říkanku a četli si z knihy Vladislava
Vančury „Kubula a Kuba Kubikula“
o strašidle jménem Barbucha. Děti i některé

paní učitelky se oblékly do strašidelných
kostýmů, plnily různé strašidlácké úkoly,
ochutnávaly halloweenské dobroty a na
konec si zatančily a zařádily při hudbě,
a také se vyfotografovaly na památku
s Bílou paní u rozsvíceného lampiónu.
Všem dětem se párty moc líbila a mají doma
rodičům zase co vyprávět…
Daniela Šímová

Jiří Hladík

Jubilanti
říjen – listopad – prosinec 2017
Kowalczuk Stanislav
Kremrová Eva
Vaněk Vladimír
Svoboda Jan
Jindráčková Drahoslava
Kubíková Helena
Richter Petr
Buřičová Libuše
Caitaml Jiří
Špitálníková Eva
Kondlerová Jaroslava

Blahopřejeme
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Dlabání dýní se seniory
V úterý 24. října nás v naší mateřské
škole v Chabařovicích navštívili babičky
a dědečkové z nedalekého Domu pokojného
stáří sv. Ludmily v rámci mezigeneračního
setkávání, které se bude odehrávat zhruba
jednou za měsíc. Děti se tímto projektem učí
úctě ke stáří a zároveň rozvíjí svou fantazii.

Společně strávený čas jim umožní vzájemně
nahlédnout do svých světů, jelikož ne každé
dítě má to štěstí mít v rodině babičku,
či dědečka a naopak ne každý senior má svá
vnoučata.
Společným setkáváním s dětmi se u seniorů
předchází pocitu vyčlenění a zpestří se tak
jejich volný čas. Tentokrát jsme se sešli na
půdě mateřské školy, kde si děti se seniory
vydlabaly dýně a společně si zazpívali
několik známých písní. Setkání bylo velice
příjemné a všichni se již těší na další
setkání, které proběhne v Domě pokojného
stáří sv. Ludmily, kde se děti pochlubí svým
hudebním představením, které si v těchto
dnech chystají. Rádi bychom však v takových

projektech pokračovali a do mateřské školy
nyní hledáme čtecí babičky a dědečky,
kteří by dětem nejen četli pohádky před
odpoledním odpočinkem, ale také tím
dětem rozvíjeli znalosti mateřského jazyka,
slovní zásobu a také děti učili naslouchání
a dialogu.
Senioři, kteří by se rádi zapojili
do našeho projektu, mohou kontaktovat
naši mateřskou školu, vítaný je každý, jelikož
každý senior zapojený do programu se pro
děti stane někým kouzelným a výjimečným.

Veronika Kučerová

ZUŠ v novém školním roce
Jako každá škola jsme i my zahájili školní
rok 4. září. Stejně jako každým rokem jsme
otevřeli hudební obor, taneční a výtvarný.
V našem kolektivu jsme přivítali novou
kolegyni, učitelku klavírního oddělení Mgr.
Olenu Ostapenko, která nově vyučuje klavír
a klávesy na našem pracovišti v Libouchci,
kde je v letošním školním roce velký zájem
o výuku těchto nástrojů.
Dále jsme navázali spolupráci s mladým
učitelem kytar Jiřím Straňkem, který
je aktivním umělcem v kapele Petra
Lüftnera, v Big bandu Bonit a Big Bandu
Teplické konzervatoře. Naší novou posilou
je také paní učitelka Regina Krchňáková
DiS., která je studentkou hudební výchovy
na pedagogické fakultě UJEP a sama aktivně
hraje na příčnou flétnu v Bendově komorním
orchestru a v orchestru mladých umělců.
Kapacita je plně naplněna v tanečním
oddělení a ve flétnových a klavírních
třídách.
O letních prázdninách prošla škola výměnou
oken, ve všech prostorách hlavní budovy.
V dalších měsících nás čeká oprava
stoupaček
a
výhledově
vymalování
společných prostor školy.
V srpnu se opět děti z tanečního oboru
účastnily letního soustředění ve Starých
Splavech. Tentokrát v maximálním počtu
ubytovacího zařízení, a to 58 dětí. Cvičili
jsme, trénovali, ale také soutěžili a podnikli
celodenní výlet s následnou
plavbou lodí. Již nyní se těšíme
na další zábavný týden, který nás
čeká v následujícím roce.
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I letos jsme se podíleli na Artcampu, který
byl pořádán pro zájemce 26. a 27. října. Opět
ve spolupráci ZUŠ, ZŠ a MěÚ Chabařovice.
Tentokrát v prostorách základní školy. Děti
si vyzkoušely výtvarnou, hudební i taneční
tvorbu. Letos na téma “Indiáni” Děti byly
nadšené a velmi tvůrčí. Oba dny se zájmem
pracovaly a dokonce chtěly přijít i o víkendu.
Na závěr akce secvičily indiánský tanec
v ručně vyráběném oděvu, včetně šperků
a
čelenek,
a
zazpívali
indiánskou
ukolébavku. Akce byla velmi povedená,
pedagogicky zajištěná. O stravování
se opět postarala výborná školní kuchyně.
Doufejme, že můžeme tuto akci nazvat
„tradiční“ a stane stabilní součástí každého
školního roku.
Taneční obor zahájil soutěžní sezónu. Naše
nejstarší studentky se vydaly do České Lípy
na soutěž „Talent Libereckého kraje“, kde
skončily na 3. místě s choreografií „Fantom“.
Následují soutěže v rámci Mia Festivalu tancem proti drogám, Dance of Live v Novém
Boru a další soutěže v jarních měsících.
I letos se v rámci tanečního oboru budeme
podílet na plesových předtančeních, jsme
pozvání k zahájení vánočního večírku EUC
kliniky Ústí nad Labem.

Vánoční atmosféru přinášíme v rámci
Vánočního jarmarku, nasvícení městského
vánočního
stromku
před
kostelem,
v Chabařovické Charitě a letos nově
v Domově seniorů v Chlumci. Děti průběžně
vystupují na akcích školy, jako jsou interní,
třídní a vánoční koncerty. Program akcí
naleznete na webových stránkách
www.zuschabarovice.cz.
Táňa Dědovská, Alena Kahounová

Nic není
zadarmo
Někteří občané se chodí ptát na úřad, zda
s tím odpadem také patříme k Ústí. Myslí si,
že bychom také nemuseli platit poplatek za
odpad. Kdo by nechtěl mít něco zadarmo!
Nic však zadarmo není. Město Chabařovice
platí za odpad, který produkují jeho občané,
zhruba čtyři milióny korun ročně. Vybraná
částka za poplatky je asi jeden milión
korun. Město tedy doplácí z rozpočtu třemi
milióny. Poplatek tedy činí asi jen čtvrtinu
nákladů na likvidaci odpadů. Město Ústí
nad Labem nevybírá poplatky za odpad, má
však čtyřnásobnou daň z nemovitosti.
Nic není zadarmo.
Josef Kusebauch

Výběr ze schválených usnesení RM a ZM
Stručně
ze
schválených
usnesení
Zastupitelstva
města
Chabařovice
ZM ve třetím čtvrtletí roku 2017 (září 2017)
mj. projednalo:

- zvolilo nové kandidáty do funkce
přísedícího Okresního soudu v Ústí n/L

- schválila pronájem sportovního areálu
klubu FK Slovan Chabařovice na dobu 15 let

- schválilo prodeje několika pozemkových
parcel a převody mezi městem a Ústeckým
krajem

- schválila uzavření Mateřské školy
Chabařovice v době vánočních prázdnin 27.
- 29.12. 2017

- schválilo návrh 1. rozpočtového opatření
na rok 2018 – rozpočtového výhledu města
Chabařovice na období 2018 – 2020

Stručně
ze
schválených
usnesení
Rady
města
Chabařovice
RM ve třetím čtvrtletí roku 2017 (7 – 10/2017)
mj. projednala:

- schválila znění nových pravidel pro
přidělování dotací – Program pro
poskytování dotací v roce 2018 z rozpočtu
města

- schválilo podání žádosti o dotaci ZŠ
Chabařovice – výzva SFŽP – se spoluúčastí
města

- schválila dalším členem Redakční rady
Chabařovických novin, po odstoupivší Mgr.
Eleně Urieové, paní Jaroslavu Račákovou

- zřídila jako svůj poradní orgán Komisi pro
územní plánování

- schválilo ponechání poplatku za svoz
komunálního odpadu na rok 2018 ve městě
Chabařovice ve stejné výši jako v letošním
roce, tj. 480,-Kč na osobu / rok

- schválila dodatek č.2 Smlouvy o výpůjčce
se Zdravotnickou záchrannou službou
Ústeckého kraje, p.o., na AED (defibrilátor),
s
prodloužením
na
dobu
určitou
do 22.9. 2018

- schválilo návrh 3. rozpočtového opatření
města Chabařovice v roce 2017

- schválila záměr pronájmu nebytových
prostor v čp. 1 Husovo náměstí, Chabařovice
(v budově bývalé PORS)
Vítězslav Vlček
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Jarmark v Zátiší odstartoval adventní čas
V úvodu tohoto příspěvku bych chtěla
za všechny místní občany, jen tak letmo,
zavzpomínat na sobotu 25. listopadu
letošního roku, kdy se již počtvrté v našem
KD Zátiší sešla velká spousta vyznavačů
vánočních tradic za účelem zahájení, snad
nejkrásnější fáze roku, nazývané jako Doba
adventu.
Doslova hlava na hlavě byla přítomna
na sále našeho kulturáku při letošním
odstartování
adventního
času.
Od
samotných prodávajících svých ručně,
a srdcem vytvářených výrobků, jako
adventních věnců či svíček, aj. hodících
se třeba jako dárek pod stromeček, který
bude obdarovanému navíc ještě nekonečně
dlouhou dobu náš “Vánoční jarmark”
připomínat.

Nechyběla ani spousta živých vystoupení
v podání žáků MŠ, ZŠ a ZUŠ, která nacvičili za
asistence svých pedagogů. Mezi obzvláště
dojemný kousek patřilo i prezentování
písně “Půlnoční”, v podání těch nejmladších.
Nejednomu posluchači v sále s určitostí
naskočila husí kůže z pocitu dojetí. Spousta
z nás byla nucena vytahovat i kapesníky
poté, co své písně začalo zpívat dívčí TRIO,
jmenovitě děvčata - Anička Pilíková, Martina
a Kačenka Maškovy.
Domníváte se, že muži nepláčou? Pak jste
nebyli na letošním Vánočním jarmarku
u nás v Chabařovicích. Poslední písnička
v podání již zmiňovaného dívčího TRIA, jim
dala opravdu dost zabrat.
Tuto, jako i spoustu dalších obecních
akcí, měla po celou dobu jejího konání ve
své režii paní Monika Beránková, za což jí
patří obrovské uznání. Ani ona nedokázala
ve svých projevech zakrýt své pocity dojetí.
Díky slzičkám stékajících po tváři bylo vše
odhaleno. Děkujeme, Moniko!!!
Pevně věřím, že tento jarmark nebyl tím
posledním, ale naopak, že další podobně
laděné akce budou v naší obci následovat.

Lenka Lipčáková

Co dalšího obyvatelé uvedli v
dotaznících k rozvojovému plánu města
V minulém čísle novin jsem představil
SWOT analýzu a výsledky z dotazníků ke
strategickému dokumentu „Program rozvoje
města CHABAŘOVICE 2017 – 2022“, který byl
schválen na zasedání zastupitelstva města
dne 20. 2. 2017. V tomto čísle přináším další
pokračování, s výčtem nejvíce se opakujících
podnětů a přání obyvatel města, resp. jejich
priorit, a to včetně komentářů, jak s nimi
vedení města pracuje a nadále pracovat
bude.
Nejvíce
připomínek
jsme
obdrželi
v souvislosti se zajištěním lékařské
péče. Stávající zdravotní středisko je
již nevyhovující. O důvodech se tu v
předchozích číslech již psalo – a
tak jen ve zkratce – po vyhodnocení
možností dispozičního uspořádání,

6

požadavků hygieny, a souvisejících nákladů,
spolu s nutností řešit budovu PORS, se
zastupitelstvo shodlo pro vybudování
nového zdravotního střediska. Stavební
práce probíhají a termín dokončení stavby
je do 30. 6. 2018. Jak vyplynulo z dotazníků,
přejete si zajistit nejen ordinaci obvodního
lékaře, dětského lékaře, a zubaře,
ale opakovaly se podněty k zajištění dalších
specializací. To je bohužel s ohledem na
velikost našeho města nereálné, a jsme tak
rádi, že máme dojednané působení lékaře
pro dospělé, pro děti, a zajištěný bude
i zubař. Dojde ke splnění i dalšího z podnětů
a tím bude bezbariérový přístup. Složitá
situace je se zajištěním provozu lékárny.
O důvodech uzavření lékárny jsme tu již také
psali (provoz se neuživil, většina receptů
se neuplatnila ve zdejší lékárně, a tak ji

nebylo z finančních důvodů možné udržet).
V projektu se s výdejnou léčiv počítá.
Snažíme se oslovovat zavedené lékárny ve
snaze otevřít alespoň tzv. výdejnu léčiv, ale
o provoz takové výdejny zatím není zájem,
v hledání provozovatele však i nadále
pokračujeme. Ačkoliv zaznívají hlasy, aby
město případný provoz dotovalo, je třeba
si uvědomit, že to není v možnostech
rozpočtu města a město si tak nemůže
dovolit dotovat podnikání soukromých
objektů. Výraznou podporou je již
zainvestování zubní ordinace.
V souvislosti s tím přecházím k dalšími
opakujícím se podnětům, a sice k zajištění
více obchodů a služeb. Tento problém opět
souvisí se stejnými důvody vedoucími
k uzavření lékárny, či drogerie. Podnikatelé

nejsou schopni provoz obchodů a služeb
ekonomicky utáhnout. Obyvatelé města
využívají pro své nákupy více okolní
markety a jsme tak v začarovaném
kruhu. Město však pomáhá v podpoře
místních podnikatelů např. tím, že je tu
velmi nízký nájem nebytových prostor k
podnikání (pouhých 300,- Kč/m2/rok), dále
můžeme pomoci vyhrazeným parkovištěm
u provozovny, či nabídkou informačních
kanálů města pro podnikatele. Alternativou,
kterou chceme postupně nabídnout všem
zájemcům, je řešení nákupů přes internet.
Připravujeme tak nabídku školení nejen pro
seniory (např. ukázat nakupování na www.
kosik.cz, či www.rohlik.cz). Přání k otevření
marketu ve městě je tak nereálné, včetně
specializovaných obchodů, a to s ohledem
na vzdálenost okolních měst a jejich
nabídek. S tím samozřejmě souvisí dopravní
obslužnost.
Podrobné vysvětlení, jak je to se zajištěním
dopravy v našem městě, už jste se
v minulých číslech také dočetli. Dopravní
obslužnost je oproti minulosti lepší,
četnost spojů je vyšší, než tomu bylo
dříve, doprava je rychlejší, pohodlnější,
a objevující se nedostatky pravidelně
řešíme s objednatelem, Krajským úřadem.
Důchodci nad 70 let získávají kompenzační
příspěvek a neplatí odpad. Prověřovali
jsme možnosti, zavést úlevy, jako je tomu
v případě městské dopravy v Ústí n. L., kdy
krajské město dotuje dopravu ze svého
z rozpočtu, a po vyčíslení nákladů jsme se
dostali k částce cca. 2,5 mil. Kč, které by
musely být vynaloženy k tomu, aby část
obyvatel jezdila zadarmo. Takovou částku
si rozpočet našeho města dovolit nemůže.
Dalším přáním je instalace bankomatu
ve městě. Je to ve výčtu přání již letitý
evergreen,
a
každé
vedení
města
se v pravidelných intervalech o bankomat
ve městě snaží. Oslovení bankovních
ústavů opět proběhlo, bohužel se stejným
výsledkem, kdy není o instalaci zájem
s ohledem na počet obyvatel města,
a důvod je jasný, souvisí s nerentabilitou
provozu bankomatu. Řešením tedy zůstává
založení účtu u Poštovní spořitelny, a mít
tím „svůj bankomat“ na poště.
Další palčivý problém, který jste uvedli,
je čistota města, a s ní související nešvar,
kterými jsou černé skládky. Tento nešvar
se snažíme monitorovat a pachatele
identifikovat
(za
pomoci
fotopastí).
Důsledně vyžadujeme od majitelů pozemků
odstraňování těchto skládek. Na našem
pozemku zajišťujeme úklid vlastními silami
(prostřednictvím pracovníků VPP). Velkým

přínosem k čistotě města je provoz čistícího
stroje, díky kterému se výrazně snížila
prašnost a stroj je využíván jak v rámci letní
tak i zimní údržby komunikací.
K čistotě města přispívá rovněž důsledné
třídění odpadů. Ve zlepšení odpadového
hospodářství bude město i nadále
pokračovat, a zaměříme se na snížení
produkce komunálního odpadu. Reagujeme
rovněž na podněty občanů s instalací
chybějících košů.
Další prioritou obyvatel je zajištění
bezpečnosti. Ačkoliv zazněly i názory na
zrušení Městské policie v našem městě, tak
Vás mohu ujistit, že to jsou názory naštěstí
ojedinělé, a Městská policie hraje v našem
městě nezastupitelnou roli, spolu s její
intenzivní spoluprací s PČR Chlumec, a to
jak při prevenci, tak i represi závadného
chování, jak v oblasti přestupků, občanského
soužití, tak i v souvislosti s dopravou. Pro
větší komfort práce a efektivitu došlo
k přesunu MP do nové služebny, k pořízení
speciálního softwaru, a v návrhu rozpočtu
je uvedena částka, se kterou se počítá
k zajištění kamerového systému.
Výše uvedené souvisí i s tématem zklidnění
dopravy v našem městě, po kterém také volá
řada obyvatel. Z toho důvodu byla pořízena
dopravně-bezpečnostní studie, a postupně
dochází k její implementaci. Byly instalovány
silniční ostrůvky, došlo k úpravě dopravní
obslužnosti zjednosměrněním ulic u ZŠ,
s dalšími opatřeními se počítá. Patří mezi
ně i plánovaná rekonstrukce silnice II. třídy
ve správě SÚS, která bude koordinována
s rekonstrukcí kanalizace ve vlastnictví
SVS, spolu s realizací úprav přilehlých
chodníků, s budováním parkovacích stání,
úpravou přechodů a dalších prvků dle
zpracované studie (koordinační jednání
probíhají a realizace se předpokládá v roce
2019). Bez koordinace se správci sítí není
možné plánovat jakékoliv zásahy a obnovu
povrchů.
Ve výčtu podnětů se také často objevuje
požadavek na rekonstrukci komunikací
a chodníků. Souvisí to s předchozím bodem.
Spolupracujeme se správci sítí. Zadáváme
podněty
k
průzkumu,
kamerovým
prohlídkám, a plán rekonstrukcí a oprav tak
tvoříme v koordinaci, díky které se nestane
nejen to, že by se rozkopal nový povrch, ale
zároveň dochází ke snížení nákladů, kdy
investor rekonstrukce sítí zaplatí „tu svou
část“ povrchu a městu se tím se náklady na
celkovou obnovu komunikace o něco sníží.
V připomínkách se také opakuje výzva

k většímu využití čerpání dotací. Město
sleduje vyhlašování dotačních titulů
a hledáme dotace na realizaci priorit.
Aktuálně tak žádáme o dotaci na Ústecký
kraj na rekonstrukci hřiště, podáváme dotaci
na MMR ČR na rekonstrukci komunikace,
a čekáme na výsledek dotace MŠMT v objemu
cca. 7 mil. Kč na vybavení specializovaných
učeben, na zajištění bezbariérovosti, a nové
zahrady ZŠ. Dále se snažíme získat dotaci na
rekonstrukci Mlýna, a dotaci k vybudování
seniorských bytů v budově PORS, vč.
vybudování nové knihovny. Pokusili jsme se
získat dotaci na rekonstrukci zdravotního
střediska, ale žádný takový dotační titul
neexistuje, a dle konzultací s poradenskými
společnostmi nám ani nebylo doporučeno
vyčkávat na okamžik, zda by bylo někdy
v budoucnu možné tuto investici na nějakou
dotaci „napasovat“.
Mezi výzvy obyvatel také patří také péče
o zeleň, volání po dalších oddechových
místech, parcích a dětských hřištích. Město
tak s těmito podněty nejen počítá ve svých
plánech, ale zajišťuje i průběžně realizaci.
V každém rozpočtu jsou vyčleněny
prostředky na opravy, či rozšíření hřišť.
Počítá se např. s vybudováním tzv.
pobytového parku u točny, s možností
pořádání pikniků, s nějakým zajímavým
vodním prvkem. Další úpravou zeleně dojde
i v prostoru u hřiště za hřbitovem. Plánuje
se vybudování plochy např. na hokejbal
v prostoru hřiště U Křížku.
Vyjít vstříc chceme i volání po rozšíření
nabídky volnočasových aktivit. V současné
době je již nabídka pestrá, a to jak díky
sportovním
klubům,
tak
zájmovým
sdružením i neziskovkám působícím na
území města, vč. pestré škály kroužků v ZUŠ,
i nabídce v ZŠ. Přesto toto spektrum chceme
rozšířit o další nabídku, a jednáme tak
o otevření pobočky Domu dětí a mládeže
v našem městě, který bude využívat prostory
ve školní budově na Husově náměstí.
V neposlední řadě se chceme věnovat
i postupné rekonstrukci sportovních
areálů, a nadále poskytovat finanční
podporu sportovním klubům a ostatním
volnočasovým sdružením, vč. pokračování
normativní podpory financování sportovní
činnosti mládeže.
Celá řada zmíněných plánů souvisí
s rozpočtem města. V čase uzávěrky novin
ještě nedošlo k projednání a schválení
rozpočtu na rok 2018. V dalším čísle
Vám tedy přijatý rozpočet představím.
Jiří Hladík
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Židé v Chabařovicích
Velmi smutná, dosud nepopsaná a také
neznámá kapitola města.

Židé
jsou
malý
rozptýlený
národ,
pocházející z Blízkého východu. Nikdy
a nikde to neměli jednoduché. Ve starověku
se potýkali s řeckou a římskou nadvládou.
Až nastal hromadný exodus, čili jejich
odchod z Egypta. Během 3 000 let se
Židé ze své pravlasti, Jeruzaléma rozšířili
do celého světa. Odtud název diaspora.
Kromě národnostně-etnické skupiny tvoří
Židé i skupinu náboženskou. Hlavním
dorozumívacím jazykem byla ve starověku
hebrejština. Směsí hebrejštiny a středověké
němčiny pak vznikl tzv. jidiš.

204 cen za fyziku a chemii 344 vědcům.
22% oceněných bylo židovského původu.
Připomeňme, že Židé byli spoluzakladateli
našeho průmyslu. Žid Kolben stál
za vznikem ČKD, bratři Gutmannové
a Rotschild vybudovali Vítkovické železárny,
Severní dráhu a Ostravské doly. Židé založili
Fezko Strakonice, Koh-i-nor, Solo Sušice,
oděvní závody Prostějov. V neposlední
řadě je to luxusní české křišťálové sklo ze
světoznámé sklárny Moser v Karlových
Varech. A dokonce Žid Jelinek vybudoval
první likérku a lihovar. Ale podívejme se
i do světa. Dobře si Židé vedli například
ve farmaceutickém průmyslu. Jmenovitě
pak Novocain objevil Alfred Eihorn, inzulín
Oskar Minkovski, Salvarsan Dr. Paul Ehrlich.
Chloralhydrát a preparát proti dětskému
záškrtu, pak Oskar Leibreich. Jaké jsou
v současné době asi nejužívanější kalhoty?
No přece džíny, texasky, rifle, jak se jim
souhrnně říká. Na přání těžce pracujících
horníků a zlatokopů je jako první vyrobil
v San Francisku ve Spojených státech Žid
Levi Strauss. Židé také objevili pro lidstvo
Boha a napsali Starý zákon. Nejproslulejší
člověk planety je Žid jménem Ježíš Kristus.
Připomeňme i další světoznámá jména.
Albert Einstein, fyzik, skladatelé George
Gershwin, Leonard Bernstein. Filmová
tvorba S. M. Eiseinstein, Steven Spielberg,
Woody Allen. Politici, filozofové Karel Marx,
L. D. Trockij, neurolog a psychiatr Sigmund
Freud. U nás pak spisovatelé Ivan Olbracht,
Karel Poláček, Arnošt Lustig, Franz Kafka,
Ota Pavel, Egon Erwin Kisch. Ve filmové
tvorbě jsou pak známá jména Hugo Haas,
Jiří Voskovec, Miloš Kopecký, Miloš Forman,
Věra Chytilová, Juraj Herz. Dále hudebník G.
Mahler atd.

Židovské osídlení v Evropě se datuje zhruba
2 000 let zpět. Ještě v polovině 18. století
bylo Židům zakázáno vykonávat většinu
profesí a byli nuceni žít na vyhrazených
místech – ghettech a nosit zvláštní označení.
Již ve středověku na ně byly pořádány
pogromy, čili násilné vystupování proti nim.
Po zbavení všech svých práv se prakticky
stali majetkem panovníka. Milníkem pro
emancipaci Židů byla až Francouzská
revoluce, u nás pak doba vlády Josefa
II. Úplným přelomem byl rok 1848. Mimo
jiné padla povinnost bydlet v ghettech.
Mohli již studovat na vysokých školách
a provozovat všechna řemesla a živnosti.
Židé se začali stěhovat do větších měst,
zejména průmyslových oblastí. Začali se
uplatňovat především v obchodě a službách.
Výrazně nadprůměrně pak byli zastoupeni
v bankovnictví , v médiích, ve filmové
a divadelní tvorbě, dále mezi lékaři
a právníky. Úspěšní byli i jako
podnikatelé. Od založení Nobelovy
ceny v roce 1901, bylo uděleno

Ale vraťme se k nám. Nejsilnější židovská
komunita žila v Teplicích a to již od roku 1414,
kdy byly Teplice označovány jako klášterní
městečko. Proti městům královským, jakým
bylo na příklad město Ústí nad Labem, zde
Židé neměli tolik omezení. Do roku 1938
tvořili Židé 10% z celkového počtu obyvatel
Teplic, přičemž maloobchod byl zcela
v rukou Židů. Z 231 velkých podniků ve městě
mělo 89 židovské majitele. Mezi významné
a vlivné občany Teplic se pak řadili továrníci
Rindskopf, Birnbaum, Urbach, Lederer,
Heller, Rotschild, bratři Willnerové, Kohn,
Perutz, Blimberk, Edelstein a mnoho dalších.
Připomeňme, že tabulové sklo světové
extratřídy do architektonického skvostu,
jakým je vila Tugendhat v Brně, dodala
sklárna dr. Edmunda Weinmanna. V roce
1882 byla v Teplicích postavena synagoga.
Jedinou srovnatelnou stavbou byla budova
Velké synagogy v Plzni. Do Ústí nad Labem,
jako města královského, čili s větším
omezením pro židovské obyvatelstvo, se
první Židé přistěhovali až po roce 1848.

Do roku 1938 žilo v Chabařovicích ve
vzájemné symbióze obyvatelstvo hlásící se
k německé národnosti, Češi a Židé. Němci
byli po válce odsunuti. A Židé?. Na hřbitově
v Chabařovicích jsou starší náhrobky
s českými a německými jmény téměř ve
stejném počtu. Po Židech ani památka.
Při našem průzkumu jsme zjistili, že
o místních Židech něco ví asi tak tři, čtyři
lidé, ve věku kolem devadesáti let. Zítra
možná nikdo. Smutné. Na otázku, kdo byli
Židé, by asi následovala nejčastěji tato
odpověď: „No babička říkala, že měli hodně
peněz, ale byli to také skrblíci“. „Náckové“
v Německu je dokonce prohlásili za podlidi
a v roce 1935 vydali Norimberské zákony,
které byly vlastně přípravou na jejich
vyvraždění.
Tak kdo vlastně ti Židé jsou? Dejme na stůl
argumenty, ať si každý udělá vlastní úsudek.
A úplně od začátku.
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Mezi známé osobnosti zde patřili především
uhlobaroni E. J. Weinmann, Ignaz Petschek,
dále malíři Ernst Neuschul, Rudolf Popper
a další.
No a jsme doma v Chabařovicích. Podle
našeho zjištění, byl prvním Židem
příchozím do Chabařovic v roce 1862 Josef
Dub. Následuje Filip Robitschek s rokem
1867. Do roku 1938 obývali Židé celkem
30 domů, převážně na náměstí. I z této
komunity se dokázali Židé prosadit jako
podnikatelé, lékaři a advokáti. Dokonce
zaměstnávali velký podíl obyvatel města.
Nejznámějším podnikem byla fabrika Josefa
Duba, koželužna. Bývala v dnešní ulici M.
Kršňákové a zaměstnávala 100 dělníků.
Dalším velkým podnikem založeným
v roce 1910 přímo na náměstí, sahající až do
Nádražní ulice, byla výrobna sportovních
čepic, baretů a dětských čepic, Žida
Hermanna Krauskopfa. V roce 1874 založil
Žid F. Robitschek v Chlumecké, dnes
Smetanova ulice, továrnu na kovové zboží
a knoflíky. Židé vlastnili na náměstí i několik
krámů. Pak ale přišly Norimberské zákony
a holokaust. Holokaust byla nacistická
politika státem řízeného pronásledování
a hromadného vyvražďování, především
osob
židovské
národnosti.
Byl
ve
fašistickém Německu praktickou aplikací
„konečného řešení židovské otázky“ až do
konečného vyhlazení židovské populace.
Obvykle udávaný počet židovských obětí
je 6 milionů. V Čechách pak přes 80 tisíc Židů.
Z občanů Chabařovic, Židů bylo zavražděno
celkem 20 osob. Dnes, bohužel o tom nikdo
neví. Ano nikdo. Nebyla k tomu dosud
napsána ani řádka. To jako první odhalila
až naše skupina zabývající se historií
Chabařovic, ve spolupráci s Archivem města
Ústí nad Labem, po sedmdesáti čtyřech
letech!! Příště podrobněji.
Stolpersteine
–
kameny
zmizelých.
V doslovném překladu kameny, o které
je třeba klopýtnout, jsou dlažební kostky
s mosazným povrchem a konkrétními jmény
zavražděných, vsazené do chodníku před
domy obětí holokaustu a nacistického
režimu. V roce 2008 s tím začal německý
umělec Günter Demnig. Dnes jsou po
celé Evropě. Dost jich je k vidění např.
v sousedních Teplicích. Z iniciativy Židovské
obce Teplice, jich má být jenom letos
položeno více než 40. Přitom Teplice byly
zdejším Židům bližší, než Ústí n/L. Židovské
hřbitovy v Teplicích, Sobědruhách a na nich
mnoho náhrobků s konkrétními jmény aus
Karbitz jsou toho němým svědkem.
Bude mít i naše město tuto památku na 20
zavražděných Židů, občanů Chabařovic?
Stanislav Sochocký

Fotbalový Slovan si v
I. B třídě pomohl strhujícím finišem
Konec dobrý, všechno dobré! Podzim
ve fotbalové I. B třídě zakončil Slovan
Chabařovice
šestizápasovou
vítěznou
šňůrou, v derniéře vyhrál na trávníku
Unionu Děčín 5:1. Hattrickem se blýskl
nejlepší střelec mužstva Jan Čisár. Pro
Chabařovice přitom sezona začala bledě
a dlouho okupoval poslední příčku tabulky,
nakonec přezimuje na 8. místě. Jaro zahájí
Slovan 25. března doma proti vedoucímu
Chuderovu. Béčko ukončilo podzim ve III.
třídě Ústecka na 3. příčce o čtyři body za
Chuderovem B a do jara vstoupí 8. dubna
doma proti Svádovu B.
Poprvé po restartu mládeže Slovan postavil
mužstvo starších žáků. Prvoročáci vyhráli
hned první zápas, pak už sice nebodovali,
ale nasbírali cenné zkušenosti proti
obvykle fyzicky vyspělejším soupeřům.

Mladším žákům se vedlo o poznání lépe,
hned v prvním utkání nastříleli 15 gólů,
vyhrály dva zápasy a v tabulce pod sebe
dostali dva soupeře. Celkově nasázeli
služných 41 branek, nejlepším střelcem byl
s osmi zásahy Michal Bílek. Starší přípravka
výhru oslavila v osmi případech, s většinou
soupeřů držela krok a ve Vaňově dokonce
satelitní turnaj ovládla se třemi triumfy.
Střelecky zářil Matyáš Kronforst, autor
19 gólů, sekundoval mu Matěj Anderla
se šestnácti trefami. Potenciál ukázala
i mladší přípravka se šesti výhrami, bavily
střelecké dostihy dua Martin Štolfa (29 gólů)
a Vítězslav Veselý (28).
Mládež se zocelovala na tradičním letním
soustředění v Holanech, kam tentokrát
vyrazilo autobusem rekordních 33 dětí.
Kromě fotbalu mládežníci jezdili na kole
v náročném terénu, běhali, užívali si bazénu
a také se plavili na loďkách. Na jarní
prázdniny je nachystané zimní soustředění
s lyžemi a běžkami.
Klub několikrát navštívil i jeho odchovanec
Michael Lüftner, mistr české ligy se Slavií
a nynější hráč dánského FC Kodaň. Český
reprezentant pomáhá mládeži Slovanu
i finančně, vedení oddílu mu za to děkuje.
Petr Bílek

Levinský legendou fotbalových Chabařovic
Martin Levinský starší vstoupil mezi legendy
chabařovického fotbalu. Útočníka, který
v létě přestoupil do Přestanova, na podzim

před vzájemným duelem v I. B třídě ocenilo
vedení Slovanu. Dostal dres s číslem 85,
znamenající počet gólů v chabařovickém
dresu, což ho vyneslo na třetí místo
v historických tabulkách klubu.
Levinský přitom plno ze svých branek
nastřílel poté, co přišel o jedno oko. Jeho
příběh letos plnil stránky novin, publikovaly
ho MF DNES i deník Sport. „Když přišel úraz,
bylo to, jako když se z dospělého chlapa
stane fotbalový žáček,“ vybavuje si na nový
začátek. Příští rok oslaví čtyřicetiny, to už
bude deset let pirátem, jak mu říkají (nejen)
děti, když nastoupí s páskou přes oko. Přišel
o něj, když stahoval dřevo gumicukem; ten
rupnul a neštěstí bylo na světě. Nejdřív
chtěl s fotbalem praštit, ale svou lásku
nakonec neopustil. I když comeback byl

krušný. „Odhad na balon je najednou úplně
jiný. Člověk ztratí střed dívání a vnímání.
Když na vás letí balon, myslíte si, že ho máte.
A on vás najednou přeletí. To je teď můj úděl.
Na levou stranu mi chybí prostorové vidění.
Jdu po hlase. Nebo se jednou podívám.
Anebo to dám přímo naslepo. Taky hrozí
srážky s hráči, které nevidím, už jsem takhle
na tréninku dal parťákovi k.o.“
Kariéru restartoval v Přestanově, pak
se vrátil do Chabařovic s jasným cílem: „Chci
z bronzové pozice tabulky střelců sesadit
chlumeckého hráče. Ať jsou na úplné špičce
jen Chabařovice.“ Povedlo se. A navrch
vstřelil i jubilejní soutěžní branky
Slovanu, a to třítisící a číslo 3 500.
Petr Bílek
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Finanční dar pro JSDH Chabařovice
Letos v červnu jsme žádali NADACI
AGROFERT o finanční dar ve výši 160 tisíc
korun. Nakonec nám vyhověli s částkou
ve výši 80 tisíc korun na zásahové oblečení
a vybavení. Díky této finanční pomoci jsme
nakoupili dva kompletní zásahové obleky,
dvě zás
ahové přilby, tři páry zásahové

obuvi, profesionální motorovou pilu s vodící
lištou 70 cm, přilbu se štítem a sluchátky
k motorové pile. Tímto NADACI AGROFERT
děkujeme.
Rudolf Beneda

Žijeme
Skutečnost, že léto skončilo, jsme chtěli
oslavit netradičně ve stanech na Čerpačce,
ovšem léto opravdu skončilo 30. srpna
a naše „loučení“ jsme naplánovali na 1. září,
co dodat…, větru, dešti a ten den i zimě,
neporučíme. Počasí nás donutilo „zalézt“
do kulturáku a improvizovat. Na pokec
a poslech místní skupiny YENTAK se nás
sešlo kolem sedmdesáti, děti, místo stanů
vyvětraly „kolečkové brusle“, Silva smažila
langoše a nic nám nechybělo.
Před Václavskou zábavou byly v kulturáku
instalovány dveře před schodištěm do
patra, aby neutíkalo teplo tam, kde ho není
potřeba. Václavská proběhla za zvuků kapely
Windibend z Krupky, jejich vystoupení bylo
„suprové“. Každý návštěvník byl pohoštěn
pouťovými koláči a obloženými chlebíčky,
připravenými pořadateli. V souladu s tradicí
Svatováclavské pouti v Roudníkách byla
v místním kostele sloužena mše, cca čtyřicet
jejich návštěvníků nahlédlo do historie,
formou přednášky PhDr. Víta Honyse na
téma “O mariánské úctě na pomezí Ústecka
a Teplicka v minulosti”. Na závěr odpoledne
měli majitelé kostela připraveno pro
přítomné drobné pohoštění.
Rybáři se sešli 14. října s tím, že předvedou
„jak berou“… no a „ony nebraly“. Ale všichni
účastníci vědí, že to, nebylo to nejdůležitější,
ale skutečnost, že se sešli a popovídal
si, opekli buřty a dali něco do kalíšku.
K volbám do Poslanecké sněmovny ČR
přistoupili místní zodpovědně, volební
účast 133 voličů z 208. vyjádřeno 63,9%
je jistě zobrazením jejich zájmu o dění,
doufejme, že se projeví za rok.
V sobotu 18. listopadu jsme se v kulturáku
připravovali na Vánoce, vyráběli jsme
adventní věnce, ozdoby, svícny a řetězy,
aby naše domovy byly o Vánocích krásné.
Nakoupili jsme (z osobních peněz Osadního
výboru) suroviny pro jejich výrobu,
výtvarníci si přinesli z domova
nůžky, tavné pistole, svíčky, šišky,
chvojí a hlavně vlastní inspiraci.
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Vlastními výrobky byl ozdoben i stromeček
pro Mikuláše, který přijde 9. 12. 2017 v
17:00 hod. Děti byly pohoštěny sladkostmi
a odrostlejší svařákem.
V průběhu tisku tohoto čísla novin ještě
proběhne tradiční Mikulášská pro všechny
věkové kategorie, zájezd na vánoční trhy
do Drážďan a na okna budou pověšeny
nové závěsy, a je konec roku, roku, kdy
byly v Roudníkách dokončeny další místní
komunikace „k Tučkům“ a „k Hřídelům“.
Je
připravována
dokumentace
ke
komunikaci ze Šaferaye na Náves. Tato
cesta k domovům ve středu naší vesnice,
bude mít, poprvé v historii, pevný podklad
a obrubníky a ne pouze „to, co kde
zbylo“. Další etapou bude silnice vedoucí
od Hejských ml. k Můstku, doufáme,
že vše vyjde dle plánů a při procházce obcí
si už neušpiníme boty. V průběhu roku
všechny zbývající zastaralé domy změnily
své majitele, kteří je zdárně zvelebují.
Přistěhovali se k nám noví obyvatelé,
kterým se, jak doufáme, bude v naší vesnici
líbit a zapadnou mezi nás, vesničany.
Důležité je pro nás, že noví obyvatelé jsou
mladí, mají děti a pracují. Tato skutečnost
sebou na vesnici přináší nutnost vlastnictví
auta, a že jich tu máme, denně za prací a do
škol odjíždí cca stovka aut, ale vraků zde
máme stejné množství, a ne, a ne se jich,
bohužel, zbavit. Rozmarem, jinak to nazvat
neumím, jednoho z nás, máme nevzhledné
okolí našich domů, jsme obtěžováni tím, co
patří na skládku, či vrakoviště. Naše nové
sousedy rádi uvidíme na našich vesnických

akcích, věříme, že i
rekonstrukce
domů
k seznámení s námi.

přes provádějící
najdou
chvilku

Všechny, kteří jste dočetli až sem, bychom
chtěli pozvat v sobotu 27. ledna 2018 v 15:00
hodin do Roudníků, kde bude zinscenován
Masopustní rituál, poté pochůzka po vsi
a od 17:00 hodin bude v kulturáku
Masopustní taneční zábava za zvuků
oblíbeného Windibendu. Přijďte!
Všem lidem v Roudníkách a v Chabařovicích
přeji mnoho zdraví a úspěšný následující
rok.
Jaroslava Račáková

Plesová
sezóna
KD Roudníky
27. 1. 2018 Masopustní ples

KD Zátiší
27. 1. 2018 Myslivecký ples
3. 2. 2018 Rybářský ples
9. 2. 2018 Ples tanečníků
10. 2. 2018 Městský ples
24. 2. 2018 Školní ples
3. 3. 2018 Ples fotbalu
17. 3. 2018 Hasičský ples
31. 3. 2018 Ples sportovců

Klub Mladých
Motorkářů Chabařovice
V Moto Areálu Chabařovice, pronajatém
Motoclubu „F” Chabařovice, se po dvou
letech budování crossové trati pro děti
a mládež začaly uskutečňovat tréninky
a závody Klubu Mladých Motorkářů.
Začínalo se pouze s pěti motocykly China
s obsahem 50 ccm (automat). Druhý rok
následovalo rozřazení do dvou skupin.
Jednalo se o motocykly China 50 ccm
(automat) a 125 ccm. Letos jsme rozdělili
skupiny do čtyř kategorií: skupina A jezdí na
crossové trati s motocykly 125 ccm. Skupina
B jsou začátečníci od devíti let, jezdící na
oválu ploché dráhy. Skupina C jsou děti
v rozmezí věku od čtyř do osmi let; jezdí na
motocyklech s obsahem 50 ccm (automat),
do skupiny D řadíme jezdce na čtyřkolkách
s obsahem 110 ccm (automat), kteří také
jezdí na oválu ploché dráhy.

Naše tréninky se uskutečňují pravidelně
každý týden ve středu a samozřejmostí
jsou i čtyři závody ročně, pořádané pouze
pro KMM. Náš tým zahrnuje pět trenérů
a
jednoho
mechanika.
Umožňujeme
zapůjčení motocyklů a výstroje pro
začátečníky i servis motocyklů.
Během zimního období se v tělocvičně
ZŠ Chabařovice konají stejně pravidelně
tělesné přípravy dětí.
Jednou za měsíc pořádáme výuku
o funkci a stavbě motocyklů. V klubu máme
registrovaných třicet šest členů, z toho šest
statečných děvčat.

Mladých Motorkářů.
V roce 2018 plánujeme spolupráci
se společností BESIP, která bude jednou
měsíčně pomocí vyškolených specialistů
učit naši mládež o silničním provozu. Během
letních měsíců mají děti možnost zúčastnit
se letního soustředění, které připravujeme.
Samozřejmostí budou i pravidelné tréninky.
Šest z našich mladých jezdců se bude
účastnit celorepublikových závodů s licencí.
Na závěr bychom vám chtěli popřát klidné
svátky a šťastný nový rok 2018!
Martin Fridrich

Letošním posledním závodem byl „Civil
Moto Cross“, kterého se mohla zúčastnit
široká veřejnost a účastnil se ho také Klub

Informace opozičního zastupitele
Dne 9. 4. 2015 byl redakci Chabařovických
novin zaslán k uveřejnění můj článek
s názvem „Kontrolní výbor zahájil svou
činnost“. Rada města odmítla tento článek
v Chabařovických novinách uveřejnit
s odkazem, že obsahuje údajně nepravdivé
a neaktuální informace, „obyvatelům nic
neříkající“. Protože jsem s tímto rozhodnutím
a s důvody v něm uvedenými nesouhlasil,
obrátil jsem se posléze prostřednictvím své
právní zástupkyně, advokátky Mgr. Kataríny
Kožiakové Oboňové, na nově zřízenou
redakční radu Chabařovických novin znovu,
tentokrát se žádostí o uveřejnění doplňující
informace (téhož článku s předmluvou)
v souladu s § 11a a § 15a tiskového zákona.
Když ani navzdory předešlému nebyl můj

výše uvedený článek řádně zveřejněn,
nezbylo mně, než na město Chabařovice
podat žalobu, abych se svého práva dovolal
u nezávislého a nestranného státního
orgánu.
Soud nařídil jednání na den 14. 9. 2017
a předtím, než bylo jednání zahájeno,
upozornil obě strany sporu na svůj právní
pohled na věc, dle něhož nebyl důvod
dotčený článek neotisknout. Přítomný pan
starosta Mgr. J. Kusebauch spolu s právním
zástupcem města Chabařovice panem
JUDr. L. Hlavatým souhlasili se smírným
vyřešením této věci a to včetně toho, že můj
dříve neotištěný článek vyjde v letošním
prosincovém čísle Chabařovických novin,

jen je třeba text trochu zkrátit.
Vzhledem ke skutečnosti, že od sepsání
předmětného článku dnes uplynuly více
než 2 roky a tento článek tak již ztratil
na své aktuálnosti, rozhodl jsem se
na jeho uveřejnění dále netrvat. Chci pouze
seznámit obyvatele města Chabařovice
s celou výše popsanou anabází. Smír dle
předchozího odstavce byl uzavřen, jelikož
nemám v úmyslu sebe ani zástupce tohoto
města zbytečně vláčet po soudech a utrácet
tak prostředky našeho města, tedy nás
všech. Šlo mi jen o pravdu a ta se
ukázala.
Tomáš Rieger
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Zimní romantika
Opět máme zimu na krku. Čas letí a nedá
se zastavit. Přestože se cyklus ročních
období stále opakuje, je zajímavé,
že se někteří lidé pokaždé nepřestávají
divit, že sněží. A nejen to, diví se, když vyrazí
ráno do práce, že není všude najednou sníh
uklizen. Je to jednoduché, máme určité
množství techniky a lidí!

Není možné vše hned a všude. Vzpomínám
ještě na doby před „Kuberovým zákonem”,
kdy lidé vyšli s hrably ven, očistili chodník
před svým domem, poklábosili se sousedy
a dali si ranní rozcvičku. To ještě bylo
uklizeno hned a všude, tedy téměř všude.
Už aby konečně napadl, děti se nemohou
dočkat. Zima je přeci tak romantická!
Josef Kusebauch

Sportovci z Vzpomínka na
Chabařovic Jirku Sochora
Ve dnech 24. - 26. 11. 2017 probíhalo v Polsku
mistrovství světa Mezinárodní federace
sportu psích spřežení (IFSS) Dryland.
V kategorii Canicross Woman Veteran na
3,8 km se chabařovická Jarmila Sobecká
Halířová umístila na 3. místě. Gratulujeme!
Josef Kusebauch

† 15. 9. 2016
S láskou vzpomínáme
rodina a přátelé

Soutěže a výsledky
Protože Chabařovické noviny mají dlouhou
dobu od uzávěrky příspěvků k vlastní
distribuci, a tedy aktuální sportovní
výsledky nejsou po této době již zdaleka
aktuální, nebudu takové informace přes
Chabařovické noviny podávat. Určitě ti,
které to zajímá, si výsledky najdou v denním
tisku nebo na internetu. Pro tuto formu
pak bude jistě postačující zhodnocení celé
sezóny.
Právě probíhají volejbalové soutěže 2.
ligy mužů a žen a Krajského přeboru mužů
i okresní soutěž stolního tenisu. Tady
jsou zatím ve 2. volejbalové lize muži „A“
družstvo na 7. místě, ženy „A“ družstvo na 1.
místě a v KP muži „B“ družstva na 3. místě.
Ukončily se soutěže nohejbalistů, když

po vítězství v „A“ skupině 2. ligy mužů
v baráži o 1. ligu prohrálo naše družstvo 0:2
na zápasy s NK CLIMAX Vsetín „B“. Nepostup
do 1. ligy ještě není nic tragického, družstvo
má stále ambice na přední umístění v 2. lize
a tak snad „není všem dnům konec“.
Naši mladí v BOTAS Dorostenecké lize
si v letošním ročníku nevedli tak dobře
jako v minulé sezóně. Po loňském 3. místě
to nakonec je 10. místo z 11 družstev
dorostenecké ligy. Podepsaly se na tom
především personální problémy, když
přes přísliby před zahájením soutěže
odehráli někteří hráči jen pár zápasů nebo
dokonce žádný (Flip Štrejl, Martin Levinský
a Vojta Kraus). Utrpěla tak nejen kvalita
družstva, ale na některé zápasy bylo velmi
těžké vůbec sehnat povinné 4 hráče. Také
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v jednorázových soutěžích (Mistrovství
republiky a Pohár mládeže) jsme v letošním
roce moc neuspěli, když jsme absolvovali
především dorostenecké soutěže, v žácích
máme v této chvíli jen 1 staršího žáka
schopného hrát na takové úrovni (Šimon
Henzl). Ale blýská se na lepší časy, po novém
náboru jsou v tréninku prvním rokem noví
žáci. Pod vedením trenérů J. Sochora, D.
Tirpáka, M. Sehriga a Z. Trubáka doufáme
v jejich kvalitativní růst a snad již v příští
sezóně bychom tyto mladé mohli do soutěží
zapojit.
Vlastimil Pabián

DĚKUJEME

