MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ

CHABAŘOVICKÉ
45. číslo
NOVINY
13. květen 2011

CHABAŘOVICKÝ OBČASNÍK EV. Č.: MK ČR E 10154

ZDARMA

Chce aby mtská policie pracovala lépe? Ntačí po míci říkat, že
policiﬆé někde nebyli. Když je potřeba, zavolejte jim na elefon 725 062 547
Josef Kusebauch

e čas oprášit některá stará témata,
neboť lidskému mozku je potřeba
některé věci stále připomínat, on totiž
zapomíná... to je zjištění. Zapomínání je
fyziologického původu, tedy přirozené, nebo
záměrné, zapomene se, co je nepříjemné,
nebo co se nechce pamatovat.
Na oba způsoby se dá použit prozaičtější
rčení, například o mluvení do dubu, Je to
velice tvrdé dřevo a odolný strom. Nebo
házení hrachu na zeď, patrně proto, že se
tam neudrží. A ještě mě napadá, nevím, jestli
je to vžité, křičení do duté vrby. Kde nic není
patrně se nic nestane.
K čemu směřuji. Opakovaný vtip není
vtipem, a tak když chci mluvit o stejné věci,
nemohu použít stejný název, jako to dělají
ﬁlmaři (Rambo 2, Rambo 3, 4, 5 ap.), i když
název původní byl pěkně burcující. Použito
bylo slovo náhradní. O co tedy jde. Jde o....
o psí výkaly samozřejmě.
Jsou všude kolem nás, na chodnících, na
jakékoli travnaté ploše, v parcích. Majitelé
psů je neuklízejí. A opět se budu opakovat.
Jsou i slušní pejskaři, kteří by si to nedovolili a po svých přátelích poctivě uklízejí.
Kde je ovšem městská policie? Odpověď
je jednoduchá. Ve službě. Jeden policista
ovšem nemůže ohlídat celé město. Dotyční
se nejdříve rozhlédnou, zda se někdo nedívá
nebo zda poblíž není strážník a pak svého
miláčka vypustí, často s ním ani nevyjdou z
vrat. Co s tím?
Opět na začátek, k paměti. Mozek si nejlépe pamatuje když zažije příjemnou nebo
nepříjemnou situaci a vzhledem k tomu, že
příjemný pocit z čistého města evidentně
nefunguje, musí přijít nepříjemné prožitky.
Myslím, že s problémem nepohneme, pokud
každý občan nebude znečišťovatele upozorňovat a otravovat jim život. Dále. Strážníci
jsou motivování, aby zasáhli. Domluvy
evidentně nemají cenu, na řadu přicházejí
nepříjemné pokuty. Snad si to provinilci
zapamatují.

v Chabařovicích a Roudníkách

O volebních programech už bylo
řečeno dost, teď je potřeba mluvit o
tom, co se bude dít, konkrétně.
Rozpočet. Ze všeho nejdůležitější
je rozpočet. Zjednodušeně řečeno,
na co máme prostředky - budeme
realizovat, na co nemáme - nebudeme. Neznamená to nikdy. Peněz není
nikdy dost, ale důležité je stanovit
priority, ty realizovat nejdříve a z
ostatních věcí postupně ukrajovat
po částech.
Opět k ﬁnancím. Město nemá problémy jako některé okolní obce nebo
města, ale daňové příjmy jsou oproti
minulým letům v propadu a nejsou
v takové výši, jaké bychom si představovali.
Skladba rozpočtu musí obsahovat všechny
složky života města, takže je potřeba pokrýt
provoz školských zařízení, městského úřadu,
knihovny a budov města, provoz KD Zátiší,
zajistit chod městské policie, odpadového
hospodářství, úklid a údržbu města, údržbu
zeleně, hřbitovů, dětských hřišť, činnost sportovních klubů, sboru dobrovolných hasičů,
kulturu, práci s mládeží, opravy městských
bytů, splátky hypotečních úvěrů za dům s pečovatelskou službou a rekonstrukce bytových
domů, hygienické rekonstrukce ve školách,
veřejné osvětlení, daně a pojištění za městský
majetek, územní plánování a projekty.

Co se bude dít

J

Replika

Vidíte, že toho není málo. Teprve až zajistíme nutné výdaje, můžeme dále investovat.
Problémů je celá řada, ale jako největší vidím
havarijní stav některých našich vozovek. Je
to především silnice v Roudníkách, ulice
Křížová, Bezová a část Třídy Svobody. Ty se
budeme snažit opravit nejdříve. K vyřešení
drobnějších věcí využijeme naše pracovníky.
Také jsme začali pracovat na některých
dotačních projektech. Pokud se nám podaří
je získat, bude to určitě pro město přínos. Důležité je ale vědět, že musíme sami zpracovat
projektovou dokumentaci a uhradit spoluúčast,
která se pohybuje od 10 do 30 procent. S přípravou projektů souvisí i doprava. Chystáme
se zadat zpracování studie revitalizace náměstí
včetně dopravních řešení v celé délce města.
Na základě studie a následné dokumentace se
dají realizovat zpomalovací prvky ve vozovce
a i na ně se dá žádat o dotace.
Před dokončením je rekonstrukce šatny a
sprch u tělocvičny v základní škole (hygienické požadavky), které budou sloužit nejen
školním dětem, ale i veřejnosti při pronájmech
tělocvičny.
Pomalu, ale přece se začíná něco dít. Nejde
vše hned a najednou. Říká se, že vždy až na
prvním místě jsou peníze. Pro město to znamená schválený rozpočet.
Josef Kusebauch

Společná fotograﬁe absolventů a pedagogů Základní ůmělecké školy (k článku
Jarní akce v ZUŠ na straně 3)

Chabařovické NOVINY

Co se děje ve škole

V

souvislosti s projektem evropských
šablon jsme si museli opět projít
všechny strategické dokumenty školy, abychom věděli, z čeho vyjít. Při zkoumání vlastního hodnocení školy nás napadlo, že bychom
vás měli informovat, co se ve spojitosti s tím
podařilo a na čem se teprve pracuje.
Z průzkumu a dotazníků, které jsme vám
zadávali, vyšlo, že dětem i rodičům vadí
hudební výchova v 9. třídě a raději by místo
toho uvítali výuku společenského chování.
Konstruktivním návrhům, které uskutečnit
jdou, vycházíme vstříc, a proto jsme v 9. třídě
zavedli předmět Společenský tanec a chování.
Výsledky předmětu můžete zhodnotit na školní
akademii 25. května.
Dalším nedostatkem školy byl nezabezpečený vchod. Nyní je vstup na zvonek a my
jsme rádi, že máme přehled, kdo do budovy
vchází.
Nevhodné se všem zdálo i jednání po kabinetech a třídách, teď, pokud potřebujeme s rodiči či jinými partnery něco projednat, máme
k tomu určenou zasedací místnost (kancelář
p. zástupkyně).
Některým rodičům se také zdálo, že škola je
nedostatečně informuje o svém dění. Vylepšili
jsme tedy webové stránky, které stále plníme
novými, aktuálními články. Pravidelně také
informujeme zde v Chabařovických novinách
a informace samozřejmě dostáváte hlavně
prostřednictvím žákovské knížky, třídních
schůzek či dopisů. Kdo tedy opravdu zájem
má, vše se včas dozví.
Z hodnocení také vyplynulo mírně zhoršené klima ve třídách zejména 2. stupně. Zavedli
jsme tedy pravidelné třídnické hodiny, které by
měly formou různých aktivit a her utužovat
kolektiv a postupně tak atmosféru zlepšovat.
Vyžaduje to ovšem čas a obětavou práci třídních učitelů.
Někteří žáčci uvedli, že neví, u koho hledat
pomoc, kdyby měli nějaký problém. Školní
metodik prevence tedy na začátku roku obešel všechny třídy 1. stupně, aby se představil
vysvětlil, kvůli čemu ve škole je.
Dalším nedostatkem se jeví materiální
vybavení. Šatny už byly zrekonstruovány,
do většiny tříd byly nakoupeny nové lavice a
židle. Z projektu evropských šablon se chystáme pořídit mobilní počítačovou učebnu a
interaktivní tabule na 1. stupeň. Pokud se vše
podaří, měly by být nakoupeny i sady učebnic
na anglický jazyk. O průběhu a výsledcích projektu vás budeme informovat. Na rekonstrukci
oken, zdí, hřiště, sborovny a dalších položek
škola ovšem sama nestačí.
Existuje ale i dost oblastí, ve kterých škola
vyniká nad ostatními. Například náš školní
vzdělávací program získal od inspekce nejvyšší možné hodnocení. Škola je také velmi
pozitivně hodnocena za kvalitu výuky. Žáci
oceňují snahu učitelů o zajímavost výuky (v
této oblasti jsme předstihli všechny ostatní
školy). Náš pedagogický sbor také každoročně

ŠKOLA
absolvuje velké množství vzdělávacích akcí
(viz výroční zpráva), ať už jednotlivě nebo
jako celá sborovna o různých prázdninách.
Ve výčtu bychom mohli pokračovat. Důležité je, že se snažíme, aby se škola jako celek
neustále zdokonalovala. Děkujeme všem, kteří
se na tom podílejí.
Rádi bychom více zapojili do dění školy rodiče žáků, například formou různých společenských akcí pro žáky a rodiče nebo při brigádách
na školním hřišti a dvoře, které potřebujeme
vlastními silami obnovit. Naším cílem je, aby
rodiče měli ke škole více pozitivní vztah a stali
se součástí jejího života nejen na rodičovských
schůzkách. Za každou pomoc a pozitivní
přístup budeme rádi.
Klára Pečivová

Co s tím bude škola dělat?

Č

asto slýcháme tuto otázku z řad rodičů
žáků a ještě častěji jejich prarodičů.
Hovoříme o konﬂiktech a potyčkách dětí mimo
školní výuku, tedy v době, kdy již nejsou ve
škole nebo na akci pořádané školou.
Stejně tak jako dospělí, i děti a žáci se čas
od času nepohodnou a vznikají konﬂikty. Bylo
tomu tak v minulosti, je tomu tak i nyní a bude
i v budoucnosti. Problém spočívá v tom, že
v dobách dávno minulých se i konﬂikty mezi
dětmi mimo školní výuku přenášely na školu,
a ta prováděla různá vyšetřování a ukládala
tresty.
To však současné zákony neumožňují, ba
přímo zakazují. Škola nemá žádné právo a
povinnost vyšetřovat a následně trestat žáky
školy za incidenty, které se stanou mimo školní
výuku. Přesto rodiče a příbuzní žáků často školu obvinují, že s takovými případy nechce nic
dělat. Bohužel si již ale nikdo neuvědomuje,
že zasahování školy do sporů mimo školní
vzdělávání a výchovu je nezákonné.
V případě těchto situací je třeba vše řešit
občansko-právní cestou (např. stížností na úřadě nebo oznámením na policii apod.). Škola
se však nebrání být informována zákonnými
zástupci o událostech, které se mezi žáky
přihodí. V takovém případě pak dané žáky
sleduje a hlídá, aby se konﬂikty nepřenášely i
do školy. Současně výchovně působí na žáky
a vytváří takové prostředí, aby k podobným
incidentům ve škole nedocházelo.
Řada žáků si je této skutečnosti vědoma, a
proto se ve škole konﬂiktům vyhýbá a spory
řeší ve svém volném čase, tedy v době, kdy za
ně již zodpovídají rodiče.
Problém tedy není v nezájmu školy řešit
výchovné problémy, ale v uvědomění si pravomocí a povinností, jak na straně školy, tak
na straně rodičů. Pouze vzájemnou spoluprací
mezi školou a rodinou budou mít žáci menší
prostor pro tyto skutky. Ujištujeme vás, že ve
škole mají děti minimální možnost tyto skutky
provádět a případné konﬂikty okamžitě kompetentně řešíme a informujeme rodiče.
A tak nezbývá, než společnými silami
systematicky působit na výchovu dětí a přitom
si uvědomit vzájemnou míru zodpovědnosti
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za chování svých dětí. Kdo jiný má větší vliv
na dítě než jeho rodiče. Škola je připravena
vám ve výchově pomoci, nemůže však rodiče
nahradit.

Projektová činnost

S

eznámení s právě připravovanými a
probíhajícími projekty na Základní
škole v Chabařovicích.

“EU peníze školám”

Naše škola se v současné době chystá podat
žádost o dotaci v rámci operačního programu
Vzdělávání pro konkurence schopnost. Tento
projekt známý pod názvem “EU peníze školám” umožnuje každé základní škole získat
ﬁnanční prostředky na inovaci a zkvalitnění
výuky. V našem případě se jedná o částku
kolem 1,3 milionu korun.
Abychom tyto prostředky smysluplně využili a zkvalitnili výuku, musíme projektový
záměr správně promyslet a naplnit jej tzv.
šablonami v těch oblastech vzdělávání, které
nás nejvíce trápí a které jsou předem stanoveny
ministerstvem školství.
Vycházíme při tom z vlastního hodnocení školy a dlouhodobého záměru. Z těchto
dokumentů jasně vyplývá, že máme rezervy
předeším v materiálním zabezpečení, a proto
chceme školu vybavit moderními výukovými
technologiemi, jež bychom si z běžných provozních prostředků nemohli dovolit. A co to
v praxi bude znamenat?
Počítáme s nákupem několika interaktivních tabulí, především do tříd 1.stupně (tj. 1. až
5 ročník). Na 2.stupeň (tj. 6. až 9.ročník) hodláme pořídit mobilní počítačovou učebnu v podobě kvalitních a výkonných noteboků. V této
souvislosti chceme také zkvalitnit pokrytí celé
školní budovy internetovým signálem. Část
prostředků hodláme použít i na nákup kompletních nových sad učebnic pro výuku Aj od
6. až do 9. třídy, dále sady anglických slovníků
a sady encyklopedických slovníků. Součastí
projektu však není pouze nákup materiálních
potřeb, ale nezbytnou podmínkou je rovněž
vytvoření velkého množství sad výukových
materiálů, které budou používány a zkvalitní
výuku. Tento úkol však stojí před samotnými
učiteli, kteří je musí vyrobit. Na 1. stupni se tak
při tvorbě digitálních učebních materiálů (tzv.
DUMŮ) zaměříme na čtenářskou a informační
gramotnost a inovaci materiálů na výuku
Aj. Na 2.stupni se soustředíme na využití
informačních a komunikačních technologiií
(tj. ICT) ve výuce a tvorbu sad výukových
materiálů pro přírodní vědy. Chybět nebude
rovněž vzdělávání učitelů v práci s ICT. Projekt bychom rádi rozběhli od nového školního
roku (tj. od září 2011) a bude probíhat po dobu
dvou let. O jeho průběhu budeme pravidelně
informovat zřizovatele, rodiče a blízkou veřejnost a počítáme i s jejich návštěvou školy
v rámci prezentace projektu.
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“Aktivní škola”

Toto označení získala naše škola poté, co
jsme se zapojili do projektu “Proškoly.cz”
Jedná se o placenou službu, která umožní
žáků i rodičům společně formou naučných,
pamětních a logických testů nebo kvízů
procvičovat a testovat různé schopnosti a
dovednosti žáků v jejich volném čase. K
těmto testům budou mít žáci i jejich rodiče
přístup neomezeně po dobu jednoho roku, na
základě přístupového jména a osobního hesla
on-line na webové stránce www.proskoly.cz.
Po absolvování jakéhokoliv testu si žák může
okamžitě test nechat vyhodnotit a vytisknout
si certiﬁkát úspěšnosti. Testy mohou žákům a
jejich rodičům pomoci odhalit schopnosti či
nadání dítěte nebo naopak odhalit nedostatky.
Smyslem je zábavnou formou procvičovat
pamět a logické myšlení, které jsou základem
úspěchu při procesu učení. K využití této služby stačí mít počítač s přípojením k internetu
a znát přihlašovací heslo a jméno. To obdrží
žáci i rodiče na počatku měsíce května. Po
přihlášení si vyberete přislušnou oblast testování a zvolíte test. Testy jsou k dispozici
pro žáky všech věkových skupin (od 1.třídy
a předškoláců) až po žáky 9. třídy, kde jsou i
pomocné testy k volbě povolání.
V neposlední řadě zde najdou inspiraci i
samotní učitelé při orientačním testování žáků
ve škole. Novinkou budou i sociometrické
testy pro zjištování klimatu třídy nebo školy,
které mohou využít třídní učitelé nebo vedení
školy při vlastním hodnocení.
Jiří Sochor

Jarní akce v ZUŠ

P

rvní akce. Základní umělecká škola v
Chabařovicích měla 25.března 2011
velký den. Probíhala oslava 65. výročí založení
školy. K oslavě jsme využili Kulturní dům
Zátiší. Na oslavu byli pozváni žácii, učitelé a
pracovníci ZUŠ, zástupci MÚ Chabařovice v
čele s panem starostou Josefem Kusebauchem.
Dále ředitelé škol v našem regiónu - MŠ,
ZŠ, ZŠP a ZUŠ – z Chabařovic, Chlumce,
Libouchce a Ústí nad Labem.
Byli pozváni i bývalí pracovníci školy i
bývalí starostové Chabařovic – pan Zbyněk
Hron a Jiří Záhořík. Oba byli na akci přítomni.
Od roku 1993 jsme spolupracovali s panem
Z.Hronem a cca od roku 2002 s panem J.Záhoříkem. Oba jmenovaní si vážili naší práce
s dětmi.
Večer byl rozdělen do pěti částí.
V 1. části koncertu vystoupili současní
žáci školy, do 2. části byli pozváni bývalí
žáci, kteří dnes jsou buď hudebními profesionály nebo mají hudbu jako svého koníčka.
Mezi absolventy školy byl i David Deyl
– začínající populární zpěvák (z klavírní třídy
G.Kochanové) nebo Terezka Chyňavová (z
pěvecké třídy J. Scholzeové), která dnes je
již operní sólistkou v divadle ve Stutgarttu v
Německu. Oba bohužel byli zaneprázdněni, a
tak se omluvili, ale poslali všem přítomným

OHLASY
pár milých slov. Za profesionály vystoupili
členové Severočeské ﬁlharmonie trumpetisté
Karel Kála a Vít Kareš. Dále v tomto bloku
zahráli amatéři, z nichž mnozí hrají v různých
hudebních sdruženích. Housloví absolventi
dokonce udělali soubor spolu s cellistkou a
zahráli velmi pěkný Pachelbelův Kánon. Dále
vystoupila na příčnou ﬂétnu Daniela Uhrová
(Bělovská).
Ve 3. části zahrála a zazpívala skupina
učitelů směs populárních písní k poslechu i
k tanci. Poté následovalo ve 4. části poděkování učitelům, pracovníkům školy a hostům.
Ředitelce J.Deimlingové poblahopřáli učitelé,
starosta města pan J.Kusebauch i bývalý starosta pan J. Záhořík. Dále předali gratulace i
zástupci Církvické kulturní společnosti manželé Hickischovi, se kterými ZUŠ pořádá řadu
vystoupení ke Dnům evropského dědictví.
Ředitelka ZUŠ poděkovala přítomným hostům
a předala jim malé dárky.
V 5. části nastoupila kapela Gradus, která
hrála k tanci až do konce akce.
Druhou akcí byl Absolventský koncert
– 13.4.2011, ve kterém se letos představilo
13 absolventů z I. a II. stupně ZUŠ. Žáci hráli
na klavír, klávesy, zobcovou a příčnou ﬂétnu,
trubku, housle,bicí, zpěv a též byla absolventka
výtvarného oboru. V závěru absolventům předal pan starosta J.Kusebauch Pamětní list spolu
s keramickým dárkem, který dělal vyučující
výtvarného oboru I.Shykula.
Třetí akcí, o které chci psát, jsou soutěže.
Chtěla bych poděkovat žákům a učitelům,
kteří letos soutěžili. Máme řadu ocenění. Právě
skončily Teplické ﬂautohry, kde jsme získali
dvě 3. ceny - T.Maruštíková a E.Tichá, ČU
získali K.Pošvicová, A.Hájek.
V soutěži ZUŠ – ve hře na klavír jsme získali 2x 2. místo, 1x 3. místo a ČU B.Kimlová,
A.Novák, N.Stripačuková, M.Husák. - Ve hře
na housle máme v okrese – 1. místo s postupem
a 2. místo A.Kimlová a V.Fridrichová. V krajském kole získala A.Kimlová 2. místo.
- Ve hře na kytaru – v okresním kole jsme
získali 1. místo S.Davenet, 2. místa získali
M.Polejš, L.Ajmová, M.Beck, 3. místo získal
M.Peters.
Výtvarný obor získal 2. místo v krajském
kole soutěže „Evropa ve škole“ – cenu získala
žákyně A. Kozlíková.
Další akce v ZUŠ: v prostorách školy je
výstava prací žáků výtvarného oboru, kterou
vyučující stále obměňuje, aby se představilo co
nejvíce prací. V době, kdy vyjdou noviny, budeme mít po koncertech na zámku v Trmicích.
Pravidelně touto dobou děláme dva koncerty
- klavírní a smyčcový.
Již tradičně zahájí 14.5.2011 školní trubači
Chabařovickou pouť, takže se těšíme s vámi a
hlavně s dětmi na setkání.
ZUŠ zahájila zápis na školní rok
2011/2012 do oboru hudebního, tanečního a
výtvarného. Lze se dohodnout osobně, telefonicky a nebo vyplnit přihlášku na webových
stránkách.
O dalších akcích ZUŠ se dočtete na
webových stránkách školy, v místní kabe-
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lové televizi nebo v Ústeckých kulturních
přehledech..Těším se s vámi na setkání při
akcích školy.
Jiřina Deimlingová

Místní ODS v novém

N

estává se a činíme tak mimořádně, aby
na stránkách Chabařovických novin
byla hodnocena politická situace místních
stran a sdružení. V tomto případě se ještě
jedná o dozvuky z komunálních voleb, které
byly připomenuty v minulém čísle Chabařovických novin. V této souvislosti se přísluší
zmínit o povolební situaci místní ODS, která
do nastávajícího volebního období vykročila
s obměněným vedením.
Očekávalo se především, jakou úlohu hodlá
ODS sehrát ve stávajícím složení zastupitelů
města. S uspokojením lze konstatovat, že nové
vedení, v čele s Jiřím Hladíkem, hodlá přiložit
ruku k dílu, což již dokazují konkrétními činy.
Je dobrým předpokladem, že politikaření
nebude hrát rozhodující úlohu v různorodém
zastoupení vedení města. Pana J. Hladíka netřeba znovu představovat, neboť byl uveden na
kandidátce ODS při komunálních volbách. Potěšující je zejména zapojení mladých aktivních
lidí bez rozdílu politické příslušnosti a jejich
elán, nasměrovaný ve prospěch našeho města,
což již nyní přináší první výsledky.
V následujícím článku dáváme příležitost
Jiřímu Hladíkovi přednést svoji vizi, kterou
hodlá s obnoveným týmem místní ODS a
ve spolupráci s ostatními zastupiteli města
realizovat. K tomu nezbývá než popřát hodně
zdaru.
Stanislav Sochocký

Nováček v zastupitelstvu
Podporuji zavedení nových forem řízení

A

čkoliv jsem z mnoha pohledů nováček v zastupitelstvu, tak rozhodně
plný energie a nápadů, jak být tomuto městu
přínosem. Vzhledem ke zkušenostem z mého
profesního života jsem panu starostovi navrhl
využívat různé pomocné a podpůrné nástroje
pro řízení našeho města. Je tu velká spousta
témat a oblastí. Osobně je vnímám a také slýchám z různých stran, mnohé z nich si jistě zaslouží naši pozornost. Jednou z těchto oblastí,
ve které spatřuji obrovský dluh z předchozích
funkčních období, je čerpání dotačních titulů.
Aby bylo vůbec možné všechna důležitá
témata postihnout, vznikla pracovní skupina,
která se věnuje problematice školství v našem
městě, a dále pak pracovní skupina, která se
zaměřuje právě na využití výše zmíněných
dotačních titulů.
Jedná se o nový impuls, který začal fungovat bez ohledu na politickou příslušnost.
Činnost pracovních skupin nezasahuje do
práce obou orgánů města (ZM, RM), naopak,
jednotliví členové ve svém volném čase pracují na řešení příslušných témat. Výstupy jejich
práce následně poslouží RM a ZM k dalším
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krokům a rozhodnutím. Jsem rád, že funguje
korektní komunikace s panem starostou Mgr.
J. Kusebauchem, kterému jsem měl možnost
tyto formy práce navrhnout a také nominovat
některé kolegy do těchto zřízených pracovních
skupin.
Nechci tu slibovat nějaké vzdušné zámky
a také ani nemohu. V tomto okamžiku mohu
pouze prozradit, že se snažíme využít dotací
z OPŽP (Operační program životní prostředí)
a ROP (Regionální operační program). Zároveň věřím, že jak občané tak i zastupitelé tuto
snahu a nasazení nás, kteří v těchto skupinách
pracujeme a snažíme se být tak přínosem pro
naši obec, ocení.
Držte palce, ať se zařadíme mezi další
úspěšná města, která již využila dotačních
peněz k vyřešení některých svých palčivých
problémů, či se zasloužila o větší atraktivitu
svého města. My ty ambice máme také.
Jiří Hladík
předseda MS ODS Chabařovice

Procházky městem

Jak vidí procházky městem důchodci
aším domovem jsou Chabařovice.
Pokud jsme chodili do zaměstnání,
nebylo tolik času pozorovat krásy našeho
města. I když se to možná někomu nezdá,
Chabařovice vždy byly a jsou pěkné městečko, které má svoji ideální polohu mezi
dvěma velkými městy. Nechceme dnes psát o
výhodách školy, školky, lidové školy umění,
obchodů a celém zázemí tolik potřebného k
životu, ale o možných procházkách, které v
okolí našeho města máme. Rádi se projdeme
podél aleje hlavní trasou na náměstí, které
nese pečeť věkem poznamenaného města, tak i
zadní silnicí okolo rybníka. Naše kroky vedou
uličkami nově postavených domů nebo ulicemi
horního města, kde nás rekonstruované fasády
domků okouzlí barevnou rozmanitostí. Stačí
ujít jen kousek cesty a ocitneme se v přírodě,
která je v podstatě v celém okolí města. Vydáme se po VYKLICKÉ CESTĚ směřující k
jezeru MILADA. Pohled z hráze je velkolepý.
V dáli jsou vidět komíny TRMICKÉ TEPLÁRNY, na protějším kopečku zahlédneme
ROUDNICKÝ KOSTELÍK. V pozadí vyčnívá
bývalá stará OCELÁRNA, ale i tento komplex
budov neodmyslitelně k našemu městu patři.
Neméně hezká procházka je i k LESOPARKU
FRIDRICH, kde se nám dokonce někdy stává,
že se zastavíme, zavřeme oči a zaposloucháme
se do rozmanitých zvuků okolní přírody. Život
je velmi krátký a plný problémů. Uvedenými
hezkými procházkami po okolí našeho města
je možné si i v důchodu vychutnat krásy života
a být šťastný. Ke štěstí nevede žádná cesta, tu
si musí najít každý sám.
Děkujeme všem, kteří ctí naše město, aktivně podporují jeho rozvoj a kterým leží na
srdci jeho perspektiva.
Manželé Nejedlí
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Nová expozice městského muzea

S

tará radnice je místem, kde bylo v
roce 2004 instalované muzeum města
shrnující období od vzniku Chabařovic do
konce druhé světové války. Nyní, u příležitosti
pouťových oslav, které jsou organizovány k
připomínce obcí zaniklých v důsledku důlní
činnosti, bude zpřístupněna nová expozice,
která se týká konkrétně soužití města s uhlím.
Tato epocha je pro naše město ojedinělá a nelze
před ní strkat hlavu do písku, i když byla pro
řadu obyvatel města a jeho okolí bolestivá.
Jedná se o zdokumentování toho, co tato doba,
trvající 220 let, znamenala a dnešní generaci
již možná nic neříká.
Expozice je faktograﬁcky vyváženě rozdělena na dvě poloviny, přičemž jedna je zaměřena na zdokumentování důlní činnosti a druhá
je věnována zaniklým obcím našeho okolí. Je
zde použito 130 reprodukovaných fotograﬁí,
které vyjadřují toto období. Konkrétní místa
je možné identiﬁkovat na starých, dnes již
historických mapách a rozhodující události
jsou chronologicky uspořádány na tablech, k
nimž není potřeba dalšího doslovu.
Ve vitrínách jsou uloženy zajímavé trojrozměrné předměty. Jsou zde k vidění například
vykopávky keramiky ze zaniklých obcí, či
součásti elektrozařízení bývalého dolu Friedrich, které bylo odkryto při zemních pracích
na zbudování stejnojmenného lesoparku. Při
zemních pracích u „Školních rybníků“ byla
odkryta šmolka, jako odpad, který vyvážela
dnes již neexistující továrna na ultramarín do
prohlubní, po hlubinném dole Saxonia. Jsou
zde uloženy také dobové osobní doklady obyvatel zaniklých obcí, kopie rodného a křestního
listu hlubinného dolu Albert v Tuchomyšli,
který byl za účasti nejvyšších stranických
funkcionářů státu přejmenován na Důl Prokop
Holý, jehož kmotrem se stal tehdejší generální
tajemník KSČ Rudolf Slánský, druhý nejmocnější muž po Klementu
Gottwaldovi, který byl v
padesátých letech minulého
století popraven při vykonstruovaném procesu s tzv.
spikleneckým centrem.
Dále je k vidění několik
cenných knih. Například
provozní kniha těžby a denních postupů Dolu Milada I.
z roku 1897, provozní kniha
Dolu Elizabeth v Trmicích
z roku 1878, vedená důlním
měřičem J. Kindermannem,
absolventem první hornické
školy, založené 6.12.1868 v
Chabařovicích. Tato škola vychovávala důlní
odborníky pro Severočeský a Sokolovský hnědouhelný revír. Za pozornost stojí technická
výtvarná preciznost, k jaké bezpochyby tato
škola studenty vedla. Z Dolu Milada – Petri
se dochovala kniha, vydaná k desátému výročí
jeho založení, která mapuje období let 19571967, dále i kronika Dolu Antonín Zápotocký

v Úžíně. Ve vitrínách jsou také uloženy
předměty, vztahující se k dnes již neexistující
Tlakové plynárně Úžín, například první číslo
časopisu TLAK z 20. května 1961. V tomto
roce došlo ke zprovoznění Tlakové plynárny
Úžín (TPÚ), která byla zásobována z místních
dolů tím nejkvalitnějším palivem.
K vidění jsou také různé dobové odznaky,
medaile, pracovní ocenění, ale i první vydání
Projektu Likvidace Lomu Chabařovice, který předznamenal ukončení dlouhé souvislé
epochy těžby uhlí v našem okolí. Historicky
nejvýznamnější jsou originály propůjček důlních měr k těžbě uhlí okolních hlubinných dolů
z let 1859 až 1912. Ostatní tabla a předměty
ve vitrínách jsou věnována zaniklým obcím a
místům, které jsou připomenuty na fotograﬁích. Jedná se konkrétně o Tuchomyšl, Vyklice,
Lochočice, Otovice, Zalužany, Hrbovice,
Podhoří, Dělouš, Úžín, Nedvězí, Žichlice,
Varvažov, Krajčenku a východní předměstí
Chabařovic.
K vytvoření této nové expozice muzea
předcházela dlouhá příprava, spočívající ve
studiu a výběru vhodných materiálů, které
byly získány především z Muzea a Archivu
města Ústí nad Labem, Mostu, Spolku pro
chemickou a hutní výrobu a soukromých
sbírek. Muzeum bude přístupné veřejnosti a
mělo by se stát i součástí výuky zdejších škol,
neboť o této ojedinělé historii, kterou naše
město a jeho okolí prošlo, se nelze dovědět z
běžných školních učebnic. Podle dochovalých
dokumentů se konkrétně v Chabařovicích
zužitkovávalo hnědé uhlí od roku 1774. Doba
souvislého dolování tak trvala celých 223 let.
Logickým vyústěním je fakt, že tato epocha,
která neoddělitelně k Chabařovicím patří, má
být nějakým způsobem ve městě zvýrazněna.
To se stalo umístěním důlního vozíku – huntu,
na kruhový objezd Husova náměstí. Podporu

tomu vyjádřili občané našeho města, když
bylo této symboliky zneužito při komunálních
volbách v říjnu loňského roku.
Návštěvu Muzea města Chabařovice je
možné předjednat s p. Plíškem na telefonním
čísle 739 629 535 nebo osobně na Staré radnici.
Stanislav Sochocký
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Zpráva z Roudníků

ROUDNÍKY

T

ak, jako se pomalu probouzí příroda,
tak i Občanské sdružení obce Roudníky se po „pozdnězimním“ (poslední akce
Vánoce a Silvestr) a „brzkojarním“ spánku
probírá z letargie a začíná nesmělými krůčky
rozvíjet společenskou činnost. Ta sportovní
teprve přijde, až se nasbírají patřičné síly.
Zatím se zdárně podařilo vyřešit „každoroční mužský problém,“ a to MDŽ. Ten
„problém“ není v tom, že by se nám, mužům,
tento významný den nějak zajídal, to ne!!, ale
spočívá spíše v tom, jak dát ženám důstojně
najevo, že si jich i jejich práce vážíme a že
jsme s nimi rádi, i když to někdy není lehké.
Ale to samé ony říkají o nás. Ale zpět k akci.
Konala se pochopitelně v našem tradičním
zázemí v KD Roudníky, o hudební doprovod
se postaral náš „starý“ známý Karel Oplt, vynikající organista (elektronický, ne měchový,
ale i tyto varhany by snad zvládl), a o občerstvení se postaral náš hostinský Vláďa Krška.
Kromě toho se pochlubily i samy ženy svým
kuchařským uměním.
No pak už přišel zase ČDM (český den
mužů), no samozřejmě, chlapi už vědí, náš
milovaný JOSEF. V Roudníkách je jich jen
pár, ale to vůbec nevadilo. Sešlost byla hojná,
tradiční taneční zábava se ale tentokrát nekonala, ale protože se vlastně již blížilo kalendářní
jaro, tak se konala pochopitelně oblíbenější
grilovačka. Hudba byla tentokrát vlastní a
moc hezké na tom bylo to, že si ji odehrál sám
jeden z oslavenců Pepa Ausprung, kterému
samozřejmě a rádi vypomohli kamarádi jak
z obce, tak i z dalekých cizím zemí, vlastně
cizích okresů, vlastně cizích obcí, vlastně to je
jedno, hlavně že přijeli kamarádi, no ne?
No a do budoucna – samozřejmě nastanou i
sportovní akce, o kterých budete informováni
plakáty, opět bychom rádi kromě nohejbalu a
kopané, což by již měla být tradice, uspořádali
u turnaj v kuličkách, ano slyšíte, vlastně čtete,
dobře, klasické kuličky, jak jinak, no pak také
pétank. Úmyslně píšu jak čtu, protože opravdu
nevím, jak se tato „koulená“ správně nazývá,
ale to je jedno, každý ví, oč jde.
Tak to by bylo prozatím vše a až se něco
světoborného nebo zaznamenání hodného
uděje, tak se ozvu.

Noticka z knihovny

N

aše městská knihovna se zapojila do
celostátní akce „čtenář roku“. Mohlo by se říci, že takto malá knihovna nemá
šanci proti gigantům ve městech jako je Ústí
n/L nebo třeba Praha, ale tady ani tak nejde o
množství celkem vypůjčených knih, jako spíš
o věrnost čtenářů, tedy o to, jak často během
roku do knihovny dochází a kolik knížek si
vypůjčí každý, jak se říká, na své jméno.
Pravidla jsou jednoduchá, na začátku
roku nového se z počítače vyjede přehled,
který čtenář byl nejpilnější, ten se pak osloví
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Praktická škola

V

a pokud dá souhlas, knihovník jej vloží do
soutěžní databáze a pak se již jen čeká. Hlavní cena je nejen výlet do Prahy na celostátní
vyhodnocení, ale i poukázka na odběr knih v
ceně 2 000 Kč.
V naší knihovně se této akce zúčastnila paní
Oldřiška Staňková z Chabařovic. Její výkon
z pochopitelných důvodů prozatím nestačil
na borce z řad studentů, kteří berou knihovny
nájezdem již z důvodů ryze prozaických, tedy
vyhledávání studijních materiálů, ale v kategorii těch „běžných“ klientů, kteří za knihou
přijdou proto, že ji mají rádi a že jejich čtení
jim dá více, než sledování mnohdy bezduchých
pořadů a seriálů, tam již se může směle ke
konkurenci postavit.
Letošní vyhodnocení a ocenění paní Staňkové proběhlo v „rodinném“ prostředí naší
knihovny, ale zase o to více, a tím jsem si jist,
to bylo milejší a upřímnější. Paní Staňková
z rukou pracovníků Severočeské vědecké
knihovny v Ústí n/L převzala květiny, diplom
a drobnou sladkost. Na závěr bylo vyjádřeno
přesvědčení, že příští rok bude jistě dosaženo
mety vyšší.
S pozdravem Čtení zdar a knihám zvlášť
Jaroslav Scholz

PROGRAM
CHABAŘOVICKÉ POUTĚ
Fotbalové utkání
Tuchomyšl – Vyklice
v sobotu 14.5. od 14:00
hodin
Plochá dráha - závody
dětí Markéta cup
v sobotu 14.5.
Ohňostroj ve večerních
hodinách
v sobotu 14.5.
Otevřené Muzeum
Chabařovice
rozšířené o expozici
zbouraných obcí
Vstupné na pouť – zdarma
Zesílená doprava MHD z
Ústí nad Labem a zpět

ážení a milí čtenáři, které zajímá dění
na naší škole. V minulém čísle novin
jsem skončil své povídání vánoční besídkou.
Dlužno ještě podotknout, že skupina našich
žáků pod vedením paní učitelek Bc. Ivy Bělové
a Mgr. Květy Leistnerové předvedla své pásmo
obyvatelům DS Sv.Ludmily.
21. ledna jsme pro nejstarší žáky uspořádali
přednášku a následovně besedu s paní kurátorkou na téma právní vědomí.
Jednou z největších akcí byl 3.2. projektový
den „ Jeden svět na školách“. Žáci devátého,
osmého sedmého ročníku měli téma Nahá Afrika a ostatní žáci Vietnam blízký i vzdálený.
Děti malovaly obrázky, připravily jednoduché
jídlo a poslouchaly etnickou hudbu.
Pro posouzení manuální zručnosti žáků
osmých tříd pořádají praktické školy soutěž
O zlaté kladívko. V letošním roce tuto soutěž
organizovala škola v Neštěmicích. Žáci měli
za úkol vyrobit držáček na lojovou kouli. Ve
školním kole, které proběhlo 9. a 11. února
vyhrál Dominik Mihalík. Dominik se ukázal
jako nejšikovnější i v okresním kole 10.3. v
Neštěmicích.

Nejvýznamnější akcí tohoto období na poli
sportu je tradičně soutěž o nejzdatnějšího žáka,
kterou pořádá pro žáky městská policie. Okresní kolo proběhlo na Střekově 22.3. Tentokrát
nás reprezentovali zejména mladší žáci. Proto
jsme letos vyšli medailově naprázdno. Ale
výkony Alexe Šugára, July Kozáka a Margity
Olešnanikové jsou příslibem do budoucna.
Velkým zážitkem pro 12 žáků byl výlet do
Prahy na letiště. Dostali se do míst, kam se
běžný cestující nedostane a besedoval s nimi
velitel požárního útvaru na letišti.
Uzávěrka tohoto čísla ChN připadá na Škaredou středu. Tento den vyšly všechny děti do
přírody v rámci Dne Země. Jejich úkolem bylo
sbírat odpadky, ošetřit zlomeninu nebo jiný
úraz, orientace na turistické mapě a v terénu. A
zejména poznávat vzdálenější okolí školy.
S tím, jak jsou naši žáci zruční jste se mohli
seznámit všichni, kteří chodíte kolem prodejny květin, kde v jedné z výloh paní učitelky
Bělová a Leistnerová naaranžovaly výrobky s
jarní a velikonoční tematikou.
Jiří Capljuk

Telefonní číslo
na městskou policii

725 062 547
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Školka plná zábavy
Pohádkové bytosti v MŠ

P

ohádky má rád každý, proto jsme se v
naší školce rozhodli uspořádat soutěž
s názvem: „ Moje nejoblíbenější pohádková
postava“. Téma bylo zadáno již v říjnu. Bylo
tak dost času na přípravy a výrobu. Čas utekl
jako voda a školka se v lednu začala plnit
originálními a vtipnými postavičkami z růz-

ných materiálů. Bořkem stavitelem, Patem a
Matem, mašinkou Tomáškem, včelkou Májou,
Makovou panenkou, krtečkem, Křemílkem
a Vochomůrkou, Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým, taťkou Šmoulou, vílou Amálkou,
Ferdou Mravencem, a tak bych mohla pokračovat….
Na výrobě se podílely děti společně s rodiči
i prarodiči. Tak pohádkově vyzdobené chodby
jsme dlouho neměli. Na výrobcích je vidět
snaha, se kterou se všichni do soutěže zapojili.
Protože jsme chtěli, aby vše dobré zvítězilo
stejně jako v pohádce, vyhrál každý.
Lucka Krupičková

Bobujeme, ježdíkujeme a dovádíme ve sněhu

U

ž druhým rokem jsme naplánovali
výlet na nedalekou Komáří Vížku.
Autobus nás vyvezl na parkoviště, odkud děti
pokračovaly pěšky na příjemnou a pro děti
bezpečnou louku, která se nachází přímo u
výstupu z lanovky. Vysvětlíme pravidla, kudy
se jezdí, kudy šlape nahoru a vyrážíme. Vždy
nás počasíčko odměnilo sluníčkem, i když tady
dole bylo zataženo. Pobyt na čerstvém vzduchu v zasněžené krajině je prima zážitek.
Děti se tak otužují, získávají první zkušenosti se sněhem a náročnějším terénem.
Některé maminky pochybují o tom, zda to
jejich dítě zvládne, zda nenastydne a kdo jim
tam bude pomáhat. Pokud jsou děti vhodně
oblečené, zima jim není. Stále jsou v pohybu
a každá taková situace je otužuje a posunuje
o krok dál. Děti, které jsou zvyklé odmalička
jezdit s rodiči na hory jsou ve velké výhodě.
Jsou obratnější, vytrvalejší, lépe zvládají změ-

ŠKOLKA
ny prostředí. Pohyb je nejdůležitější součástí
vývoje dítěte v předškolním věku, a tak jim ho
dopřejme co nejvíce.

Čtenářská gramotnost v předškolním věku

J

edna z kontrolních kriterií, které tento
rok sleduje Česká školní inspekce, je
mimo jiné i rozvoj čtenářské gramotnosti.
Řeknete si, copak asi může dítě zvládnout v
předškolním věku, když ještě neumí číst.
Možná si vzpomínáte na své oblíbené
knížky z dětství. Možná, že tuto vzpomínku
máte z doby, kdy vám z nich předčítali vaši
rodiče nebo prarodiče.
Já ze své zkušenosti mohu potvrdit, že
pohádky puštěné z CD přehrávače nebo DVD
děti baví jen chvilku. Ano, je to pohodlnější,
zapnout knoﬂík…Ale čtená pohádka nebo
pohádka vyprávěná, třeba i vymyšlená, je pro
děti jednoznačně poutavější. Můžeme se během čtení zastavit a ptát se dětí o čem čteme,
co asi bude následovat, proč si myslíte, že to
tak bude..a těch otázek se nabízí více. Nebo
děti samy navrhují řešení. A co je ještě baví, je
vyprávění na pokračování. Sedí na lehátkách,
navrhnou pohádku, kterou chtějí vyprávět a
každý řekne kousek. Tímto způsobem se rozvíjí řečové dovednosti, paměť, fantazie, učí se
naslouchat, rozlišovat dobro od zla, používat
mimiku. Napadá mě, proč se jim to vlastně
tak líbí? Asi už vím, je to o přímém lidském
kontaktu, nejen o zapnutém knoﬂíku.
Čtení je jedna z nejlepších výchovných
metod. Při předčítání rozvíjíme schopnost
dětí samostatně uvažovat, rozvíjíme jejich
morální hodnoty, učíme je obstát v životě
rozumem, nikoli silou, ukazujeme, co je to
úcta a moudrost.

Česká školní inspekce

V

březnu naší mateřskou školu 3 dny
navštěvovala Česká školní inspekce.
Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování
a hodnocení naplnění školního vzdělávacího
programu a jeho souladu s právními předpisy
a rámcovým vzdělávacím programem – naplňování cílů předškolního vzdělávání za období
tří let. Inspekce sleduje komplexně vše, včetně
dokumentace pedagogické i ekonomické.
Inspekční zpráva je veřejný dokument,
zveřejněný na webových stránkách csicr.cz.,
kde si ji může každý přečíst. V tuto dobu tam
ještě není.

Zápis do MŠ

V

e dnech 10. – 11. 5. 2011proběhne
zápis do Mateřské školy Chabařovice.
Tento rok již nebudeme vyžadovat od rodičů
potvrzení o zaměstnání, ani zjišťovat skutečnost, zda jsou na mateřské dovolené. Podle
ochránce lidských práv je to diskriminační.
Účastníkem řízení je dítě, nikoli zákonný zástupce, a tak nelze zaměstnanost nadřazovat.
V případě, že počet žádostí o přijetí překročí
stanovenou kapacitu, jediným kritériem bude
věk dítěte. Děti v posledním roce před zahá-
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jením povinné školní docházky a děti s odkladem jsou ze zákona upřednostněny v přijetí.
Kapacita mateřské školy je 75 dětí. Záleží tedy
na počtu uvolněných míst. Kolik dětí odejde
do 1. třídy základní školy a do třídy přípravné,
tolik dětí můžeme přijmout.
Kritéria přijetí najdete na webových stránkách mateřské školy.
Z pohledu dítěte v případě zajištění
dostatečného množství volných míst v mateřských školách pro všechny tyto děti, je to
jistě správné. Z pohledu matky, která přijde
po třech letech o práci, jelikož je „přeskočí“
starší dítě matky nezaměstnané nebo matky
na rodičovské dovolené, je alespoň z mého
pohledu, kdy je nedostatek míst, mnohem více
diskriminační…co myslíte?
Alena Vaněčková

Geocaching
P

ár nadšenců a rozmach geocachingu v
Chabařovicích.
Ještě před rokem pro mě byla tato, dá se
říci, turistická hra neznámá. Stačilo ale málo
a zcela mě nadchla. O co tu tedy běží. Geocaching je prakticky celosvětová, vyjma Afriky,
zábava pro všechny, kteří se chtějí dostat na
místa, o kterých nevěděli, ale i na místa, která
dobře znají a jen nevědí, že támhle pod tím
pařezem se skrývá onen ‘‘poklad‘‘. Ano, hledáte poklady. Nadšenci, kteří patří do hry, jsou
tedy zaregistrováni na www.geocaching.com
(nebojte se, stránky jsou i v češtině). Vlastní
turistickou GPSku s podrobnými a hlavně
aktuálními turistickými mapami, do které si ze
zmíněných www stránek stáhnou souřadnice
té ‘‘kešky‘‘, kterou ten den chtějí odlovit, vybaví se tužkou, pro jistotu i nějakým sáčkem,
rukavicemi, baterkou apod. (nikdy nevíte,
kde bude ‘‘keška‘‘ ukryta) a vyráží! GPSka
vás dovede přímo na místo a vy už pak jen
hledáte a hledáte. Pokročilejší hledači dokonce
‘‘kešky‘‘ zakládají. A proto se k dnešnímu dni
nachází v Chabařovicích 6 takových ‘‘kešek‘‘
(většinou u vodních ploch), krabiček s poklady,
které se ukrývají v pařezu, v dutině stromu,
pod kamenem, zkrátka kdekoli na klidných
místech, kde není takový pohyb lidí.
A teď už víte, co to bylo pravděpodobně za
podivína-lovce, který se nenápadně potloukal
támhle u toho ztrouchnivělého stromu. A
nezapomeňte, že lovcem ‘‘kešek‘‘ může být
každý!
Veronika Čermáková

Eva: „Miluješ mě?” Adam:
„A mám na výběr?”
Mladík v parku objímá svoji
dívku a něžně jí šeptá do ouška:
„Drahoušku, řekni mi alespoň
dvě slova, která nás navždy
spojí!” „Jsem těhotná!”
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INFORMACE

Informace z městského úřadu

ZLATÁ SVATBA
Manželé Jiří a Zdeňka Čmejlovi
oslavili dne 04.02.2011 svou zlatou svatbu.
Za dobu padesáti let, které společně v Chabařovicích prožívají, patřili vždy k váženým
občanům našeho města. Manželé Čmejlovi,
přejeme vám, abyste ve zdraví byli spolu ještě
dlouhá léta šťastni a upřímně děkujeme za
příkladně prožitý život.

OBČANSKÉ PRŮKAZY
Upozorňujeme občany, aby si překontrolovali platnost svých občanských průkazů.
U občanských průkazů vydaných v roce 2001
končí platnost v průběhu roku 2011. Žádost o
nový občanský průkaz nutno podat nejpozději
jeden měsíc před uvedeným datem pozbytí
platnosti na MěÚ Chabařovice nebo na Magistrátě města Ústí nad Labem.
HŘBITOV
Poplatek za pronájem hrobového místa a
kolumbárií lze platit v průběhu celého roku.
Žádáme občany, aby si zkontrolovali platnost
doby pronájmu.
ÚHRADA POPLATKŮ
Upozorňujeme občany, že poplatky za
DOMOVNÍ ODPAD, PSA, PRONÁJEM
POZEMKOVÝCH PARCEL (ZAHRAD)
byly splatné do konce měsíce března 2011.
Pokud jste uvedené poplatky dosud neuhradili,
učiňte tak v nejbližším možném termínu.
Při elektronické platbě za domovní odpad
je nutno uvést jako variabilní symbol rodné
číslo plátce, který byl vybrán jako zástupce
poplatníků za jednotlivé objekty. Do poznámky uveďte jméno poplatníka.
Při platbě za psa se do variabilního symbolu
uvádí položka 1341 a do poznámky jméno
poplatníka.
Při platbě za pronájem pozemkových parcel
se do variabilního symbolu uvádí položka
2131 a do poznámky jméno poplatníka.
Bankovní účet: 0882509369/0800
ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
Řidičské průkazy vydané od 01. 01. 2001
do 30. 04. 2004 jsou držitelé povinni dle zákona č. 361/2000 Sb., vyměnit nejpozději do 31.
12. 2013! Uplynutím stanovené doby pro jejich
výměnu řidičské průkazy pozbývají platnosti.
Výměnu provádí Magistrát města Ústí nad
Labem. Občan předloží občanský průkaz nebo
cestovní doklad, fotograﬁi, dosavadní řidičský
průkaz a na základě těchto dokladů obdrží
žádost o vydání nového ŘP. Povinná výměna
ŘP je bezplatná. Pokud občan žádá o vydání
ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů, je
účtován správní poplatek ve výši 500 Kč.
Lada Šištíková

Městský úřad Chabařovice
Husovo náměstí 183
403 17 Chabařovice
PŘEHLED ZAMĚSTANACŮ
STAROSTA MĚSTA
Mgr. Josef Kusebauch

telefon: 475 227 484, 725 061 117
mail: starosta@chabarovice.cz
TAJEMNÍK
Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
telefon: 475 225 412

mail: vlcek@chabarovice.cz

MATRIKA, EVIDENCE OBYVATEL,
SPRÁVA HŘBITOVŮ
Lada Šištíková, DiS.
telefon: 475 225 005

mail: sistikova@chabarovice.cz
STAVEBNÍ ÚŘAD
Ing. Markéta Kombercová,
Libuše Franzová, Martin Velek
telefon: 475 225 460

mail: kombercova@chabarovice.cz
franzova@chabarovice.cz
velek@chabarovice.cz
INVESTICE, ÚDRŽBA, NEBYTOVÉ
PROSTORY
Luboš Mráz
telefon: 475 225 695

mail: mraz@chabarovice.cz
POKLADNA, KULTURA
Radka Kučerová
telefon: 475 209 903

mail: kucerova@chabarovice.cz
PODATELNA, SEKRETARIÁT,
SOCIÁLNÍ ÚSEK
Jitka Fiamoli, Lenka Maláková
telefon: 475 225 396

mail: ﬁamoli@chabarovice.cz
malakova@chabarovice.cz

EKONOMICKÝ ODBOR,
POPLATKY, DANĚ, ÚČTÁRNA
Eva Kopřivová, Jana Kyselá
telefon: 475 225 492

mail: koprivova@chabarovice.cz
kysela@chabarovice.cz
KNIHOVNA
Jaroslav Scholz

telefon: 475 225 008

mail: mek_chaba@volny.cz

MĚSTSKÁ POLICIE
Štefan Kupec – velitel
Jan Běle, Jiří Kaliba, Jan Novotný,
Pavel Tryzubský
telefon: 725 062 547
(475 225 301)

mail:
mestska.policie@chabarovice.cz

Chabařovické NOVINY

Životní jubilea

Um stárnout je miﬆrovský kousek
moudrosti a jedna z nejtěžších kapitol
života, což vědí všichni, kteří oslavili
životní jubilea v míci lednu až dubnu
2011

Moldovánová Emilie
Bartoš Václav
Linková Hedvika
Gubasko Josef
Rohlenová Margita
Špengelová Božena
Mik Antonín
Nováková Marie
Materna František
Sigmund Vladimír
Hrdlička Stanislav
Jullmannová Jana
Hainová Ludmila
Eislerová Hana
Nováková Josefa
Šušotová Vincencia
Hampejsová Markéta
Šarounová Emilie
Vančurová Gertrud
Holek Dobromil
Kašpárková Analisa
Hradká Emma
Blaško Vincenc
Drobná Marie
Dvořáková Věra
Šteﬂová Jiřina
Mastíková Miluše
Černá Libuše
Trunková Anna
Černá Věroslava
Řezáčová Erna
Chrudimská Božena
Kidermannová Danuše
Kaňková Miloslava
Otcovský Karel

Všem přejeme šťastný život, znamená to
neztrác humor, každodenní maličkosti
dělat s láskou a tit se i z malých
nahodilých radostí.

Chabařovické NOVINY

SPORT
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Vynikající 4. místo volejbalistů ve 2. lize

není v možnostech chabařovického volejbalu
s tímto problémem něco udělat, i když právě
chabařovičtí hráči V.Kindermann a Vl.Moník
ml., původně začínající svoji dráhu v Chabařovicích, jsou v základním kádru současného
druholigového družstva.
Dobrá parta se projevila nejen na volejbalových kurtech, ale také při závěrečné „poslední
smeči“ – společnou účastí na Plesu sportovců
v chabařovickém Kulturním domě Zátiší (viz
foto). Přáním všech chabařovických sportovců
je tento kolektiv udržet a udržet i celostátní
soutěž.
Vlastimil Pabián

Kluk z Chabařovic
chce hrát v reprezentaci

Významného úspěchu docílilo volejbalové
družstvo mužů TJ Slovan Chabařovice pod
vedením trenéra Karla Kindermanna a kustoda
Jaroslava Mošničky.

Nováček 2.ligy mužů skončil ve své první
sezóně na velmi dobrém čtvrtém místě !!!
Nebyla to však jednoduchá cesta v této třetí
soutěži Českého volejbalového svazu. V průběhu soutěže nebylo dlouho rozhodnuto ani
ve vedení soutěže, ale hlavně ani v sestupové
oblasti tabulky 2.ligy. Chabařovické družstvo
se pohybovalo v závěru i na medailové pozici.
Vyrovnanost se projevila také v tom, že ještě
několik kol před závěrem nebyla ani jistota
záchrany v soutěži!
Významným krokem ke konečnému čtvrtému místu bylo domácí dvojutkání s leaderem
soutěže VK Rakovník. Ve velmi bouřlivé
atmosféře Sportovní haly v Chabařovicích se
podařilo našemu družstvu vyhrát 3:2 a 3:1,
když první utkání bylo v každé koncovce
setů velmi dramatické. Trenér K.Kindermann:
„Díky našemu vítězství v obou utkáních jsme
si deﬁnitivně zachovali soutěž i pro příští
ročník a ve druhém utkání jsme si v poklidu
zahráli a dokonce soupeře převýšili fyzicky
i psychicky“. Ale byly i slabší chvilky, třeba
v domácím prvním utkání s VK Mladá Boleslav (0:3) – tiskový mluvčí družstva František
Nedbal : „Podali jsme nejhorší výkon sezóny,

dělali si s námi co chtěli. Je třeba rychle zapomenout“. Slova se naplnila hned v druhém
utkání výhrou 3:2.
Trenérovi se podařilo sestavit skutečně
výborný sportovní tým. Základem je mládí, ale zkušenost je zde také významně
zastoupena, což se projevilo
někdy v závěrech utkání,
v dramatických pětisetových
bitvách. Podařilo se také
v průběhu soutěže doplnit
tým při nemoci či zranění
některých klíčových hráčů.
Základním kádrem družstva jsou hráči F.Nedbal,
J.Stránský, J.Avenarius,
P.Dušek, J.Fusek, T.Chludil,
T.Jedlička, J.Kauer, V.Kindermann, V.Moník, J.Kořínek, M.Kubíček, J.Kučera,
J.Pilous, V.Röhl aj. Trenérem je Karel Kindermann,
kustodem a zapisovatelem
Jaroslav Mošnička.
Podle vyjádření K.Kindermanna je budoucnost
tohoto týmu především záležitostí další spolupráce
s extraligovým družstvem
SKV Ústí nad Labem. Ekonomické problémy ústeckého sportu, včetně volejbalu,
se projevuje každoročně
v možnosti ukončení účasti v nejvyšší soutěži.
To by se jistě projevilo i na výchově mládeže a perspektivě volejbalu v celém našem
regionu. Vedení oddílu si plně uvědomuje
nedostatek právě v péči o mládež, ale zatím

Vybíráme ze seriálu Deníku Bohemia
na téma „Sportovní talent“. Článek z pátku
18.2.2011 – do soutěže o sportovní talent Ústeckého deníku byla zařazena i naděje chabařovického nohejbalu, Martin Sehrig (13 let).
Z článku vyjímáme : „Sympatický kluk na
hřišti působí jistě, míč zatočí přesně podle potřeby a dá mu takovou faleš, že nemáte šanci.
V osmnácti letech by rád nakoukl do juniorské
reprezentace, tak mu držme palce“.
V rozhovoru s redaktorem M.Vlachem
M.Sehrig řekl : „Nejsem žádná sportovní celebrita, na rady je tu trenér. Hlavní ale je technika
zpracování míče a pohyb. Výška je výhodou na
bloku a v útoku. Odhad přijde se zkušeností,
další je už věc tréninku. Jako každý sport je
to dřina, ale baví mě to. Když vidím hrát třeba
reprezentanta Jana Vankeho z Karlových Varů,
hned mám o čem přemýšlet.“

Pokud chcete v anketě Ústeckého deníku
Sportovní talent podpořit našeho mladého
adepta, dejte mu svůj hlas, pošlete svoji podporu Martinovi na e-mail ustecky@denik.cz.
Vlastimil Pabián
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