MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ

CHABAŘOVICKÉ
54. číslo
NOVINY
15. KVĚTNA 2014

CHABAŘOVICKÝ OBČASNÍK EV. Č.: MK ČR E 10154

ZDARMA

Sdružení rodičů a přátel školy vás zve na tradiční
strašidelnou stezku na Friedrichu 20. června odpoledne
O pocitech

S

Josef Kusebauch

táe žijeme s nějakými pocity. Někdy
jsou příjemné, vzrušující až euforické.
Jindy nepříjemné, hrozné, děsivé. Je jich
celá škála, rozsáhlá s různými nuancemi a
pozvolnými, nebo skokovými přechody. Jde
o základní vlastnost lidského bytí.
Jiné pocity mají děti, jiné zase muži a
ženy. Proto ta občasná nevraživost, nepochopení. Záleží také na „nátuře“, jak své
okolí vnímáme.
Přes záplavu denních pocitů ve mně
jeden druh zanechává stopy. Nepříjemné.
Pocit bezmoci. Když vidím neustále nové
skládky, zničenou informační ceduli na
Friedrichu, poničený altán, zničené lavičky,
uřezané kabely, čtyřkolkáři jezdící všude, po
několikáté zničené stromky, které si vysazují
prvňáčci v rámci projektu Strom života.
Při jarní brigádě U Křížku postavili chlapi vrbové iglú. Jde o nápad, který je možné
vidět na řadě míst. Vrba obroste a vznikne
tak živá stavba, která se udržuje střihem.
Plánovali se i brány, tunely. Marně. Nedělali
jsme si iluze, že tady něco dlouho vydrží. Ale
přece to musí někdo zkusit. Dokonce jsme
uzavírali pomyslné sázky, jak dlouho vydrží: čtrnáct dní, déle, ne, to nikdo nezboří.
Vrbová stavba byla provedena v sobotu. V
pondělí už nebyla...
Člověka pak přepadne pocit bezmoci.
Neví, co má dělat. Nechápe, jak někdo může
zničit práci jiných, a ještě pro děti. Nebo
snad dokonce děti? Chce všechno vzdát.
Nemá to cenu.
A právě to se nesmí. Vrbovou stavbu
postavíme znovu, budeme ji muset hlídat.
Zasadíme další stromy, budeme je chodit
hlídat. Postavíme nové informační cedule,
opravíme lavičky. Musíme chodit po městě
a stále hlídat. Dílo budižkničemů nás nesmí
nikdy odradit.
Prosíme vás všechny, všímejte si svého
okolí. A když bude potřeba, zavolejte městskou policii. 725 062 547 - uložte si!

Víkend na Miladě
O

jezeře Milada už bylo v Chabařovických novinách popsáno nemálo
papíru. Čas dokončení se blíží a my přemýšlíme, co s ním.
Dobrovolný svazek obcí jezera Milada
(dále DSO), který je složen z měst a obcí,
která svým katastrem zasahují k jezeru (Ústí
nad Labem, Chabařovice, Trmice, Řehlovice),
se pravidelně schází a řeší využití jezera po
jeho dokončení. Výsledkem spolupráce je
například naučná stezka k jezeru nebo řada
navrhovaných úprav příbřeží, komunikací a
další výsadba zeleně.
DSO a Palivový kombinát (dále PKU)
pracují na předání jezera k užívání. Rozhodně
se nejedná o jednoduchou záležitost. Pozemky
po rekultivaci by správně měly připadnout
„Lesům“ a travnaté plochy pozemkovému
fondu. Několikrát byla předjednána změna
zákona, aby plochy mohly převzít obce, jenže
pak se vždy změní vláda nebo poslanci a celé
kolečko běží nanovo.
I když se vše podaří, vyvstávají další otázky: Neujedou opět svahy? Podle slov ředitele
PKU by měly být svahy po řadě opatření stabilní. Ale... A co rekreační plochy? Zatím jsou
vhodné a námi požadované plochy zatížené
chráněným ložiskovým územím. Co to zna-

mená? Nedá se na nich nic postavit. Ani plot.
Natož snad rekreační chatu. Čekají nás tedy
náklady na údržbu jezera bez možnosti něco
prodat nebo pronajmout. ....zatím.
Dalším problémem je bezpečnost jezera.
Do areálu najíždějí motorkáři, byli přistiženi
pytláci na vodě i na zvěř. K tomu se začala
ztrácet železná zábradlí, dřevěné součásti, patníky končily ve vodě. Určité skupiny obyvatel
si zde praly prádlo. To je také hlavní důvod,
proč zatím není přístup k jezeru možný. Navíc
se stále jedná o dobývací prostor.
Abychom tuto nepříjemnost zmírnili, zorganizovali jsme akci Víkend na Miladě. Během
posledního květnového víkendu budete moci
navštívit tradiční sobotní cyklozávody kolem
jezera Milada. Nový bude nedělní běžecký
závod. Ale co je nejdůležitější, jezero bude
volně přístupné veřejnosti. Přijďte pěšky
nebo na kole. Čeká vás areál jezera Milada,
řada doprovodných programů hlavně pro děti
a samozřejmě občerstvení. Přístupová místa:
Ocelárna, Roudníky, Vyklická alej, Hrbovice,
Trmice.
Na Víkend na Miladě vás zve Dobrovolný
svazek obcí jezera Milada a Palivový kombinát
Ústí nad Labem. Termín: 31.5. - 1.6.2014 vždy
od 9 do 18 hodin.
Josef Kusebauch
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INFORMACE

Budou jezdit do Chabařovic autobusy?

T

o si říká řada občanů po senzačním
článku v Ústeckém deníku, skazkách
řidičů autobusů nebo když zaslechne zaručeně
pravdivé zprávy z ulice. Cituji některé: budou
jezdit státní autobusy, malé autobusy, ty z
Krupky nebudou stavět v Chaba, budou jezdit
jen z jedné zastávky, do Chabařovic nebudou
jezdit žádné autobusy....

Tak jak to tedy je

Do Chabařovic budou stále jezdit autobusy.
Bude jich o několik za den víc, budou velké,
nové. Budou stavět na všech zastávkách.
Ovšem změní se dopravce.

Proč ta změna

Liku 12 a 1 dosud objednává a platí u
Dopravního podniku Ústí nad Labem (dále
DP) Ústecký kraj. Evropská legislativa však
nařizuje kraji vypsat na dopravce výběrové
řízení. V tomto výběrovém řízení zvítězila
ﬁrma BusLine, DP se do soutěže nepřihlásil.
Nechci se dopouštět nepřesností, abych uváděl
přesná čísla, ale vysoutěžená cena je podstatně
nižší, než jakou platí kraj dosud.

Dostaneme se dále

Směrem do Chabařovic budou jezdit tři
linky: na Roudníky, na Krupku a na Chlumec.
Můžeme se přímo dostat až do Olympie, na
Terasu nebo na Střekov, do Velkého Března
a Děčína. Navíc je záměrem kraje, aby v Ústeckém kraji fungovala integrovaná doprava.
To znamená, že si v jakémkoliv dopravním
prostředku můžeme koupit lístek kamkoliv v
kraji a potom už jen používat autobusy nebo
vlaky s jedinou jízdenkou.

Kolik budeme platit

Ceny by měly být podobné, odhaduje se 20
Kč (nyní 18 Kč). Při použití čipové karty se
přepokládá 10% sleva. Cesty mezi Chabařovicemi, Chlumcem, Přestanovem, Roudníky by
měly být levnější. Měsíční jízdenky by měly
mít cenu podobnou jako nyní.

Že by to bylo tak ideální

Největší úskalí spočívá v uznávání jízdenek
dopravním podnikem tak, aby se dalo přestupovat na MHD v Ústí. O tom zatím jedná
Ústecký kraj s městem Ústí nad Labem. Až budeme znát konečný výsledek jednání, budeme
vás informovat. Za možnost přestupovat nabízí
kraj dopravnímu podniku kompenzace.

Co se zhorší

Není vše úplně ideální, jiní dopravci neposkytují slevy pro důchodce. Slevy poskytuje
dopravní podnik a rozhoduje o nich magistrát,
který dotuje svůj dopravní podnik desítkami
miliónů korun.
O slevách můžeme rozhodovat v zastupitelstvu a domluvit si je přímo s dopravcem.
Ovšem z našeho rozpočtu.

Objednáme si dopravu sami

I takové nápady se objevují. Za prvé nemůžeme si dovolit platí miliony.A asi by nám to
někdo spočítal jako nehospodárné vynakládání
peněz za něco, co může platit kraj. Navíc
bychom se daleko nedostali, protože bychom
měli povinnost vypsat výběrové řízení a jsme
tam, kde jsme byli. To už je lepší přemýšlet o
nějaké formě slevy, vyjde levněji.

Ve spojení s krajem

Jsme stále ve spojení s krajským úřadem,
který nás informuje o dění kolem změny dopravy. Jako příklad uvádím odpovědi na otázky
podané na odbor dopravy Ústeckého kraje:
Vážený pane Jeřábku,
měl bych k vám několik dotazů, abych měl
informace pro občany:
1. Bude jezdit do Chlumce MHD č. 11? A
pokud ano, tak proč bude zachována.
2. Proč bude zachována doprava MHD
do Trmic.
S pozdravem
Mgr. Josef Kusebauch, starosta Chabařovic
Vážený pane starosto,
pro informovanost cestujících již máme
na našem webu článek se souborem otázek a
odpovědí, které se tohoto tématu týkají .
Obě situace vašeho dotazu mají stejný
důvod.
Obsluha Chlumce, Trmic a Ryjic by mohla
být i v budoucnu částečně zajištěna linkou
MHD Ústí nad Labem. Zda to budou současné
linky nebo jiné číslo v jiné trase po Ústí nad
Labem, je předmětem jednání s Magistrátem
města Ústí n.L. a dopravcem. Zároveň ještě
není 100% jisté, zda obsluhu Chlumce či Trmic bude částečně zajišťovat MHD, protože
jednání jsou teprve na začátku a není jasné, zda
dopravcem předložený návrh na naši poptávku
bude akceptovatelný.
Určujícím důvodem, proč jsou některé
linky MHD zachovány, je způsob jejich objednávání. Ten je odlišný od linek 1 a 12, kde
je Ústecký kraj 100% objednavatelem, a proto
linky musel soutěžit. U linek 11 do Chlumce
nebo 3, 7 a 18 do Trmic je Ústecký kraj pouze
spolu-objednavatelem a doobjednává si k lince
jen kratší kus za hranicí města Ústí nad Labem.
Takovouto linku pochopitelně nemůžeme dát
do soutěže, protože vetší úsek linky patří jinému objednavateli a my jej musíme akceptovat.
Stejně tak musíme akceptovat koncept jízdního
řádu, který je primárně podřízen situaci na
území města Ústí nad Labem, viz. například
linka 11, která je z 90 % vedena na území
města Ústí nad Labem. Také nahrazení MHD
do Trmic čistě krajskou linkovou dopravou, by
s ohledem na polohu obou měst a vazby linek
z průmyslových lokalit do sídlišť krajského
města bylo velmi komplikované. Nejedná se
tedy o to, zda si něco starosta vyjednal, ale
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o provozně technické i ekonomické důvody.
Jsou to obecně důvody na straně zadavatele,
tedy kraje. Starostové okolních měst a obcí s
tím nemají nic společného.
Dovolím si připomenout, že v minulosti
to bylo právě řešení města a jeho DP, které
odmítalo vyhovět občanům Chabařovic s požadavkem na přímé spojení linky 12 s centrem
Ústí nad Labem, což vyžadovalo nekoncepční
přestup kdesi na periferii ve Starých Předlicích
bez možnosti volby dalších spojů. Byl to Ústecký kraj, kdo převzal linku pod „svá křídla“
a zajistil její kompletní prodloužení do centra
města. To, že linka 12 již nepatří do stejné kategorie jako linka 11, je v podstatě jen důsledkem
popsaného historického vývoje objednávání a
neobjednávání jednotlivých úseků.
S pozdravem
Ing. Jakub Jeřábek
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
Josef Kusebauch
Informace o dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji naleznete na webových stránkách:

doprava.kr-ustecky.cz
KRÁTCE

KRÁTCE

Ve škole se po 84 letech vyměňovala
okna. Během akce bylo ve škole více nepořádku, než jsme předpokládali a než ﬁrma
slíbila. Rychlá výměna byla nutná proto, že na
prázdniny zbývá ještě mnoho práce s opravou
zdí a soklů pod okny, které byly poškozeny
zatékáním a také nás čeká malování všech tříd
a instalace rolet.
Vedle ﬁrmy Eurovia u „Šmelce“ byla
zahájena stavba nové výrobní haly na výrobu
pístů KS Colbenschmidt. Práci zde najde asi
150 lidí převážně v dělnických profesích.
Nechali jsme provést dendrologický posudek na část lipové aleje u původního potoka.
Podle odborného posudku byl zjištěn špatný
stav stromů, které jsou přestárlé s dutinami a
i nebezpečné. V budoucnu se bude muset řešit
jejich náhrada stromy novými.
Máme šanci získat zubaře do Chabařovic. Musíme však zařídit ordinaci, jako to
dělají už i v jiných městech. Momentálně
pracujeme na projektu ordinace. Doufejme,
že se vše podaří.
Město pracuje na znovuobnovení Technických služeb města Chabaařovice.
Byla podepsána smlouva na přidělení
dotace na čisticí stroj, který by mohl být dodán
během května. Stroj bude čistit Chabařovice a
Roudníky minimálně dvakrát týdně.
Horolezeckou stěnu pravidelně používá
dětský horolezecký kroužek. V současnosti
stěnu zdolává 10 dětí. Horolezecká stěna pro
veřejnost bude k dispozici od pátku 16.5.
od 18 hodin v rámci lezení horolezeckého
oddílu.
Hala pro rodiny s dětmi bude nově ve
čtvrtek od 18 hodin od 15.5. Lezení, bedminton, míčové hry, pinčes.
Josef Kusebauch
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Atraktivní a jedinečné
zakončení plesové sezóny
v Chabařovicích

…jak jinak nazvat loučení s plesovým
rejem v našem úžasném Kulturním domě
Zátiší, kde se koná akce za akcí. Sál totiž
obdivují nejen místní, ale věhlas se rozšiřuje
čím dál více i mezi přespolní. Letos se tu na
plesech pobavili po svém myslivci, rybáři,
hasiči, byl tu Městský ples, Školní ples a Ples
sportovců.
A jelikož to „plesajícím“ nestačilo, tak
město uspořádalo ještě pomyslnou tečku za
plesovou sezónou, která proběhla v pátek 4.
dubna. A jak jsme se toho zhostili? Rozhodli
jsme se snoubit tanec s vínem a uměním. Chuťové pohárky se nám roztančily po degustaci
celkem 8 vzorků vín z různých evropských
zemí doprovázené odborným komentářem
sommeliéra Pavla Bauera. Ke každé zemi
vystoupili nepřehlédnutelné umělecké ikony
našeho kraje Vladimir Goncharov a Inna Davidenko, kteří nám dali také ochutnávku ze svého
profesionálního umění, a vytvořili exklusivně
pro tento večer velmi zajímavý program.

Programem se rovněž nechal zlákat i
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček se
svou chotí, ti přijali pozvání a do Chabařovic
zavítali poprvé, jak ve svém úvodním slovu
pan hejtman přiznal. Ještě jsem neměl možnost
se ho zeptat, jak se mu u nás líbilo, ale věřím,
že jsme ho mile překvapili a se zájmem si
vybrané země „procestoval“ s námi.
Maďarsko bylo zastoupeno árií z operety
Čardášová princezna, Německo taneční miniaturou „Badinerie“, Itálie árií z opery La
Molinara, Francie byla zastoupena tanečním
vystoupením na hudební motiv S. Adama
„Tombe la neige“, Španělsko zaznělo v podobě
pěveckého vystoupení „Les ﬁlles de Cadix“.
No a po vínku z Mostaru se musím zmínit o
jásotu a velkém potlesku, který si Vladimír
zasloužil jeho tanečním vystoupením na hudební motiv Gorana Bregoviče a píseň Duj
Sandale. Nesmírné ovace pak sklidil famózní
operní hlas Inny Davidenko po árii Měsíčku
na nebi hlubokém z opery Rusalka. Vladimír
pak valčíkem na hudební motiv z pohádky Tři
oříšky pro Popelku otevřel volný taneční program. Kdo chtěl, loučil se s bohatou plesovou
sezónou na parketě, kdo ne, tak poslechem
taneční hudby a poklábosením s přáteli. A plesová sezóna? Ta nás čeká zase až za rok, i když
už mne nyní návštěvníci akce bombardují tím,
že tak dlouho čekat nevydrží. A tak dumáme,
kde to brzy rozjedeme znovu.
Jiří Hladík

OHLASY

Kulturní komise

Na co se můžete těšit?
Na schůzkách kulturní komise navrhujeme
různé akce, sledujeme různé nabídky uměleckých agentur, plánujeme, doporučujeme. Tou
poslední, už zcela potvrzenou a zajištěnou
akcí je vystoupení skupiny ABBA Revival,
která v Chabařovicích měla velký úspěch a
občané se často dotazovali, zda se ještě někdy
bude opakovat. Ano, 19. září od 20. 00 hod.
v KD Zátiší vystoupí desetičlenná skupina.
Při zajišťování a domlouvání s kapelníkem
Danem Hofrichterem jsem požádala o navržení rozumné ceny, a protože prý publikum
v Chabařovicích bylo úžasné, domluvili jsme
se. Už se na vás moc těší a prý to bude jízda,
tak nezapomeňte.
Pro děti jsme navrhli vystoupení Jaroslava
Uhlíře, ale pan Uhlíř v říjnu nemá koncertní
turné v našem okolí, tak se konat nemůže.
Místo toho budeme v květnu jednat s agenturou Majdy Reifové a Františka Nesvadby o
možném vystoupení u nás.
Velmi příjemný rozhovor proběhl s Davidem Deylem, kterého jsem oslovila a požádala
ho o vystoupení u nás. Nejprve mi vysvětlil, že
vystupuje spíše na koncertech s dalšími umělci. Povídali jsme si o jeho emotivních postojích
v hudbě a také o koncertování, kdy nesmí jít
jen o ﬁnanční výhodnost jedné strany. Přeje si,
aby publikum bylo spokojené a on a jeho tým
také. Nakonec navrhl sám, že by v říjnu vystoupil u nás v kulturním domě s premiérovým
vystoupením jeho nové desky, která by měla
vyjít letos v květnu. Písemně jsem požádala o
návrh vystoupení jeho manažera, se kterým D.
Deyl domluví i jisté ﬁnanční kompromisy. Tak
snad se dílo podaří! Budeme se těšit.
Čarodějnice jsme už spálili na koupališti
25. 4. Počasí se po dešťové přeháňce naštěstí
umoudřilo.
Alena Vaněčková

Kulturní pas EEL

Také v roce 2014 připravil Euroregion
Elbe/Labe pro české návštěvníky mířící do
Saska Kulturní pas. Držitelé pasů mají nárok
na slevu při vstupu do 55 kulturních zařízení
v Drážďanech, Míšni a v okresu Saské Švýcarsko/Východní Krušnohoří. Seznam institucí
poskytujících slevu naleznete na internetu
nebo přímo na zadní straně pasu. Cena pasu zůstala i letos 30 Kč. Zájemci o pas si ho mohou
zakoupit na informačních centrech na území
EEL, sekretariátu EEL v Ústí nad Labem nebo
lze objednat jeho zaslání poštou.
Více informací na http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-pas/

Masopustní veselí
v Chabařovicích

V Domě pokojného stáří svaté Ludmily
si dne 26. 2. 2014 zaměstnanci a studenti
Gymnázia a Střední odborné školy Dr. Václava Šmejkala připravili Masopustní veselí.
Na celé akci nechyběly masopustní masky,
občerstvení, hudba, tanec, zábava a soutěže o
ceny. Všichni jsme se náramně pobavili.
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Aktivizační činnosti pro seniory

Projekt „Aktivizační činnosti pro seniory“
vznikl na základě nápadu týmu mladých
lidí, který se rozhodl věnovat se ve volném
čase seniorům v Domě pokojného stáří svaté
Ludmily v Chabařovicích, a to formou aktivizačních činností. Sedmnáctiletá studentka
Gymnázia Dr. Václava Šmejkala v Ústí nad
Labem, slečna Tereza Jungbauerová, společně
se sociálními pracovnicemi Ivonou Jungbauerovou a Terezou Nétkovou podaly projekt na
O2 Think Big, Nadace Telefonica. Projekt byl
podpořen a Oblastní charita Ústí nad Labem,
která zřizuje Dům pokojného stáří sv. Ludmily,
nápad uvítala.V období od září 2013 do března
2014 se tedy obě Terezy a Ivona intenzivně
věnovaly seniorům, a to konkrétně formou
arteterapeutických, kinezioterapeutických,
muzikoterapeutických a petterapeutických
aktivit, jejichž prostřednictvím zajišťují kvalitní prožití stáří ve volném čase seniorů. V
artererapeutických aktivitách slečna Ivona vytvářela se seniory různé výrobky či dekorace,
slečna Nétková se seniorům věnovala formou
cvičebních jednotek s pomůckami, jako např.
overbaly, činky či šátky. Tereza Jungbauerová se seniory prováděla muzikoterapii
formou zpívání lidových písní za doprovodu
hudebních nástrojů. Do Domova přicházela
s morčátkem, králíkem, křečkem, činčilou,
kočičkou a pejskem na individuální petterapii
pro seniory. Do aktivit bylo zapojeno všech
36 uživatelů, kterým je poskytována sociální
pobytová služba Domov pro seniory a Domov
se zvláštním režimem. I ti, kteří jsou plně
závislí na pomoc druhé osoby, mají poruchy
paměti, či již vůbec nekomunikují, se mohli
aktivit zúčastnit, jelikož byly přizpůsobeny
individuálně každému uživateli.
Projekt „Aktivizační činnosti pro seniory“
se chýlil ke konci, proto tým projektu uspořádal „Závěrečné slavnostní ukončení projektu“,
které se konalo dne 13. 3. 2014 v 13:00 hodin v
prostorách jídelny a kulturní místnosti. Při této
společenské příležitosti byl představen celý
„Projekt“, jak začal, jeho průběh a výstupy z
něj. Na akci byli pozváni jak všichni senioři,
tak jejich rodinní příslušníci, ředitelka Oblastní
charity Ústí nad Labem, představitelé Nadace
Telefonica O2 i představitelé města Chabařovic. Kromě bohatého občerstvení nechybělo
předvedení výrobků zhotovených samotnými
seniory, jejich taneční vystoupení se šátky
a ukázka práce petterapeutických zvířátek,
kterou si senioři nejvíce oblíbili.
Za celý tým našeho projektu Aktivizační
činnosti pro seniory bych chtěla poděkovat Nadaci Telefonica O2 a jejímu programu Think
Big za podporu. Dále děkuji vedoucí Domova
za umožnění provádět aktivity a průběh celého
projektu v Domě pokojného stáří svaté Ludmily v Chabařovicích. Největší dík však patří
všem seniorům, kteří s námi spolupracovali
a těšili se z našich aktivit. Přejeme jim, aby
do poslední chvíle byli aktivní a snažili se v
rámci svých možností smysluplně vyplňovat
svůj volný čas.
Tereza Jungbauerová
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HISTORIE

Americké bombardéry nad Chabařovicemi
Příběh první

V

letošním roce má výročí velice zajímavá událost, která se stala v našem
městě, avšak mezi obyvateli o ní není téměř
žádné povědomí. Prostřednictvím tohoto
článku to chci napravit. Podklady jsem získal
od pana Jiřího Čmejly staršího, který před
lety zaznamenal vyprávění dnes již nežijícího
Václava Engla.
Co se zde událo před sedmdesáti lety v
době, kdy vrcholila druhá světová válka a
spojenecké bombardéry se snažily ochromit
schopnost nacistického Německa vést válku?
Tato válka zrodila tisíce mnohdy až neuvěřitelných příběhů. Pojďme na základní údaje
toho našeho:

Cíl: Záluží u Mostu

V

roce 1939 bylo v Německu rozhodnuto o výstavbě komplexu na výrobu
syntetických pohonných hmot z uhlí, a to přímo v centru Severočeské hnědouhelné pánve
na území obcí Záluží, Růžodol a Kopisty pod
názvem SudetenLändische Treibstoffwerke.

Vlastníkem byl z 98% koncern Hermann
Göring Werke. Měl se zde vyrábět především
automobilový a letecký benzín a palivo pro
dieselové motory, ale uvažovalo se i o výrobě
pohonného plynu.
Němci se domnívali, že poloha tohoto
závodu bude z hlediska nemožnosti doletu
spojeneckých bombardérů naprosto bezpečná. Výroba byla zahájena 15. prosince 1942.
To neuniklo pozornosti výzvědným službám
spojenců a Záluží se stalo od dubna 1944
cílem několika drtivých náletů bombardovacích svazů.

Létající pevnost B-17

D

álkový bombardér BOEING B-17
(Flying Fortress) byl předán americké
armádě do užívání v roce 1939. Posádku tvořilo deset mužů, vybíraných z dobrovolníků ve

věku kolem dvaceti let. Kromě nákladu 2700
kg pum byl letoun pro svoji obranu vyzbrojen
třinácti velkorážními kulomety. Bombardéry
létaly při náletu ve stovkách, v těsně sevřené
formaci, za doprovodu stíhaček. Z velkých
výšek za bílého dne bombardovaly hlavně
předem vybrané cíle v Německu. V noci je
střídaly bombardéry britského letectva RAF s
označením B-24 LIBERATOR. Tyto spojenecké bombardéry startovaly ze základen v Anglii,
později z obsazených letišť v Itálii. Děsivou
sílu předvedly obyvatelům v té době převážně
německy mluvících Chabařovic při náletu na
Záluží, ale hlavně na Drážďany, odkud se až
do Chabařovic donesl hromový rachot s ohněm
podsvícenou oblohou hořících Drážďan.

Osud jménem Glázr

G

lázr je rybník na našem katastru, který
vznikl v sousedství bývalé šachty
MILADA II jako důsledek důlní hlubinné
činnosti. Areál je nyní v majetku Vodohospodářských staveb (VHS), které zde provozují
betonárku.
Již jméno Glázr vzbuzuje nepříjemné asociace. Ve skutečnosti se však jedná o volný
překlad původního názvu GLÄSERTEICH,
což znamenalo rybník
s vodou průzračně
čistou jako sklo. To
podle pamětníků platilo do sedmdesátých
let minulého století,
než sem byla přivedena Centrální přeložka
potoků a VHS začala
vodu z rybníka využívat k průmyslovým
účelům.
Ve vzpomínkách
z mládí si například
Jiří Šourek nebo Josef
Kusebauch vybavují
v rybníce štiky jako poleno a raky hbité jako
střela. Dnes rybník ničím zajímavý není.
Pokud to byl ještě GLÄSERTEICH, jakoby
měl magickou schopnost přitahovat posádky
sestřelených amerických bombardérů B-17.
V prvém případě o tom máme svědectví
Václava Engla, druhý příběh je podrobně
zdokumentován na základě výpovědí svědků
a vyšetřovacích spisů německé policie.

Co viděl Václav Engl

V

áclav Engl se narodil roku 1935 v Chabařovicích do smíšené česko-německé
rodiny. To byl také důvod, proč nebyla rodina
po válce odsunuta jako v případě rodin čistě
německé národnosti. Mohl tak podat svědectví
z Chabařovic oné doby. Na příběh sestřeleného
amerického bombardéru si dobře pamatoval, i
když měl teprve devět let.
Byl pěkný letní den roku 1944 a obyvatelé Chabařovic si již zvykli na kvílení sirén,
ohlašujících přílet spojeneckých bombardérů.
To se jinak čistá obloha zatemnila velkým
množstvím v těsné formaci letících stříbr-
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ných letadel, za kterými se táhly dlouhé bílé
čáry zkondenzovaných par. Mezi lidmi se
šuškalo, že cílem je raﬁnérie na výrobu leteckého benzínu v Záluží. Tento odhad potvrdilo
následné hromobití ze směru od Mostu. Po
jednom z náletů se nad městem objevil kvílející bombardér, ze kterého vycházel hustý
černý dým. Z letadla se oddělovaly vrchlíky
bílých padáků, z nichž dva směřovaly k dolu
Milada II. Neovladatelné letadlo se obloukem
stočilo nad vrcholky Krušných hor, za kterými
zmizelo. Mezitím se houf lidí vydal k šachtě,
přesněji ke Gläserteichu, kam výsadek dopadl.

Když američané viděli, že jsou obklíčeni převážně zfanatizovanými Němci s motykami a
ostatním ručním nářadím, odhodili pistole do
vody a vzdali se. Byli nuceni svléknout letecké kombinézy, boty a běsnícím davem byli
hnáni na úřad do Chabařovic. Jaký byl další
osud mladých hochů, kteří nám na křídlech
přinesli svobodu, se již Václav nedozvěděl. Z
dokumentů oné doby však víme, že v lepším
případě je čekaly zajatecké tábory.
O osudech pilotů spojeneckých letadel
sestřelených na našem území pojednává například velmi dobře napsaná kniha Martina
Veselého – HVĚZDY NAD KRUŠNOHOŘÍM. Václav Engl a jeho kamarádi se ještě
několikrát v tajných výpravách snažili nalézt
do vody odhozené pistole. To se jim ale nepodařilo. Tím pro tentokrát končí zajímavý
příběh z Glázru. V následujícím vydání novin
se Glázr s americkými piloty opět připomene
dalším příběhem, který bude z posledního roku
druhé světové války – 1945.
Stanislav Sochocký
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OHLASY

Boj proti „spalovně“ v blízkosti Chabařovic je součástí
„vysoké hry“, jak se bude v ČR likvidovat odpad…

K

tématu pyrolýzy, tj. tepelnému rozkladu drcených pneumatik a následného
spalování plynu s obsahem síry a dalších
karcinogenních látek jsem se tu již zmiňoval.
Tomuto tématu se věnuji již od ledna 2013 a
informuji vás o vývoji jak v novinách, tak na
facebooku. Po uzávěrce minulého čísla bylo
zveřejněno rozhodnutí, že Krajský úřad vrátil
dokumentaci investorovi k přepracování.
V podstatě nám dal zapravdu, neboť tímto
rozhodnutím potvrdil, že dokumentace nedoložila, zda skutečně nebude poškozeno životníprostředí. Boj však tímto neskončil. A všichni
dál upínali zrak na ten náš dolíček, abychom
se stali vzorem pro další povolovací procesy
v ČR. Nikde totiž doposud tato technologie
komerčně nefunguje, nikde nebyla doposud
povolena, veškeré pokusy buď ztroskotaly,
nebo jsou stále ve fázi výzkumu a nepodařilo
se jim získat potřebná povolení (obec Velká
Dobrá, město Vratimov).
Proto se investor zuby nehty brání, aby se
o prosazované technologii pyrolýzy hovořilo
jako o spalovně. A není to jen hra se slovíčky.
Se zařazením této technologie si nevědí zatím
rady ani úřady. Určením se zabývá i ministerstvo životního prostředí, zda ji nezařadí jako

900 000 Kč
T

o je částka, která byla plánovaná k
uvolnění v roce 2013 pro neziskové a
sportovní organizace. Protože v zájmu města
je „tahat“ děti z ulic, zvýhodnilo město ty organizace, které se starají o mládež. Díky tomu
vzrostl počet dětí sportovních a neziskových
organizací, které tráví čas smysluplněji, než
bloumáním po ulicích a kopáním do popelnic.
Pro rok 2014 město tento vývoj ještě více
podpořilo a plánuje celou částku z hazardu
věnovat pouze na sportovní aktivity spojené
s mládeží.
Ostatně trend větší podpory mládeže je
trendem celorepublikovým. Pro všechny je
výhodnější, když děti kopou do balónu než
do zaparkovaných aut, je výhodnější, když si
hlasivky namáhají na kroužku zpěvu, místo
křičením po ulicích, je výhodnější, když se
snaží překonat volejbalovou síť než překonávání plotů soukromých pozemků.
Z toho je zřejmé, že by se měla postupně
vyrovnat výše příspěvků poskytovaných městem k počtu dětí, v poměru „čím více se budou
organizace starat o děti, tím více dostanou na
svou činnost.“
V letošním roce byl na podporu dětí a mládeže použit nový model. Klubům s více než 20
dětmi byl přiznán paušální příspěvek 15 000
Kč, dále dostaly na každého žáka a dorostence
příspěvek 1 000 Kč a další prostředky získají v
malých projektech, na vybyvení, dresy, soutěže a soustředění. Celkem asi 285000Kč.
Zbyněk Tichý

„zvláštní typ zařízení“. Pro spalovny totiž platí
přísná pravidla, mezi která patří např. kontinuální měření emisí, což by bylo pro investora
ekonomicky velmi nákladné.
V tomto „odpadovém byznysu“ se budou
točit velké peníze, a tak se ani nedivím, když
mi na můj dotaz Krajský úřad potvrdil, že se
investor svého záměru nevzdává a na přepracování dokumentace prý dále pracuje (informace ze začátku dubna). Pro nás, odpůrce
této „spalovny“, je bohužel nepříjemné to, že
nejsou nikde stanoveny lhůty v rámci procesu
EIA, do kdy musí oznamovatel vše doložit,
a tak jsem očekával ze strany investora opět
taktický manévr, kdy dokumentaci předloží
např. během těchto letních měsíců, takže v
době prázdnin a dovolených. Však jsem právě
v létě 2013 trávil svou dovolenou důkladnou
analýzou a zpracováním nesouhlasu s realizací
„spalovny“, na základě kterého jsme dosáhli na
podzim rozhodnutí Krajského úřadu o vrácení
dokumentace k přepracování.
Po celou dobu jsem však byl mírně optimistický, protože i další subjekty vyjádřily v rámci
svých připomínek pochybnosti k technologii
a požadovaly vypořádání a doložení dalších
podkladů, dokumentace byla nedostačující
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jak pro Českou inspekci životního prostředí,
tak pro Krajskou komisi pro životní prostředí.
S podpůrným stanoviskem nám přispěchal na
pomoc Zdravotní ústav v Ústí nad Labem i
ekologické sdružení Arnika.
Doposud se zdálo, že boj tedy neskončil, a
dáme si další kola v pomyslném ringu. Sbíral
jsem další podpůrné argumenty, chystal se na
pokračování konzultací, abych dosáhl cíle a
hájil zájmy obyvatel našeho města, ale také
zájmy vznikající rekreační lokality kolem
jezera Milada. Všichni chabařovičtí zastupitelé
jednomyslně hlasovali, že tuto technologii
tady nechceme.
A hle, těsně před termínem tisku našich
novin se objevila zatím jen jedna mediální
vlaštovka, a to v podobě rozhovoru s investorem (ﬁrma Rosetinor a. s.), kde se pan Prachař
vyjádřil, že se svou investicí odcházejí jinam
(více na www.zitusti.cz). Připravuji samozřejmě reakci na tento rozhovor plný populismu,
polopravd a omylů, které se snažíme trpělivě
vysvětlovat již od začátku. Ti z vás, co čtou
dokumentaci na portále EIA, stojí za námi a
já za tu podporu děkuji.
Mělo to smysl, dotáhnout boj do zdárného
konce, samozřejmě s vítězstvím pro zdravý
život nás i našich dětí. Investorovi tak došlo,
že v blízkosti našeho města a jezera Milada
tuto technologii nepostaví. Myslí si však, že
se mu to podaří jinde…
Jiří Hladík

Příspěvky poskytnuté organizacím v roce 2013
organizace
FK Slovan

TJ Slovan, opravy, hala, údržba
TJ Slovan nohejbal

SDH (Sbor dobrovolných hasičů)
TJ Slovan volejbal
SDH mládež

Sdužení občanů Roudníků
Speedway club
Motoclub F

Svaz postižených civil. chorobami
SRPDŠ (sdružení rodičů při ZŠ)

Myslivecké sdružení Chabařovice
Katolická farnost (varhany)

SDH mládež a Pirna (spoluúčast)
Jezdecký klub Roudníky
Sdružení občanů Vyklic
TJ Slovan Florbal
Svaz včelařů

Horelezecký oddíl Vertikála

Sportovní rybolov Chabařovice
Taneční klub

částka

počet dětí

354 120 Kč

18

85 000 Kč

8

55 000 Kč

22

125 000 Kč

60 000 Kč
43 976 Kč
29 796 Kč
28 000 Kč
19 386 Kč
16 000 Kč

21
8
4

15 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč

1

5 000 Kč

10

4 000 Kč

4

5 000 Kč
5 000 Kč
0 Kč
0 Kč
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ŠKOLA

Škola základ života
Děti a volný čas

C

o odpoledne s dětmi? Většina rodičů
si nepřeje, aby se jim děti odpoledne
jen tak toulaly po ulici a z nudy přemýšlely,
co kde vyvedou. Cílevědomí rodiče přihlašují
děti do kroužků, sportovních oddílů a podobně,
aby jim tak zajistili nejen osobní rozvoj, ale
i smysluplné trávení volného času. Ne každý
rodič si ale může dovolit tisícové výdaje za
aktivity, které různé organizace nabízejí. I
proto se škola ve spolupráci s městem snaží
poskytovat různé volnočasové aktivity, které
nabízí za symbolický poplatek. V září škola
dětem nabídla možnost vybrat si z celkem 11
zájmových útvarů, z toho většina z nich vybírá
pouze částku 100,- Kč na pololetí, ostatní se
pohybují kolem 300,-Kč kvůli nákladům na
provoz či materiály. Město ve spolupráci s
místními organizacemi nabízí možnost zapsat
se do mladých hasičů, být žáčkem fotbalistou,
volejbalistou nebo zažít adrenalin na lezecké
stěně. Dlouhou tradici a množství oborů má i
Základní umělecká škola v Chabařovicích.
Myslím, že naše město se v posledních
letech velmi snaží zlepšovat zdejší podmínky
nejen pro děti, ale i pro dospělé. V březnu
na radnici dokonce proběhlo zasedání jakési
„preventivní komise“, které se účastnili nejen
zástupci města, školy, místní policie, ale i policie kriminální, sociální kurátoři a pracovníci
K centra z Ústí. Tématem byla nejen drogová
problematika, ale právě i trávení volného času
rizikových skupin v Chabařovicích. Město
o problému ví a snaží se pracovat na systematickém řešení. Zvažuje dokonce otevření
nízkoprahového centra, ve kterém by pod
dozorem trávily čas děti, které se kroužků
neúčastní, nemají kam jít, a tak se scházejí na
zastávkách, kde se k nim přidávají další „individua“ z blízkých Předlic a okolí. Na zasedání komise zazněly i úvahy o otevření centra
mateřského. Záměry jsou tedy chvályhodné,
ale chápeme, že všechny změny k lepšímu
chtějí nejen ﬁnance, ale i čas na smysluplnou
realizaci. Budeme tedy představitelům města
držet palce, aby jim všechny tyto záměry vyšly
a nám se tady žilo zase o trochu lépe.
Klára Šafránková, šk. metodik prevence

Projekt
“Environmentální výchova”

O

d září loňského roku začali žáci 7. a
8. ročníku navštěvovat nový, povinně
volitelný předmět „Environmentální výchova“. Environmentální výchova je obor, který se
zabývá výchovou k odpovědnému zacházení
člověka s životním prostředím. Zahrnuje tyto
oblasti: (zdroje energie, znečištění životního
prostředí, ochranu přírody, změny klimatu,
ozónovou díru a další). Tento předmět vznikl v
rámci evropského projektu „Trvale udržitelný
rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi”,
do kterého se naše škola zapojila společně se

ZŠ Chlumec a ZŠ Mírová v Ústí nad Labem.
Co z tohoto projektu získala škola? Prostředky
na nákup moderních pomůcek za celkem 175
000 Kč. Žáci, zapojení do projektu, mají možnost provádět netradiční měření fyzikálních a
chemických veličin v laboratořích, v přírodě
nebo v různých výrobních provozech. Díky
pořízeným moderním, měřicím přístrojům
ﬁrmy PASCO děti zjišťují a porovnávají
kvalitu vody (např. PH), vzduchu (CO2) a
půdy a získávají tak důležité informace pro
život. Dále škola získala poloprofesionální

meteorologickou stanici, která je již v provozu
na střeše školy. Naměřené hodnoty teploty,
tlaku a vlhkosti vzduchu, srážky, rychlosti
a směr větru jsou přenášeny na obrazovku
ve vestibulu školy. Každý návštěvník školy
tak má možnost zjistit, jaká je aktuální předpověď počasí přímo v Chabařovicích. Co
tento předmět přinesl žákům? Účast na řadě
zajímavých exkurzí v největších výrobních
podnicích České republiky. Žáci se podívali,
jak to funguje v automobilce Škoda Mladá
Boleslav, v uhelné elektrárně Tušimice, ve
větrné a fotovoltaické elektrárně na Moldavě,
nebo si prohlédli vodní nádrž Fláje a čistírnu
odpadních vod v Bystřanech. Žáci také získali
řadu propagačních předmětů, které mohou
využít nejen ke studiu (např. kalkulačky, psací soupravy, ﬂashdisky, apod.). Celý projekt
vyvrcholí v září 2014 několikadenní stáží v
zahraničí, které se z každé školy zúčastní asi 7
žáků úspěšných v závěrečné vědomostní a znalostní soutěži. Soutěž je naplánována na konec
tohoto školního roku. Již dnes však můžeme
na základě reakcí žáků i učitelů konstatovat, že
projekt se vydařil a v mnoha směrech zpestřil
a zatraktivnil výuku. Žáci získali nový přehled
a inspiraci k jejich dalšímu studiu na středních
školách a učilištích. Proto budeme usilovat
o zapojení do dalších projektů, které škole a
žákům přinesou obdobné možnosti. Veškeré
náklady spojené s organizací celého projektu
jsou hrazeny z prostředků EU určených na
vzdělávání a konkurence schopnost ESF.
Věříme v pozitivní ohlas a podporu u rodičů
našich žáků i zřizovatele.
Jiří Sochor, ředitel školy

Radost ze čtení

K

do nemiluje knihy, nemiluje moudrost. Kdo nemiluje moudrost, stává
se hlupákem. Jan Ámos Komenský
Čtení s porozuměním je jedna z nejdůležitějších činností člověka. Čtení je způsob, jak
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se vzdělávat, čtení rozvíjí fantazii, kreativitu,
představivost, rozšiřuje rozhled, cvičí paměť.
Děti, které čtou, píší bez gramatických chyb
a i lépe počítají. Čtení je úžasná zábava!
Jak to ale děti zjistí? Měli bychom jít dětem
příkladem a sami číst, důležité je dětem od
útlého věku předčítat. Poslouchání vyžaduje
velké úsilí, dítě aktivuje mozek. Mladší dítě
by mělo přečíst každý měsíc knihu. Měl by
to být zajímavý příběh a je úplně jedno, zda
jde o pohádku, bajku či povídku. Jak takovou
vhodnou knihu vybrat? Škola spolupracuje se
čtyřmi nakladatelstvími, která zasílají dvakrát
ročně své katalogy. Prostudovat je a pozorně
přečíst dá dost práce, někdy obsahují i křížovky, hádanky a různé soutěže. Ale obvykle
máme možnost si vybrat tu správnou. Děti nosí
objednávky a již při odevzdání se ptají, kdy tu
bude. Děti se těší a my učitelé z toho máme
velkou radost. Protože víme, jak moc knihy
dětem pomáhají. K lásce ke knihám vedeme
i jinak, dvakrát ročně se koná Noc v knihovně, letos proběhla na téma ﬁlm a literatura.
Poslední akcí věnovanou tomuto tématu byla
nová akce – Antikvariát. Děti si mohly přinést
knihy, které již nepotřebují, mohly je prodat
za mírný poplatek, vyměnit za jinou či jen
tak darovat. Zájem dětí nás velmi překvapil,
Antikvariát se konal dvakrát za sebou a děti
se těší na další. To je zájmu o knihy! A co děti
o Antikvariátu napsaly? Cituji z prací žáků
4. B třídy – „perfektní nápad, skvělá akce,
koupil jsem si pěknou knihu, bratrovi jsem
sehnal knihu, nebude to zítra zase, kdy se
bude akce opakovat, atd.“, samé kladné ohlasy,
radost jsme měli s panem učitelem Morávkem
opravdu velkou. Příští měsíc Antikvariát bude
opět . Chtěla bych všem rodičům, kteří děti ve
čtení podporují, moc poděkovat.
Hana Pelcová, učitelka 1. stupně

Plníme Olympijský víceboj!

N

aše škola se účastní celorepublikové
sportovní akce pořádané Českým
olympijským výborem. Během dubna a května se všichni žáci zapojí do Olympijského
víceboje, v rámci kterého budou při hodinách
tělesné výchovy plnit šest disciplín, které
kombinují výbušnost, rychlost, běžeckou a
silovou vytrvalost a pohyblivost. Cílem tohoto
projektu je rozpohybovat děti ze základních
škol po celé ČR.
Plníme tyto povinné disciplíny:
1. Skok daleký z místa
2. Běh na 60 m / člunkový běh 4x10 m (možnost výběru)
3. Běh na 500 m (1. stupeň) / běh na 1 000 m
(2. stupeň)
4. Hluboký předklon
5. Výdrž ve shybu/ shyby (možnost výběru)
6. Hod kriketovým míčkem
Na nejaktivnější školy čekají hodnotné
ceny. Na konci dubna 2014 bude průběžně
vyhodnoceno 15 nejlepších škol, které budou
odměněny návštěvou olympijské hlídky s
naším známým olympionikem (záštitu nad
tímto projektem převzali: Vavřinec Hradílek
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- stříbrný medailista z LOH v Londýně 2012
a Veronika Vítková - stříbrná ze ZOH v Soči
2014). Zároveň deset nejrychleji zaregistrovaných škol obdrželo sportovní pomůcky v
hodnotě 5000 Kč. Mám velkou radost, že se
tuto podmínku naší škole podařilo splnit a
pomůcky získat.
Pojďme společně sportovat!!! Všem přeji
radost z pohybu a co nejlepší výsledky :-).
Více informací o této akci najdete na www.
ceskosportuje.cz/olympijsky-viceboj/
Jan Šulc, učitel TV

Přebor ZŠ v trojboji trojic

D

ne 4.4.2014 se v naší malé tělocvičně
konal přebor ZŠ v trojboji trojic. Soutěž byla určena pouze pro naše nejmenší – žáky
1.A a 1.B. Žáci sestavili trojčlenná družstva
a sami si určili, kdo z nich bude vykonávat
jakou disciplínu. Měli na výběr ze skoku z
místa odrazem snožmo, hodu medicinbalem
[1kg] obouruč za hlavou ze stoje a skoků přes
švihadlo za 60 vteřin. Záměrně jsem na začátku napsal, že se přebor konal v naší „malé“
tělocvičně, protože celkem soutěžilo 39 žáků,
takže nám bylo těsno hned od začátku.
Mini-vítězi v jednotlivých disciplínách se
stali:
Skok z místa s odrazem snožmo – Jakub
Kašpárek – výkon 171 cm
Hod medicinbalem – Vojta Tichý – výkon
320 cm
Skoky přes švihadlo za 60 vteřin – Ondřej
Šrámek – 117 přeskoků!!!
Celkového výsledku jednotlivých družstev
jsme dosáhli sečtením výkonů všech členů
družstva.
1. místo – „Rychlý blesk“, Jakub Kašpárek,
Vojta Tichý, Kateřina Sobecká (571 bodů)
2. místo – Maxmilián Peterka, Jan Říha, Ondřej Šrámek (544 bodů)
3. místo – „Kamioňáci“, David Gacksch, Tomáš Koudelka, Šimon Giňo (470 bodů)
4. místo – Marie Vrbatová, Karolína Seberová,
Tereza Slezáková (462 bodů)
5. místo – Karolína Macková, Kryštof Vít,
Barbora Horáková (455 bodů)
Děkuji všem našim zúčastněným „prvňáčkům“, kteří statečně bojovali a chtěli být
co nejlepší. Díky některým žákům z 8. a 9.
ročníku, kteří pomohli připravit tělocvičnu a
plnili funkci rozhodčích, a také paní učitelkám
J. Šromové a M. Patrovské, které pomáhaly s
organizací soutěže. Sportu ZDAR!
Roman Kepič, učitel TV

Matematické soutěže

V

ážení rodiče, jistě víte, že na naší
škole probíhá mnoho akcí určených
pro Vaše děti a některými z nich jsou také
matematické soutěže. V letošním školním roce
jsme se zapojili s žáky 7. a 8. tříd do logické
soutěže TAKTIK a jako každý rok na konci
února proběhlo školní kolo Pythagoriády.
Doufáme, že se žáci budou nadále dobrovolně
zapojovat do matematických soutěží, protože
si příjemnou formou trénují a rozvíjejí své
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logické myšlení.

Andrea Břehovská Lásková,
Vědunka Vašátková, učitelky matematiky

Sběrové akce

V

prvním pololetí školního roku 2013/
2014 proběhlo několik sběrových
akcí. Začali jsme sběrem pečiva a kaštanů
pro lesní zvěř, pokračovali sbírkou pro útulek
v Žimu a vše završili sběrem papíru a víček
z PET lahví. Účast při všech akcích byla
vysoká. Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem žákům za aktivitu a nasazení a všem
rodičům za podporu svých ratolestí. Dále bych
také ráda ocenila velkou motivaci ze strany
učitelů v jednotlivých třídách, která je patrná
především při sbírce pro psí a kočičí útulek v
Žimu. Mnohokrát všem děkuji a těším se na
další sběrové akce v druhém pololetí tohoto
školního roku.
Andrea
Břehovská Lásková

Vystoupení
dramatického kroužku

V

e středu 26. 02. 2014 se uskutečnilo
vystoupení dramatického kroužku s
pohádkou Taneček přes dvě pekla. Pohádka
byla určena dětem ze všech tříd prvního
stupně. Dle potlesku na konci představení
předpokládám, že se pohádka všem líbila.
Ráda bych touto cestou poděkovala Sdružení
rodičů a přátel školy za ﬁnanční podporu při
nákupu materiálu pro realizaci vystoupení a
paní učitelce Urieové za ochotu při výpomoci
s kostýmy. Na druhé pololetí připravujeme
překvapení pro rodiče členů dramatického
kroužku a doufáme, že ho zvládneme zrealizovat.
Andrea Břehovská Lásková

Strom života

V

rámci školního projektu „Strom života“ jsme se ve středu 19. 3. 2014
vypravili se žáky prvních tříd do lesoparku
Friedrich. Tam už na nás čekali žáci z 9.
ročníku s panem učitelem R. Kepičem. Před
naším příchodem připravili místo pro výsadbu.
Společnými silami pak naši nejmladší a nejstarší žáci vysadili dvacet nových listnatých
stromků, které nám opět připravil pan Nergr.
Kolem stromečků si prvňáčci vytvořili z přírodních materiálů zahrádky. Věříme, že tyto
akce, následné návštěvy místa, pozorování a
opatrování stromečků, povedou k pozitivnímu
vztahu k přírodě.
Jana Šromová, učitelka 1. stupně

Škola v přírodě

K

aždý rok si klademe stejnou otázku.
Škola v přírodě? Ano či ne? Vedení
školy má jasno. Chceme umožnit našim žáků
strávit část školního roku mimo budovu školy,
v přírodě a v kolektivu svých spolužáků. I děti
mají většinou jasno. V 90% mají zájem. Tak
kde je problém? O všem rozhodují rodiče. A
ti už tak jednotní nejsou! A tak se stává, že z
každé třídy je ochotno poslat své dítě na školu
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v přírodě asi 50% rodičů (někdy i méně). To je
však organizační problém, protože na každou
třídu připadá jeden učitel. Abychom i přesto
vyhověli zájemcům, již několik let používáme
model spojení dvou ročníků do jedné třídy.
Pro učitele je to mnohem náročnější práce, ale
jediná možnost, jak vycestovat a dopřát dětem
několik dní samostatnosti. A co řeší rodiče při
rozhodování? Samozřejmě cenu, místo pobytu
nebo stravu. Co rodič, to jiný názor. Každý má
nějakou zkušenost a představu. Dlouhodobě
spolupracujeme se školou v přírodě v Žihli.
Mnozí rodiče nám vyčítají prostředí, ve kterém
je škola umístěna, přestože splňuje požadavky
pobytu v přírodě, uprostřed lesa a v kraji plném
přírodních a kulturních památek. Co se týče
ubytování, jedná se o velmi prostorný objekt
s možností řady využití v případě špatného
počasí (tělocvična, klubovny na každém patře
apod.), se standardním vybavením pokojů.
Rovněž strava odpovídá běžnému standardu
ve školních stravovacích zařízeních. Děti mají
nejen teplé obědy, ale i večeře, dopolední i
odpolední svačiny (ovoce, mléčné výrobky),
stálý pitný režim. Samozřejmě každému
chutná něco jiného, ale to neznamená, že vaří
špatně. Každý má možnost si cokoliv přidat
bez ohledu na věk. Důležité je rovněž, že děti
mají maximální prostor pro vyžití v přírodě
s řadou aktivit. Celodenní výlety (hrad Rabštejn, zámek a pivovar Chyše, naučné stezky
apod.). Adrenalinové hry (laser game, lanové
centrum), sportovní hřiště v areálu. Místní
vychovatelé mají pro děti připraveny různé
soutěže a zábavné programy. Vše probíhá pod
kontrolou a po domluvě s našimi učiteli, takže
můžeme do programu kdykoliv zasáhnout
a upravit ho podle vlastního uvážení. Večer
nechybí tradiční diskotéky, opékání vuřtů nebo
strašidelná stezka.
Jak je vidět, program je bohatý a připomíná
spíše tábor než školu v přírodě. Děti se každý
den učí čtyři hodiny, výuka může probíhat i
v přírodě. Přirozeně se něco nepovede, ale
rozhodující je, že 90% dětí jezdí domů s
pozitivními zážitky a dojmy. Důvěřujte nám,
vše děláme v dobrém úmyslu. Pořádání školy
v přírodě není naší povinností, ale cítíme, že
patří ke školní práci. Sám jsem několikrát
na škole v přírodě byl a reakce dětí osobně
sledoval. Vím, že je o děti dobře postaráno
po všech stránkách. Vážíme si rodičů, kteří
nám důvěřují. Za to jim děkujeme. V letošním roce jsme na začátku dubna vyrazili s 85
žáky, což je po několika letech pěkný počet.
Nádherné počasí a pestrý program přispěly k
pohodovému týdnu. Doufáme, že příští rok
bude ještě úspěšnější a vyrazí celé třídní kolektivy. A pro ty, co pochybují, máme pouze
jedno doporučení. Pokud chcete vědět, jaké
to doopravdy na škole v přírodě je, pošlete
alespoň jednou vaše dítě s námi. Pak budete
mít jasnou odpověď.
Kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale také nic
nezažije. V životě je totiž nejlepší vlastní
zkušenost než vyprávění od druhých. Ale to
jistě každý ví.
Jiří Sochor, ředitel školy

Chabařovické NOVINY

Beseda ve ŠD s Policií ČR

16.

dubna se uskutečnila v naší školní
družině velice zajímavá beseda s
paní podpraporčicí Gabrielou Brabcovou a
podpraporčicí M. Hánovou z Dopravní policie v Ústí nad Labem. Děti zaujaly na první
pohled již tím, že přišly ve služební uniformě,
a proto také děti po celou dobu besedy byly
velice pozorné a ukázněné. Však to pro ně bylo
opravdu zajímavé a přitažlivé téma. Děti si
získaly svým velice poutavým vyprávěním a
milým přístupem. Přiblížily jim práci policie,
čím vším se zabývá, povídali si o správné jízdě
na kole, o vybavení kola, o nutnosti používat
cyklistickou přilbu, o správné chůzi na silnici
a jejím přecházení, o dopravních značkách a
dalších zajímavostech. Děti si také připravily
pár zajímavých dotazů, na které jim ochotně
obě odpovídaly. Na závěr každý žák obdržel
reﬂexní pásek, který si může připnout na bundu
nebo kolo. Lenka Najmanová, vedoucí ŠD

Novinky ze školní jídelny

V

ážení rodiče, je to již nějaká doba, co
jsem nastoupil do vedení školní jídelny. Řada z vás tuto změnu uvítala a věřila, že
se podaří změnit některé skutečnosti, na které
jste dlouhodobě upozorňovali. Nejvíce „stížností“ jsem zaregistroval v oblasti přípravy
stravy, kde docházelo ve školním stravování k
nepřiměřenému využívání různých polotovarů,
dehydrovaných přípravků a umělých ochucovadel. Vše však nejde najednou a pokud máte
sklad v hodnotě 300 tisíc, kde tyto výrobky
představují nezanedbatelnou část, nelze je
jen tak jednoduše zrušit. Jejich omezení však
bylo razantní, a tak možná Vaše děti již zaznamenaly změnu chuti svých obědů. Dalším
krokem po již zmíněném omezení „umělotin“
byl přechod z mrazeného na čistě opracované
čerstvé chlazené maso. Také bramborová kaše
není již instantní, ale připravovaná z brambor.
Následoval přechod na čerstvé brambory, které
se připravují přímo ve školní jídelně/ne již hotové vakuované/ . Tyto změny s sebou přinesly
i řadu technických problémů (zprovoznění
škrabek, příprava prostoru, řešení odpadů …).
Po celou dobu docházelo i k doplňování dokumentace za minulé období – výkazy, faktury,
příjemky, výdejky, skladová evidence ... . Další
velkou změnou, která nás čeká, je elektronický
systém řízení výdeje a objednávání stravy. Také
příprava stravy zaznamená výraznou změnu
– bude se připravovat zdravým způsobem v
konvektomatu. Tyto ﬁnančně náročné změny
se podařilo prosadit na zasedání zastupitelstva
města v prosinci 2013 a zařadit je do letošního
rozpočtu. Všichni členové zastupitelstva snahu
školní jídelny podpořili a právě touto cestou
bych jim chtěl poděkovat. Od 1. července
přejde školní jídelna pod základní školu a další
kroky ke zlepšení a zkvalitnění stravy bude
řídit ředitel školy, Mgr. Jiří Sochor. Již nyní
se na změnách velkou měrou podílí a vzájemně
koordinujeme jednotlivé kroky změn, aby
splňovaly vizi vedení školy.
Josef Förster, ředitel školní jídelny

ŠKOLY
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Základní umělecká škola a projekt konzervatoře

D

ne 26. března 2014 se v sále konzervatoře v Teplicích uskutečnil koncert
s názvem „Funky Flauti“. Tohoto hudebního
projektu se kromě studentů pořádající školy
konzervatoře zúčastnili i žáci čtyř základních
uměleckých škol: Chabařovice, Dubí, Neště-

mice a Teplice. Jednalo se o koncert soudobé
hudby pro zobcovou ﬂétnu. Za ZUŠ Chabařovice do programu přispěli žáci přípravného
a prvního ročníku ze tříd učitelů Evy Zema-

Dopoledne s indiány

J

edno březnové dopoledne navštívily
děti naší mateřské školy vystoupení „Ze
života indiánů“ v Kulturním domě Zátiší, kam
jsme je pozvali. Děti si ráno ve školce ozdobily
papírové čelenky a v nich také odcházely na
pořad. Měly možnost vidět indiánské hračky,
oděvy, hudební nástroje a věci denní potřeby.
A nejen vidět. Na všechny zajímavé předměty si mohly i sáhnout. Nechyběly soutěže,
malování na obličej a také indiánský tanec.
Na závěr si děti nazdobily náramek z pravé
jelení kůže. Věděli jste, že indiánské boty se
jmenují mokasíny? Předškoláci z Berušek
pak indiánům zazpívali oblíbenou indiánskou
ukolébavku „Hoho watanay“. Na závěr jsme
se fotili u týpí a poslechli si indiánskou píseň.
Pořad byl opravdu povedený a poučný.

Ten umí to a ten zas tohle
a všichni dohromady uděláme moc

V

rámci dubnového tématu, které se
týkalo profesí, jsme si s dětmi povídali o tom, čím jsou jejich rodiče, a také čím
by ony samy chtěly být, až vyrostou. Byl to
zajímavý rozhovor, kde se ukázalo, že většina
dětí chce pomáhat a zachraňovat. V přáních
dětí nechyběly profese záchranářů, lékařů,
policistů, hasičů, ale také kuchařů či zedníků.
Je krásné pozorovat, jak jsou děti v tomto věku
připravené předávat samé kladné vlastnosti.
Kéž by se jim jejich přání splnila. Oslovili pana
Rýznara z chabařovické pekárny a poprosili o
možnost exkurze. Děti tak mohly vidět celý
proces vzniku všech těch dobrot, které si často
a rádi kupujeme. Pekaři a pekařky, které jsou
zároveň i rodiči některých našich dětí, jim
ochotně předvedli postup při výrobě rohlíků,
housek, šátečků, loupáků nebo proces pletení

nové, DiS. a Marka Vancla, dipl. um. Z žáků
to byli David Herzina, Barbora Horáková,
Jakub Kašpárek, Štěpánka Kuklíková, Daniel
Kuna, Ondřej Pištora, Anežka Zemanová a
Vendula Zemanová. Naši ﬂétnisté se svého
úkolu zhostili s nadšením a jejich výkon byl
velmi pozitivně hodnocen jak ze
strany návštěvníků koncertu a
rodičů, tak i ze strany pedagogů
konzervatoře.
V letošních soutěžích základních uměleckých škol uspělo
z naší školy v okresním kole
celkem 18 žáků ve hře na klavír,
housle, violu a kytary a všichni
získali 1. 2. nebo 3. ceny. První
cenu s postupem do krajských
kol získalo 6 žáků. Smyčcové
oddělení přivezlo z kraje 4x
cenu, ostatní krajská kola se
budou teprve konat.
Ředitelství ZUŠ zve veřejnost na závěrečná
vystoupení žáků, jejichž termíny budou uveřejněny na webových stránkách školy a TV
kanálu.
E. Zemanová a J.Deimlingová
vánočky. Práce pekařů není vůbec lehká.
Jejich ruce se po celou dobu nezastavily. Děti
dostaly k ochutnání svatební koláček, který si
vychutnaly až po obědě. Chutnal znamenitě,
jak by ne, vždyť byl svatební!
Alena Vaněčková

Výtvarná soutěž pro děti a rodiče

I v letošním školním roce byla v MŠ
vyhlášena soutěž pro rodiče a děti. Úkolem
bylo vyrobit jakoukoliv technikou oblíbenou
pohádkovou postavu. Již v lednu se začaly
chodby naší školky plnit nejrůznějšími postavičkami z pohádek. Při výrobě se meze
nekladly, proto škála použitého materiálu byla
rozmanitá. Kreativita rozhodně nechyběla. Je
vidět, že krteček a šmoulíci jsou stále populární i u dnešní dětské generace. Do školky
přibyla i žížala Julie, Louskáček, Bolek a
Lolek, roboti, princezny a mnoho dalších. Na
všechny zúčastněné, které výtvory donesly,
čekala zasloužená cena – dobrůtka a diplom.
Děkujeme všem, kteří se na soutěži podíleli.
Dílka budou dělat na chodbách školky ještě
dlouho parádu a přiblíží nás tak k pohádkové
říši. Bylo příjemné pozorovat tatínky, jak ještě
na poslední chvíli dodělávali díla, která měla
být vystavena. A čas, který jste společně s
dětmi při výrobě strávili, je určitě zážitkem,
na který budete rádi vzpomínat.
Lucka Krupičková a Alena Vaněčková
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Informace z městského úřadu Životní jubilea
Volby do evropského parlamentu
Termín konání: 23. 05. a 24. 05. 2014
Volební okrsky města Chabařovice:
Volební okrsek č.1 Chabařovice, část roudníky - kulturní dům
Volební okrsek č.2 Chabařovice, Husovo
náměstí 3 - stará radnice
Volební okrsek č. 3 Chabařovice, Masarykova
559 – základní škola
Volební místnosti budou otevřeny:
v pátek 23. 05. od 14 do 22 hodin.
v sobotu 24. 05. od 8 do 14 hodin.

Výzva evidence narozených dětí

Žádáme rodiče, kterým se narodilo dítě v
době od ledna 2014 do dnešního dne, aby se
dostavili s rodným listem dítěte na Městský
úřad Chabařovice, kancelář č.1 – matrika. Tyto
nově narozené děti nejsou uvedeny v evidenci
obyvatel. Město dostávalo zpracované seznamy narozených dětí z Ústí nad Labem, ale dle
nových zákonů již tyto přehledy nedostáváme.
Upozorňujeme občany, že tato výzva k evidenci narozených dětí platí i pro dny následující.
Děkujeme za spolupráci.
Lada Šištíková

Dámský spolek „Holčičí vjecy“

V našem městě je spousta malých podnikatelů a další se nově objevují. Mezi nimi
nalézáme velmi zručné jedince, kterým je
třeba ještě dopomoci v jejich rozvoji nejen
na podnikatelské úrovni, ale čistě zájmové.
Naším společným setkáváním chceme docílit
obnovy tradic, zapomenutá řemesla a ruční
práce. Společným setkáváním v určitých periodách můžeme zajistit nejen rozvoj v oblasti
společenské, zájmové, ale i kulturní. Pokud
naroste oblíbenost těchto akcí, lze oblast
zájmu rozšiřovat. Rozvojem může být vznik
komunitního centra s trvalou působností. Pro
organizaci našich setkávání bude vytvořen
kalendář předpokládaných akcí.
Uskutečněné akce:
„Jarní úklid šatníku“ 5. 4. 2014
Zde měli možnost chabařovičtí občané
formou burzy vyměnit nebo za malou úplatu
koupit svršky.
„Velikonoční jarmark“ 12. 4. 2014
Opět formou burzy byla možnost výměny
či zakoupení velikonočních výrobků a ukázka
tradičních metod.
Za dámský spolek „Holčičí vjecy“,
Monika Beránková

Chabařovická pouť

Nelze žít jen prací a důležitými věcmi,
které musí každý z nás denně zvládat. Je
třeba si udělat si čas i na odpočinek a zábavu.
K tomu je dobrá příležitost ve dnech 17. a
18. května, kdy naše město ožije 21. poutí.
Letos, po velmi příznivém počasí zimy, se
rychle přiblížilo jaro a s ním i přípravy na
pouť. Nově vás určitě zaujme šermířské

vystoupení skupiny HARTIGO, které bude
vystupovat u kruhového objezdu v sobotu
17. 05. od 14:00 hod. Mnohé návštěvníky
potěší hudba country kapely DESPERÁDI,
kterou si mohou poslechnout pod kaštany u
KD Zátiší v sobotu od 15:00 do 20:00 hod. A
kdo má rád tvrdší hudbu, může se přesunout
do Motoareálu Chabařovice, kde bude hrát
v sobotu od 20:00 hod. skupina DALTON
BROTHERS. Velkou radost budou mít i děti
v neděli 18. 05., kdy v Motoareálu Chabařovice se pořádá Speedway Minicup od 10:00
hod., závody dětí na ploché dráze. Mnohým
návštěvníkům zlepší náladu dobrá chuť vonící opečené klobásy nebo barvy nabízených
různých sladkostí. Víme, že i pitný režim lze
díky stánkařům dodržet, tak jen nezapomeňte
na ﬁnanční hotovost! Pro návštěvníky poutě
můžeme nabídnout i procházku k jezeru
Milada, které bude do budoucna atraktivní
lokalitou pro zklidnění a odpočinek od hluku,
kam se dostanete Vyklickou cestou i do míst,
kde dříve stávala obydlí našich spoluobčanů.
Za návštěvu stojí i prohlídka místního muzea,
která je rozšířena o expozici zbouraných obcí.
Uzávěrka pro průjezd městem bude od středy
14. 05., proto motoristé nezapomeňte přeparkovat svá vozidla do přilehlých ulic. Průjezd
městem bude obnoven v pondělí 19. 05. odpoledne. Všichni si přejeme, aby vyšlo počasí
a mohl být v sobotu po 22. hodině odpálen u
kruhového objezdu ohňostroj. Věříme, že je
mezi námi většina občanů, která se na pouť
těší a je spokojená, že město tradici dodržuje.
Rozumíme i připomínkám těch, kteří mají své
domovy na náměstí, a hluk jejich soukromí
narušuje. Řekněme si, že něco špatného je
pro něco dobré, a naše pouť jistě k dobrým
akcím patří. Přejeme všem hezkou zábavu,
příjemné zážitky, příznivé počasí a dobrou
náladu, kterou si z tohoto květnového víkendu
určitě odneseme.
Lada Šištíková

Pouť a muzeum

Chcete-li se něco víc dozvědět o Chabařovicích, nebo aby se vaše děti staly patrioty
města, navštivte městské muzeum. Pokud
půjdete na pouť, je vám při ruce, a to ve Staré
radnici, přímo naproti kostelu. Již 21 let uplynulo od nápadu a realizace převzít tradici poutí
ve Vyklicích. Nejen Vyklice, ale i další osady
byly vydolovány a jedna část expedice muzea
je věnována právě tomuto tématu.
Muzeum bude přístupné po dobu pouťových oslav, tj. v sobotu i v neděli, vždy od 9
do 12 h a od 14 do 17 h, a to bezplatně.
Stanislav Sochocký

KRÁTCE
KRÁTCE
Stromy v Chabařovicích

Na květen se připravuje výsadba vzrostlých
stromů v Chabařovicích. Pokud budete chtít,
můžete si přijít s rodinou zasadit svůj strom.
O termínu vás budeme informovat.
JK

Život nám všem píše zas o rok víc,
přibyly vrásky na čele, ale nic si z toho
nedělejte, ty ke stáří patří a věřte, že
Vám i sluší. To bychom rádi podotkli
pro ty, kteří svá životní výročí mají v
mících leden až kven 2014.

Honolke Robert
Bartoš Václav
Vaňková Zdeňka
Pohlová Edita
Bartoschová Astrid
Žižková Anna
Kydlíčková Blažena
Frank Wolfgang
Bělovský Jaroslav
Mrázek František
Váňa Václav
Tuček Jiří
Šušotová Vincencia
Melicharová Růžena
Šindelářová Gertrud
Sieberová Libuše
Žižka Jiří
Buřič Josef
Judytková Anneli
Knížková Ida
Brousková Miloslava
Nejedlý Ladislav
Čmejla Jiří
Dvořáková Věra
Šteﬂová Jiřina
Prošková Marie
Kaňková Miloslava
Krejčová Hana
Ledvinová Dáša
Dragounová Hermína
Kabíčková Anna
Toběrný Milan
Vohnoutová Marie
Zárubová Margit

Život je krátký a mládí nelze vrátit
zpátky, proto vzpomínejte, ale žijte dál.
Do dalších dnů přejeme dobrou náladu,
šttí, pohodu a vitalitu.
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SPORT

Zprávy ze sportovního života Chabařovic

D

ružstva mužů a žen volejbalového
oddílu dokončila sezonu 2.celostátní
ligy. Oba týmy jsou jako už tradičně v těch
nejvyšších příčkách dlouhodobé tabulky, muži
druzí za Turnovem a ženy 1.místo s vysokým
náskokem (21 bodů) před soupeřkami. Stále
je to velký úspěch chabařovického sportu a
velmi dobrá i vizitka v článcích Ústeckého
deníku, kde je každý týden obsáhlá informace
o průběhu zápasů uplynulého víkendu.

Pro ještě lepší umístění v 2.lize mužů
schází vždy jen kousíček. Zopakované stříbro
z minulé sezony je po trochu nepovedeném
podzimu zase skvělý úspěch. Dle názoru kapitána družstva F.Nedbala byl vítěz nad síly
také vzhledem ke startu bývalého reprezentanta Konečného v tomto vítězném družstvu.
Druhým místem si splinili svůj vytčený cíl.
Kvalitní hráčský kádr pro sezónu vhodně doplnili Petr Černý a Petr Pěkný, čímž ve většině
dvojutkání mohly nastupovat dvě rovnocenné
šestice. To bylo v celé soutěži zcela ojedinělé
a především to dává naděje i pro další roky.
Pod trenérským vedením Karla Kindermanna
s občasnou výpomocí Přemysla Bláhy je toto
družstvo připraveno přinejmenším na obhajobu stříbra ze sezony 2012/2013 a 2013/2014,

ale proč ne zase výš? Oslavy stříbra byly také
vydařené, celý tým se zúčastnil Plesu sportovců v Kulturním domě Zátiší v Chabařovicích
a alespoň trochu chlapi nahradili svým manželkám a přítelkyním čas strávený půl roku o
víkendech s volejbalem.
Suverénní cestu za titulem přeborníka
2.ligy žen předvedlo družstvo pod vedením
trenérky Marcely Bromové. Ta se na velkém
úspěchu významně podílí. Kdo někdy zhlédl
jí vedený trénink, musí mít stejný názor. Přes
velmi obsazenou mateřskou školku se daří
najít vhodný režim tréninku, aniž by to mělo
vliv na kvalitu sportovního tréninku. Družstvo
je velmi kompaktní, na každém postu s dostatečnou rezervou a univerzálností některých klíčových hráček, což se projevilo především na
začátku odvetné části soutěže po onemocnění
některých hráček či jejich dětí. Sama trenérka
skromně dodává, že se sešla výborná parta, i
když víme, že na tom má především zásluhu
ona sama. „Družstvo nejen chce vítězit, ale
také chce trénovat. To pak zase naopak hráčky
zúročí na hřišti při zápase“ zhodntila klady
svého vítězného týmu. Nakonec po dohodě
mezi hráčkami se družstvo nepřihlásilo ani do

kvaliﬁkace o 1.ligu. Jednak tato kvaliﬁkace se
hrála po celý víkend, což pro matky malých
dětí není moc realizovatelné, jednak i případná
účast v 1.celostátní lize žen není reálná. Tato
soutěž se hraje s celostátní působností (velké
vzdálenosti k soupeřkám), ale hlavně v jiném
režimu než 2.liga. Dvojzápas se hraje v pátek
od 18:00 hodin a v sobotu od 10:00 hodin,
což při výjezdu na Moravu znamená odjíždět
už v pátek po poledni s návratem v sobotu
večer. Kromě vysokých nákladů (cestovné a
ubytování) jde především zase o naše mámy s
malými dětmi. Ve většině případů to je v rodině
neřešitelné. „Nastávající rok chceme udržet
vysokou laťku, kterou jsme si nastavily, pár
let to chceme hrát. Jsem ráda za sebe i za své
svěřenkyně, že jsme se vrátily do Chabařovic,
Slovan nám vychází vstříc a chci tímto za podmínky v Chabařovicích upřímně poděkovat“,
hodnotí na závěr skvělou soutěžní sezónu.
Volejbalové družstvo žen je hlavním
pořadatelem blížící se významné akce na antukových kurtech areálu Stadionu TJ Slovan
Chabařovice. Zde se bude pořádat ve dnech
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14.-15. června Mistrovství České republiky
žen – veteránek. Tento volejbalový svátek
bude další významnou akcí ve sportovním
areálu, který právě takové vrcholné podniky
přitahuje svými podmínkami, perfektní údržbou a zázemím, včetně blízkého chatového
kempu a školní jídelny. Nemalou šanci má
i naše družstvo, které se tohoto mistrovství
zúčastňuje již několik let. Zveme všechny
zájemce o kvalitní a bojovný sport.
A velkou radost nám dělá také rozvíjející
se družstvo žactva, které je pro letošní rok
už zase početnější (32 dětí) a trenér Roman
Kepič už musí rozdělit tým do 2 výkonnostně
a věkově oddělených celků, aby byl trénink
vůbec smysluplný. Družstva mládeže se
zúčastnila již několika trunajů pořádaných
SKV Ústí n.l. a KVS. Velkým přínosem byl
dar chabařovického podnikatele a sportovce
A.Hrada, který zhotovil mimořádně pěkná
trička pro všechny 4 barevně odlišné skupiny
minivolejbalu. Velký dík celé chabařovické
sportovní veřejnosti za takový přístup ke
sportujcí mládeži v Chabařovicích.
Vlastimil Pabián

ZUMBA ZUMBA ZUMBA

Z

umba je ﬁtness program v rytmu latinsko-americké hudby, který kombinuje
prvky aerobicu a tance. Nejedná se o klasické
drilové cvičení, ale spíš o party s rytmickou
hudbou. Je to aktivita, kterou zvládne každý
bez ohledu na věk, rozhodně nemusíte být
žádným tanečníkem!
Při zumbě zapomenete, že vlastně cvičíte.
Po absolvování prvních pár lekcí si mnozí v
autě nevědomky zpívají latinské rytmy a tančí
i při míchání guláše.
Pokud jste již propadli této magicky znějící
aktivitě, jistě mi dáte za pravdu, že je silně
návyková. V tomto případě je však návyk
příjemně pozitivní. Není také divu, při zumbě
se nejen shazují kila, ale vyplavují i endorﬁny,
tzv. hormony štěstí.
Pro chabařovické je výhodou, že mohou
na ZUMBU chodit do tělocvičny ZŠ, a to 2x
týdně od 18:00 hodin, vždy v neděli a v úterý.
A pro zapálené nadšence pořádáme několikrát
do roka „výjezdní ZUMBA-VÍKEND“. Koneckonců; proč čas od času nenechat doma
své drahé polovičky s dětmi a sami se pobavit
třeba u Máchova jezera?!
Dámy se mnou budou jistě souhlasit, že si
to každá z nás zaslouží :-)
Monika Kašpárková

