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D

Josef Kusebauch

nes už skoro každý ví, že pokud chce
zhubnout, no vlastně zredukovat
svoji hmotnost, budeme-li odborně přesní,
nestačí jen takzvaně“nežrat“. ale je potřeba
budeme-li se také pohybovat.
Možnosti pohybu, teda sportovního, jsou
rozličné. Chlapi dávají přednost posilovně
- nění potřeba kmitat a představa báječné
ﬁgury je lákavá. Líbí se ženským. Z hlediska
hubnutí však příliš vhodná není. Dámy, ženy,
dívky dávají přednost aerobiku, spiningu a
kdejakým „novým“ aktivitám. Pohybové
aktivity z hlediska výše zmíněné redukce jsou
vhodnější a účinnější. Ono jim chudinkám
také nic jiného nezbývá, neboť je známo,
že se dámy nadbytečné hmotnosti zbavují
hůř než my.
Obecně se dá říct, že pro redukci váby je
nejvhodnější pohyb, kdy je tepová frekvence
kolem stopadesáti tepů za minutu alespoň po
dobu půl hodiny. Proces spalování energie
je aerobní. Od toho ten aerobik, a podobný
je spining, což je vlastně jízda na kole. Taky
dobrá, a plavání, běžky...
Ale úplně nejvhodnější a nejméně ubližující pohyb (každý sport zatěžuje) je chůze.
Samozřejmě nejlépe intenzivní a nejlépe v
přírodě. Ale pokud někdo hubne, teda redukuje, je dobré, když si naordinuje pohyb
na celý den. K tomu je chůze ideální. Do
schodů, do obchodu, nakoupit, na zastávku,
do práce, se psem, za... Po celých Chabařovicích. Ale kudy? Samozřejmě se nabízí: po
chodnících. Jenže oni na řadě míst nejsou.
Vlastně jsou, ale nedá se po nich projít, stojí
na nich auta. Nepochopitelné. Nový chodník,
široká silnice a on se postaví dvěma koly na
chodník. Snad aby ostatní auta měla dost
místa? Aby se nemusela vyhýbat. Copak
jednotlivý chodec, ten se provlékne ale co
kočárek? Někde jen ztěží.
Já to nechápu. To jsou nám ti plecháči
milejší než volný chodník pro lidi. Kam jsme
se to dostali? Lidi, neblbněte!

Město žádá o dotaci

Pohádkový l a Strašidelná stezka na Friedrichu vypukne
los v pátek 26.6. Bude jako vždy velo.
na spolupráci v partnerství
Hubnutí
Město žádá o dotaci na
spolupráci v partnerství

M

ěsto Chabařovice požádalo v rámci projektu Ziel 3
/ Cíl 3 Fondu malých projektů od
Euroregionu Elbe/Labe o dotaci ve
výši 8tisíc Euro. Žádost, která byla
podána na konci měsíce března,
bude nyní přezkoumávána po formální a věcné stránce (duben) a následně dojde k procesu schvalování
(květen). Pokud budeme úspěšní,
obdržené ﬁnanční prostředky budou využity pro rozšíření spolupráce partnerských měst Drebach
(SRN - Sasko) a Chabařovice.
Od května do září tohoto roku
bude docházet k intenzivní spolupráci všech složek obou part-

nerských měst, od dětí školou povinných,
přes spolky a zájmová sdružení, úředníky,
sportovce, v neposlední řadě až po občany
– rodiče s dětmi či důchodce. Plánujeme i
výměnné pobyty jak na české, tak na saské
straně. Kdo z občanů má zájem zařadit se po
bok spoluorganizátorů akcí, může se již nyní
obracet na tajemníka městského úřadu.
Věříme, že tento projekt nastartuje nové dimenze možností a spolupráce se bude rozvíjet
v mnoha oblastech společenského života i v
následujících letech. Jedná se o další krok naší
radnice, kdy se snažíme rozvíjením spolupráce
partnerských měst Chabařovice – Drebach
(Německo) – Ždiar (Slovensko) zkvalitnit život občanů, sblížit se s jinými národy, seznámit
se s kulturou a tradicí a nepochybně se jedná i
o jazykový přínos pro děti a mládež.
Tajemník MěÚ Vítězslav Vlček

Chabařovické NOVINY
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Občané nám píší

V

ážený pane Kusebauchu, přeju vám
dobrý den a zároveň moc děkuji za
Váš článek „Dobrej“. Potěšil a povzbudil
mě. Bydlím tu krátce a ke všemu jsem dříve
narozená, a tak mě ta jednoslovná odpověď,
která se občas přihodí, skoro poranila, ale
neodradila, protože úsměv a pozdra nestojí nic
a přístupné srdce může pootevřít. A tak ještě
jednou díky za to souznění. A teď prosím, zda
by někdy nemohl vyjít článek na téma Přítel
člověka.

P

Tady je: Přítel člověka

řítel člověka, který má jen čtyři
tlapky. Ruce má jeho pán, který
neví, jak potřebné je mít po ruce při
procházce sáček, aby mohl uklidit stopy psí
přirozenosti.
Bydlím U Křížku. Venčí se tu mohutně,
dokonce, a to mi prosím věřte, pživezou
psa autem a bez výčitek svědomí spokojeně
odjedou. Proč, když těmto našim kamarádům
věnujeme tolik pozornosti, což všem psům,
i tomu svému „voříškovi“ opravdu přeji.
Krmíme je, venčíme, v nemoci navštívíme
veterináře. Proč je zatěžko uklidit hromádku
a nenamíchnout ostatní. Mockrát se stydím za
„ozdobené“ chodníky a žasnu nad majitelem,
který spokojeně přihlížejí popsanému aktu.
Možná by pomohl lístek s výzvou, který
bychom spolu se sáčky dostali při placení
poplatků za psíky.
Možná to není dobrý nápad, tak se omlouvám.
Jiřina Chocholoušová

Občané nám píší

Co se děje na Friedrichu

T

eď nemyslím vysekání křovin, vyřezání suchých stromů, obnovení cesty
kolem „odtokové strouhy“, výsadbu „stromů
života“ našich prvňáčků, hnízdění vodního
ptactva (přiletěl pár labutí), posekání trávy. Ale

Inspekce?!
I

nspekce. Pojem, který neradi slyší snad
všichni, kterých se týká. Určitě se vám
doneslo, že se nás začátkem února týkal hodně. Čtyřčlenný tým se tu po pět dní zabydlel,
studoval hospodaření školy, dokumentaci,
rozdával dotazníky, navštěvoval hodiny,
vedl rozhovory s dětmi i pedagogickými
pracovníky, zkrátka zkontroloval vše, na co
si vzpomenete. Přiznáváme, že trochu obavy
jsme měli, to je přirozené a snad i správné. Ale
hned na začátku nás pan inspektor uklidnil.
Po důkladném prostudování našeho ŠVP
(školní vzdělávací program - www.zschaba.cz
- na stránce vlevo dole) řekl, že to tady bude
jednoduché a nemáme se čeho obávat. Až poztaké pohazování odpadků a vajglů ﬂákající se
mládeže,volného pobíhání a kálení psů v parkové části, přestože je to zakázáno a uvedeno
na informačních cedulích. Dokonce připravujeme i novou naučnou stezku pro školní děti a
veřejnost. Jsem zvědavý, jak dlouho vydrží. A
bude hotový altán...
Na Friedrichu se chytá. Ryby. Loví se tam
ryby. A kdo je loví? Členové občanského sdružení Sportovní rybolov Chabařovice (SRCH),
kteří pět let o sobotách dávali Friedrich, dříve
močál, spolu s partnery dohromady. Kteří
dalších pět let běhali po úřadech a nechali
vyškolit dva hospodáře v rybářské škole ve
Vodňanech. Kteří mají Friedrich ve správě
a nespočetnými brigádami jej udržují jako
přírodní park pro veřejnost.
Po všem tom desetiletém úsilí získali od
státu prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje rybářské právo dekretem na revír
Friedrich, kde platí pouze povolenky SRCH.
Kdo našemu úsilí nevěřil, teď se diví. Chlapi, kteří se léta dřeli, teď mají odměnu za svoji
práci - klid a můžou si zachytat. Většinu ryb
vrací do vody, aby si je mohli chytit znovu. Už
se těším, jak tam budou závodit děti při mezinárodním setkání partnersých obcí a jak se
tam bude chytat dětem z rybářskému kroužku.
Petrův zdar!
Josef Kusebauch

ději, při podrobné analýze jednotlivých oblastí
prozradil, že takový ŠVP ještě neviděli. Použijeme-li jejich slova, tak na rozdíl od ostatních
má prý „ducha“. To potěší. Konečně někdo
oﬁciálně ocenil naši dvouletou práci. Teď se
tedy můžeme chlubit tím, že námi vytvořený
ŠVP je dle terminologie používané inspekcí
„příkladem dobré praxe“ (to je nejvyšší možné
hodnocení).
Ale nejen ŠVP, stejně inspekce ohodnotila
i vedení, oblast ICT nebo rozvíjení klíčových
kompetencí (dovedností, schopností) žáků.
Kolik škol má takové hodnocení? To si můžete
ověřit sami. Inspekční zpráva se zveřejňovat
musí. My ji zveřejníme rádi. Přečtěte si ji také
na našich stránkách, ať se zase přesvědčíte o
tom, že děti jsou u nás v dobrých rukách.
Klára Pečivová

Centrum pro zdravotně

postižené Ústeckého kraje otevírá ve spolupráci s městem Chabařovice další kontaktní
místo pro osoby se zdravotním postižením
a seniory, v rámci působnosti své krajské
organizace.
Kontaktní místo bude přístupné pro klienty od 2. 4. 2009, bez předchozího objednání,
každý první čtvrtek od 13,30 do 15,00 hodin.
Místo: Přízemí Domu s pečovatelskou službou, V Aleji 432.
Bezbariérový přístup je zde k dispozici.
Do Chabařovic bude zajíždět vedoucí odborného pracoviště CZP ÚK - Poradny pro
zdravotně postižené a seniory v Ústí nad
Labem Mgr. Pavla Radová.

Kontakty

e-mail: usti@krcentrum.com
web: www.krcentrum.com
tel.: 475 211 836 (Poradna ZPS v Ústí n. L.,
Štefánikova 25-Klíše)
mobilní tel.: 775 204 168
návštěvní doba: Poradna ZPS CZP ÚK
(Štefánikova 25, Ústí n. L.)
po a st 8-12, 13-16, út a čt 8-12, dále dle
individuálního objednání
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Co se děje v Chabařovicích
Přechody pro chodce

V

ulici Smetanova a Teplická jsou budovány nové přechody pro chodce
dle projektu, které si nově budované stavby
vyžadují. Pro město to znamená, že jakýkoliv
zásah do vozovky, ač není v našem majetku,
v našem případě přechody, musí hradit město
a musí odpovídat parametrům bezpečnosti,
včetně osvětlení.
Na řešení čeká také ulice Teplická, kde stále
není jasné, jaká opatření přijmout k omezení
rychlosti neukázněných řidičů.

Největší skládka na našem
katastru odstraněna

N

a bývalém nádraží u Ocelárny byla
zlikvidována obří skládka, jejíž likvidaci zaﬁnancovaly České dráhy.
Naše spoluúčast byla doprava do Modlan.
Jako by to někdo věděl, těsně před odvezením
odpadu zde složil dvě auta ojetých pneumatik,
jejichž cena za uložení se rovná třem tisícům
Kč/t.
Po odvezení a úpravě terénu byl prostor
uzavřen betonovými pražci a věřme, že se již
nenajde darebák, který by toto místo znovu
zaneřádil. Přesto, že za takto odložený odpad
jsou zvláště pro ﬁrmy velmi vysoké pokuty,
stále dochází k tomuto trestuhodnému konání.

N

První fotovoltaická
elektrárna

a katastru bývalé obce Zalužany
vyrůstá dílo, které zde bude provozováno nejméně příštích dvacet let. Z hlediska
vlivu stavby na životní prostředí v okolí města
je tato stavba naprosto čistá.
V příštích dvaceti letech zde nebude téměř
žádná dopravní obsluha těchto prostor, což je z
hlediska dopadu na okolí víc než příjemné.

Chabařovické NOVINY
a celá rekreační lokalita bude čítat celkem
160 parcel.

Prostory pro sluneční zdroje v této části
budou celkem tři. První na bývalém parkovišti,
vedle muzea historických vozidel, druhá na
Zalužanech II. – dosavadní použití pro parkování vozidel při poutích a třetí v sousedství
betonárky a základny VHS, na bývalém dolu
Milada.

L

P

Jihozápadní obchvat
Chabařovic

o krajských volbách se uskutečnilo jednání zástupců města s novým vedením
kraje ohledně dalšího postupu na projektových
pracích – výsledkem je skutečnost, na kterou
jsem několikrát upozorňoval: Ústecký kraj ve
svém rozpočtu nepočítá s ﬁnancováním této
dopravní stavby.
V minulém roce bylo přistoupeno k přípravě části trasy tak, aby se oddálila a výškově
byla snížena v terénu oproti plánovanému
projektu. I po této úpravě, která by výrazně
zlepšila dopad na nově vybudovanou část
města, byla odpůrci stavby odmítnuta dopisem,
adresovaným bývalému hejtmanovi kraje, Ing.
Jiřímu Šulcovi.
Zároveň byla přesunuta plánovaná část
ﬁnancí k zahájení prací na 1. etapě z rozpočtu
kraje na jiné akce.

Rekreační chaty u jezera
Milada

Chabařovická pouť

etošní pouť se bude konat opět v Zalužanech a již dnes je téměř jisté, že v
tomto prostoru bude poslední. V příštím roce
budou pozemky bývalého montážního místa
Zalužany II., které vlastnil Palivový kombinát,
již osazeny panely fotovoltaické elektrárny,
tudíž nebude zde možnost parkování. Otázkou
vrácení poutě do města či jiného řešení konání
pouti se bude muset zabývat zastupitelstvo
města v nejbližší době.

Současný stav jezera Milada

N

a schůzce Svazku obcí jezero Milada
konané dne 6.3.2009, informoval
ředitel PKÚ Ing. Lenc o postupu prací: „Současná hladina jezera je na výškové kótě 142,68
m n.m., plocha vodní hladiny je cca 227 ha,
objem vody doposud napuštěné cca 28,3 mil.
m3 a předpoklad napouštění jezera na projektovanou kótu 145,3 m n.m. je v I.Q roku
2010 s tím, že do roku2012 bude prováděno
ověřování parametrů celé vodohospodářské
soustavy – zkušební provoz a postupně bude
jezero dopuštěno na předpokládanou kótu
stálého nadržení, která bude stanovena v revizi
č. 1 Provozního a manipulačního řádu jezera
Chabařovice (Milada). Předpoklad konečné
výšky hladiny jezera je na kótě 145,6 až 145,7
m n.m.“

V

sousedství Ocelárny Chabařovice byly
zahájeny práce na pozemku města,
který bude sloužit pro výstavbu rekreačních
chat.
Zastavovací plán je projektován Ing. arch.
Charvátem. Předpokládá se, že v letošním roce
budou dokončeny projektové práce na inženýrské sítě včetně obslužných komunikací a bude
oznámen prodej jednotlivých parcel.
Pozemky budou mít výměru cca 600 m2

Jíří Záhořík

Chabařovické NOVINY

HISTORIE
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V á l e č n á u p o m í n k a Jakub Krčín

a Chabařovice
K

dyby žil v dnešní době český šlechtic Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan,
krumlovský purkrabí, od roku 1569 regent
rožmberských panství, ale zejména významný
rybníkář, není vyloučeno, že by emigroval do
Chabařovic.
Důvodem by mohla být radikální přeměna
místní krajiny ve prospěch vodních ploch.
Připomeňme Friedrich, téměř dohotovené
jezero Milada, ale i v současné době rekultivovanou zbytkovou jámu bývalého Dolu Petri,
odkud je přiložená fotograﬁe. I tato jáma má
svou historii, kterou se budeme zabývat v
příštích Chabařovických novinách.
Stanislav Sochocký

V

Chabařovicích se ještě dnes nacházejí
stavby, jejichž doba vzniku je spojená
s druhou světovou válkou. V době války se
většina obyvatel města hlásila k německé národnosti a město bylo pod německou správou,
není proto překvapivé, že již 9. května 1938 vítali občané Chabařovic první německé vojáky
projíždějící městem ve směru na Vyklice.
I když Chabařovice nebyly nikterak
strategicky důležité, válečné události se jim
nevyhnuly. Na katastru se nacházely tři hlu-

binné doly, které zásobovaly uhelnou vsázkou
okolní průmysl.
Od 10. května 1940 začaly spojenci využívat proti Německu tzv. plošnou leteckou ofenzívu, spočívající v bombardování vybraných
měst. Jako prvořadé cíle byly vybrány lokality
Kolín, Duisburg-Ruhrort, Düsseldorf, Hamburk, Essen a Penemünde, kde probíhal vývoj
německých raket. Postupně byly letecké cíle
rozšířeny do okolních zemí, jejichž průmysl
se podílel na hitlerovském válečném tažení.
Demoralizující pro obyvatele Chabařovic

byl nálet na Drážďany v únoru 1945, kdy se
město ocitlo v plamenech a ohnivá záře byla
zřetelně vidět i v Chabařovicích. Podobně
tomu bylo i při bombardování chemických
závodů v Litvínově a náletu na Ústí nad Labem
v dubnu roku 1945, kdy došlo m.j. k vychýlení
věže kostela.
Věnujme pozornost stavbě, která se nachází poblíž dětského hřiště U Křížku a byla
postavena s cílem ochrany obyvatel města
před nálety.
První opatření protiletecké ochrany bylo ve
městě realizováno již v
roce 1940. Od léta 1944
se ve městě začaly budovat
protiletecké kryty, jelikož
se stále častěji objevovala
spojenecká letadla. Náletům se nevyhnuly ani
Chabařovice.
První nálet, který však
nezpůsobil velké škody,
byl proveden 16. prosince
1944. Téhož roku byl vybudován pod „Dubovým
lesíkem“ protiletecký kryt
formou obezděné štoly tak,
jak je vidět na přiložené
fotograﬁi. Další kryt byl vytvořen na Dole
Petri.
Objekt krytu v břehu potoka vydržel v poměrně zachovalém stavu do současné doby. V
minulém roce se však stal oblíbeným místem
pro mládež, která jeho útroby, ale i okolí,
začala zaplňovat odpadem různého druhu.
Časté stížnosti obyvatel byly důvodem, proč
byla tato památka na válečné události letos
zlikvidována zásypem zeminy, jak je patrno
z další fotograﬁe.
Stanislav Sochocký

Ž

ijeme v přítomnosti. Máme své radosti,
starosti. Míjíme staré budovy, potkáváme starší lidi a jen zřídkakdy si uvědomíme,
že vše má svou historii. Ing. Sochocký se
dějinami Chabařovic a jejich obyvatel zabývá
už velmi dlouhou dobu. Řadu svých poznatků
uveřejňoval na stránkách Chabařovických
novin.
Minulý týden proto on a chabařovická škola
spojili své síly, aby uchovala pro budoucí generace výpovědi pamětníků. Prvním člověkem,

Pamětníci
kterého jsme navštívili, byla paní Adámková.
Další (jak pevně doufáme) budou následovat.
Snažíme se (samozřejmě spíše laicky) uplatňovat metodu tzv. orální historie.
Oproti jiným přístupům - jako jsou např.
tradičně pojímané politické, hospodářské,
sociální nebo vojenské dějiny, zpracovávané
často na základě „neorálního“ pramenného
materiálu - se snaží „dávat slovo“ opomíjeným
(tzv. bezdějinným) vrstvám společnosti, více
reﬂektuje tzv. malé dějiny (mikrohistorie),
individuální prožitky, dějiny „psané zdola“
(history from below), rozměr každodennosti
apod. (http://www.pametnaroda.cz/page/index/title/oral-history-method)
Životy předchozích generací jsou pro nás
již dějinami. I naše se jednou takovými dějinami stanou a mohou se stát poučením pro
generace následující.
Jiří Morávek
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Provoz sportovní haly
V

poslední době se množí různé dohady o provozování Sportovní haly v
Chabařovicích. Proto jsem se rozhodl trochu
poodhalit tuto problematiku.
Základní podmínkou provozování Sportovní haly je podpora sportu chabařovickou
radnicí. Bez ní by chabařovický sport už
dávno asi neexistoval, zvláště ty závislé na
halové zimní části soutěžní nebo tréninkové,
tj. volejbal, nohejbal a ﬂorbal.
Už asi 10 let provozuje Sportovní halu
z pověření Zastupitelstva města TJ Slovan
Chabařovice. Tehdy Zastupitelstvo města
rozhodlo o pronájmu SH s podmínkou, že tento
pronájem bude do doby, než se vyřeší bytové
záležitosti rodiny Chladových, aby bylo možné
vyhlásit výběrové řízení na provoz sportovní
haly, správcování, úklid a občerstvení. To bez
nabídky bydlení nelze zatím realizovat, protože právě byt pro správce je hlavní podmínkou
dobrého fungování provozu SH. To se zatím
nedaří řešit.
Správce SH A.Kočí dochází cca 8 měsíců
v roce do SH, včetně sobot a nedělí, otvírá a
uzavírá SH několikrát denně, samozřejmě k
tomu další práce související se správcováním,
údržba a opravy vybavení SH. Víme ale, že
docházka bez bydlení přímo v hale není ideální
řešení a někdy se projevuje i nedisciplinovanost návštěvníků SH (nepořádek, ničení zařízení apod.) při nemožnosti trvalého dohledu

správce bydlícího ve SH. Denní úklid je též
základní a nezbytnou podmínkou dobrého
provozu haly. I to se zatím daří provozovat
docházkově.
Provoz Sportovní haly je především v zimním období, tj. částečně v září a dubnu, plný
provoz pak od října do března. Mimořádně
a jen při ﬁnančně zajímavém pronájmu poskytujeme SH i mimo tyto měsíce, jako tomu
bylo v minulém roce pro letní soustředění
volejbalu Praha-Kyje. Kromě toho je po celý
školní k dispozici SH pro tělocvik základní
školy praktické.
Ekonomika provozu je sledována městským úřadem každoročním vyúčtováním
příjmů a výdajů. Kontrolu provádí ﬁnanční
výbor, v minulém roce i auditorská ﬁrma.
Veškeré příjmy z pronájmu jdou na zabezpečení provozu SH (správce, úklid a úklidové
prostředky, údržba), v případě mimořádných
příjmů pak i na nákup sportovního vybavení.
Právě v minulém roce zvýšený příjem za soustředění volejbalu se projevil v možnosti nákupu celoplošného koberce a dalšího zařízení
pro možnost provozu badmintonu na malém
sále SH. V některých případech se řešily také
větší opravy a vybavení (výměna radiátorů,
nákup bojleru do kuchyňky, zátěžové koberce
do předsálí a chodby apod.).
Organizačně pracuje TJ Slovan Chabařovice jako provozovatel SH při rozpisu zápasů,

Ocenění žáci v soutěži ZUŠ
Z

ačátkem 2. pololetí v ZUŠ probíhala
soutěž vypsaná MŠMT ČR. Soutěž je
rozložena do tříletých cyklů, které se pravidelně opakují. Žáci základních uměleckých
škol tak mají možnost soutěžit ve hře na svůj
nástroj nebo zpěv jen jednou za tři roky. To
proto, že je mnoho oborů a nástrojů a soutěž
by se nedala obsáhnout. Letos jsme soutěžili
ve zpěvu a hře na dechové a bicí nástroje. Ve
školním a okresním kole soutěžilo 8 žáků ve
zpěvu, 12 na zobcové ﬂétny, 3 na příčnou
ﬂétnu, 1 na trubku, 3 na bicí nástroje. Všichni
získali 1.místo s postupem ve školním kole,
v okresním kole pak 1. místo s postupem
celkem 4x, 1. místo 1x, 2. místo 4x, 3. místo
2x a čestné uznání 3x. V krajském kole v
Teplicích soutěžili 3 žáci (čtvrtý byl nemocen)
– Dominik Smutný získal 1. místo s postupem
do celostátního kola ve hře na bicí, ve hře na
příčné ﬂétny získala Alena Nováková 2. místo
a David Knapčok 3. místo. Ústřední kolo se
koná ve Vysokém Mýtě a tak budeme 16. dubna držet palce Dominiku Smutnému, který nás
reprezentuje ve hře na bicí nástroje.
Také žáci výtvarného oddělení se zapojují
do soutěží. Své práce zaslali i do soutěže „Evropa očima dětí“. Tento projekt je podpořen
MŠMT ČR v rámci kampaně „Evropa mladýma očima“. Do soutěže bylo zasláno na 500
prací, z toho 446 visí na výstavě v ZUŠ Louny.

Zúčastnilo se 36 škol z celé ČR. ZUŠ celkem
19x, dále pak soutěžili žáci MŠ, DDM, ZŠ a
gymnázií. Obrázky žáků ZUŠ Chabařovice
získali Čestné uznání a v červnu budou spolu s
obrázky z celé ČR vystaveny v prostorách naší
školy. Zveme veřejnost na prohlídku kreseb
známých dominant evropských měst.

Žáci tanečního oddělení měli možnost si
zatančit v Národním domě na okresní přehlídce tance.
25.března se uskutečnil v sále ZUŠ Koncert
učitelů. Pedagogové – muzikanti, tak u příležitosti nadcházejícího Dne učitelů předvedli
veřejnosti krásné skladby a plný sál návštěvníků je odměnil potleskem. Mnozí učitelé
školy jsou aktivními umělci jak v Městském
divadle v Ústí nad Labem nebo Severočeské
ﬁlharmonii v Teplicích, či v jiných orchestrech
nebo sdruženích kraje. Učitelům v závěru
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turnajů, tréninků a cvičení. Po naplnění základních jednotek pro chabařovické sportovce
se teprve řeší volné provozní časy pro placené
nájemce. Máme již po několik let některé
stálé nájemce, především v sobotu a v neděli,
případně ve večerních časech všedních dnů.
Zbývající volné časy se pak snažíme obsadit.
K tomu ještě nás limituje vcelku nestálé obsazení tréninky fotbalového klubu (podle vývoje
počasí apod.). Je to po celou zimní sezónu stálá
práce a velmi zodpovědná. Tuto organizační
činnost zabezpečuji sám jen s pomocí správce
A.Kočího (sjednávání, rozpisy, fakturace,
sledování úhrad, ekonomika).
Tato dobrovolná a neplacená činnost mne
příliš neuspokojuje, ale jako předseda TJ Slovan Chabařovice se snažím o zachování a rozvoj sportu v Chabařovicích. Bez ekonomicky
přijatelné Sportovní haly bych si to nedovedl
představit. To je také motivace, proč se zatím
chceme udržet jako provozovatel SH.
Taková sportovní zařízení provozuje většinou samo město, především v zahraničí je to
téměř pravidlo. Nebráníme se tomu, ale podle
zkušeností z dob Střediska služeb a „Domovky“ to nebylo zrovna moc dobré. Základem
však vždy bude mít k dispozici služební byt
pro obsluhu SH a možnost z klubovny (bývalé
Kavárny K) znovu udělat vhodné zařízení
pro občerstvení návštěvníků SH, ale i občanů
Chabařovic (nekuřácká kavárna/vinárna/restaurace).
Vlastimil Pabián
poděkovala ředitelka školy, která jim popřála
k nadcházejícímu Dnu učitelů. Sál byl plně
obsazen žáky školy, jejich rodiči a chabařovickou veřejností. Milá byla účast zástupců
města – tajemníka pana Vlčka a starosty J.Záhoříka, který v závěru poděkoval za výkony
a poblahopřál učitelům. Také byli přítomni
členové Církvické kulturní společnosti, kteří
pozvali účinkující ke vystoupení na koncertech
konaných v rámci Dnů evropského dědictví
v září 2009.
Dovoluji si pozvat veřejnost na Absolventský koncert žáků ZUŠ, který je ve čtvrtek
16.dubna 2009 v 17,00 hodin v sále ZUŠ i na
závěrečné koncerty školy.
V červnu probíhá jako již každoročně zápis
nových žáků - do oboru tanečního, výtvarného
a hudebního pro školní rok 2009/2010. Výuka
se koná v nově vybavených třídách, hudební
nauka nabízí žákům interaktivní tabuli s řadou
výukových programů. Přijďte se podívat na
Den otevřených dveří, který bude zveřejněn
v TV a na plakátech školy.
Jiřina Deimlingová
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ŠKOLY

Školka plná zábavy
K

Keramika

aždým rokem probíhá v naší mateřské škole keramika pro děti. Letos
poprvé nám základní škola praktická v rámci
spolupráce a přestěhování prostor poskytla
odbornou keramickou dílnu, kterou využíváme
sudé úterky v době odpočinku dětí.

Práce s keramickou hlínou rozvíjí jemnou
motoriku, podporuje tvořivé schopnosti, tvůrčí
fantazii. Dopřáváme dětem hledání, zkoušení,
mohou se zapatlat, uvolnit se…. Děti žene
přirozená touha hníst, tvořit a zkoušet.
Během školního roku se keramiky zúčastní
většina předškoláků bez ohledu na jejich výtvarné schopnosti. Nejedná se o výchovu budoucích výtvarníků, ale o podporu tvořivosti.
Před samotným tvořením výrobků si musí
hlínu pořádně propracovat, aby v ní nebyly
vzduchové bubliny. Technikou vymačkáváním, stáčením – šulánky, lepením, modelováním nebo vykrajováním z rozváleného plátu
hlíny vytvářejí výrobky podle vlastní fantazie,
které po vypálení v peci glazují. Hotové výrobky zdobí prostory školky.
Snažíme se v dětech probouzet estetické
cítění a rozvoj kreativity.
Alena Šímová a Lucka Briglová

C

Arteﬁletika

o je to arteﬁletika?
Název je složen ze dvou částí. Artis
= umění, ﬁletický = výrazový projev, např.
výtvarný i dramatický, společně s rozhovorem
o zážitcích.
Arteﬁletika je moderní pojetí výtvarné
výchovy, která je osobnostně orientovaná.
Je vedena snahou povzbuzovat duševní síly
dětí a předcházet jejich psychickému nebo

sociálnímu selhávání v pozdějším věku. Od
narození po celý život se každý člověk musí
vyrovnávat se světem, ve kterém žije.
V jeho nitru se ukládají poznatky a vzpomínky, rodí se přání, propuká radost, ale
vzniká i strach nebo úzkost…Proto vhodný
přístup k výtvarnému projevu může napomáhat k posilování nebo obnovení duševního
zdraví. Cílem je poskytnout dítěti příležitost
k odhalení vlastních psychických možností a
schopnost nalézt své místo v lidském společenství. Je to výchova myslivého a cítícího
člověka prostřednictvím výtvarných aktivit,
které probíhají v dětské skupině.
Paní učitelky absolvovaly akreditované
kurzy arteﬁletiky a jsou tímto pojetím nadšené.
Děti mají možnost objevovat svět kultury i přírody na základě svých výtvarných zážitků.
Alena Vaněčková a Jiřina Haasová

M

První jarní burza

ožná z vlastní zkušenosti víte, že při
troše trpělivosti a štěstí lze najít na
burze věc, která nám právě chybí ke spokojenosti. Radost z úlovku násobí fakt, že vydaná
částka je většinou jen zlomkem původní
pořizovací ceny.
Naše první chababřovická burza ukázala,
že se někteří ostýchají přinést už nevyužité
věci, které však druhým udělají radost. Čekali
jsme více „mlaďochů“, kteří si vymění hry,
CD, sportovní potřeby, hračky… Maminky by
mohly oprášit oblečení, kabelky a nabídnout
další užitečné věci.
Příští burzu plánujeme opět na sobotu,
termín se dozvíte na info-kanálu, tak
určitě přijďte..
Alena Vaněčková

Aktivity roku 2009 na praktické škole

Z

ačátkem druhého pololetí se žáci 6.
ročníku účastnili další části „Mezigeneračních her“. Společné hry seniorů a dětí
byly tentokrát zaměřeny na hudební výchovu.
Dům seniorů v Chlumci se dne 24. 2. rozjásal
dětským zpěvem. Byla vyhlášena soutěž o
nejlepšího zpěváka pod názvem „Zlatý slavík
DS-Chlumec“. Děti a senioři se rozdělili do
družstev, která mezi sebou soutěžila v několika
disciplínách. První disciplína byla poznávání
lidových písní podle textu, druhá podle me-

lodie zahrané na ﬂétnu, třetí byla založena
na konkrétním slově, které obsahovala lidová
píseň a poslední na nejlepší interpretaci písně,
které se zúčastnilo celé družstvo za doprovodu
Orfových nástrojů.
Do soutěže se zapojily s nadšením zástupci obou generací. Vyvrcholením hezkého
dopoledne bylo vyhlášení vítězného družstva
a „Zlatého slavíka“ – vítězného zpěváka
jednotlivce.
Do stejného programu „Mezigeneračních
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her“ se k dětem ze ZŠP Chabařovice zapojil i
DS Chabařovice Sv. Ludmily, který žáci naší
školy navštívili 4.3.
I zde probíhala soutěž s hudebním obsahem. Smíšená družstva dětí a seniorů soutěžila
v poznávání a interpretaci lidových písní. V DS
Chabařovice byla velice přátelská atmosféra
a příjemné prostředí místní „kavárničky“.
Vítězové – senioři byli odměněni výrobky,
které žáci vyráběli v hodinách pracovního
vyučování.
Obě akce byly zúčastněnými seniory hodnoceny jako velmi zdařilé.
Největší sportovní akcí byla soutěž „O
nejzdatnějšího žáka“, která podle data narození probíhá ve čtyřech kategoriích. Všechny
děti soutěží v trojskoku z místa a počtu lehů
– sedů za jednu minutu. Chlapci mají navíc
shyby na hrazdě a děvčata hod medicinbalem
do dálky. 18. března se uskutečnilo školní
kolo a nejšikovnější děti jely na okresní kolo
na Střekov, kde městská policie uspořádala
okresní kolo pro žáky speciálních škol a ZŠ
Předlice. Za naši školu překvapivě zabodovala
mladší žákyně Kamila Berkyová, která ve své
kategorii získala krásné druhé místo. Díky
Kamile a dalším dětem se naše škola posunu-

la v celkovém hodnocení ze šestého místa v
loňském roce na páté místo. Za námi zůstalo
Velké Březno a Trmice. Těsně po uzávěrce
těchto CHN je na škole pořádán velikonoční
turnaj ve stolním tenise.
O dalším pouze ve zkratce. Děvčata při
pracovním vyučování pekla valentýnský dort,
Valentýnu a Velikonocům byla v tomto období
věnována výloha květinářství u Danniely,
vyzdobená výrobky žáků naší školy.
Jiří Capljuk
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Informace z městského úřadu Životní jubilea
POPLATEK ZA DOMOVNÍ
ELEKTRONICKÉ PLATBY
U

ODPAD A PSA

pozorňujeme občany, že poplatek za
domovní odpad a psa byl splatný do
31.03.2009. Vyzýváme občany, kteří tento poplatek neuhradili, aby neprodleně provedli tuto
platbu na MěÚ Chabařovice. Poplatek může
být navýšen za pozdní úhradu o trojnásobek.
Poplatek je možno uhradit i elektronicky.
Bankovní účet : 19-0882509369/0800
Při elektronické platbě poplatku za odpad
je nutno uvést jako variabilní symbol rodné
číslo plátce, který byl vybrán jako zástupce
poplatníků za jednotlivé objekty. Tento zástupce byl uveden při prvním placení odpadu. Do
poznámky prosím uveďte jméno a příjmení
poplatníka.
Při platbě ročního poplatku za psa se do
variabilního symbolu uvede položka 1341, do
poznámky prosím uveďte jméno a příjmení poplatníka.
Lada Šištíková

N

CESTOVNÍ PAS

ový cestovní pas s biometrickými údaji, který je vydáván od 01.04.2009 má
nově otisk prstů majitele dokladu. Žádost lze
podat v Ústí nad Labem - Magistrát města.
Nejprve vám sejmou otisk ukazováčku
pravé ruky, potom levé ruky. Otisk prstu není
u dětí do 6 let.
Správní poplatky se nemění:
- občan starší 15 let
600,- Kč
- občan mladší 15 let
100,- Kč
Platnost:
- občan starší 15 let
- občan mladší 15 let

10 let
5 let

Dodatečný zápis do CP:
- VŠ titul nebo vědecká hodnost
50,- Kč
- občan mladší 10 let do CP rodičů 50,- Kč
Všechny typy cestovních pasů jsou platné
po dobu v nich uvedenou. K cestám do států
Evropské unie lze kromě cestovních pasů
používat také občanské průkazy.

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY

Ř

idičské průkazy vydané od 01.01.1994
do 31.12.2000 je nutné vyměnit do
konce roku 2010. Řidičské průkazy vydané
od 01.01.2001 do 30.04.2004 stačí vyměnit do
konce roku 2013.

U

HŘBITOV

pozorňujeme občany, aby si zkontrolovali dobu platnosti pronájmu hrobových míst a kolumbáriích okének na hřbitově
v Chabařovicích i v Roudníkách.

POPLATKŮ ZA ODPAD PRO
ROK 2009

Z

astupitelstvo města Chabařovice
schválilo ve stejné výši jako v roce
2008, tj.480,-Kč / občan / rok.
Při elektronické platbě je nutno uvést jako
variabilní symbol rodné číslo plátce, který byl
vybrán jako zástupce poplatníků za jednotlivé
objekty (tento zástupce byl uveden při prvním
placení odpadu). Do poznámky uveďte jméno
poplatníka.
Při platbě za psa se do variabilního symbolu
uvádí položka 1341 a do poznámky jméno
poplatníka.
Bankovní účet pro platbu poplatků je:
19-0882509369/0800
Veškeré informace Vám ochotně poskytne
paní Kopřivová, tel. 475 225 492
Eva Kopřivová

KULTURNÍ DŮM ZÁTIŠÍ
PROGRAMY

V

součastném období je Kulturní dům
Zátiší plně využíván. Je běžné, že jeho
sál je využit několikrát do týdne, a to na akce
různého druhu. Konají se zde plesy, taneční a
již tradiční nedělní čaje.
Sál je pronajímán často k prodejním akcím,
předváděcím akcím, zdravotním přednáškám,
soukromým oslavám jako jsou svatby, srazy
a večírky. Vystoupení zde mají i děti z MŠ a
základní umělecké školy. Velký ohlas občanů
mělo i nedávné promítání ﬁlmu z historie
Chabařovic a okolí.
Radka Kučerová

BLAHOPŘÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI
ZLATÉ SVATBY
manželům
Štefanu a Gerdě DZURKOVÝM
Padesát let je dlouhá doba, pro
vás se to zdá jako před chvílí.
Kus cesty životem jdete věrně
oba, dne 28.03.2009 jste spolu
zlatou svatbu slavili. K této významné životní události přejeme
ještě hodně společně
šťastných let.

Život je o tom, že si člověk některá
přání splnil, po některých touží a jsou i
ta, která se nikdy nplní.
V míci lednu až dubnu slaví svá
životní jubilea:

Ondřichová Vlastimila
Honolke Robert
Vaňková Zděnka
Šugar Ján
Pohlová Edita
Žižková Anna
Mik Antonín
Hrdlička Stanislav
Kusebouch Josef
Macháčková Marie
Hainová Ludmila
Kubcová Marie
Váňa Václav
Tuček Jiří
Šušotová Vincencia
Melicharová Růžena
Caitámlová Evelina
Vančurová Gertruda
Žižka Jiří
Buřič Josef
Hradká Emma
Knížková Ida
Kratochvílová Vlasta
Mik Josef
Čmejla Jiří
Černá Libuše
Trunková Anna
Řezáčová Erna
Zbudilová Anna
Rohlena Rudolf
Kaňková Miloslava
Všem oslavencům přejeme zdraví a
šttí, protože šttí je pro někoho jako
hodně vzdálená země, ke které člověk
třeba za celý život nedojde.
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SPORT

Sportovní zprávy
F

otbalový klub Slovan Chabařovice má
na počátku jarní sezóny stále vynikající
formu. Po třech vítězstvích na hřištích soupeřů
se nepodařilo jen domácí derby s Chlumcem,
přesto průběžné třetí místo v I.B. třídě krajského přeboru je za poslední roky nejlepší pozice
tohoto týmu. Jak už bylo řečeno v minulém
čísle CHN, postup není zásadním cílem, ale
jen přáním.
Trápení rezervního týmu pokračuje i na jaře
a bez vítězství je stále nezadržitelně poslední
v II.třídě okresního přeboru.
Florbalový oddíl ukončil svoji 3.soutěžní
sezónu Krupské ﬂorbalové ligy ve Sportovní
hale Krupka. I v této skončené sezóně nesplnil své cíle, když družstvo nepostoupilo z
předkola play-off, tak jako v minulém roce.
Problémy s nedostatkem hráčů, především těch
zodpovědných, pokračují a už nyní se projevily
předčasným ukončením tréninkové činnosti
v chabařovické Sportovní hale, když ještě
nedávno požadoval tým prodloužení provozu
Sportovní haly do konce června. Pozitivním se
zdálo i ustanovení žákovského družstva pod
vedením trenéra Ondry Chlada. Po počáteční
euforii s účastí kolem 20 žáků na trénincích ve
Sportovní hale se s jarním pěkným počasím
jakoby rozpustila aktivita a počátkem dubna
bylo družstvo žáků náhle rozpuštěno. I přesto,
že provozovatel Sportovní haly umožnil tréninky žáků zcela zdarma, když nebyla naplněna základní podmínka pro bezplatné sportovní

2.celostátní volejbalové ligy, neboli návrat do
2.ligy po dlouhých 8 letech. S tím ale souvisí
úspěch v nadcházející kvaliﬁkaci, která se
bude hrát o víkendu 24.-25. dubna v Praze za
účasti Plzně, TJ Praga a Tuchlovic. Jen první

aktivity ve Sportovní hale, registrace hráčů pod
chabařovickým sportovním oddílem.
Volejbalové družstvo mužů zvítězilo v
krajském přeboru!!! Slibná podzimní část a
poctivá tréninková morálka i posílení družstva
o hráče extraligového SKV Ústí n.L. Kadraby,
to vše je výsledkem velmi pěkného úspěchu
chabařovického volejbalu. Ale cíle družstva
pod vedením vedoucího a trenéra Karla Kindermanna jsou ještě vyšší. Cílem je postup do

porazilo NK Kadaň 5:0. Družstvo hrálo ve
složení J.Sochor, Vl.Moník st., Vl.Moník ml.,
J.Kašpárek, J.Kalenda, D.Pařez a O.Falát. To
je také základní kádr tohoto družstva. Žáci

2 týmy postoupí z kvaliﬁkace do 2.ligy. Než
Chabařovické noviny vyjdou, budeme již výsledek kvaliﬁkace znát. Nyní snad jen přání,
aby se kvaliﬁkace vydařila.
Nohejbal v Chabařovicích startuje do další
sezóny. „A“ družstvo mužů už má za sebou
vstup do krajského přeboru. Zcela suverénně
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odstartují svoji soutěž krajského přeboru 4.5.
v Děčíně. Úzký kádr po přechodu dalších
hráčů do dorostenecké kategorie snad nebude
pro nadcházející sezónu na překážku, když
nespolehlivá tréninková morálka dalších
hráčů (převážně z Přestanova) neumožňuje
tyto hráče do KP zařadit. Chabařovice tak
budou reprezentovat v ústeckém krajském

přeboru žáků M.Sehrig, M.Klaban, T.Doubek a
M.Komár. Dorostenci budou hrát svoji soutěž
pravděpodobně až na podzim, ale TJ Slovan
Chabařovice umožnil hostování O.Faláta a
A.Rypky v družstvu NK ELNA Počerady. Tito
naši kmenoví hráči startují v celostátní lize
dorostu a podle prvních zápasů jsou i úspěšní.
V Plzni vyhráli obě svoje utkání, doma v Žatci
proti stříbrnému družstvu z minulé sezóny SK
Kotlářka Praha uhráli 1 vítězství ve dvojicích
a 2 utkání trojic prohráli.
Vlastimil pabián
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