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P

řipadá vám to slovo šokující? A že
se nehodí do novin? Natož na první
stranu a tak velké písmo!
Jenže slovo je slovo. Buď je to pár zvuků,
když jej vyslovíme, nebo pár písmen, když
jej napíšeme. Rozhodující je, co vyjadřuje.
V tomto případě vyjadřuje spíše pocity než
konkrétní objekt. A o to jde.
Mé pocity jsou opravdu tak silné, že
nemohu napsat psí exkrementy, protože by
to ani nikdo nečetl. A o tom to je. A teď
prosím slušné pejskaře, aby se nepohoršovali. Jich se to netýká.
Jako příklad použiju vlastní zážitek.
Když se tak procházím po Chabařovicích a
jeho okolí, často narazím na hromádky .....,
jenže jako pěší jsem se jim vždy vyhnul. I
když jsem si myslel své, nikdy mě to příliš
nerozházelo. Šokující zážitek nastal tehdy,
když jsem začal jezdit s kočárkem. Po
jednom podařeném výletě jsem zjistil, že
mám ve vzorku koleček ..... (už těch
nepříjemných slov bylo dost, každý si
domyslí). A právě moje pocity se dají
vyjádřit pouze tak ostře, jako nadpis
článku. Samozřejmě, když jedu kočárkem,
nevidím kudy a v čem...
Vzal jsem klacík a začal čistit. Přesto, že
mám silný žaludek, nebudu se rozepisovat,
s jakou chutí jsem tuto činnost prováděl.
Lituji ostatní jezdce s kočárkem. A co
teprve malé děti.
Jenže co s tím? Tak především: městská
policie by měla tvrdě pokutovat, pokud
nějakého „takypejskaře“ přistihne. Postihy
se rychle rozkřiknou. Pak se chci obrátit na
„některé“ majitele psů: To snad nemyslíte
vážně? Copak musejí vaši psi ........ na
místech, kde chodí lidé? Další krok:
všichni, kdo to vidíte, řekněte nepovedenému majiteli psa, co si myslíte. Své přidáme i
ve škole při výchově dětí. To by bylo,
abychom se ..... nezbavili.

Stavby současně prováděné,

27. fiíjna se uskuteãní tradiãní lampionov˘ prÛvod.
Zveme v‰echny obãany a zvlá‰tû dûti.

nebo již provedené
Městem již běží v plném proudu
zvýšená doprava, která potrvá téměř
do dokončení dálnice v našem
úseku. Proto byla rekonstruována
ulice Nádražní, okolí kruhového
objezdu, částečně Teplická a budou
opraveny výtluky v ulici Smetanova.
Dále byla opravena takzvaná šachetní panelka, po které bude dopravována směs z betonárny na dálnici.
Město se finančně na těchto akcích
nepodílí.
Dále byly dokončeny šatny pro
hřiště s umělou trávou včetně
chodníků a ploch pro další využití.
Podíl na snížení nákladů mají naši

pracovníci - pan Kalenda, Ment a další.
Brigádně též pomáhal zastupitel Antonín
Kočí.
Ve městě pokračuje stavba“ Domu
klidného stáří“, která má být dokončena do
konce roku.
Zahajuje se stavba sítí pro 25 rodinných
domů v nové ulici, která ponese název
LUČNÍ . Věříme, že tato stavba bude úspěšně
dokončena ještě v tomto roce, aby stavebníci
mohli hned po zimě začít se stavbami. Zde se
město bude podílet na výstavbě komunikace
z finančních prostředků, které obdrží za
pozemky v celkové hodnotě 1,4 miliónu
korun.
Jiří Záhořík

Chabařovice žijí, rodí se zde děti.
1. třída - školní rok 2004/2005
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SPOLKY

Pozvánka galerie Ve Dvoře V
Z
atímco v blízkém Ústí n.L. galerie
zanikají, naše město se může
pochlubit tím, že zde galerie vznikla. Od
nápadu otevřít v Chabařovicích výtvarnou
galerii
uběhlo
jen několik
málo
mě-

síců. Pak
už se vše za
podpory města
rozběhlo velmi rychle. A tak vás galerie
mohla poprvé přivítat již v průběhu
Chabařovické poutě dne 15.5.2004. Výtvarná
skupina „SPOLU“, která galerii provozuje,
sdružuje 26 výtvarníků z Ústeckého a
Libereckého kraje a má ve výstavní činnosti
velké zkušenosti. Celkem již uspořádala 45
společných výstavních akcí. Snad nejznámější z jich jsou každoroční výstavy v kostele sv.
Vojtěcha v Ústí n.L., ta letošní bude mít
vernisáž 11.10.2004 v 17 hodin. Mimo
společných výstav si každý výtvarník
organizuje i své vlastní autorské výstavy v
různých městech naší republiky nebo v
okolních státech, hlavně v Německu, ale také
např. v USA. Výtvarná skupina, to nejsou jen
výtvarníci. Je to hlavně parta lidí, kteří se
znají již mnoho let. Asi hlavně přátelství je
tou hnací silou, která umožňuje pořádat další

a další společné akce. Uskutečnit něco, co
potěší nebo zaujme diváky a návštěvníky a
snad jim i umožní na malou chvíli
zapomenout na běžné denní starosti a
problémy. Na první vernisáži v Galerii „Ve
Dvoře“ (každá vernisáž i výstava je vždy
volně přístupná všem občanům města a
zájemcům o výtvarné dění), se dne 14.5.
svými obrazy představilo 12 výtvarníků ze
skupiny „SPOLU“.
Mezi ně patřili
„krajináři“p. Ladislav Vymyslický z Ústí n.L,
Josef Vrbata z Chlumce, Jan Pavelka z
Předlic, Jiří Bím z Jablonce n. N., Miroslav
Suk z Vysoké Pece u Jirkova, autoři více
žánrů – krajiny, figurální nebo nekontrétní
tvorby – jako p. Gennadij Avdějev, Jaroslav
Vlček z Chlumce, výtvarník s pseudonymem
„Lerakg“, p. Josef Tóth z Mostu, Jitka
Třmínková z Děčína, Jaroslava K. Hálová z
Chabařovic a Zdeňka Malá z Ústí n. L. Ta se
na výstavě prezentovala jen figurální a
květinovou částí své tvorby. Věřím ale, že její
autorská výstava s vernisáží dne 6.10.2004,
přiláká do galerie množství návštěvníků.
Druhá vernisáž, která proběhla 29.6.,
představila v rámci malé autorské výstavy
šířeji tvorbu p. Jana Pavelky. Jeho obrazy,
hlavně podzimních krajin a lesního zákoutí s
kapradinami zaujaly bez rozdílu všechny,
kteří galerii navštívili. Dne 26.7. vystřídala p.
Pavelku svojí vernisáží paní Olga Řeháčková
z Chabařovic. Autorka již maluje více než 30
let. S některými svými obrazy uspěla i na
různých soutěžích. Svoji autorskou výstavou
obrazů krajin, koček, malovaných květináčů
a kamenů se znameními zvěrokruhu se
představila veřejnosti úplně poprvé. Dne
31.8. proběhla vernisáž ruského
výtvarníka Gennadije Avdějeva, který již 12 let žije a pracuje
v Ústí n. L. Přestože si velmi
cení klasické ruské školy, jeho
tvorba se postupně přesunuje
více do oblasti modernějšího a
méně konkrétního malířského
pojetí. Tato výstava potrvá do
2.10.2004. Doufám, že se ve
výstavním plánu galerie v
budoucnu objeví i další zajímaví výtvarníci a snad i žáci nebo
obyvatelé Chabařovic. Aktuální informace o galerii najdou
zájem v kabelové televizi a ve
vývěsní skříňce před městským
úřadem. Skutečnou městskou
galerií se Galerie „Ve Dvoře“
stane pouze v tom případě, že si
najde cestu k vám. Závěrem mi
dovolte poděkovat manželům
Stejskalovým a nájemníkům
domu ulice Husova 155 za
jejich pochopení. Takže se
těším na setkání s vámi.
Jaroslava Krákorová Hálová

důsledku přestěhování pana Karla
Vaňka do Ústí nad Labem byl místní
organizací ODS tento služebně nejstarší člen
zastupitelstva města nahrazen panem Tomášem Pištorou mladším.
Pan Karel Vaněk pracoval v komunální
politice již od revoluce. V roce 1990 byl
kooptován za pana Vladimíra Kůrku do
zastupitelstva v Chlumci, pod který do té
doby Chabařovice spadaly.

změna
v zastupitelstvu města
Od září tohoto roku byl v Chabařovicích
obnoven národní výbor a pan Karel Vaněk
vykonával funkci jeho předsedy. Po listopadových volbách téhož roku, kdy byl do čela
našeho města ustanoven ve funkci starosty
města pan Zbyněk Hrom, stal se pan Vaněk
členem městského zastupitelstva. V letech
1992 – 1994 byl zvolen zástupcem starosty
města a od listopadu roku 1994 do listopadu
1995 vykonával funkci starosty města. Od
roku 1995 až do letošního června byl členem
zastupitelstva města. V zastupitelstvu města
vykonával po určité období funkci předsedy
kontrolního výboru, od června loňského roku
byl starostou města jmenován předsedou
komise pro projednávání přestupků.
Karlu Vaňkovi je přičítána velká zásluha
na záchranu našeho města před likvidací.
Spolu s panem Zbyňkem Hromem stál
neohroženě na pozici neústupného zastupitele. Připravil tak půdu pro další rozvoj města.
Že jeho snaha nebyla marná, je ve městě
zřetelné. Panu Vaňkovi proto patří dík za jeho
více než patnáctiletou službu občanům města
Chabařovice.
Jiřina Ptáčníková

TAK ZNOVA TAK ZNOVA

S

tarosta si nestaví domov důchodců.
Oblastní charita v Ústí nad Labem
staví a financuje dům klidného stáří,
především pro starší oběti povodní. Stavbou
tohoto domu byly městu přivedeny energetické sítě ke stavebním parcelám U Kapličky.

S

tarosta nehospodaří s penězi obce, a
tak nemůže žádné peníze nikomu
dávat, jak by si někdo přál. Hospodaření
města se řídí rozpočtem. Můžete do něj
nahlédnout.

P

okud vás něco ze života města zajímá,
stačí přijít na zastupitelstvo a tam se
na cokoliv zeptat. Zaručeně pravdivé fámy
jsou jen fámy.
Josef Kusebauch

PRO NĚKOHO

PRO NĚKOHO

strana 3

OHLASY

Sanace haldy
Spolku se protáhne

V

letošním roce se výrazně zpomalilo
tempo prací na sanaci haldy.
Příčinou jsou nestabilní svahy východní a
jižní části tělesa haldy které se daly po
vydatných deštích, do pohybu.

Tato skutečnost si vyžádala doprojektování dalších stabilizačních opatření. Ta byla
částečně prováděna závěrem minulého roku a
to vytvořením tzv. přitěžovacích lavic při patě
tělesa haldy. Na svazích přimknutých k
budoucímu jezeru jsou v současné době
prováděny rozsáhlé injektážní práce.
Začátkem září byla halda posekána a její
západní část, kde byl ve druhé polovině
minulého roku založen travnatý povrch
hydroosevem, dává již dnes tušit, že původně
nevzhledný „vřed“, tyčící se na předměstí
Chabařovic, se mění v zajímavý útvar, který
nakonec bude zdobit nejbližší okolí našeho
města.
Stanislav Sochocký

Jezero a jeho stav
v roce 2004

P

o úspěšném zahájení prací na
opevnění břehů firmou VIAMONT se
přibližuje termín znovunapouštění tohoto
obřího díla. Podle ředitele PKÚ Ing.Lence se
koncem září nebo začátkem října znovu pustí
voda do jezera.
Změna oproti minulému způsobu napouštění je ve více než dvojnásobném množství
vody z oblasti Kateřiny. Další posílení
obstarají vrty stařinové vody v Trmicích. Ve
vodě se již prohání množství dravých ryb –
štiky a dokonce i sumci. Voda je průhledná až
do šesti metrů a tak mne napadá, že naše
jezero bude mít vodu nejčistší v celém okolí.
Zvláště po letošních siničních manévrech.
Znovu chceme upozornit rybáře, aby
nenasazovali jakékoliv ryby do vody. Ničili
by práci Výzkumného ústavu rybářského pod
jehož dohledem život v jezeře je. Čistá voda v
jezeře je jejich dílo a druhové složení ryb v
něm hraje důležitou roli.
Jiří Záhořík

Roudníky

O

bčanům Roudníků se jistě může zdát,
že v Chabařovicích se pracuje na
zlepšení vzhledu na úkor naší obce Roudníky.

Částečně je to pravda. Vždy ale platí, že
nejdříve jsou na řadě ty prostory, kam chodí
nejvíce lidí – hlavní náměstí, pošta, školy. Ani
v Chabařovicích nejsou ulice mimo hlavní
náměstí opraveny. Nejhorší vozovka je v ulici
V Aleji, po které se denně přepraví velké
množství aut a lidí. Roudnické vozovky jsou
samozřejmě ještě v horším stavu, ale i na ně
přijde řada. Nejdříve se v Roudníkách musí
provést odkanalizování, rozvody teplovodu a
poté přijdou na řadu vozovky. Jsme si
vědomi, že vše dlouho trvá, ale akce v
rozsahu 17 miliónů kanalizace, 17 miliónů
výtopna včetně rozvodů a 9 miliónů vozovky
jsou peníze, které doposud ani v Chabařovicích nebyly investovány do infrastruktury. Na
všech těchto třech akcích se pracuje, jsou v
žádostech dotčených programů EU, ale i
programu z patnáctimiliardové pomoci kraji
slíbené vládou.
Jiří Záhořík

Vyklice a proč?

Ř

adu let se Sdružení občanů Vyklic
snaží o postavení nové obce Vyklice,
které byly těsně spojeny s naším městem.
Nové Vyklice budou spadat plně pod
Chabařovice a podle všeho budou těsně
navazovat na naší obec Roudníky.
Zastupitelstvo schválilo jejich výstavbu
odhlasováním Změny územního plánu. Tento
akt zásadně mění vztah zastupitelstva k této
akci.
Mnohým občanům však dosud nepřipadá
tento krok smysluplný, proto bych chtěl
objasnit okolnosti, které nás k němu vedou.
Předně sledujeme cíl zvýšit nynější počet
obyvatel na počet obyvatel v období před
likvidací východního předměstí.
V tomto období se odstěhovalo 800
obyvatel. Dalším důvodem je zvýšit počet
obyvatel právě u Roudníků, kde se dnes
neuživí ani obchod. Dále chceme do této
oblasti přinést znovu život, aby toto území
nebylo jen „ mrtvým územím bez člověka. “
Nechci odhadovat další příliv finančních
prostředků (po vystěhování obyvatel z
východní části jsme ztratili na daních téměř
padesát miliónů korun).
Horizont, kdy by mohly být dokončeny
práce na legislativě až ke stavebnímu
povolení pro sítě, je tři až čtyři roky.
Jiří záhořík

Chabafiovické NOVINY
Přes snahu našich sportovců se nedaří
příliš proniknout s příhraniční spoluprací na
sportovním poli. Snad dobrým příslibem je
navázání kontaktů s volejbalisty z Königsteinu, kousek za hranicemi v Petrovicích.
Koncem minulého roku se na náš klub
obrátil starosta Neubauer z Trmic s výzvou,
abychom obsadili turnaj, na který je pozvali
jejich družební kolegové z německého
městečka. Starosta měl obavy, aby trmičtí
volejbalisté v turnaji neudělali sportovní
ostudu. Proto 15. prosince loňského roku
odjeli hráči z kádru „A“ družstva na turnaj v
Neuendorfu, kde má domovské sportovní
zázemí klub z Königsteinu. Navíc po dohodě
s pořadateli odjeli i nohejbalisté, aby v
exhibici předvedli hru, kterou na západ od
naší hranice příliš neznají.

s volejbalem
do Evropy
Volejbalisté se předvedli v tom nejlepším
světle a suverénně turnaj vyhráli. Nohejbalisté si ani „nečutli“ pro příliš nabitý program
vlastního turnaje, ale přesto nelitovali svého
času a mocně volejbalistům fandili.
Na 11. září tohoto roku nás pořadatelé
pozvali znovu, ale už s žádostí, abychom
turnaj obeslali rezervním družstvem vzhledem k úrovni ostatních celků z Německa.
Proto na turnaj odjelo „B“ družstvo ve složení
Karel Kindermann, Jan Kindermann, Vladislav Moník starší, Radek Tvrdík, Petr Näsler
a Petr Dušek. Kromě našeho družstva se
zúčastnili turnaje borci z pořádajícího klubu
ve 2 startujících družstvech a dále volejbalisté
z Pirny. I když byla tentokrát v již 15. ročníku
trochu slabší účast, nic nesnižuje úspěch
našich sportovců, kteří turnaj už podruhé
vyhráli. Na místě pak byli spokojeni
především s úrovní zabezpečení turnaje velmi
kvalitním občerstvením a jen litovali, že se
včas nedomluvili setrvat po turnaji do
druhého dne a zúčastnit se večerního
grilování a společenského zakončení. Snad
příště a s podporou diváků z řad svých
manželek a přítelkyň. Došlo také k předběžné
dohodě o rozšíření kontaktů, když domácí
družstvo přislíbilo účast na turnaji 5x5 v
zimní sezóně v naší Sportovní hale, případně
sehrání přípravných utkání mezi „A“
družstvy obou klubů, když hráči německého
družstva hrají soutěž na úrovni naší 2.ligy.
Tuto rozvíjející spolupráci vítáme především z důvodů napojení na strukturální fondy
Evropské unie, kde jednou z podmínek
obdržení financí EU je příhraniční spolupráce. Snad se tedy můžeme těšit na případný
další rozvoj chabařovického sportu již s
podporou EU.
Vlastimil Pabián
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Co souvisí s historií Chabařovic?
Děkujeme za lahev

N

e, nejedná se o žádný úplatek ani
„drobné všimné“. V předposledním
čísle Chabařovických novin jsem žádal vás,

vlastníky podobných relikvií. Ty pak můžete
po vzoru neznámého pána ponechat při
vchodu do muzea, případně přímo v muzeu,
nebo v protější kanceláři firmy SEDAB. Paní
Reisová nebo pan Chlapec nám váš cenný
příspěvek pro rozkvět muzea jistě opět rádi
předají. No a pokud nechcete vážit cestu na
Starou radnici, zavolejte mi prosím na číslo
telefonu, které je uvedeno v tiráži Chabařovických novin, rád si váš příspěvek převezmu
osobně.
Stanislav Sochocký

Navštivte muzeum
města

L

etos k termínu pouťových oslav byla
vytvořena nová expozice muzea
města, shrnující etapu od jeho vzniku do
konce druhé světové války. Obrazovou a
popisnou formou se věnuje nejdůležitějším
kapitolám existence města.

spoluobčany, o zrevidování nepotřebných
půdních či sklepních zásob a pokud by se v
nich našlo „něco“ dnes již historicky
zajímavého (fotky, doklady, písemnosti,
případně trojrozměrné předměty), abyste je
poskytli ve prospěch vznikajícího Muzea
Chabařovice.
Popravdě řečeno, zavaleni novými exponáty jsme nebyli. Přesto, na klice muzea ve
Staré radnici se jednoho dne objevila igelitka
se záhadnou lahví. Zpočátku jsem se
domníval, že si zrovna někdo ze spolku
„RANNÍ SEANCE“,, který je detašován
každé ráno před prodejnou CENTRUM na
Husově náměstí, odskočil na radnici vykonat
potřebu a nedopitá láhev by se mu při ní
pletla. Ale omyl.
Po ostražitém průzkumu odloženého
balíčku, zrovna v době, kdy se blížilo třetí
výročí leteckých útoků al-Kaidy na Světové
obchodní centrum v New Yorku jsem však
zjistil, že se nejedná o bombu ani „Molotovův
koktejl“, ale o prázdnou, vzorně umytou
láhev s nápisem „POLLAK KARBITZ“. Paní
Reisová ze sousední kanceláře firmy SEDAB
mi vysvětlila, že „neznámý pán“ věnuje tuto
lahve pro potřeby muzea. Takže, neznámý
pane, mnohokrát díky za cenný použitelný
exponát. Láhev bude zařazena do sbírky
muzea. Zatím víme, že firma POLLAK,
později zahradnictví „PLECHAČ“, sídlila v
prostorách pod „Rybárnou“. Další souvislosti
mezi firmou a lahví budeme zkoumat.
Zároveň bych si přál, aby tento váš počin byl
příkladem pro ostatní spoluobčany –

Seznámíte se zde např. s vývojem názvů
Chabařovic až do dnešní podoby, se správním
uspořádáním, povýšením na město, udělením
znaku města atd.
Jedna kapitola je věnována šlechtickému
rodu Westphalenů z Chlumce, pod jehož
správou zaznamenalo město největšího
rozmachu. Fotodokumentace zobrazuje poslední sídlo rodu, kterým byl zámek
Chlumec, ale i kapli Nejsvětější trojice na
vrchu Horka, kde je část jejich rodu
pochována.
Zajímavou kapitolou expozice je soubor
historických map s lokalizací našeho města,
dále fotodokumentace nejdůležitějších staveb
s datem jejich vzniku a popisem. Největší
zájem návštěvníků muzea však poutá kapitola
hospod a hotelů. Málokterý návštěvník i po

bedlivém zkoumání je schopen lokalizovat
dříve honosné budovy se zdobenými
fasádami, které sice dosud existují, avšak
mnohé dnes působí příliš stroze. Mimochodem, v době největšího rozmachu města se
zde uživilo také 32 hospod, výletních
restaurací a hotelů.
Dále se můžete seznámit s rozvojem
náměstí, ulic, ale i dopravy. Expozici muzea
završují válečné události až do roku 1945,
kdy předává německý starosta město
Chabařovice do správy důstojníkovi Rudé
armády, která město osvobodila.
Ve vitrínách jsou vystaveny dobové
dokumenty, ale i trojrozměrné předměty. Ty
jsou v tomto stavu umístěny přechodně.
Vitríny budou totiž vyplněny převážně
exponáty, které poskytne městu na zápůjčku
Muzeum v Ústí nad Labem.
Expozice muzea byla vhodně doplněna
malbami žáků ZŠ TGM pod vedením paní
učitelky Velímské. Malby zvýrazňují jednotlivá témata expozice.

Tato část muzea je počátkem projektu
využití krásné a historicky cenné budovy
Staré radnice, který byl v letošním roce
schválen zastupitelstvem našeho města.
Stanislav Sochocký

Návštěvní hodiny muzea:
Pondělí
od 11,00 do 12,00 hodin
od 14,00 do 16,00 hodin
Středa
od 11,00 do 12,00 hodin
od 14,00 do 16,00 hodin
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Vrátí se
do Chabařovic
smírčí kříže?

K

amenné tesané kříže byly stavěny v
místech, kde se stal hrdelní zločin.
Kříž měl plnit úlohu usmiřovací mezi
pachatelem činu a pozůstalými po oběti –
odtud název smírčí kříže. Tato praxe je
datována od 14. století.
V Chabařovicích se nacházely čtyři smírčí
kříže. Jeden stával v blízkosti cesty z
Chabařovic do Vyklic. V roce 1889 byl však
zazděn do kamenné zídky lemující zahradu
domu. Dnes stojí u oplocení zahrady domu
čp. 63 v Nádražní ulici. Je možné ho vidět z

Jeden ze smírčích křížů v Nádražní ul. 63
chodníku těsně za plotem.
Druhý kříž se nacházel vlevo od cesty na
Chlumec, poblíž bývalého rybníku Angerteich, situačně za parčíkem TGM u točny
MHD. Ten byl v roce 1901 přemístěn na
Janský vrch k poustevně pod kapli sv. Jana
Křtitele.
Třetí kříž býval v zahradě dnes již
neexistujícího domu východního předměstí
při výjezdu na Hrbovice. Byl rovněž
přemístěn k poustevně pod kapli.
Čtvrtý kříž se nacházel v polích na
vyklickém návrší.
Tři kříže od poustevny u kaple na Janském
vrchu byly před demolicí východního
předměstí Chabařovic v letech 1988-89
přemístěny do skanzenu v Zubrnicích, kde se
nachází dosud. V současné době vede město
korespondenci s Ministerstvem kultury s
požadavkem navrácení těchto křížů zpět do
Chabařovic. Kříže budou umístěny v
oploceném prostoru poblíž knihovny v
objektu Staré radnice.
Tento počin je vedený snahou vytvořit ze
Staré radnice místo všemi prostředky
vypovídající o pohnuté historii našeho města.
Stanislav Sochocký

Chabafiovické NOVINY

HISTORIE

Škola

V

září snad ani není možné z novin
vynachat školu. Celou řadu rodin v
Chabařovicích „postihuje“ každoročně nástup dítěte do školy. Velká část rodičů jsou
místní, a tak jdou do naší krásné,
prvorepublikové budovy se smíšenými
pocity. Vrátí se o desítky let zpět v čase a
nasají zvláštní atmosféru školní budovy.
Někdo vzpomíná na nepříjemné chvíle, které
ale čas otupil. Větší část asi bude ráda
vzpomínat na bezstarostné dny ve škole, na
soutěže, pokusy, počítání, psaní... Budou
vzpomínat na své učitele, kterým konečně
uvěřili, že pobyt ve škole byl proti životu
příjemnou hrou.
Pokud zajímavé pocity s náznakem
pohnutí přejdou, přepadne milého rodiče
obava, jak půjde škola jeho drobečkovi.
Nebude mít potíže? Nebude ve stresu?
Nebude se bát do školy chodit? Řada rodičů
má strach, že nebude umět dětem poradit.
Rodiče se bát nemusí. Škola není nepřítel
a zdaleka se už neučí jako dříve. Děti nové
vědomosti objevují a mají i více možností.
Jenže samo to také nejde. Aby vše probíhalo
hladce, měli by rodiče se školou spolupracovat. Představa, že učitelé nemají na práci nic
jiného, než trápit jejich dítě, je zcela mylná.
My se jen snažíme děti naučit všemu co
budou pro život potřebovat a v tomto úsilí
bychom měli být partneři.
Rozhodně nechci nikoho poučovat, ale
myslím si, že úspěšnost dětí ve škole mají v
rukou do značné míry jejich rodiče. Rád bych
vám doporučil několik zásad:
Navykněte děti spát alespoň osm až devět
hodin denně. Odpočinek je pro ně důležitý.
Připravte dětem vydatnou svačinu. Když
jim dáte peníze, většinou si koupí kolu a
brambůrky nebo sladkosti.
Zajistěte, aby se vaše ratolesti pohybovaly
několik hodin denně venku. Jejich tělo pohyb
potřebuje.
Nikomu neuškodí drobná povinnost při
domácích pracích. Děti zjistí, že bez práce a
povinností to v životě nejde.
Postarejte se, aby vaše dítě hodně četlo! Bez
čtení doma se tuto nejdůležitější dovednost
pro vzdělání i život nenaučí. Sebelepší škola
to sama nevyřeší.
A nejdůležitější na závěr: dohlédněte na
přípravu dětí do školy. Nemyslím úkoly, ty
zvládnou děti samy. I nesprávné řešení je
důležité. Myslím přípravu žákovské knížky,
sešitů, učebnic, pomůcek, přezuvek, cvičebního úboru, vhodného oblečení... Připravené
děti se vyhnou řadě problémů a škola je bude
více bavit.
Vrátím se opět k pocitům rodičů. Určitě
každý ví, že bez vdělání je život
nemyslitelný. Mnoho rodičů by se dnes učilo
více, jen kdyby se mohli vrátit zpět do školy.
Přejme si proto pevné nervy a hodně sil. Ono
to půjde. A když ne, přijďte se poradit.
Nejsme vaši nepřátelé.
Josef Kusebauch

Postupně se něco
daří

P

ostupně se ledacos v Chabařovicích
daří. Nemá cenu popisovat, co se už
postavilo nebo zlepšilo. To si přečtete na jiné
straně, nebo sami vidíte. Ale pořád je zde
skupina lidí, kteří řeknou: A co sál na
tancovačku? Hned se přidají i mladí:
Nemáme se kde bavit!
Blýská se na lepší časy. Po uzavření
Metropolu se opět něco děje. Každý si určitě
vzpomene na bývalou hernu. Dal se zde hrát
kulečník nebo šipky, o víkendu byla
diskotéka a pro dospělejší občas zábava.
Takže pozor: bývalá herna se rekonstruuje
a vše, co jsem výše jmenoval, by zde mělo
být. Hry, tancovačky i diskotéky. A ještě v
tomto roce. Pokud bude chtít, může nové
prostory využít i školka nebo škola k různým
akcím pro děti i rodiče.
Mládež se zkrátka bavit potřebuje a
nejeden rodič mladého chlapce nebo dívky
určitě přivítá, že to bude v Chabařovicích.
Takříkajíc „pod kontrolou.“
Josef Kusebauch

SPEEDWAY CLUB
CHABAŘOVICE
OZNAMUJE PRAVIDELNÉ
POŘÁDÁNÍ
PLOCHÉ DRÁHY AUTOMOBILŮ

V těchto termínech:
11.09.2004
25.09.2004
09.10.2004
23.10.2004
27.11.2004
18.12.2004
Všechny zájemce srdečně
zveme

SPEEDWAY CLUB
CHABAŘOVICE
PROVÁDÍ NÁBOR
ZÁJEMCŮ O PLOCHOU DRÁHU

OD 12 LET
TŘÍDA 125 CCM
INFORMACE NA TELEFONNÍM ČÍSLE:
475 601 038 pan Zobal

Chabafiovické NOVINY

AKTUALITY

Co se změnilo
za loňský školní rok
v mateřské škole

Učitelé otevírají
dveře do lepšího
světa

V

loňském školním roce se nám
podařilo zlepšit prostředí pro děti,
které navštěvují mateřskou školu.
Většinu oken jsme opatřili žaluziemi,
upravili jsme osvětlení v umývárně dětí tak,
aby bylo podle hygienických norem. Všechny
vodovodní baterie byly osazeny pákovými
bateriemi a dávkovači na tekuté mýdlo, též
podle nových hygienických norem. Schodiště
bylo opatřeno novým linoleem. Mezi
dětskými hernami byly zabudovány odhlučňovací shrnovací dveře. Za pomoci pana
Sochockého jsme upravili zahradu, natřeli
průlezky a kolotoč. Zasadili živý plot tak, aby
až doroste, zamezil prachu, který proudí ze
silnice přímo na naši zahradu.
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K

oncem školního roku jsme vybudo
vali dvě nové třídy. Jedna je určena
pro výtvarný obor s novou pecí na vypalování
keramiky. V letošním roce zde ještě přibude
hrnčířský kruh. Druhá třída je určena pro
výuku hudební teorie. Ta je vybavena novou
elektronikou, pro žáky jsou připravené i nové
u
č
e
b
n
i
c
e
.

A jsme zase dál

Práce s dětmi nepatří mezi činnosti jejichž
výsledky se dají přesně změřit v ten okamžik,
kdy skončí. Zejména dnešní uspěchaná doba
s honbou za okamžitými výhodami ji řadí
mezi náročné obory a bohužel ne vždy dobře
oceněné.
Poměrně bohatý program měli žáci
zvláštní školy na konci školního roku. Již v
měsíci dubnu se konaly dovednostní soutěže
pro žáky osmých tříd. Zejména děvčata v
soutěži „Zlatá vařečka“ po třech druhých
místech v předchozích ročnících letos svým
obloženým chlebem a gulášovou polévkou v
těžké konkurenci zvítězila. V soutěži „Zlaté
kladívko“ žák Alexandr Šramko svůj soutěžní
výrobek zvládl a konečné páté místo nebylo
úplně špatné. Vrcholem práce tanečního
kroužku „Slunce“ bylo 29.5. tradiční
vystoupení na „Květinových Teplicích“,

aneb
co nového v ZUŠ

Zahrada mateřské školky po rekonstrukci
Nejstarším dětem jsme nakoupili nové
židličky a stolečky. Ve dvou třídách jsme
položili nové koberce.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
rodičům, protože tohle všechno je také za
jejich peníze, které platí poplatkem za
mateřskou školu.
V letošním roce bychom chtěli dokoupit
dětský nábytek pro starší děti a je nutná
generální oprava osvětlovacích těles ve třídě
malých dětí. Potřebujeme též vybavit se ještě
novými hračkami a na počítač je třeba nový
dětský program, který by rozvíjel jejich
chápání a děti se u něj pobavily. Dětské
postýlky by nutně potřebovaly nové povlečení a v umývárnách je třeba nových dětských
ručníčků. Na oknech naší mateřské školy visí
záclony 20 let, snad i ty přijdou časem na
řadu.
Děkujeme všem rodičům za jakoukoli
pomoc a těšíme se na další spolupráci.
Emilie Štyndlová

V novém školním roce budeme opět akce a
koncerty ZUŠ zveřejňovat jak na TV kanálu,
tak v Ústeckých přehledech, Kompasu a v
prostorách školy. Roku České hudby 2004
budeme věnovat ještě několik samostatných
koncertů.

Tanečnice z tanečního kroužku Slunce při
svém vystoupení na Květinových Teplicích,
které otevírají lázeňskou sezónu

Skejťáci, pozor!
Chcete mít skate park? Chcete? Pokud
ho opravdu chcete a chcete také přiložit
ruku k dílu, dejte se dohromady, zvolte si
mluvčího a spojte se s Josefem
Kusebauchem. Lecos se dáu dělat, když
se chce. 602 149 049

Zveme rodiče s žáky i dospělé k zápisu
do ZUŠ, pro obory hudební, taneční a
výtvarný. Zápis probíhá v ZUŠ Chabařovice (i pro Chlumec a Libouchec), vždy
odpoledne, nebo se informujte na telefonu
školy.
Jiřina Deimlingová

které otevírají lázeňskou sezónu v tomto
městě.
Úplný závěr školního roku vyplňují
sportovní soutěže. Tou největší jsou pro žáky
zvláštních škol atletické „Sportovní hry
mládeže“, které se uskutečnily 18.5. Družstvo kopané se zúčastnilo 3.6. turnaje v
minikopané. Žáci Erika Matyášová a Lukáš
Pivko byli za své výborné výsledky v testu
právního vědomí oceněni týdenním pobytem
na vodáckém táboře v Dobronicích, který
pořádala Městská policie Ústí nad Labem.
Většina výkonů je výsledkem dlouhodobé
snahy pedagogů pozitivně ovlivnit žáky, aby
dokázali vidět a najít to lepší již na počátku
své životní cesty.
Jiří Capliuk
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INFORMACE

Informace z městského úřadu
Magistrát města
Servisní a informačÚstí nad Labem
ní středisko svazku
odbor sociálních věcí
obcí Trmice

O

OZNAMUJE!

S

účinností od 1. října 2004 Magistrát
města Ústí nad Labem - odbor
sociálních věcí
ruší své detašované
pracoviště na MěÚ v Chabařovicích.
Klienti budou naposledy na úřadě v
Chabařovicích v hotovosti vyplaceni dne 22.
září 2004. Od 1. října bude kontaktním
místem pro vyřízení dávek sociální péče
Magistrát města Ústí nad Labem – odbor
sociálních věcí, 3. patro, vchod z Mírového
náměstí v Ústí nad Labem.

Kostelní hodiny
v provozu

O

bčané si jistě povšimli pravidelného
odbíjení věžních hodin na našem

kostele.
Městský úřad děkuje všem, kteří se na
sbírce podíleli. Podle dodavatele jsou hodiny
velmi přesné, při výpadku proudu se samy
nastaví na přesný čas, řízení je zajištěno
bezdrátově. Jistě i tato malá akce přispěje k
lepší pohodě ve městě a pamětníkům
připomene staré časy.

Volby do Senátu
České republiky

U

pozorňujeme občany, že na 5. a 6.
listopadu 2004 byl stanoven termín
konání voleb do Senátu Parlamentu České
republiky a zastupitelstev krajů.
Podrobnější informace k volbám budou
včas zveřejňovány na úřední desce.

Šaferay

O

bčané části Roudníků zvané Šaferay
se sami postarali o zkvalitnění svého
okolí, konkrétně blátivé vozovky u svých
domů. Po dohodě se stavebním úřadem si
zajistili stroje, materiál byl poskytnut
zhotovitelem Nádražní ulice v Chabařovicích.
Děkujeme zvláště manželům Tomaškovým za dobrý nápad a věříme, že tato
prozatimní úprava vydrží do konečné úpravy
silnic v Roudníkách

d srpna je v pravidelném provozu
Servisní a informační středisko
svazku obcí Trmice.
Pracovní hodiny střediska jsou:
úterý
13.00 - 18.30
středa
08.30 - 15.30
čtvrtek
13.00 - 18.30
Podle potřeby lze domluvit setkání a
konzultace i mimo tyto dny a hodiny.
Komunikační adresy:
Telefonické spojení:
604 453 066, 604 928 271, 475 211 639
Fax: 475 211 639
E-mail: sis.mikroregion@seznam.cz
Leopold Kukačka, Mgr. Jiří Morávek
Náplň práce střediska:
1. Poradenské služby pro obce, podnikatele, neziskové organizace a občany pro jejich
zapojování do dotačních programů a
rozvojových programů EU, ministerstev,
Ústeckého kraje, nadací a dalších donátorů.
2. Uplatňování dlouhodobého programu
rozvoje turistiky a cestovního ruchu.
Pro podnikatele a neziskové
organizace:
Také jsou v činnosti programy poskytující
zvýhodněné úvěry malým a začínajícím
firmám a podnikatelům.
Podnikatelé mohou získat pro své záměry
podporu až 45 % uznatelných nákladů, obce a
neziskové organizace do 70 % a v některých
případech až 90 % uznatelných nákladů jejich
projektu.
Mimo strukturální fondy EU funguje dále
celá řada speciálních dotačních programů
různých nadací, měst a institucí.
Ke všem programům je středisko
připraveno pomoci nalézt cestu zájemcům.
Provoz střediska je v letošním roce
financován z dotace Programu obnovy
venkova za přispění členských obcí.
Konzultace střediska jsou poskytovány
bezúplatně.
Leopold Kukačka

Co se děje
na Friedrichu?

N

a louce u Friedrichu nevzniká nová
skládka. Využili jsme vhodný materiál z výkopů a bouraček a stavíme kopec na
sáňkování. Vzniká umělý Mount Chaba. Ještě
něco: nic to nestojí.
Josef Kusebauch

Chabafiovické NOVINY

SPOLEâENSKÁ
KRONIKA
BLAHOP¤ÁNÍ
Dne 03. ãervna 2004 si manÏelé
Vûra a Václav Otcovsk˘ch
z Chabafiovic pfiipomnûli svÛj
manÏelsk˘ slib dan˘
pfied ‰edesáti lety.
U pfiíleÏitosti tohoto vzácného v˘roãí
DIAMANTOVÉ SVATBY
upfiímnû dûkujeme za pfiíkladnû proÏit˘
rodinn˘ Ïivot a pfiejeme manÏelÛm,
aby v dobrém zdraví byli spolu je‰tû
dlouhá léta ‰Èastni.

ÎIVOTNÍ JUBILEA
Na tomto svûtû získá kaÏd˘ z nás
mnoho dobr˘ch i ‰patn˘ch zku‰eností.
Není nám dopfiáno Ïít stále, proto
zanechejme po sobû jako svûdectví,
Ïe jsme Ïili,
pro mlad‰í generace
mnoho dobr˘ch rad.

V mûsíci kvûtnu aÏ záfií 2004
oslavili svá Ïivotní jubilea:

Lomíãková Valerie
Kodad Jan
Dragounová Hermína
Zárubová Margit
Vrti‰ka Karel
Bfiezinová Hedvika
Hála Alois
Plzáková Marie
Dzurko ·tefan
Rudinská Vûra
Starec Vladimír
Knotek Ladislav
Hummelová SoÀa
Pfiejeme v‰em hodnû zdraví,
klidu a dal‰í dny proÏité v
pohodû.
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Zprávy ze sportovního života Chabařovic
K

oncem června proběhly tradiční
turnaje – 13.ročník Nočního volejbalového turnaje a 12.ročník Nočního nohejbalového turnaje trojic. Oba turnaje tentokrát v
jednom víkendu – v pátek nohejbal a v sobotu
volejbal.
Nohejbalového turnaje se letos zúčastnilo
celkem 18 trojic, když v elitní kategorii
zvítězili hráči prvoligového Děčína, jedna ze
tří domácích trojic skončila na výborném 4.
místě.

Volejbalový noční turnaj tentokrát do
Chabařovic přijelo hrát celkem 16 družstev.
Kategorii žen vyhrály volejbalistky Děčína,
muže domácí družstvo a smíšenky družstvo z
Krupky.
Rezervy volejbalových družstev mužů a
žen zahájily na začátku září svoje mistrovské
zápasy sezóny 2004/2005. V případě žen
nedošlo oproti minulosti k žádným převratným změnám, u mužů došlo po složitém
jednání k odtržení části okresních družstev od
okresní sekce volejbalového svazu a po vzoru
některých jiných regionů byla založena
vlastní soutěž. Počáteční zmatky s ozhodčími, začátky utkání a snahou přeložení zápasů
se podaří jistě časem uspořádat.
Na popud ředitele školy Mgr. Kusebaucha
je šance na znovuzřízení mládežnického
družstva žákyň pod místním volejbalovým
klubem. Nábor a zajištění odpovídajících
trenérů a materiálního vybavení bude
probíhat v nejbližší době, takže dívky už
mohou uvažovat o své náplni pro volný čas.
Nohejbalová družstva po úspěšném
působení v jarní části pokračují od začátku
září v utkáních krajského přeboru a Teplické
nohejbalové okresní soutěže. Prozatím „A“
družstvo si drží výbornou třetí příčku
průběžné tabulky, „B“ družstvo je na tom
stejně. Snad se také blýská na lepší časy v
zapojení mládeže, když přes letní měsíce
docházeli na trénink chlapci z Chabařovic,
které chceme pozvat na již oficielní tréninky
od října do sportovní haly pod vedením
trenérů z vlastních družstev mužů.
Ve fotbalovém dění se v Chabařovicích
moc nezměnilo. Kromě postupu „B“ družstva
do II. třídy okresního přeboru, kde již bojuje
se střídavými úspěchy ale ve vyšší soutěži.

„A“ družstvo pokračuje v B-třídě krajského
přeboru a výsledky jsou již příznivější než
tomu bylo na začátku loňské sezóny. Naše
nejmladší fotbalová generace pokračuje v
okresním přeboru mladších žáků. S koncem
minulé sezóny došlo již k přestupům
některých nadějných hráčů do družstev s
větší perspektivou dalšího růstu, ale základna
je dosti velká a postupně dochází k
doplňování družstva z dalších mladších
adeptů.
Další významnou akcí FK Slovan
Chabařovice bylo spolupořádání 2 významných turnajů pro nejmladší fotbalovou
generaci. Oba dvoudenní turnaje hrály
mančafty velmi zvučných jmen – SPARTA,
SLÁVIE, Teplice, Hradec Králové, BOHEMIANS, Příbram a také domácí uskupení
Chlumec + Chabařovice. Byly vidět velmi
úporné boje za asistence velkého množství
diváků – příznivců jednotlivých družstev.
Také jsme zaregistrovali významné osobnosti
fotbalového světa. Tyto akce se velmi
výrazně zapsaly do podvědomí všech
zúčastněných družstev a v různých funkcích
se aktivně zapojili i chabařovičtí fotbalisté
(rodina Mirka Faláta, Kalendovi, Petr
Doubek, Olda Gehlert, Jarda Vaněk, Jirka
Hruška a mnoho dalších.

Fotbalová
Liga seniorů
Ústí nad Labem

T

radice účasti chabařovických fotbalis
tů v soutěžích tzv. Ligy neregistrova-

ných sahá již do osmdesátých let minulého
století. Především zásluhou Františka Herziny a Josefa Suchého vzniklo tehdy družstvo
neregistrovaných ze stárnoucích fotbalistů po
zániku „C“ družstva fotbalového klubu. Za ta
léta se v družstvu vystřídalo mnoho fotbalistů
z Chabařovic i celého okresu Ústí nad Labem.
V posledních letech převzal vedení
družstva Olda Gehlert a s postupným
ukončováním sportovní fotbalové kariéry se
zapojil do koučování zápasů Jirka Kaliba.
Družstvo hraje stále Ligu seniorů Ústí nad
Labem a v posledním skončeném ročníku
obsadilo 7. místo z 9 startujících mančaftů.
Na začátku září neregistrovaní fotbalisté
zahájili další sezónu.
Kádr družstva je celkem velmi početný,
což je zapotřebí především z důvodů
nepravidelné účasti jednotlivých hráčů na
zápasech. To souvisí s různými podmínkami
v zaměstnání a časového zaneprázdnění
některých podnikatelů. V současné době jsou
na soupisce družstva: Kindl, Tonda Petr,
Krivoš, Mareček, Kubec, Pokorný, Herzina,
Chrudimský, Duchan, Pirot, Svoboda, Kourek, Lerche, Štěpán, Černý, Dobýšek, Švec,
Vinš, Hart, Doubek a Bumba.
Družstvo startuje pod vlastní finanční
soběstačností. Ze svých prostředků si hradí
sportovní vybavení, provoz soutěže i některé
pronájmy. Při této příležitosti sdělil vedoucí
družstva Olda Gehlert: „Celé družstvo chce
upřímně poděkovat především manželům
Kalendovým, kteří se nám starají o výstroj a
pomáhají v dalších záležitostech. Také FK
Slovan Chabařovice nám vychází v naší
sportovní aktivitě vstříc, velmi dobrá
spolupráce je i s městem a TJ Slovan
Chabařovice při
zabezpečování tréninkových prostor
(hřiš s umělou
trávou a Sportovní
hala). Bez těchto
významných podpor bychom fotbal
hrát nemohli, na
oplátku se pomáháme i my, jak
nám síly a čas
dovolují. Snažíme
se organizačně pomáhat při některých akcích a turnajích, které pořádá město a FK
Slovan Chabařovice“.
Vlastimil Pabián
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