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Nezapomeňte! 30. dubna se budou na chabařovickém
koupališti tradičně pálit čarodějnice
Čeho si děti
nevšimnou

V

Josef Kusebauch

šechno se mění. I kontrola ve škole
(letos jsme jich měli mimochodem už
sedm), ale myslím přímo školní inspekci. Už
nebude vycházet jen z toho, co ve škole uvidí,
ale bude porovnávat ze sebehodnocením
školy, které na sebe bude škola zpracovávat.
...z toho plynou dotazníkové akce, které vám
domů posíláme. Neptáme se jen vás, rodičů,
ale odpovídají i učitelé, vedení i děti.
Hodnotí se všechny oblasti, od výuky
přes vybavení školy pomůckami, počítači,
prostředím, relaxací, zkrátka zabýváme se
vším, co se ve škole děje.
Při hodnocení dětmi se objevil názor:
škola nemá peníze, má staré počítače (děti
musí mít vše nové od mobilu, hudby, přes
oblečení a počítače, i když často neumějí
využít možnosti starého, ale to nové je přece
hezčí....) a ředitel má superpočítač. Ano, a
také máme dva nové notebooky, dataprojektor, plátno, prostorové ozvučení a nový software. Právě proto, že nemáme peněz nazbyt.
Ale to přece nejde dohromady. Právě proto,
že si nemůžeme koupit vše, co potřebujeme,
nebo po čem bychom pro výuku toužili, dali
učitelé přírodních věd hlavy dohromady a
zpracovali projekt na ministerstvo školství
a získali téměř tři sta tisíc na akci: Multimediální učebna přírodních věd.
V minulém a v tomto roce se učí vytvářet
video prezentace, které zpracovávají na
„superpočítači“ a vytvářejí DVD pro výuku
hlavně fyziky, chemie a přírodopisu.
Mezitím jsme zjistili, že se k nám přidal
dějepisář a po večerech sestavuje krátké
videozáběry sestříhané z historických ﬁlmů,
předem nahraných z televize.
No jen si to představte: když se učíte o
řeckých mořeplavcích a zároveň je vidíte,
nebo vám běhá mráz po zádech při pochodu
tisíců římských vojáků nebo podvědomě
zvedáte palec nahoru při zápase gladiátorů v aréně. Časy se mění, mění se i škola.

Údržba stromů

Údržba stromů je obor, kterému u nás
„každý rozumí“, a proto také bývá každoročně
nejvíce diskutována. Hlediska jednotlivých
diskutérů však bývají dost často ovlivňována
osobními postoji a u starousedlíků především
konzervativním pohledem jednoznačně shrnutým do výrazu „nostalgie“.
Jak se však ukazuje, nostalgie nemůže být
dobrým rádcem pro údržbu stromů městské
zeleně a určitě ne té naší – chabařovické.
Současný stav stromů v Chabařovicích není
dobrý a úzce souvisí s vývojem města a to
zejména v posledních čtyřiceti letech. Cílená
výsadba stromů zde byla realizována naposled
v 60. letech minulého století při dostavbě
rybničního hospodářství a sportovního areálu,
to bylo v okolí koupaliště, chatového tábora
a fotbalového stadionu. Zde bylo využito
zejména rychle rostoucích dřevin, především
topolů. Ty měly v krátkém čase vytvořit hmotu
na širých pláních dokončených staveb. Po této
etapě měla následovat podsadba vhodnějším
druhem stromů a topoly měly být, jakožto
křehké dřeviny, ale také alergeny, postupně
smýceny. Chabařovice se však dostaly do

střetu s důlní činností a čekalo je odtěžení s
uhelnou slojí. Následovala téměř dvacetiletá
stavební uzávěra a o stromy se 30 let nikdo
nestaral. Průměrné stáří stromů ve frekventovaných částech města je 70 let, což je stav
značně neutěšený.
Proto prioritou údržby stromů je nyní především eliminovat havarijní stavy ohrožující
bezpečnost lidí a jejich majetky, v neposlední
řadě pak hledisko zdravotní a estetické.
Každý větší zásah do stávajícího stavu vyvolává u „nostalgiků“ negativní reakce. Bylo
tomu tak v případě kácení přestárlých kaštanů
na Husově náměstí a je tomu tak i v případě
kácení topolů na dětském hřišti u točny.
Je třeba přijmou fakt, že strom je dřevina
s omezenou životností, která nevydrží „věky
věků“.
V této souvislosti bude také vhodné připomenout, kdo vlastně rozhoduje o kácení
stromů v našem městě. Podnět ke kácení dávají
zpravidla spoluobčané, které stromy svým
stavem ohrožují. Pokud se jedná o kácení více
stromů, případně stromy v zástavbě, je vyzvána Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se
sídlem v Ústí nad Labem, aby vypracovala
pokračování na straně 2
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dokončení ze strany 1
posudek stavu stromů. Ten je pak podkladem k
jednání rady města a teprve poté bývá vydáno
rozhodnutí ke kácení. Návrh ke schválení
nové výsadby pak předkládá vybraná skupina
odborníků ve složení: ing. Jan Šesták, zahradní
architekt ﬁrmy Dvořák a syn Teplice; Václava
Sochocká, odborné vzdělání a 40 let praxe v
oboru, z toho 30 let ve funkci vedoucí údržby
zeleně Ústí n. L. při Zahradnickém podniku
a od letošního roku i ing. Jiří Brož, odborné
vzdělání, občan našeho města.
Konkrétně k topolům na dětském hřišti lze
uvést: dřevo topolu je velmi křehké, a proto
jejich stáří do 40 let v zastavěné části města
je považováno za limitní. Podle letokruhů pokácených topolů, ale i historických fotograﬁí
je snadné prokázat, že jejich stáří převyšovalo
hranici 80 let. Dva topoly na dětském hřišti,
jeden ve sportovním areálu a jeden u transformátoru, spadly v nedávné minulosti samy.
„Nostalgiků“ ubylo, když zjistili, že sedm z
devíti poražených topolů mělo z 90 % shnilý
kmen a držel je pohromadě pouze slabý obvodový prstenec. V tomto případě je logické, že
hledisko ochrany dětí, kterým hřiště sloužilo,
ale i obyvatel, bydlících v okruhu ohrožení,
bylo důležitější než nostalgická připomínka
starých, zašlých časů.

Nedávný případ padlého topolu odvysílaný
televizí NOVA připomenul, jak těžko se obec
vyviňuje ze smrtelného zranění samovolně
spadlého stromu. Proto opakuji: nostalgie je
velmi špatným rádcem a rozhodně by neměla
být hlavním kritériem v rozhodování. Dnes
by se asi těžko našel ten, který by toužil vrátit
na náměstí staré kaštany, které ohrožovaly
bezpečnost osob, napadené hnilobou a každým rokem oslabované klíněnkou jírovcovou.
Nyní je Husovo náměstí s novou alejí stromů
důstojným středem našeho města. Stejně tak
tomu bude i po rekonstrukci dětského hřiště
na točně.
Stanislav Sochocký

Něco
o kabelovce
V Chabařovicích máme vlastní „kabelov-

ku“, teda kabelovou televizi. Má to nesporné
výhody: je levnější než v okolních obcích,
můžeme si sami ovlivňovat program. Jenže
nevýhody jsou také: přece jenom je stará už
více než deset let a její kapacita, to je počet
programů, je omezena. Takže, když chceme
zavést nový program, musíme jiný zrušit.
Do budoucna se plánuje její rozšíření, ale
dokud se tak nestane, nezbývá, než si vybírat

ROZHOVOR
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Nový tajemník úřadu

Po dovršení důchodového věku odchází z
funkce tajemníka městského úřadu paní Jiřina
Ptáčníková, která tuto funkci zastávala od 1.
dubna 1991. Za její dlouholetou práci pro
město jí děkujeme.

Když jsem se rozhodoval, kam budou
směřovat mé další profesní kroky, zjistil jsem
na poslední chvíli, že město Chabařovice
vypsalo výběrové řízení na pozici tajemníka
úřadu. V tu dobu byla vypsána tři výběrová
řízení na tajemníky v okolních městech, avšak
po telefonickém a osobním rozhovoru s dosluhující tajemnicí a s panem starostou jsem
nabyl dojmu vysoké serióznosti a otevřenosti
nejbližších spolupracovníků, že jsem nakonec
podal přihlášku pouze do Chabařovic.
Je to pro mne obrovská výzva a já ji přijal
s tím, že je to práce zodpovědná a náročná,
avšak jak známo „s chutí do toho...“
ChN: Co vás na našem městě překvapilo
v dobrém i špatném?

Na základě výsledků výběrového řízení
se novým tajemníkem stal 1. února letošního
roku ing. Vítězslav Vlček.
.
„Pane tajemníku, vítejte v našem městě a
dovolte několik odhalujících dotazů.

ChN: Odkud a s jakou zkušeností k nám
přicházíte?
Mým posledním zaměstnavatelem byl
Magistrát města Děčína, kde jsem tři a půl
roku působil ve funkci vedoucího kanceláře
vedení úřadu (kancléř) a zástupce tajemníka.
Zároveň se pohybuji v oblasti zvyšování jakosti ve veřejné správě. Z mých předchozích
působišť bych zmínil sedm let v ředitelských a
manažerských pozicích v bankovnictví a kratší
působení ve školství.
ChN: Proč jste se rozhodl pro Chabařovice?
z omezeného množství. Není těch kanálů zas
tak málo.
Protože slyšíme různé názory a fámy, kdo
jak upravil program, přicházíme s možností,
jak můžete skladbu programu kabelovky ovlivnit. Na straně 5 máte vytištěn anketní lístek na
kterém stačí uvést program ze současné nabídky, který byste chtěli v nabídce mít a program,
který určitě nechcete. Lístek nebo libovolný
papír vhoďte do schránky policie před MÚ
Zaleží na vás, jaký budete mít program na vaší
kabelové televizi!
Josef Kusebauch

Překvapilo mne, jak rychle se město
vypořádalo s důsledky důlních činností, jak
vysokým tempem pokračují rekultivace a další
obnova krajiny. Mile mne překvapilo, že je
tak velký zájem lidí přestěhovat se do Chabařovic, postavit si zde svůj domeček a mít tak
možnost o víkendu se projet po cyklostezce,
posedět u mnoha vodních ploch při rybaření
v blízkém okolí nebo se za pár let vykoupat v
nově vznikajícím jezeru Milada.
Přímo mne nadchnul nový kulturní stánek
Zátiší a hned jsem využil možnosti poznat
jeho atmosféru v reálu – na hasičském plese.
Tyto prostory nám mohou závidět i mnohem
větší města.
Jediným negativem, na které jsem zatím
narazil, je vysoká frekvence nákladních automobilů a kamionů při průjezdu městem, ale
na tom se pracuje, takže časem se to změní
k lepšímu.
Celkově mohu bez přehánění konstatovat,
že Chabařovice jsou krásným městečkem s
malebným náměstím plným obchůdků a milými spoluobčany.
ChN:Chcete něco změnit na chodu
úřadu?
Určitě ano! Jinak by nemělo význam, abych
do toho šel a městu bych nijak nepomohl.
Bude to však složité, neboť bývalá tajemnice
paní Ptáčníková zde za více než patnáct let
ve funkci tajemnice nasadila laťku hodně
vysoko. Z toho, na co se chci zaměřit, bych
jmenoval: změny některých vnitřních směrnic
a předpisů, aby byly v souladu s neustále se
měnící legislativou, zapojení města do systémů
zvyšování kvality služeb občanům, zlepšení
webových (internetových) stránek města, participovat s řediteli příspěvkových organizací
města na získání odborníků přednášejících
dětem na školách, více kulturních pořadů pro
děti apod.
Za odpovědi děkujeme a přejeme hodně
pracovních i osobních úspěchů.
Stanislav Sochocký
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Stavební ruch v Roudníkách J
D

esetiletí poklidného života v Roudníkách vystřídá, po omezenou dobu,
stavební ruch. Ten bude koncentrován do
několika
akcí souvisejících, jednak s dokončovacími
pracemi budovaného jezera Milada, jednak s
vylepšením životních podmínek obce.
Největší plánovanou prací je odkanalizování obce. Tato akce je realizována jako nutný
předpoklad k tomu, aby koryto Modlanského
potoka mohlo sloužit jako napáječ budovaného
jezera. Zatím je využíváno pouze pro sanační
průplach, který je před vstupem do zbytkové
jámy bývalého dolu odčerpáván do retenční
nádrže Modlany.
Další důležitou akcí je vytvoření tzv.
stabilizační lavice, která by měla zastavit rozvolňující se svah s komunikací pod bývalým
„koloniálem“. Projekt je v současné době ve
schvalovacím řízení na Magistrátu v Ústí n.L.
Projektem je zároveň řešeno nevábné území
mezi komunikací a potokem, které v konečné
fázi dostane parkovou úpravu.
V rámci dotačních programů je zpracová-

ván projekt na sběrný kontejnerový dvůr, ve
kterém budou vytvořeny podmínky k separaci
odpadů, ale i možnost sypat odpady z vytvořené plošiny samospádem do kontejnerů.
Podstatnou přeměnou projde i zelená plocha návsi. Ta by měla být vyrovnána, doplněna
parkovými dřevinami, lavičkami a kultivováno
bude i tradiční místo pro stavbu májky. Plochu
z části ohraničí palisády a od přilehlé komunikace ji oddělí svodidlo se živým plotem.
Původní topolová alej ohraničující fotbalové
hřiště bude nahrazena stromořadím vzrostlých
javorů. Volba tohoto druhu stromů je výsledkem posudku skupiny zahradních architektů,
kteří jednoznačně odmítli návrat k topolům.
Rekonstrukce se dočká volejbalové i dětské
hřiště, které jsou součástí sportovního areálu.
Vše bude realizováno pod bedlivým
dohledem občanů – zastupitelů z Roudníků.
Dosud nevyjasněný je však časový harmonogram jednotlivých akcí, který odvisí od zatím
neznámého termínu odkanalizování obce.
Ta se totiž prostorově překrývá s některými
vyjmenovanými pracemi.
Stanislav Sochocký

Stavební činnost ve městě
V

současné době se v ulici Kršňákova
provádí rekonstrukce vody a kanalizace a to z ulic Smetanova až k objektu
přečerpávací stanice u potoka.
Po dokončení v červnu bude následovat
ulice Smetanova. Obě tyto stavby vyvolají
souběžné investice. V ulici Kršňákova se v
délce stavby provede celý povrch vozovky,
budou osazeny
nově silniční vpusti a připraveny obrubníky. V ulici Smetanova bude po dokončení prací
včetně napojení objektů na řády připraven
chodník k rekonstrukci. Dále je prováděna
soukromou ﬁrmou rekonstrukce padesát let
chátrající budovy bývalé Jednoty. Tato stavba
výrazně zlepší vzhled v této části města. Dále

bude také soukromým investorem zahájena
výstavba rodinných domků v ulici Luční II.
V souvislosti s touto stavbou budou uloženy
kabely v chodníku od transformátoru v Teplické ulici až do místa stavby. Bude pokračovat
výstavba v ulici Na Běháni a bude pokračovat
výstavba rodinných domů v ulici Bezová,
kde bude postaveno celkem sedm rodinných
domů. Z menších stavebních objektů to bude
přepojování domů na přímé napojení do nově
vybudované kanalizace. Stavba „odkanalizování města“ byla úspěšně dokončena, což se
projevilo zvláště na čistotě potoků.
Další stavební činnost je ve stadiu projektování a veřejnost bude o těchto objektech včas
informována.
Jiří Záhořík

istě jste už v médiích zaregistrovali
zmínky o nějaké reformě ve školství.
Ano, je to tak, doba se mění, a tak se musí
změnit i přístup ke vzdělávání. Když si
prohlédneme inzeráty, zjistíme, že všechny
ﬁrmy požadují komunikativní schopnosti,
ﬂexibilitu, schopnost práce v týmu atd. To se
děti snažíme učit už dlouho. Ale úředníci na
ministerstvu o tom nemají tušení a zřejmě tak
neučí všichni pedagogové. A proto přišel Rámcový vzdělávací program (RVP). Dokument,
který vymezuje pouze povinný rámec pro
školy. Nejdůležitější už není učivo samotné,
to je pouze prostředkem k osvojení výstupů.
Výstupem se nazývá to, co žák bude umět na
konci ročníku, někdy až po ukončení deváté
třídy. Ty nám ministerstvo předepsalo, jak se
k nim dopracujeme, to už je na nás učitelích.
Každá škola si proto musí vytvořit vlastní školní vzdělávací program (ŠVP), ušitý na míru
jejím podmínkám, žákům a kantorům. Důraz
má být kladen na kompetence (schopnosti,
dovednosti a postoje žáka), ty, např. komunikační, občanské a sociální..., mají učitelé u
svých studentů rozvíjet.

ŠVP už není jen škola v přírodě
Proto teď zasedáme každý týden po vyučování a radíme se a tvoříme. Pro nezasvěcené
to zní možná jednoduše, ale věřte, že pokud to
chceme udělat dobře, a to my opravdu chceme,
je to komplikované. Nestačí jan nadrápnout
osnovy, součástí ŠVP musí být nejen charakteristika školy, programu samotného, vzdělávací
strategie, systém hodnocení žáků i školy, ale i
nové učební plány, mezipředmětové vztahy či
projekty. Předtím se samozřejmě musí prostudovat velké množství materiálů. Ministerstvo
nám na realizaci dalo 2 roky, ŠVP musí být
hotový a začínat 1. září. Ovšem školení koordinátorů, tzn. osob, které mají ŠVP na starosti,a
vydávání materiálů se naplno rozběhlo až tento
školní rok. My termín dodržíme. Naše škola
má štěstí, že její nadšené vedení je v obraze
a učitelský sbor plný oddaných profesionálů.
Sice pracujeme ve svém volném čase (potřebné semináře často navštěvujeme po práci
či o víkendech) zadarmo, nikdo nám neradí,
nepomáhá a něřekne, že to děláme dobře, ale
přesto jedeme na maximum, aby nový vzdělávací program přinesl ovoce. Abychom měli
radost z dobře vykonané práce. Aby se děti
učily rády, aby jim škola opravdu něco dala.
Přece jenom - škola- základ života:-)
Klára Pečivová
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HISTORIE

KNOFLÍKÁRNA
historie a současnost

S

talo se nemožné, možná neočekávané.
Vřed města – rozpadající se budova
bývalé knoﬂíkárny má nového majitele a ve
velkém tempu se opravuje. Vzpomeňme při
této příležitosti minulost ale i budoucnost
této budovy. Porovnejme je na přiložených
fotograﬁích z let 1910 a 2007.
Důležitým oborem hospodářství na Ústecku byl textilní průmysl. Již v roce 1843
založil v Ústí nad Labem Carl Georg Wolfrum
textilní závody. Ty byly činné plných 152 let
a pod názvem „Vlnola“ byly uzavřeny v roce
1995. K textilu se váže již od konce 18. století
knoﬂíkářství, které mělo své provozy zejména
v Petrovicích a Tisé.
To bylo také základem stavby „naší“ knoflíkárny. F. A. Püschner,
majitel knoﬂíkárny v
Tisé nechal postavit za
120 000 zlatých podobný provoz pro svého
syna Josefa, který zahájil
v roce 1882 výrobu knoflíků. Výsadou fabriky
byla výroba barevných
tvrdých knoﬂíků, tzv.
kamenáčů ze skořápek
kokosových ořechů. Zaměstnání zde našlo přes
100 dělníků, většinou dívek. Kromě stálých pracovníků se na výrobě přiživovalo mnoho rodin,
kde se podomácku provádělo našívání knoﬂíků
na kartouny. V roce 1898 převzala knoﬂíkárnu
ﬁrma Bondi & Oper, aby ji zmodernizovala a
rozšířila. Zaměstnávala v ní přes 250 osob. V
době 2. světové války již továrna činná nebyla
a při osvobození Chabařovic ji obsadila Rudá
armáda, která si ve střešních prostorách vybudovala strážní věž s kulometným hnízdem
umožňujícím výhled přes celé Chabařovice.
V poválečných letech přišly objekty pod
národní správu a dále byly využívány jako
sklady obilnin, později jako skladové prostory

ústecké JEPY – Severu,
naposled JEDNOTY.
Po roce 1990 se našel
zájemce o koupi objektů,
avšak záměr přerušily
restituční spory.
Novým majitelem
se loňského roku stala
ﬁrma GRIF, která objekt odkoupila od pana
Hrada z Chabařovic. O
záměrech nového využití
rozpadajících se objektů
jsem si povídal s mladým inženýrem Karlem
Kolským, majitelem ﬁrmy GRIF.
Plány i termíny přestavby jsou velmi smělé.
O tom, že to myslí vážně, se může přesvědčit
každý. Na stavební a vyklízecí práce je denně
nasazováno kolem 10 pracovníků. Uzavřený
areál tvoří 2 budovy. Velká hala bude v prostorách vymezených nosnými zdmi přebudována na 5 řadových domů s užitnou plochou
350- 550 m2 . Z menší budovy se stane vila
s užitnou plochou 250 - 350 m2. Rozdělení
objektu je již patrné na rekonstruované střeše.
Vchod do domů bude z Kovářské ulice, každý
dům má projektovanou předzahrádku a na
straně při hlavní komunikaci jsou plánovány

dvorky s pergolami. Součástí každého domu
budou i dvojgaráže. Odstraní se cihlová zeď
oddělující objekty od Teplické ulice, hranice
pozemku se posune ke stavbě a tím se získá
prostor k výstavbě chodníku podél Teplické
ulice. Obě budovy by měly být omítnuty na
straně při hlavní silnici již v letošním roce. Autorem přestavby je zkušený projektant Jaroslav
Pícha. Projekt respektuje původní ráz budov,
které budou důstojným vstupem do středové
části Chabařovic od Teplic a dalším důležitým
krokem ke zkrášlení našeho města.
Stanislav Sochocký
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P

Angličtina

oslední dobou se hodně mluví o
učebnicích angličtiny pro 1. stupeň.
Chtěli bychom zde uvést náš názor na tento
problém.
Samozřejmě, pro učitele je jednodušší
mít učebnici. Minimální přípravy, na hodině
„Sit down! Open your books! Exercise 1,2,3.
Good-bye!“(Posaďte se! Otevřete učebnice!
Cvičení 1,2,3.) Ani nás by to nebavilo, natož
děti! Po dlouhé diskuzi jsme dospěli k závěru,
že využijeme spíše naše znalosti a elán na
vypracování ročního plánu výuky pro každou
třídu a věnujeme čas nejen přípravě hodin,
ale i seminářím a studiu aktuální odborné
literatury. Vzhledem k tomu, že používáme
kvalitní zdroje informací (internetové stránky
britských nakladatelství, oddělení britské literatury v knihovně, stránky British Council atd)
poskytujeme dětem zajímavou a různorodou
výuku. Je to náročnější než práce s jednou
učebnicí, ale radost dětí a atmosféra v hodinách, kterou vytváříme, nám dávají energii k
další práci.
Nebudeme tady spekulovat o tom, jaký
názor na tuto věc máte vy, rodiče, ale pozveme
vás k rozhovoru – k dispozici máte emailovou
adresu a rádi vás uvidíme (a uslyšíme) na konzultačních hodinách i v jinou dobu po předběžné domluvě.
Tanja Polechouk

R

áda bych reagovala na článek mé kolegyně Tanji Polechouk o učebnicích
angličtiny. Paní učitelka se zde zabývá hlavně
prvním stupňem. Podobný problém máme i na
stupni druhém. Tam si pro změnu děti stěžují
na učebnice staré. Pravda, Projecty, které škola
vlastní, nejsou nejnovější, ale to neznamená,
že nejsou kvalitní.
Děti žijí v mylné představě, že s novými
učebnicemi jim snad odpadne učení slovíček,
či to malé množství gramatických jevů, které
potřebují pro úspěšnou komunikaci. Bohužel,
bez slovní zásoby se neobejdeme v žádném
jazyce. Věřte, že současnou nabídku učebnic
máme dostatečně prostudovanou a nákup nových se tento rok i chystá. Jen pro informaci,
set pro jednoho žáka stojí přes třista korun a
škola takových setů potřebuje téměř osmdesát.
Jistě tedy chápete, že vybavení nemůžeme obměňovat obrok. A tím se opět vracím k článku
paní Polechouk - my neučíme podle jednoho
materiálu a nebudeme ani s novými učebnicemi. Nejen pro děti, ale i pro mě by taková práce
byla značně monotónní. Není týden, kdy bych
dětem nedonesla nějaký zajímavý materiál či
aktivitu, kterou bych si sama nesehnala. A
věřte, že shromažďovat neustále aktuální a
alespoň trochu zajímavý či užitečný materiál
mi zabere hodiny času. Ráda je ale obětuji,
abych učinila výuku angličtiny poutavější.
Až si tedy vaše ratolest bude stěžovat na
„ty trapný učebnice“, přijďte za námi, ať už
na konzultaci či přímo na hodinu. Rády vám
ukážeme nejen množství materiálů, se kterými
jsme už letos pracovali, ale i samotný způsob
výuky.
Klára Pečivová
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Letošní pouť
J

iž po třetí se bude konat pouť v Zalužanech. Diskuse o místě konání - Chabařovice nebo Zalužany - je stále živá. Mnoho lidí
by si přálo, aby se znovu vrátila na své původní
místo. Možná stejně velký počet je spokojen
s nynějším stavem. Realitou je, že ačkoliv v
květnu již bude silnice Předlice – Užín otevřena, pouť se bude konat v Zalužanech.
Z nových atrakcí letošní, již čtrnácté poutě,
bude historický vlak z Ústí do prostoru místa
konání městské slavnosti. Další novou atrakcí
by měla být vyhlídková jízda vojenským vyprošťovacím pásovým vozidlem k jezeru. I letos budou po dohodě s Palivovým kombinátem
organizovány členy Historické dopravní techniky. Doprava z Ústí bude posílena, doprava z
Teplic bude omezena na základě zkušeností z
minulých let.
Jiří Záhořík

AKTUALITY

Chabařovické NOVINY

Zprávičky ze základní školy praktické

Konec roku 2006 byl ve znamení hledání
superstár, které vyvrcholilo při vánoční besídce. Vítězkami se staly žákyně čtvrtého ročníku
Eva Olešnaniková a Milena Šugárová, které se
svým zpěvem líbily nejen odborné porotě, ale
i svým spolužákům, kteří jim dali v následujícím hlasování nejvíce hlasů.
Koncem ledna navštívil taneční kroužek
Slunce DD Chlumec. Senioři se potěšili zejména temperamentními romskými čardáši,
ale velmi se jim také líbily exotické břišní
tance. Tanečnice přivezly starouškům zdobené
perníkové dárečky a obrázky, které malovaly
nejmenší děti naší školy. Na závěr si mohli
dědečkové a babičky vyzkoušet některý z
tanců.
21. března proběhlo školní kolo v silovém
trojboji. Silákem školy se mezi chlapci stal

Jan Čisár a mezi děvčaty Jana Olešnaniková,
oba ze šesté třídy. Nejlepší děti se zúčastnily
okresního kola této soutěže. Všem účastníkům
již tradičně zatančila děvčata z tanečního
kroužku.
V současnosti se žákyně připravují na
okresní kolo soutěže ve vaření „ O zlatou
vařečku“. Protože uzávěrka tohoto čísla je
před samotným konáním soutěže, nemohu
vám sdělit výsledek. Ale můžu prozradit, že
se děvčata letos budou prezentovat pizzou a
zeleninovým salátem s klobásou.
Taneční kroužek, který pod vedením paní
učitelky Ivy Bělové pracuje s nadšením a s
chutí, připravuje program na „ Festival handicapované mládeže – Květinové Teplice 2007“
a na připravovaný projekt s DD – Chlumec ke
Dni dětí .
Jiří Capljuk

14. chabařovická pouť se letos
uskuteční v termínu
19.- 20. 5. 2007
v areálu v Zalužanech.
Bližší informace na:
www.chabarovice.cz

Kultivace pouťového okolí

V

e spolupráci s Palivovým kombinátem
se podařilo odstranit letitou, rozsáhlou
černou skládku a kultivovat přímé okolí místa
konání Chabařovické pouti v Zalužanech.
Stalo se tak po vzájemných jednáních mezi
městem a vedením Palivového kombinátu.
Deﬁnitivně tak byla vyřešena tato zanedbaná
plocha, která se stávala zejména při pouťových
oslavách terčem oprávněné kritiky.
Na přiloženém snímku sedí za „kniplem“
buldozeru Hanomag pracovník Palivového
kombinátu a občan našeho města Slávek Durila.
Stanislav Sochocký

Společné foto členek tanečního kroužku a vděčných diváků v domově důchodců
v Chlumci

ANKETNÍ LÍSTEK
KABELOVKA
program, který chci mít v nabídce
...................................................................
...................................................................
...................................................................

program, který nechci mít v nabídce
...................................................................
...................................................................
...................................................................

Chabařovické NOVINY

Ž

áci ZUŠ si se svými učiteli připravili
koncert populární hudby nazvaný VEČERNÍČEK. Zazněla řada milých písní z
večerníčků jako například : Králící z klobouku,
Káťa a Škubánek, Mach a Šebestová, Včelí
medvídci, Maková panenka, Pat a Mat a jiné.
Děti hrály většinou ve skupinách a v kostýmech a na závěr všichni společně zazpívali
Večerníčkovu melodii. Toto vystoupení bylo
v 9,00 hodin určeno žákům mateřské školy
a 1. třídy ZŠ. Od 10,00 hodin se vystoupení
opakovalo pro žáky 2.,3. a 4. tříd ZŠ. Zde
už žáci ZŠ soutěžili ve znalostech. Od 17,00
hodin byli pozvaní do KD v Zátiší rodiče a
hosté školy.

Jaro v základní
umělecké škole
Program se opakoval, ale mluveného slova
s informacemi bylo více. Přítomní se dozvěděli například, že znělka Večerníčku je jedna
z nejstarších ve světové televizi vůbec, nebo
informace o tom, jak Večerníček začínal, něco
o lidech kolem atp. Byla připravena i soutěž
pro rodiče a hosty ve znalostech z Večerníčků.
Sál v KD v Zátiší byl plný hostů a rozdáno
bylo přes 150 soutěžních listů. V závěru bylo
losováno 5 cen, tu hlavní – dort – získala paní
Häuslerová.

ŠKOLY

M AT E Ř S K Á Š K O L A
J

aro budí housátka, rozkoukává koťátka,
vytahuje trávu z hlíny, usmívá se na
květiny.

Jaro už klepe na dveře. Letošní paní zima
se moc nepředvedla, a tak jsme ani nestačili
postavit pořádné sněhuláky, jako tomu bylo
minulý rok. Jen několik dní si děti užívaly
nové ježdíky na kopci u kapličky.
Jaro se přihlásilo už koncem února, při vycházkách jsme pozorovali sněženky, krokusy,
sedmikrásky…Lupou děti sledovaly probouzející se přírodu. Broučky ploštice, žížaly,
podběl, pampelišky, pupeny, kůru stromů.
Když se nás jaro zeptá, co jsme dělali v zimě,
nemusíme se bát odpovědět.
Předškoláci absolvovali zápis do základní
školy a někteří rodiče ještě zvažují, zda dají
dítě do školy, či zvolí po dohodě s psycholožkou odklad školní docházky. Na třídní
schůzce s psycholožkou Mgr. Bindrovou a
paní učitelkou ze ZŠ, byli rodiče informováni o
problematice školní zralosti. Měli jsme radost,
že přišlo tolik rodičů.
Školní zralost je dosažení takového stupně
vývoje, který umožní dítěti plynulý přechod
do základní školy bez velkých problémů. Paní
učitelka, která tráví s dítětem většinu času a
má srovnání s ostatními dětmi, je odborníkem,
který dokáže zodpovědně poradit a doporučit.
Samozřejmě, vyšetření odborníkem z pedagogicko – psychologické poradny a pediatrem je
v tomto případě povinností. Konečné rozhodnutí je ale vždy na rodičích.

Akce

Tento velmi zdařilý program chceme
umožnit i dětem a posluchačům na našich
pobočkách jak v Chlumci, tak v Libouchci,
kde tento program uděláme do konce školního roku.
I dříve jsme vás informovali o modernizaci prostor ZUŠ. Byla vyměněna podlahová
krytina v dalších třídách a nastěhované nové
vybavení. Letošní jaro tak bude zářit v novém

již 90% prostor. Dovolíme si vás pozvat na
dubnový koncert absolventů v sále ZUŠ. Přesný termín najdete na TV Chabařovice.
Těšíme se na setkání s vámi při dalších akcích žáků ZUŠ.
Jiřina Deimlingová
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Vystoupení Michala Nesvadby v kině
Hraničář se dětem velmi líbilo. Bylo pestré a
plné zajímavých úkolů. Děti byly vtaženy do
programu. Chci poděkovat paní Fridrichové,
která jela s našimi dětmi proto, že jsme měli
v tuto dobu velkou nemocnost učitelek. Děti,

které na představení nejely, pojedou příští
rok, pokud se bude jeho vystoupení konat.
Letos nám nikdo neposlal nabídku, tak jsem
tuto akci zajišťovala přímo přes agenturu
Pragokoncert.
Divadélka v mateřské škole s námi zhlédly
děti z praktické školy .
Vydařil se i maškarní rej. Všechny maminky připravily svým dětem úžasné masky. Snažily se i paní učitelky. Děti se promenádovaly
na přehlídkovém molu, tančily v rytmu disko,
pinkaly s nafukovacími balónky a předvedly
se i v základní škole praktické. Foto z akcí
si můžete průběžně prohlédnout na WWW.
spolužáci.cz.

Program základní umělecké školy – „ Písničky z pohádek a večerníčků“ v KD Zátiší byl
velmi zdařilý. Děti byly nadšené z kostýmů
i hudby, které tak dobře znají. Odpolední
vystoupení zaujalo rodiče, kteří byli zapojeni
do soutěže formou kvízu a závěrečného losování o ceny.
Čeká nás ještě plno akcí a výletů pro děti,
ale o těch až příště.
V současné době probíhá výměna nábytku
a koberce ve třídě předškoláků je stále co
vylepšovat. S původním vybavením si hráli
někteří rodiče dětí, které nyní chodí do mateřské školy.
Školní zahrada bude také v nejbližší době
vybavena novými zahradními komponenty od
akreditované ﬁrmy. Na dopravní hřiště zajistíme asfaltový koberec, pan Pištora už pracuje
na opravě značek. Děti se tak mohou těšit na
autobus, domečky, kladinu, altán, lavičky i
nové posezení.
V neposlední řadě musím poděkovat všem,
kteří se zúčastňují naší sběrové soutěže, tím
vylepšují životní prostředí a přispívají nemalými částkami i našim dětem.
Alena Vaněčková a Dagmar Vadkertiová
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INFORMACE

Informace z městského úřadu
U

Občanské průkazy

pozorňujeme občany, že v roce 2007
končí platnost občanských průkazů
vydaných do 31. 12. 1998. Konec platnosti se
vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou
platností „bez omezení“. Vyhotovení nového
občanského průkazu trvá jeden měsíc od podání žádosti na MěÚ. Žádost o výměnu občanského průkazu je občan povinen v letošním
roce předložit nejpozději do 30. 11. 2007.
Pro informaci sdělujeme: v roce 2008
dojde k výměně všech občanských průkazů
vydaných v roce 1999 až 2003 bez ohledu na
dobu platnosti.

Změny městského úřadu

P

ro někoho cosi končí, pro jiného zase
začíná. Tak by se dala říci věta i při
ukončení pracovní dráhy tajemnice MěÚ
Chabařovice paní Jiřiny Ptáčníkové, která
pracovala v Chabařovicích od roku 1991 a v
tomto období odchází již do důchodu.
Do funkce tajemníka byl po výběrovém
řízení jmenován Ing. Vítězslav Vlček MSc.,
Jmenovaný pracoval již ve státní správě ve
vedoucí pozici a další zkušenosti má v oblasti
bankovnictví.
Změnu zaznamenali občané i v obsazení
městské knihovny. Paní Lada Šištíková pracovala více než šest let na částečný úvazek
i pro knihovnu. Jelikož její pracovní zařazení
do funkce matrikářky vyžaduje plný pracovní úvazek na matrice a evidenci obyvatel,
knihovnu převzal od měsíce února 2007 pan
Jaroslav Scholz.
Paní Hana Nejedlá pracuje na matrice a
evidenci obyvatel od roku 1991 a tuto agendu
předává z důvodu odchodu do důchodu.

Bezplatný sběr nebezpečných
složek komunálního odpadu

V sobotu 21.04.2007

Chabařovice
• točna autobusů
Chabařovice
• před MěÚ
Roudníky
• u kontejneru

10:00 - 10:20 hodin
10:25 - 11:00 hodin
11:10 - 11:25 hodin

Přijímány budou následující druhy odpadů: léky, masti, roztoky, zbytky starých
barev, všechny druhy baterií, olejové ﬁltry,
domácí chemikálie, zářivky, motorové oleje,
zaolejované předměty, televizory, lednice,
pneumatiky z osobních vozů.

Tyto služby jsou pro občany
ZDARMA

Celostátní Olympiáda dětí
a mládeže v Chabařovicích

P

o loňské Krajské olympiádě dětí a mládeže, když její část, volejbal chlapců a
dívek se odehrávala na kurtech Stadionu TJ
Slovan Chabařovice, se potvrdila velká síla a
krása tohoto areálu, včetně funkcionářského
zázemí. S potvrzeným pořadatelstvím 3.
olympiády dětí a mládeže Ústeckého kraje a
města Ústí nad Labem bylo také rozhodnuto
o pořadatelství volejbalové části této olympiády v Chabařovicích na kurtech TJ Slovan
Chabařovice.
Je to významná důvěra Ústeckého kraje a
města Ústí nad Labem a pro TJ Slovan Chabařovice a celé město, i významný závazek.
Od úterý 19. června do soboty 23. června
bude v Chabařovicích velký sportovní a společenský svátek. Olympiáda dětí a mládeže
na sebe strhává pozornost médií, vládních
i politických celebrit, vedení sportu ČR a
olympijského hnutí. V areálu se vystřídají ve
volejbalových utkáních 14 družstev dívek a 13
družstev chlapců a spolu s trenéry a doprovodem to bude přes 400 sportovců a další desítky
či stovky diváků a ostatních účastníků. To
bude velký nápor na organizaci, pořadatelskou
službu, služby a péče o účastníky.
Zkušení funkcionáři TJ Slovan Chabařovice se tohoto náročného úkolu spolu s činovníky
města jistě zhostí. Dosavadní zkušenosti s
podobnými akcemi, i když menšího formátu,
tomu určitě přispějí. Přejme si jen dobré počasí, abychom nemuseli překládat utkání do
sportovních hal. Ostatní je jen na nás a jsem
přesvědčen, že tuto významnou akci společně
zvládneme.
Vlastimil Pabián

Co nás čeká

J

aro je tady, zima, spíše jakozima skončila
a čekají nás tradiční akce: začínáme 30.
dubna pálením čarodějnic na koupališti, tradiční pouť nesmí chybět, pak se už děti mohou
těšit na Dětský den. Strašidelná stezka letos
nebude, učitelé tvrdě pracují na nových osnovách. Mezitím letní zábavy pod širým nebem.
Na podzim lampiónový průvod. Pak václavská
zábava a opět plesová sezóna.
JK
Pohyb obyvatel v roce 2006

Počáteční stav k 01.01.2006
+ narození
- úmrtí

+ přistěhování
- odstěhování

Stav k 31.12.2006

celkem

Chabařovické NOVINY

Blahopřání

Na tomto svě získá každý z nás mnoho dobrých zkušeností, které by chtěl předat dál.
K tomu je zapotřebí zdraví. Slýcháváme, že
zdraví není všhno, ale věřte, že bez zdraví
je všhno ničím.
V míci lednu až březnu 2007 svá životní
jubilea oslavili občané:

Filová Edeltraud
Mhurka Karel
Vaňková Libuše
Otcovský Václav
Suchá Emilie
Dadu Tibor
Hardeer Emil
Mik Antonín
Hrdlička Stanislav
Korunková Lenka
Kolářová Johana
Šindelář Alois
Matyášová Marie
Hradká Emma
Berníková Vlastimila
Vynšová Marie
Kratochvílová Vlasta
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, pohodu a hezké jarní dny prohřáté sluníčkem.

Upozornění pro občany

Upozorňujeme občany, že do 31.3. 2007 byl
splatný poplatek za komunální odpad a poplatek za psa. Po tomto datu může být poplatek
navýšen až o trojnásobek původní částky.

Vyzýváme vás k jejich úhradě!
muži

ženy

2 315

1 128

1 187

23

15

8

27
99
46

2 372

13

14

48

51

1 149

1 123

25

21
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Sportovní zprávy
T

eprve se jarní kola rozjíždějí, takže
posuzovat naděje na záchranu „A“
družstva není v současné době reálné. Nicméně přes zimu pro výraznou změnu udělali
funkcionáři FK Slovan maximum. Především
v pozicích trenérů jde o výjimečnou rošádu,
když úspěšný trenér starších žáků Miroslav
Kadlec přešel po ukončení své fotbalové kariéry na post hlavního trenéra „A“ družstva mužů
a navíc si k sobě vybral hrajícího asistenta
J.Herzinu, který v Chabařovicích fotbalově
vyrůstal a určitě toto prostředí dobře zná..
Kromě vedení v družstvu došlo i k velkým
změnám v samotném kádru, když kromě již
zmíněného Herziny přišli další kvalitní hráči,
a tak je výhled na jarní záchranářské zápasy
přece jen optimistický.
Trenéra „B“ družstva převzal „Želva“, neboli mladý Hruška, syn dosavadního trenéra.
Stále stejná bolest - nedostatek pracovitých lidí
ve sportu - přinutila nakonec prezidenta FK
Slovan, aby převzal trénování starších žáků.
Ti na jarní část soutěže teprve čekají.

Z ﬂorbalového oddílu přepisujeme zajímavý článek z webové stránky Slovan Chabařovice. Pro zájemce znovu uvádíme webovou
adresu: www.ﬂorbal-chabarovice.unas.cz/

Dvě hvězdy pátého kola

L

etos (2006) poslední, tedy páté kolo
bylo pro nás velmi zajímavé. Plánem
bylo přivést si z posledního kola 3 body za výhru a to nad DDM Teplice. Nastoupili jsme do
zápasu s patřičným sebevědomím, které nám
sebral hned v první minutě gól do naší branky.
Díky Honzovi Veselému, který zanedlouho
vyrovnal a poté přidal ještě jeden gól, se nám
sebevědomí hned vrátilo. Po první třetině jsme
vedli 2:1 a měli jsme zápas pevně v rukou.
Ovšem druhá třetina už tak radostná nebyla,
dostali jsme dva góly a sami jsme žádný nedali.
Do třetí třetiny jsme šli s tím: na to máme, to
vyhrajeme. Ovšem ve třetí třetině jsme opět
nepředvedli ukázkový výkon, a tak padl do
každé z branek pouze jeden gól, což nám na
vítězství nestačilo. Druhý zápas proti Sportu
Krupka se odvíjel dle očekávání, věděli jsme,
že nevyhrajeme, a tak jsme se snažili šetřit na
další zápas s Verneřicemi. S Krupkou jsme sice
prohráli, ale čistý štít jim nezůstal opět díky
Honzovi, kterému se jako jedinému podařilo
dostat míč za záda brankáře soupeře. Tento
gól nás sice dostal na chvíli do vedení, ale

SPORT

pak nás Krupka s přehledem porazila. Po dobu
prvních dvou zápasů zaznívaly často pokřiky z
naší střídačky na hráče hrající v poli, zejména
pak na Rendu Horáčka, kterému se první dva
zápasy nepovedly.
Na řadu přišel třetí zápas - Verneřice. Touha
porazit je byla ohromná, neboť jsme nechtěli
odjet bez bodu, ohromná byla také už i únava.
Do zápasu jsme šli všichni s plným nasazením,
ovšem někdo značně vyčníval. Byl to právě
Renda, kterému se předtím tak nedařilo. Jakým
způsobem obcházel protivníky a střílel na
branku, bylo úžasné. A tak nasázel Verneřicím
několik branek a uplatnil se i jako nahrávač.
Jeho výkon nás všechny velice příjemně překvapil. Nesmíme také zapomenout na Honzu,
který také Verneřicím nezůstal nic dlužen, ale
u Honzy je toto standardní výkon a trošku jsme
to od něj i očekávali. Porážka Verneřic díky
těmto dvěma hráčům nás naplnila uspokojením
a my s 3 body odjížděli spokojeně domů.
Autoři článků: Petr Sehrig, Lukáš Skiba.
Ještě pro doplnění – před posledním 10.kolem Krupské ﬂorbalové ligy je družstvo Slovan
Chabařovice na 7.místě (z 9 účastníků). Ještě
je šance dosáhnout na lepší umístění. Přesto je
už v této chvíli jasné, že chabařovičtí hráči se v
soutěži neztratili a tzv. nováčkovská daň se již
pro další sezónu nebude opakovat a dočkáme
se třeba zajímavějších výsledků.
Volejbalový pohár 5x5 – Memoriál Jana
Falty.
Zimní turnaj 5x5 jako Memoriál a vzpomínka na našeho hráče a kamaráda Jana
Faltu se v zimní halové sezóně hrál v historii
mnohokrát. Protože není evidence o počtu,
nemůžeme ani sdělit, jaký to je ročník. Snad
se naši pamětníci z řad ještě aktivních chabařovických volejbalistů (Mošnička, Kindermann)
pro příští rok dopátrají této historie.
Tento turnaj se odehrál mimořádně jen se
4 družstvy, když Neštěmicím turnaj kolidoval
s krajským přeborem. Přesto byly k vidění
velmi zajímavé a urputné zápasy, včetně tradičních dýchánků a mariáše v klubovně naší
sportovní haly.
V turnaji nakonec zvítězil TJ Chlumec před
domácími volejbalisty, 3.místo obsadili hráči
Spartaku Ústí a poslední skončil SKP Ústí. Závěrečné hodnocení a předání cen obstarala paní
Helena Faltová, která svou účastí na většině
akcí garantovala tento Memoriál, včetně velmi
chutných polévek a gulášů. Díky, Heleno.

Krajský přebor žáků
v nohejbalu

V

neděli 25.března se konal v Chabařovicích krajský přebor mladších
a starších žáků v nohejbalových trojicích a
dvojicích. Snad vymodlené krásné počasí
umožnilo sehrát tento přebor na kurtech s
umělou trávou. Prezentovalo se po 3 trojicích
mladších i starších žáků a 8 dvojic. Velmi
cílevědomá a poctivá práce s mladými se i na

strana 8
tomto turnaji projevila. Trojice mladších žáků
TJ Slovan Chabařovice ve složení M.Sehrig,
T.Doubek a V.Verner srdnatě bojovala proti
o několik let starším hráčům a přestože tato
trojice spolu hraje teprve od této zimy, jejich
herní projev je velmi perspektivní.
Trojice již zkušených starších žáků ve

složení O.Falát, A.Rypka a K.Vidner skončila
na druhém místě, když je porazili jen hráči
ELNA Počerady, kteří již mají své zkušenosti s
dorosteneckou soutěží a v nadcházející sezóně
už budou hrát dorosteneckou ligu.
Ve dvojicích jsme zaznamenali ještě lepší
úspěch, když naši žáci skončili z 8 dvojic na
druhém a třetím místě. Ve ﬁnále vzdorovali
O.Falát a K.Vidner hráčům z Počerad, ale přeci
jen se ukázala větší herní vyzrálost soupeře.

N

Nohejbalová soutěž
v Roudníkách

ení to žádná legrace či apríl, jak by naznačoval datum vzniku tohoto článku.
Na jiném místě Chabařovických novin píšeme
o určitém rozvoji v Roudníkách a také o výstavbě nového volejbalového či nohejbalového
antukového kurtu. Na výzvu členky chabařovické rady města p. Schulzové se připravuje
probuzení kdysi aktivních sportovců v této
obci a kromě zkulturnění této části kolem fotbalového hřiště, zkvalitnění dětského koutku
s instalací venkovního stolu na stolní tenis je
zahájena rekonstrukce antukového kurtu pro
volejbal, nohejbal či líný tenis.
Pod garancí nohejbalového klubu Slovan
Chabařovice s budoucí podporou při ﬁnalizaci
tohoto nového kurtu se připravuje také soutěžní činnost na tomto kurtu. Okresní nohejbalová
liga (Teplice, Most, Ústí n.L.) se bude hrát v
Roudníkách, když zde bude mít své domácí
hřiště „C“ družstvo Slovanu Chabařovice složené z dorostenců a „starších pánů“. Účelem
této akce je zpopularizování této hry pro obec
a třeba i pozvání do nohejbalového klubu,
dále aktivní účast při uspořádání nohejbalového turnaje hráčů okolních obcí. Zajímavou
myšlenkou je i možnost zapojení do tohoto
družstva nového tajemníka městského úřadu
ing.Vlčka.
Vlastimil Pabián

