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27.10. Vás zveme na tradiční lampionový průvod k pomníku
Na Běhání u příležitosti vzniku Československé republiky.
Josef Kusebauch

louho jsem se nedostal na dovolenou. Ne že bychom s rodinou
nevyjeli třeba na týden na kola nebo někam
do přírody, ale práce kolem domu byla
přednější. Ale čeho je moc, toho je příliš, a
tak jsme naplánovali výjezd na více dní na
Slovensko. Děti byly nadšené a slovenské
hory krásné. Navíc si tam stále připadáme
jako doma.
Tak, to by byla krátká zpráva z rodinné
dovolené. Jenže v létě jsem byl ještě jinde.
Na „chlapské“ dovolené v cizině. V Norsku.
Na rybách. Ovšem dnes už nestojí za to popisovat rybaření v Norsku. Každý to zná sám,
nebo od příbuzných a kamarádů.
Při dlouhé cestě autem jsem si všímal
jiných věcí: o dopravě jsem již psal, teď to
bude o přírodě... a lidech. Když přijedete do
Norska, ale začíná to již ve Švédsku, všude
je čisto, neskutečné čisto. Nikde nejsou
pohozené „petky“ nebo pytle s odpadem,
nikde nejsou vidět černé skládky, řeky jsou
čisté, lesy čisté, nikde se nic neválí. Lidé
jinak myslí, chovají se k přírodě a svému
okolí přátelsky. Jsou k tomu vychováni ve
škole a hlavně v rodině.
O nepořádku a skládkách už bylo popsáno hodně papíru. Mám jiný příklad: za
domem mi teče potok, vlastně dva (ještě stará přeložka). A já mohu pozorovat: jednou
teče posekaná tráva (proč z ní neuděláte
kompost), další den: na vodních rostlinách
pozoruji šedivé cáry od cementu (ryby
zahynuly, nebo zmizely), někdo oškubal
chuchvalce svlačce, šup do potoka, igelity,
plechovky, hadry, petky, polystyren.... v létě
dokonce ve staré přeložce fekálie, to byl
neskutečný smrad... Co na to říct...
Nejhorší je bezmoc. Stejný pocit jako
když vám něco ukradnou a vy víte, že zloděje
nikdo nechytí. Copak chceme mít kolem sebe
příšerné skládky, hromady bordelu, potoky s
odpadky a bez života? Copak musíme jezdit
za krásnou přírodou jen do ciziny? Buďme
přívětiví ke své přírodě a městu.

Vždyť tady žijeme!

kolem jezera Milada

Co se bude dít

D

Dovolená

U

ž je to tady. Otevření jezera
se blíží. Vzpomínám si, když
se jezero začalo slavnostně napouštět.
Bylo to v květnu 2000. Voda se pustila
jen jednou rourou a my jsme měli pocit, že napouštění bude nekonečné.
Později přišly další zdroje, spustil
se potok z Kateřiny a pomohla nám
také příroda. Vydatné srážky v létě i
hodně sněhu v zimě urychlily vzestup
hladiny, až se vše přehouplo do dalšího
extrému. Vody bylo najednou moc. I
proto se zpozdil rozjezd jezera jako rekreační oblasti. Došlo totiž k sesuvům
půdy. Opravy zabraly další měsíce.
Dnes už známe termín. 2013. V roce 2013
dojde k předávání pozemků obcím podle
příslušného katastru, jak zasahuje do oblasti
jezera. Další etapa bude do roku 2015. To
dojde k předání pozemků, které se upravují po
sesuvech půdy. V současnosti vlastní pozemky
pod vodní plochou a v jejím okolí (oblast bývalého povrchového dolu) stát prostřednictvím
Palivového kombinátu. Převedené pozemky
přejdou na město Chabařovice, Ústí nad
Labem, Trmice, Řehlovice a Modlany. Naše
město by mělo získat asi čtyřicet procent pozemků. Neznamená to však, že bychom snad

získali stavební parcely na hotely a penziony.
Získáme vodní plochu, rekultivovanou přírodu
a vozovky a cesty. Obávám se, že nás vlastnictví spíše zatíží. Proto se také snažíme, aby se
jezero začalo co nejdříve využívat.
Charakter jezera a jeho umístění napovídá,
že jeho využií bude převším sportovní. Budou
se zde prohánět jachty, windsurﬁngy, loďky,
čistá voda přiláká potápěče, rybáři už jsou
natěšeni na kapitální dravce, kteří v jezeře
jsou (hlavně z důvodu čistoty vody). Kolem
jezera se budou prohánět cyklisté, své stezky
zde budou mít i koníčkáři.
Město připravuje i rekreační pozemky
kolem ocelárny. Je to jediné místo, kde půjde
hned stavět rekreační objekty u jezera. Bude
se jednat asi o sto rekreačních pozemků v průměru šest set metrů čtverečních, které budou
zasíťované. Z rekreační oblasti by mělo mít
město trojí užitek: získá peníze z prodeje, do
pokladny budou přibývat prostředky z daně
z nemovitostí a přibude zákazníků pro naše
provozovny a obchody, které tak budou opět
přispívat do městské kasy svými daněmi.
Nemysleme si ovšem, že to bude ze dne na
den. Život kolem jezera se bude rozvíjet postupně. Ještě mnoho vody přiteče. Uvidíme.
Josef Kusebauch

Chabařovické NOVINY

ŠKOLA

Začal nový školní rok 2011/12
Z
ákladní škola přivítala po letních
prázdninách žáky v novém školním
roce. Slavnostní chvíle prožili především noví
žáčci prvních tříd a jejich rodiče, které již

na učebnice cizího jazyka a část na rozšíření a
zkvalitnění počítačové sítě a internetu. To vše
by mělo vést ke zkvalitnění výuky a zavedení
moderních metod, které budou pro žáky zají-

tradičně přišel srdečně přivítat starosta města
Chabařovice v doprovodu ředitele školy. Prvňáčci si kromě nových učebních potřeb odnesli
dáreček v podobě trička s logem Základní školy Chabařovice, které také již tradičně dodává
ﬁrma Hrad, jako jeden z partnerů školy.
Prioritou pro letošní školní rok je kromě
kvalitní vzdělávání a výchovy žáků snaha více
se soustředit na vztahy mezi žáky a na klima ve
třídách. Učitelé jsou připraveni komunikovat
s dětmi o jejich práci a úspěších během třídnických hodin a motivovat je. Důležitou roli
však hrají i rodiče a jejich postoj ke škole a
vzdělání. Plnění povinností žáka a pravidelná
příprava je dobrým předpokladem, aby bylo
dítě ve škole úspěšné a nebálo se do ní chodit
ze strachu z neúspěchu. Zde je však pro děti na
základní škole nutný dohled rodičů, stanovení
pravidel a motivace dětí z domova.
V průběhu prázdnin byly dokončeny nové
šatny u tělocvičny, čímž byly splněny hygienické požadavky a žáci budou mít možnost
pohodlně se převlékat na hodiny Tv. Postupně
se soustředíme na rekonstrukce tříd (podlahy
a okna) a sborovny. Jedná se však o nákladné
akce, a proto budou realizovány postupně dle
možností zřizovatele. Rovněž se řeší otázka
obnovy školního hřiště, které v podstatě neexistuje. Již se začalo s opravou oplocení a
hledají se možnosti, jak postupně vybudovat
hřiště a atletická sportoviště.
V průběhu prázdnin byla naší škole
schválena žádost na dotaci z projektu EU peníze školám, což znamená, že během prvního
pololetí bychom mohli získat první ﬁnanční
prostředky na vybavevení tříd učebními pomůckami. Počítáme s vybavením některých
tříd inteaktivními dataprojektory na 1. stupni
a pořízením mobilní počítačové učebny pro
žáky na 2. stupni. Část prostředků bude použita

mavější a zábavnější.
Školní akce plánované v letošním školním
roce odstartuje v říjnu škola v přírodě pro žáky
2. a 5. tříd (ostatní třídní kolektivy neprojevily
dostatečný zájem!), lyžařský kurz pro žáky
2. stupně na přelomu ledna a února (pravděpodobně opět na Slovensku) a dále tradiční
školní akademie a strašidelná stezka na závěr
roku. Samozřejmě nebude chybět i řada dalších
projektových akcí a dnů v rámci studia.
Čeká nás tedy opět mnoho práce, a proto
přeji všem žákům, jejich rodičům, pedagogům
a zaměstnancům školy hodně odhodlání, pevnou vůli a pochopení při vzájemné spolupráci.
Úspěšný školní rok 2011/2012.
Jiří Sochor

Škola v přírodě trochu jinak

V

květnu se žáčci třetích ročníků naší
školy se svými třemi učiteli vydali
na školu v přírodě, ale bez školních tašek, bez
učení. Vybaveni byli sportovním oblečením,
suchým chlebem, mrkví a jablky, dobrou náladou a chutí prožít týden s přírodou.
Od 16. do 20. května se učili v rekreačním
a ekologickém středisku Natura v Rumburku
správně třídit odpad, chovat se na vycházce v
lese a vidět, to co každý nevidí, hodnotit trofeje, sedět na koni, poznávat krajinu, vyrobit
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papír a spoustu dalších věcí, které se nevejdou
do školních lavic (například krmení jelenů či
laní v oboře). Pod vedením zkušených instruktorů to nebylo učení, ale zábava. Odpoledne
nechyběl ani sport a kolektivní hry.
Středisko Natura se dobře staralo o naše
děti nejen po stránce intelektuální, ale všichni
chválili i místní domácí kuchyni. Hezký pocit
ze školy v přírodě nám umocnil i krajský úřad,
od kterého jsme získali v rámci projektu PAŽIT na pobyt dotaci.
Děti se již těší na druhý stupeň, kdy si budou moci výlet do Rumburku zopakovat. Pro
ně má Natura připravený další program.
Spokojení učitelé
Brožová, Patrovská a Horák

Motýlí štěstí

V

dnešní době je možno uzavírat
svatební obřad i mimo obřadní
síň. Toho využívají snoubenci v letních
měsících, kdy si své ano řeknou na rozkvetlé louce, kterou svými barvami zkrášlují
motýli. I když to motýlům nejvíce sluší v
přírodě, mohli svatebčané v sobotu 27.08.
2011 obdivovat barvy motýlích křídel i v
obřadní síni našeho úřadu.
Při vstupu snoubenců vlétl do obřadní
síně krásně barevný motýl a usedl na záclonu, odkud sledoval slavnostní obřad.
Na tom by nebylo až tak nic zajímavého.
Sluneční paprsky malovaly odraz motýlích
křídel na protější stěnu. Básník by tento děj
zaznamenal, že se otevřela krásná kapitola
společného života, dotvořená dokonalým
uměleckým dílem.
Proslov pana oddávajícího se blížil k
závěru, kde si snoubenci řeknou své ano.
V ten okamžik motýl přelétl a začal kroužit
nad hlavami novomanželů. Tím upoutal
pozornost a vyloudil úsměv ve tvářích všech
přítomných hostů. Byl to opravdu nevídaný
pohled, který zpestřil celý slavnostní obřad.
Věříme, že pro motýla natrhají novomanželé na své procházce životem ty nejkrásnějši
barevné květy. Zda jim ale motýl přinesl
štěstí a jejich vyznání bylo v tu chvíli opravdové, na to jim odpoví sám život. Z úst pana
starosty zaznělo pro novomanžele mnoho
krásných rad, ale motýl, který kroužil nad
jejich hlavami, jim dle slov přítomných
přinesl do společných dnů štěstí a byl pro
obřad krásným zakončením.

strana 3

AKCE PRO DĚTI
Zábavné odpoledne na Friedrichu

V

sobotu 10. 9. 2011 se konalo zábavné
odpoledne na Friedrichu pořádané
místním sdružením ODS. Po několika předchozích zakaboněných dnech jsme měli štěstí
na počasí, a tak se nás sešlo téměř sto padesát,
a to převážně dětí, které se už určitě těšily na
tradiční sportovně vědomostní soutěžení.
Vyhlášení vítězů proběhlo ve dvou věkových kategoriích, a tady jsou jména těch
nejlepších:
Kategorie mladších
1. místo Jiří Soukup (9 let)
2. místo Jakub Bendel (6 let)
3. místo Vojtěch Kršňák (9 let)
4. místo Dan Kryštof (7 let)
Kategorie starších
1. místo Michal Molnár (12 let)
2. místo Kateřina Dospělová (11 let)
3. místo Dana Nováková (10 let)
4. místo Dominik Šimko (11 let)
O dobrou náladu se nám postaralo skvělé
počasí, stánek s občerstvením, ozvučení s
hudbou, opékání buřtů a táborák, u kterého
se do večera hrálo na kytary a zpívalo. Areál
lesoparku byl na akci skvěle připraven, proto
děkuji vedení města a také panu Kalendovi a
jeho partě veřejně prospěšných pracovníků.
Jiří Hladík

AKCE PRO DĚTI

O

Kam s ním...

dpady se budou produkobvat stále.
A bohužel nikam jen tak nezmizí. O
jejich likvidaci se musí postarat obec. Všechny
lidské činnosti mají nějaké naáklady, samozřejmšě i „nakládání s odpady“.
Mezi některými lidmi přetrvává dojem, že
platí poplatek za popelnici. Tak tomu ale není.
Poplatek je za odpadové hospodářství a odvoz
odpadu z popelnic je jen jeho částí. Spadá do
něj i odvoz nebezpečného odpadu, pronájem
kontejnerů na tříděný odpad a provoz kontejnerového dvora. A tady je kámen úrazu.
Kontejnerový dvůr byl zaveden pro občany,
kterým se odpad nevejde do popelnice, nebo
jim vznikne při „jarním úklidu“ na půdě nebo
„podzimním úklidu“ na zahrádce. Jenže dnes
nás už stojí kontejnerový dvůr téměř dvakrát
tolik, co odvoz popelnic (to musíme dorovnat
z rozpočtu města). Jak je to možné?
Kontejnerový dvůr začali využívat lidé při
větších rekonstrukcích, kdy by si měli ojednat
svůj kontejner, nebo ﬁrmy, které provádějí
rekonstrukce domů a pravděpodobně nejen v
Chabařovicích. Přicházíme tak o peníze, které
nám chybí na rekonstrukce chodníků, vozovek,
objektů ap.
Josef Kusebauch
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OHLASY

Když se sejdou maminky
K

dyž se
sejdou
maminky na dětském hřišti, tak
se probere vše,
od dětské stravy,
přes módu až po
nejlepší plenky.
Když se vzácně
na dětském hřišti
potkají dva tátové,
tak se probírají
daleko „přízemnější“ věci; jako auta, politika,
manželky atd.
Děti na hřištích a lukách skotačí rády, často
a dlouho, výše uvedená témata dvěma tátům
brzy došla, tak začali při pohledu na děti vzpomínat, jak si hráli oni; byly to táborové hry,
morseovka, stezky odvahy, šifry, orientační hry
atd., se závěrem, jaká je škoda, že přítomné
skotačící děti se nebudou umět domluvit v
tečkách a čárkách, kudy jít po fáborkách na
stezce odvahy a lovit bobříka mlčení. Zvlášť
ten bobřík mlčení tatínky zaujal.
Náhodou se sešli dva aktivnější tátové a od
slov k činům nebylo daleko. Díky vstřícnému
přístupu školy, úřadu a dotčených organizací,
vznikla na náklady realizátorů naučná stezka
po chabařovických zajímavostech a památkách

s názvem „Chabařovická hádanka“. Oproti
standardním naučným stezkám typu (přečíst a
jít) byla zvolena forma aktivnějšího přístupu,
kdy kromě jednoduché mapky je místo následujícího zastavení jednoduše zakódováno i s
klíčem k řešení. Náročnost stezky byla zvolena
formou „musí projet i kočárek a rozkódovat i
dítě na prvním stupni“. Začátek je u hlavního
vchodu ZŠ a po šesti zastavení končí u městského úřadu. Odměnou pro šikovná dítka je
diplom na webových stránkách stezky www.
volny.cz/chabahadanka.
V průběhu jednání a upřesňování podoby
stezky na úřadě se projevila potřeba koncepční rodinné politiky města, kde by plánování
potřeb a rozvoje služeb pro rodinu a děti
navrhovali ti, kterých se to nejvíce týká, tzn.
rodiče. Proto byl podán a schválen návrh na
založení „komise pro rodinu a dítě“. Členové
komise jsou aktivní rodiče, jejichž úkolem je
zmapování potřeb, plánování a návrhy způsobů podpory služeb pro rodiny, atd.
Se stavebním rozmachem se do Chabařovic
přistěhovalo mnoho mladých rodin. Za komisi
pro rodinu a dítě doufám, že se najde celá
řada dalších aktivních rodičů, kteří budou mít
zájem na vytváření vhodných podmínek pro
život a rozvoj svých dětí. Každý dobrý nápad
vítáme.
Zbyněk Tichý

Vzdělávání učitelů

I

letošní poslední srpnový týden jsme
využili nejen pro přípravu na následující
školní rok, ale i na další hromadný seminář
pedagogického sboru. Tématem semináře
tentokrát byla práce se třídou. Učitelům byly
nabídnuty možné aktivity, které stmelují kolektiv třídy, pomáhají budovat pozitivní klima
třídy, a tím tedy nejen zpříjemňují čas trávený
ve škole, ale slouží zároveň jako prevence
rizikových jevů. Pedagogové se budou snažit
tyto aktivity zakomponovat do třídnických i
běžných hodin.
V návaznosti na seminář byla ve spolupráci s žáky opět vytvořena či aktualizována
Pravidla třídy a rádi bychom do praxe uvedli
i „odměny a tresty“ za jejich dodržování či
porušování. Tím, že se žáci podílí na jejich
vytvoření, by pro ně měly být tyto věci smysluplnější, a tím by tedy mělo být jednodušší
jejich respektování.
Vzdělávat se budeme i o podzimních prázdninách, tématem budou poruchy učení.
Jak se nám vše zatím daří, vám dáme vědět
na rodičovských schůzkách, v úterý 18. října.
A nezapomeňte sledovat náš web www.zschaba.cz , ať jste v obraze.
Klára Pečivová
30.listopadu přijďte s dětmi do Zátiší
na Mikulášskou. Bude připraven
program i soutěže. Zahájíme vánoční
atmosféru v Chabařovicích.

N

a konci loňského školního roku 2010/
11, navštívili žáci 8. a 9. třídy v rámci
školního výletu Památník Terezín, konkrétně
Malou pevnost a Muzeum ghetta. Žáci školy
tam měli možnost nahlédnout do dávné i ne-

Návštěva památníku

Terezín

dávné minulosti našeho kraje a nasát atmosféru
terezínské pevnosti, která se v době 2. světové
války stala i koncentračním táborem.
Exkurzi včetně průvodce žákům i učitelům zprostředkoval Mgr. Tomáš Rieger (člen
zastupitelstva města Chabařovice), který je
zaměstnancem památníku. Vedení školy využilo této nabídky, a tak měli žáci i pedagogický
doprovod vstupné zdarma, za což patří panu
Riegerovi velké poděkování. Žáci absolvovali
prohlídku s velkým zájmem, dozvěděli se o
památníku spousty zajímavostí a nestyděli se
pokládat průvodci i vlastní dotazy.
Jiří Sochor
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Tento způsob léta se mi.....
„T

ento způsob léta se mi poněkud
divný zdá“, tak by asi glosoval
uplynulé léto herec Rudolf Hrušínský, pokud
by jej letos zažil. Ani poslední teplý týden
uplynulých prázdnin na tomto hodnocení moc
nezměnil. K létu patří koupání a není proto od
věci zavzpomínat, jak si letních radovánek v
našem městě a okolí užívali naši předkové.
Ke koupání zde bývalo poměrně dost příležitostí. Část vodních ploch vznikla v důsledku
předchozí důlní činnosti, některé byly cíleně
vybudovány.

v Ústí nad Labem. Poddolované území se
postupně propadlo a místo zaplnila voda. V
době prázdnin je zde možné vídat koupající
mládež. Vodní plocha ve stávajícím lesoparku
FRIEDRICH vznikla po šachtě FRIEDRICH
II, který zde těžil v letech 1876 až 1925. Původně tam byly malé tůňky a do dnešní podoby
byl upraven v letech 2000 až 2002. Rybník je
využíván pouze ke sportovnímu rybolovu a v
zimě k bruslení.

Rybník v Roudníkách

To j e h o d n ě
stará záležitost,
ale mapa z roku
1780 to dokládá.
Býval na návsi v
dobách, kdy ještě nestál kamenný
most. Pro povozy
sloužil na potoce
brod. Rybník plnil
funkci protipožární
nádrže, ale i koupaliště.

Koupaliště na
Velkém lučním
rybníku

Pláž koupaliště na Velkém lučním rybníku
Angerteich-badeanstalt

Nejnavštěvovanějším místem přímo ve
městě byl Angertejch – badeanstalt, přeloženě
rybník, nebo koupaliště na návsi. Na tomto
místě se dnes rozkládá parčík T. G. Masaryka
u točny autobusů. Rybník byl vybudován v
souběhu s okolní zástavbou jako protipožární
nádrž, ale i veřejné koupaliště. Nacházely se
zde dřevěné šatny (ty první shořely), skokanský můstek a molo pro loďky. Čas ke koupání
vymezovala vztyčená vlajka a ostatní dobu
brázdily vodní hladinu zapůjčené loďky. V
zimním období se zde bruslilo. Koupaliště
bývalo vzorně obstaráváno ještě do vypuknutí
druhé světové války. Poté se stav začal postupně zhoršovat až do svého konce, kterým byl
rok 1958, kdy bylo zavezeno sutí. Parkovou
úpravu pak provedl Zahradnický podnik města
Ústí nad Labem.

Důlní rybníky

V okolí města byly ke koupání využívány
vodní plochy vzniklé samovolně po propadu
nadloží bývalých hlubinných hnědouhelných
dolů. Školním rybníkům předcházel Důl
SAXONIA, který těžil asi 200 metrů jižně
nad hřbitovem. Rybník s několika názvy: V
tůni, Násada a Na kolejích vznikl po těžební
činnosti Dolu FRIEDRICH I. Ten se nacházel
v těsné blízkosti bývalé železniční stanice
Chabařovice. Na kolejích proto, že ke konci
druhé světové války byla zhruba mezi dnešní
plochou dráhou a bývalým Dolem Milada II.
položena tramvajová kolej pro zásobování
městské elektrárny na Špitálském náměstí

Toto dnes nejnavštěvovanější koupaliště
v Chabařovicích vzniklo původně mimo
projekt velké poválečné budovatelské akce s
názvem Rybniční hospodářství Chabařovice,
jehož součástí Velký luční rybník je. Ten byl
budován v letech 1949 až 1956. Koupání „na
černo“ se zde provozovalo již od roku 1958.
Až od roku 1962 začalo město s výstavbou
kabin, skokanského můstku a výsadbou první
zeleně. Oﬁciálně bylo koupaliště zpřístupněno
16. července 1969, kdy pokladnou prošlo 3327
návštěvníků.

Chatový tábor

V roce 1968 byla dokončena výstavba
Malého lučního rybníka, u kterého začalo
město budovat chatový tábor. Ten byl dán
do provozu v roce 1972. Od samého počátku
se těšil velkému zájmu, zejména klientely
bývalé Německé demokratické republiky.
Závěrem roku 1997 byla podepsána smlouva
o pronájmu koupaliště a chatového tábora
mezi městem a společností HVZ s.r.o, která
provedla revitalizaci celého zařízení.

Jezero Milada

Původ jezera Milada se váže k roku 1974,
kdy v prostoru bývalé obce Tuchomyšl začal
těžit lom Chabařovice. Lomu muselo ustoupit
šest obcí a východní předměstí Chabařovic.
V roce 1991 bylo vydáno usnesení vlády k
ukončení těžby. Roku 1997 byly zahájeny
rekultivační práce a v roce 2001 započalo
napouštění vodou. I když hladina vody již
dostoupila projektované výšky, s koupáním je
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možné počítat až od roku 2013. Historii tohoto
území včetně připomenutí zlikvidovaných obcí
se věnuje nově otevřená expozice městského
muzea ve Staré radnici.
Stanislav Sochocký

Děti z partnerského Drebachu

navštívily Chabařovice

V

e dnech 8. – 12. srpna t.r. přijelo do
Chabařovic 10 chlapců a 4 dívky ve
věku 10 – 14 let z našeho partnerského saského města Drebach. Spolu s nimi přijeli dva
ostřílení vedoucí, kteří naše město navštívili
již vícekrát. Delegace přespávala v chatičkách
v autocampu, jehož provozovatelé nám nabídli
i výhodnou cenu. Výborné obědy pro ně byly
přichystány ve školní jídelně v základní škole.
Po celou dobu za českou stranu skupinu provázela a překládala slečna Monika Frydrychová,
bez jejíž pomoci si takový dětský tábor neumím představit.
V pondělí se děti setkaly s některými žáky
naší základní školy, kteří byli na návštěvě v
Německu v loňském roce. V úterý děti absolvovaly celodenní výlet do Tiských stěn a na
návrší Děčínského Sněžníku. Prohlédly si i
památníky napoleonských bitev ve Varvažově
a v Chlumci a podívaly se na jezero Milada od
Roudník. V průběhu týdne si ještě prohlédly
naše muzeum hornictví a městskou knihovnu,
prošli se po cyklostezce Vyklickou alejí k jezeru Milada, zarybařily si na přírodním parku
Friedrich a spatřily a objevily mnoho jiných
zajímavostí. Se svými českými spoluvrstevníky se určitě ještě neviděly naposledy, neboť
další akce podobného rázu se budou opakovat
i v následujících letech.
Vítězslav Vlček

Početní stav pracovníků

VPP v našem městě

Z

a posledních 5 let se stav pracovníků
veřejně prospěšných prací města
Chabařovice (VPP) pohyboval na hranici
maximálně 12 zaměstnanců. Do konce ledna
letošního roku nám úřad práce přispíval na 6
pracovníků z celkového počtu 10 lidí na VPP.
Od února však v rámci úsporných opatření dotoval pouze mzdu 2 pracovníkům. Od července
2011 se vedení města podařilo prosadit navýšení počtu dotovaných pracovníků na 8 a celkový
počet pracovníků VPP tak činí 14. Tento stav
by měl platit do konce letošního roku.
S pracemi po městě nám dále vypomáhá
tzv. “veřejná služba“, což jsou lidé na sociálních dávkách, kteří si musí odpracovat měsíčně
20, resp. 30 hodin prací, nechtějí-li přijít o
výplatu sociálních dávek.
Věříme, že zvýšený počet pracovníků se
již nyní projevuje na kvalitě a množství odváděné práce ve městě. Vaše připomínky si rádi
vyslechneme a na oblasti, na které poukážete,
se více zaměříme.
Vítězslav Vlček
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ROZHOVOR

Školka plná zábavy
Pár slov k zápisu

V

květnu probíhal zápis do mateřské
školy. Před zápisem to vypadalo,
že budeme uvažovat o otevření další třídy,
jelikož atmosféra ze strany rodičů, především
maminek, tomu nasvědčovala. Skutečnost je
taková, že bylo vyhověno většině žadatelů s
výjimkou těch, jejichž děti dovrší 3 let věku
až v druhém pololetí školního roku 2011 – 12,
a těch bylo hodně málo.

Klima a priority školy

D

ůležitým úkolem MŠ je vytvoření
podnětného a radostného prostředí
pro děti a také zaměstnance školy. Pohoda
prostředí není dána jen prostorami samými, ale
také tím, jaké estetické prostředí, které rozvíjí
dětskou osobnost, dětem pedagogové nabízí.
Čas, který tu děti tráví, je druhým domovem.
Celkové vnitřní klima tak vypovídá o tom,
jak tu spolu lidé komunikují, spolupracují,
jak řeší problémy, jak se respektují a jaké
mají priority.
Prostředí školy nabízí širokou škálu rozvoje osobnosti předškolního dítěte. Usilujeme o
tělesný, duševní, rozumový, citový a mravní
vývoj dětí. Povedeme děti ke kamarádství,
toleranci a přívětivosti. Nedopustíme, aby
se v prostředí školky tolerovalo ubližování,
sebeprosazování a prvky násilí.
Nezapomeneme ani na propojení s přírodou
a ochranu životního prostředí – blízké okolí
nám umožňuje vycházky po cyklostezce k
jezeru Milada, k lesoparku Friedrich a spoustu dalších krás, které na sídlištních školkách
nenajdete.
Povedeme děti k péči o své zdraví, k
získávání základních hygienických návyků a
zdravého životního stylu.
Spolupráce všech „zúčastněných“ sice stojí
něco úsilí i času, ale jistě se vyplatí, a pokud
i rodiče budou našimi partnery, postavíme
zdravý základ k budoucí dospělé osobnosti.
Zvykám si na školku
Adaptační období, kterým nové děti ve
školce procházejí, má u každého jiný průběh.
Někdo se promění v slzavé údolí a odmítá
komunikovat s učitelkou a dětmi, jiný se
rychle oklepe a přivykne si na nové prostředí.
Proces přizpůsobování se a zvykání na nové
skutečnosti patří k životu. To, jak dítě proces
přivykání na školku zvládne, závisí /mimo
jiné/ na jeho věku. Jinak to bude zpracovávat
tříleté dítě, které bylo jen s rodiči a jinak dítě
o rok starší, které už jezdilo za babičkou a má
tedy více zkušeností.
Každé dítě má jinou emoční stabilitu. Ze
zkušenosti mohu říct, že s adaptačními problémy se setkáváme zejména u dětí, které mají
doma mladšího sourozence a vědí, že maminka
je s ním doma.

Dítě je ve školce zaskočené množstvím
nových věcí a lidí. Proto nelze hned od začátku
nechat dítě po obědě spát a vyzvednout si ho
až pozdě odpoledne. Tak to prostě nejde.
Postupné zvykání a prodlužování doby
pobytu se vyplatí.
Alena Vaněčková

Skvělá fotbalová kariéra

Michaela Lűftnera

K

valiﬁkace na ME, Mistrovství Evropy
v Srbsku a nakonec bonbónek – Mistrovství světa v Mexiku. To jsou poslední významné cesty sedmnáctiletého chabařovického
fotbalisty Michaela Lűftnera. V reprezentaci
České republiky sedmnáctiletých fotbalistů
se Michael zabydlel a významně se podílel na
celé její současné činnosti. Jako se to dělá se
slavnými sportovci, poskytl Michael redakci
Chabařovických novin rozhovor :
CHN : Začátky byly v Chabařovicích, ale
brzy jsi zaujal trenéry z Ústí n.L. ?
ML : Na chabařovickém fotbalovém hřišti
jsem od malička trávil veškerý volný čas. Rád
na ty doby vzpomínám. Do Ravelu Ústí si mne
vybrali jejich trenéři. Díky dobrým výkonům
v krajském výběru, kam jsem byl pravidelně
zván, byla cesta do FK Teplice otevřena. Já
jsem této šance využil.
CHN : Reprezentace je další významný
krok. Fotbalové osobnosti se točí kolem mládežnických reprezentací. Jak s nimi a s kým
rád pracuješ?
ML : Reprezentace je obrovský krok, díky
kterému se mohu poměřit s těmi nejlepšími
hráči z Evropy i světa. Po sportovní stránce
mne nejvíce ovlivnil trenér Josef Csaplár,
který mi výrazně pomohl k mému fotbalovému
zlepšení. Dále pak Radek Bejbl, který hrál na
stejném postu jako já. Hodně mi poradil, jak
se mám pohybovat a chovat na hřišti. Dalším
výborným trenérem je Petr Kouba. Vážím si
všech trenérů s kterými jsem mohl dosud spolupracovat. Špatnou nebo negativní zkušenost
jsem zatím nepoznal, a to ani v situacích, kdy
se zrovna moc nedařilo.
CHN : Letošní vrchol, Mistrovství světa
sedmnáctek v Mexiku, není zdaleka první
a hlavně určitě ne poslední významná zahraniční akce, kterou jsi ve své fotbalové
kariéře absolvoval. Jaké další zahraniční akce
si oceňuješ?
ML : MS bylo vrcholem mé prozatímní
kariéry. Jako velmi významnou akci beru
kvaliﬁkaci v Itálii, kde jsme po výsledcích
se Slovenskem 1:0, Itálií 2:1 a Skotskem 1:1
postoupili z prvního místa na ME. V Itálii
jsme předvedli nejatraktivnější hru. Po vítězném zápase s domácí Itálií za námi přišel do

Chabařovické NOVINY
kabiny známý italský trenér Arrigo Sacchi a
gratuloval nám k výbornému zápasu. Tomu
říkám odměna za dřinu. ME v Srbsku už nebylo podle mých představ. Všechny 3 zápasy
skončily remízou (Rumunsko 1:1, Německo
1:1, Holandsko 0:0), ale i to stačilo k postupu
na MS.
CHN : MS v Mexiku jsme mohli sledovat
v přímých přenosech, i když se utkání hrála v
noci našeho času. Můžeš trochu přiblížit průběh MS a jednotlivé zápasy reprezentace ?
ML : Živé vysílání ČT4 bylo v nočních
hodinách, ale i tak byla spousta známých a
celá má rodina, kteří obětovali spánek. Průběh
MS je nová zkušenost. 24 hodin jsme byli pod
policejní ochranou. Sami jsme se nesměli
nikam vzdálit. Zájem fanoušků byl obrovský. Hotel, stadiony i tréninková hřiště, vše
luxusní. Z naší strany naprostá spokojenost.
Každý zápas byl něčím jedinečný. Myslím,
že jsme měli více ze hry, ale doplatili jsme
na neproměněné příležitosti. Naopak soupeři
dokázali využít a proměnit téměř každou naši
chybu. Byla to lekce z produktivity. I když
jsme skončili už ve skupině (USA 0:3, Nový
Zéland 1:0, Uzbekistán 1:2), byl to jen příval
nových zkušeností.
CHN : Jak a co tě zaujalo v Mexiku ?
ML : Mexiko je krásná země. Poznal jsem
dvě její tváře – luxus a chudobu. I takové je
Mexiko. Lidé jsou srdeční a usměvaví. Ohromil mne zájem o fotbal naší věkové kategorie.
I přes vysoké teploty až 40 st.C na naše zápasy
chodilo tisíce diváků. Největší zážitek a skvělá
atmosféra byla při utkání s USA. Návštěva na
utkání 15 tisíc fandů. Nepopsatelný zážitek.
Po zápasech na nás vždy u autobusu čekalo
přibližně 200 fanoušků se žádostmi o podpisy
a fotograﬁe.
CHN : Fotbal je tvůj život. Jak se fotbal
dotýká tvého soukromého života, co kamarádi
v Chabařovicích ?
ML : Ano, fotbal se stal mým životem,
zároveň však je to dřina, odříkání a disciplína. Díky rodičům a prarodičům mám cestu
za svým velkým snem snazší. Všichni mne
maximálně podporují a fandí mi. Kamarády v
Chabařovicích mám. Jen se jim nemohu tolik
věnovat. Každý den mám naplněný školou a
dopoledními a odpoledními tréninky a víkendy
jsou plné zápasů a cestování.
CHN : Stala se z tebe slavná osobnost,
alespoň pro Chabařovice a celé okolí. Máš už
na svoji slávu nějakou odezvu od fandů a jak se
to projevuje? A co děvčata a tvoje sláva ?
ML : Slávu jako takovou jsem ještě nepoznal. Slavný si zdaleka nepřipadám. Na cestě
za fotbalovým snem mne ještě čeká hodně
práce. Musím se zlepšovat a dřít na sobě. Pokud chci být úspěšný, musím být o krok před
ostatními. A děvčata ? To je příjemné téma
(se smíchem).
CHN : O tom ale až jindy a možná i jinde.
Za celou chabařovickou sportovní obec přeji
hodně štěstí při plnění tvých nejvyšších snů a
přání ve fotbalu, ale i v životě, což nyní je v
tvých očích hodně spojená nádoba. Děkuji za
rozhovor.
Vlastimil Pabián
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ŠKOLY

Konec starého a začátek nového školního roku
Paní ředitelka se rozloučila s vycházejícími
na praktické škole
žáky a všem popřála příjemné prázdniny.

M

ezi akce, které se dají zařadit do akcí
na závěr školního roku, byl i Dětský
den v Aleji. Ten byl letos organizován dětmi
pro děti. Žáci devátého ročníku si připravili pro
zbytek školy několik atrakcí - petang, kriket,
běh s pingpongovým míčkem na raketě, běh v
pytlích, běh trojnož a další. Odměnou za snahu
byly sladkosti.

Začátek nového školního roku je ve znamení sportovních soutěží. Protože tentokrát
MP ÚL
uspořádala okresní kolo branného závodu
hlídek již 13. září, proběhlo školní kolo této
soutěže již 7. září. Vítězem se stalo družstvo
osmé třídy s kapitánem Daliborem Kozákem.
Druhé skončilo družstvo deváté třídy pod
vedením Ondřeje Kozáka. Tato dvě družstva
nás reprezentovala v okresním kole. 14. září
se žáci účastnili již tradičně atletických závodů
na městském stadionu „ Stéblo 2011“. Tyto
se skládají ze skoku dalekého, skoku z místa,
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běhu na 100 metrů a vrhu koulí. V celkovém
hodnocení vyhrála žákyně 4. třídy Margita
Olešnaniková a mezi žáky Alan Lenárt ze
7. třídy. Žákyně Kateřina Sazimová získala
celkově druhé místo a Marek Batyi třetí místo.
Ceny a diplomy dětem předala náměstkyně
primátora Bc. Zuzana Kailová.
Jiří Capljuk

Letní aktivity učitelů ZUŠ

13. 6. přijal pan starosta Kusenbauch
žákyni osmého ročníku Jiřinu Novákovou a
ocenil ji pěknou publikací za dobré výsledky
ve školní práci a dlouhodobý positivní přístup
k plnění žákovských povinností.
23. 6. se téměř celá škola zúčastnila akce
KS Ústí nad Labem v letním kině „ Hurá na

prázdniny“. Naši žáci přispěli do programu
svým tanečním vystoupením a vrstevníkům
předvedli indický tanec, čardáš a hip hop.
Největším zážitkem pro děti bylo setkání s
Davidem Deylem, který v rámci programu měl
svůj koncert. Pro děti bylo připraveno mnoho
atrakcí např.: skákací hrad, hod míčkem, kolotoč aj. Všechny děti si odnesly kromě zážitků z
různých vystoupení i plno pěkných cen.
Na úplný závěr školního roku se všichni
žáci shromáždili v největší učebně školy a
společně si zazpívali někdejší hit Heleny Vondráčkové „ Chytila jsem na pasece motýlka“.

J

e již pravidlem, že učitelé ZUŠ, kteří
působí zároveň jako umělci – v Severočeské ﬁlharmonii, v Městském divadle aj.
- mají o letních prázdninách mnoho uměleckých aktivit.
Klavíristka Helena Vlahačová nejprve koncertovala spolu se slavným houslistou Václavem Hudečkem ve Frýdlantě a Vratislavicích,
poté měla koncert v Mariánských Lázních se
Salonním orchestrem.
Marek Vancl - cello a ﬂétna, vystupoval
při letních koncertních vystoupeních se Severočeskou ﬁlharmonií v Zámeckém domě
v Teplicích.
V projektu Klasika pod hvězdami, což bylo
open-air představení opery Nabucco, jezdili
učitelé ZUŠ vystupovat po českých hradech
a zámcích – M.Vancl - cello, R.Haase - bicí,
K.Kála - trubka. Představení navštívilo tisíce
lidí.
Kurzů komorní hudby v Praze – AMEROPA – se aktivně účastnila Soňa Kasalová
– viola. Hrála na koncertech po celé Praze.
Roman a Zbyněk Haasovi, jejichž oddělení
bicích nástrojů a elektrické kytary dosahují
velmi dobrých výsledků i v porovnání s
ostatními ZUŠ v republice, si dovolují pozvat
občany města, ve kterém působí coby pedagogové, na výroční koncert kapely Motorband,
ve které oba působí již po několik let. Mimo
působení v Motorbandu oba učitelé též koncertují i s jinými hudebními tělesy. Zbyněk Haase
absolvoval v létě turné po ČR jako kytarista
kapely Abband, což je kapela známého českého zpěváka Aleše Brichty. V průběhu léta se s
kapelou Abband objevil na největších českých
rockových festivalech, městských slavnostech
a jiných kulturních akcích. Dále R.Haase - bicí,
odehrál koncert s projektem Rockestra, který
obnáší koncerty známých rockových skladeb
přearanžovaných pro symfonický orchestr, bicí
soupravu, baskytaru a zpěvy. Koncert, na který
vás zveme, se bude konat 21.11.2011 ve 20,00
hodin v Praze v KD Vltavská a je pořádán u
přiležitosti 25 let od založení kapely Motorband. Jako host vystoupí s kapelou legendární
zpěvák německé rockové kapely Accept - Udo

Dirkschneider, který s kapelou Motorband
zazpívá několik svých hitů.
Eva Boháčková – zpívala v Teplicích v
Altánu „Malá Paříž“ s Bohemia Klartetem.
Řada učitelů navštívila mnoho zajímavých
míst v naší zemi. Zdeňka Lesková – výtvarný
obor, navštívila Antické sochařství v Hostinném, barokní klášter a jeho expozice ve
Vrchlabí, mezinárodní sympozium mladých
sochařů a koncerty vážné hudby taktéž ve
Vrchlabí a v Teplicích. Byla i na baletu Romeo
a Julie v Plzni.
Jiřina Deimlingová byla přítomna swingového maratonu – „Hrnčířský swing“ v Chebu
spolu se stovkami dalších návštěvníků.
Koncem září, jako již tradičně, se účastníme koncertů ke Dnům evropského dědictví.
V Církvicích vystoupila Helena Vlahačová
- klavír a Eva Boháčková – zpěv na koncertě
nazvaném – Randevous s lehkou múzou.
To je část výčtu letní aktivity pedagogů,
kteří svou profesní aktivitou si zvyšují své znalosti a dovednosti, které rádi předají dál dětem.
Proto přijďte – děti i dospělí - do ZUŠky, kde
v oborech hudebním, tanečním a výtvarném
se vám budeme rádi věnovat.
Jiřina Deimlingová
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Informace z městského úřadu Životní jubilea
V
Z
ZVÝŠENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTI
VE MĚSTĚ CHABAŘOVICE

astupitelstvo města Chabařovice na
svém zasedání dne 19.9. 2011 schválilo
Obecně závaznou vyhlášku č.1/2011, která
pojednává o zvýšení koeﬁcientů pro výpočet
daně z nemovitosti. Nejvyšší koeﬁcient je nyní
u všech nemovitostí na území města Chabařovice ve výši 2, což je tzv. místní koeﬁcient.
Naše město tento koeﬁcient v předešlých
letech nezvedalo, tak jako tomu bylo u mnoha
jiných měst, a zůstávalo na základní sazbě 1.
Některá okolní města stanovila koeﬁcient 4,
přičemž ze zákona je dána možnost až 5. Ostatní koeﬁcienty pro daň ze stavebních pozemků
či pro daň ze staveb se zvyšuje z koeﬁcientu
1,4 na 1,6, resp.1,5.
Pro občany města toto navýšení znamená
řádově pár set korun za celý rok. Pro město
Chabařovice však zvýšení znamená částku 1
mil.Kč do rozpočtu města, které budou použity opětovně do čistoty ve městě, na úklidy
chodníků, jejíž činnost přešla v loňském roce
na město, na letní údržbu zelených ploch, alejí
a hřbitovů, na veřejné osvětlení a na opravu
bytového fondu města.
Městský úřad

POZOR!

U

pozorňujeme občany, že žádosti
o občanské průkazy lze podávat
na Městském úřadě Chabařovice pouze do
30.11.2011.
Od 01.12.2011 boudou žádosti přijímány v
Ústí nad Labem., Magistrát města.

CESTOVNÍ DOKLADY

D

le ustanovení § 32 odst. 1 písm. b)
zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech, držitelé neplatných cestovních
dokladů mají odevzdat doklad u orgánu příslušného k jeho vydání tj. Magistrát města
Ústí n.L.

M

ZLATÁ SVATBA

anželé Miroslav a Marie Kotoučovi
přišli dne 08.10.2011 po padesáti
letech znovu do obřadní síně Městského úřadu
Chabařovice, kde si připomněli slib manželské
lásky, který si dali dne 06.10.1961. Blahopřejeme k padesátému výročí svatby a do dalších
let přejeme hlavně zdraví, štěstí a ještě hodně
společných pohodových dnů.
L. Šištíková
PŘEHLED POHYBU OSOB ZA ROK 2010

Pohyb obyvatel

Chabařovice, Roudníky

počet osob
celkem

muži

ženy

2444

1200

1244

narození

30

12

18

úmrtí

32

18

14

přistěhovaní

119

57

62

odstěhovaní

70

31

39

2491

1220

1271

stav k 1.1.2010

stav k 31.12.2010

OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE

ážení spoluobčané, od tohoto čísla
zavádíme pravidelné okénko Městské
policie, ve kterém Vás budeme informovat o
práci MP Chabařovice a zároveň seznamovat
s aktivitami, souvisejícími s bezpečností a
pořádkem v našem městě. V rámci pracovní
skupiny pro “Bezpečnost a prevenci“ probíhá
diskuze pod vedením starosty Mgr. J. Kusebaucha nad stěžejními tématy. Tato pracovní
skupina tedy vznikla jako poradní orgán
starosty k výše uvedeným oblastem a pracuje
ve složení: Š. Kupec – velitel MP, M. Hájek
– technické řešení, P. Bendel – legislativa a
praktická činnost MP, J. Hladík – zastupitel
města.
Prvním naším úkolem bylo zajištění bezpečnosti a usnadnění práce strážníkům, což
se podařilo vyřešit pomocí GPS aplikace v
mobilním telefonu a služby Car Control ve
služebním vozidle. Tyto služby umožňují na
mapovém podkladu detailní přehled o pohybu
vozového parku, ale také pěší hlídky, a to
v jakémkoliv požadovaném období a čase.
Občan i policie má tak v případě nahlášení přestupku, žádosti o pomoc, či pouze upozornění,
přímou kontrolu nad tím, zda policie v dané
lokalitě byla, či přímo přestupek již řešila. V
neposlední řadě je toto opatření pro samotné
strážníky zavazující a přispívá k jejich ochraně
při nelehké práci.
Dále se podařilo zajistit umístění dopravní
značky v lokalitě na výjezdu z Chabařovic
směr Ústí n. L. (omezení rychlosti 50 km/h).
Věříme, že toto opatření ocení nejen občané,
kteří v této části obce bydlí. Dalším opatřením je snížení rychlosti v Roudníkách, které
zde bylo umístěno dočasně do vyřešení nové
pokládky asfaltu. Ve spolupráci s odb. dopravy Magistrátu Ústí n. L. budeme mít za úkol
připravit přehled všech dopravních značek v
katastru města Chabařovic a v případě nesouladu se zákonem toto upravit. V rozpracované
fázi je rovněž projekt umístění „vítací cedule“
při vjezdu do města s bezpečnostní tématikou
upozorňující řidiče na snížení rychlosti.
Naší snahou a cílem je dosáhnout větší
bezpečnosti, a to jak v oblasti přestupkové,
tak i dopravní. Proto je v neposlední řadě
diskutována i otázka městského kamerového
systému. Cílem by bylo výrazným způsobem
přispět k eliminaci protiprávního jednání,
vandalských projevů, dopravních přestupků,
sprejerství, narušování veřejného pořádku při
sportovních a společenských akcích.
Oznamte nám prosím Vaše podněty, nápady, vlastní představy či zkušenosti. Společnými silami dosáhneme stanoveného cíle.
Štefan Kupec
HŘBITOV - OTVEVÍRACÍ DOBA
od 1. dubna do 30. září
7:00 - 20:00 hodin
od 1. října 31. března
8:00 - 17:00 hodin

Každé období v našem životě nás učí jít vpřed
a hledat v sobě vnitřní pravdu. Je to proto, abychom se naučili no sami o sobě a také proto,
abychom se naučili více milovat své okolí. To už
ve svém životě poznali všichni, kterým oslava
narozenin připadla na míce kven až září.

Kopká Božena
Kabíčková Anna
Vohnoutová Marie
Reková Zdeňka
Firicová Mária
Vajnerová Jana
Vašíček Josef
Hrubý Bohuslav
Davenová Vlasta
Matějů Feliksa
Štaubertová Eva
Vrtiška karel
Lokšanová Helena
Nademlejnská Anna
Dražilová Libuše
Zmeková Božena
Vávra Jiří
Koutenská Jana
Ausprungová Věra
Plzáková Marie
nejstarší žena našeho mta

Urie Josef
Grunt Václav
Adámková Františka
Žďárková Terezie
Jelínková Erika
Lokšanová Věra
Husák Josef
Malcherová Irena
Štefl Eduard
Šutera Alexandr
Matějů Josef
Husáková Jindřiška
Přejeme všem, aby mezi prvním nádhem a posledním výdhem byl
pro všhny jeden krásný život, který doprovází pevné zdraví a šttí.
Starosta mta navštěvuje občany při
životních výročích - věku: 70,75,80,85 a každý
další rok.
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Mezinárodní kemp mládeže podruhé v Chabařovicích

J

ak se říká, opakování pro velký úspěch.
Ano, první ročník nohejbalového kempu
se velmi vydařil a společným zájmem bylo
uspořádat další druhý ročník mezinárodního
kempu opět v Chabařovicích. Skutečně to
bylo přání a docela i výrazný požadavek loňských účastníků, takový byl názor na akci v
minulém roce.
Nicméně nic se nedá stoprocentně opakovat, to se stalo i s náplní a účastí na letošním
kempu. Z ﬁnančních důvodů nemohli přijet
do Chabařovic Švýcaři, na kemp se však přihlásily mladé nohejbalistky z Francie a také 4
žáci z USA. Ze zahraničí ještě potvrdili účast
Maďaři a Slováci. Přihlášení Indové nakonec
přes uhrazenou zálohu na kemp nedorazili a
nikdo dosud neví proč. Přesto se zúčastnilo
neuvěřitelných 84 nohejbalistů, trenérů a
doprovodných osob. Po zkušenostech mohli
pořadatelé zkvalitnit i náplň kempu.
Při zvýšeném počtu chlapců a dívek museli
pořadatelé přidat i sportovní prostory, když
byla po celý týden využitá i celá plocha hřiště s
umělou trávou. Tím bylo potřeba zajistit i další
trenéry. To se podařilo při využití loňských
trenérů J.Šmejkala, J.Vankeho a R.Makary angažováním čerstvého reprezentačního trenéra
reprezentace Slovenska Mariána Žigaly, další
významné osobnosti na tomto kempu. Kromě
několika titulů MS a ME je to také významný
trenér-metodik a autor odborné literatury.
K oblíbené diskotéce na koupališti v
rámci doprovodného
programu přibylo společné tancování ve stylu
ZUMBA pod zkušenou
trenérkou Jiřinou Švihovou. Takové zpestření nohejbalového drilu
bylo velmi kladně hodnoceno.
K mezinárodnímu
kempu patří další již tradiční náplň – trenérské
semináře pod vedením
zkušených instruktorů.
Jedním z vrcholů byla
účast osobnosti českého
sportu, olympijského
vítěze Jana Železného.
Kromě povídání o sportu a autogramiády se
tato uznávaná celebrita
zapojila i do nohejbalového dění v exhibičních
utkáních s účastníky
kempu. Jeho spoluhráči
byli v posledním exhibičním utkání programu
chabařovičtí nohejbalisté Martin Klaban a Martin Sehrig.
Ke standardně dobrému prostředí v chatovém kempu při vytížení prakticky celé
kapacity musíme vysoko hodnotit práci celého
kolektivu školní jídelny. Přestože kluci z Ame-

riky jsou zvyklí asi na jinou stravu, byli i oni
okamžitě „in“ a celý týden nebylo problémů.
I když si asi museli v restauraci trochu připomenout „svoji“ stravu ochutnáváním pizzy.
Ještě jednou velké díky kuchařkám, ale také
jejich šéfové, ředitelce ŠJ, která řešila velice
operativně stálé korekce počtu jídel.
Velký význam má kemp i pro chabařovické nohejbalisty. Naši mladí absolvovali celý
týden pod vedením zkušených mezinárodních
trenérů náročnou sportovní přípravu. Navíc
hned další týden se zúčastnili tradičního sou-

středění v Nýrsku.
A názor samotných účastníků? Přijedeme
za rok znovu, ale kemp musí zase být v Chabařovicích.

Mistrovství ČR v singlu
žen opět v Chabařovicích

T

o byly 3 horké týdny pro chabařovické
nohejbalisty. Další srpnovou akcí bylo
10. Mistrovství ČR žen v nohejbalu singlů,
což je soutěž dvou jednotlivců proti sobě, na
1 dopad a 2 doteky. Fyzicky velmi náročná
disciplína. A podruhé v Chabařovicích (předtím v r.2007).
Soutěže se zúčastnilo 13 žen z celé špičky
českého nohejbalu. Mezi nimi i účastnice a
zlaté medailistky z červnového Mistrovství
Evropy ve Španělsku, včetně mistryně Evropy
v této disciplíně Lucie Vokáčové.
Za krásného počasí a na dobře udržovaných
kurtech chabařovického sportovního stánku se
odehrála náročná utkání s vyvrcholením v závěrečném play-off. Málem došlo k překvapení,
když právě „zlatá“ z ME Lucie Vokáčová byla
na pokraji vyřazení ze závěrečných bojů ve
čtvrtﬁnále se vsetínskou hráčkou Vychopňovou. Přesto se pak nakonec L.Vokáčová probojovala do ﬁnále, kde však podlehla obhájkyni
titulu MČR Růženě Vrtiškové.
Pořadatelé připravili opět velmi významný
podnik národní úrovně a předvedli své již
bohaté zkušenosti s vrcholnými sportovními
akcemi. Snad by bylo ještě potřebné, kdyby
projevilo vedení města trochu víc zájmu o
takové mimořádné události v životě Chabařovic.
Vlastimil Pabián

< Michal Lüftner
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