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Tradiční Silvtr na Friedrichu od 9 hodin pro každého, kdo
přijde s hrníčkem a ním do něj, horká voda bude.
Něco se dokončí,
rozpočet a starosta

T

Josef Kusebauch

ak se nám konečně rýsuje „kruhák“.
To bylo řečí, že je na nic, že jej bourají náklaďáky. Jenže kdo přemýšlí, tak je
mu jasné, že prvním krokem musel být zakáz
jejich průjezdu městem. A to se dalo docílit
až zprovozněním spojky na Užín. Jenže ono
se lehce u piva řekne „óno se nic nedělá“.
Ono by se dělalo, kdyby na to bylo. Jenomže
všem se nikdo nezavděčí, a tak se jedná a
shání se někdo, kdo by to zaplatil. A právě
že zaplatil. Správa silnic. A „kruhák“ je.
Všechno má svůj čas.
Už to slyším: starosta neudělá silnici ve
Smetance a ani chodník. Kdy už všem dojde
(někdo to ví), ne starosta nic neudělá? Že
to nejde jen tak, aby starosta něco udělal.
Že všechno, co se ve městě dělá, souvisí s
rozpočtem, ten doporučuje rada a schvaluje
zastupitelstvo a starosta nemůže jen tak vzít
peníze a něco dělat, nevládne sám. Silnici
bude rekonstruovat správa silnic. Je jejich. A
chodník ve Smetanově ulici bude řešit město,
je jeho. Prostředky má schválené v rozpočtu.
Letos už bohužel počasí nepřeje, takže až
příští rok v návaznosti na silnici. A pak bude
opět hotovo. Všechno má svůj čas.
Je až zarážející, kolik máme odborníků,
kteří vždycky vědí, jak se to má dělat správně
a proč to teda starosta nedělá.
To máte jak ve škole. Každý tam chodil,
takže každý je vlastně odborník. Vědí, co se
má učit, jak se má učit. A protože do nich
učení bušili, tak si myslí, že by se mělo i do
dětí bušit. Zvláště, když byly jejich výsledky
nevalné. Tak se to spraví na dětech. Nechápu, proč učitelé studují vysokou školu. Vždyť
je tolik odborníků. „A jak to že neumíš ještě
ve třetí třídě po třech měsících anglicky...“
Všechno má svůj čas.
Nechtějte proto všechno hned, nejde to.
Ani dětská hřiště neudělá starosta. Udělá je
město a postupně a pomocí rozpočtu, protože
bez peněz se tvořit nedá. Na dětská hřiště je
pro rok 2008 milion korun. A další rok budou
opět. Všechno má svůj čas.

Pár vět na konec roku 2007
N

ynější samospráva má za sebou první
rok řízení města. Nechtěl bych začít
již nyní bilancovat a hodnotit uplynulé období. To si jistě každý zhodnotí sám ze svého
pohledu.
Pro někoho je to pohled kladný, pro druhého může být záporný, ale tak to ve společnosti
bývá. Jsou mezi námi optimisticky ladění lidé,
pesimisticky nahlížející lidé, věční kritici
všeho a každého. Když se zeptáte jakéhokoliv
starosty, ať už malé obce nebo metropole, na
to, co je v obci největším problémem, většina
bez váhání odpoví – lidské vztahy.
Ze svého hlediska – z hlediska více než

optimistického bych to takovým velkým
problémem u nás neviděl. I když většina
konﬂiktních situací nastává mezi samotnými
občany, nebo občany a právními subjekty, snažíme se tyto tlumit, ne-li přímo řešit. Ne vždy
ke spokojenosti stran. Přál bych proto všem
občanům více pochopení ke svým sousedům,
bližním a lidem vůbec. Věřte, že pokud budete
dobře vycházet se svým okolím, budete daleko
více spokojeni sami se sebou.
Přeji všem hezké prožití svátků vánočních
a hodně zdraví v roce 2008.
Záhořík Jiří

Chabařovické NOVINY

Možná,

že jste slyšeli o Noci
s Andersenem…..Že
ne ? To je škoda…Je
to noc, kdy se otvírají
knihovny se všemi
svými poklady. U
nás ve škole tento
den nazýváme Noc
v knihovně a koná
se dvakrát do roka, vždy v období letního a
zimního slunovratu. V ten den je dovoleno
hrát si mezi regály plnými knih, plnit čtenářské hádanky, zazpívat si za doprovodu kytary,
luštit literární kvízy, číst si dlouho do noci,
projít ztemnělou školou a pak si vedle regálů
rozbalit spacák a doufat, že nám některé z
příběhů vklouznou do našich snů….Hlavním
posláním Noci v knihovně je nejen prožít
spoustu dobrodružství a legrace, ale především
povzbudit lásku dětí ke knížkám a ke čtení.
Děti si také připravují večeři, ráno snídani a

NEZISKOVÉ ORGANIZACE
pak hurá do školy!
O účast na Noci v knihovně je u nás velký
zájem, nelze vyhovět všem, do knihovny se
nás vejde i s panem učitelem Morávkem jen
17. Ale protože tato akce bude pokračovat i
nadále, na všechny zájemce určitě dojde. A
co nás čeká v knihovně 21.prosince nového?
To vám nemohu prozradit, protože by dětem
chybělo překvapení a tajemství.
Hana Pelcová

ne 10.11.2007 jsme uspořádali akci
nazvanou Civil moto cross 2007 v
areálu Zalužany, kde nám vyšel vstříc Spolek
historické techniky. Během jednoho týdne v
říjnu jsme vytvořili umělou trať o délce 600
metrů s tobogany a skoky podobně jako na
ploché dráze v Chabařovicích, kde jsme po dva
roky tuto akci pořádali. Z důvodu soudní výpovědi mezi Městským úřadem Chabařovice
a Speedway klubem vedeným panem Zobalem
J.st. jsme nemohli na ploché dráze v Chabařovicích pokračovat dalším ročníkem.
I přes silnou nepřízeň počasí byla účast z
našeho pohledu více než dobrá. Zúčastnilo se
39 jezdců, z toho 8 malých jezdců do 12 let
a závod zhlédlo a povzbudilo více než 100

d června do konce srpna 2007 probíhala ve školní jídelně v budově
ZŠ rekonstrukce kuchyně, skladovacích a
obslužných prostor. Stavební práce ﬁnancovalo město Chabařovice a v konečném
výsledku rekonstrukce splnila očekávání do
ní vkládané – máme v Chabařovicích moderní stravovací zařízení, které splňuje veškeré
požadavky současné legislativy.
Od září jsme začali nabízet dětem svačiny,
které se vyrábějí přímo v kuchyni školy a

Školní jídelna od září
po rekonstrukci

Civil motocross 2007
D

O
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diváků.
V těchto závodech budeme nadále pokračovat celým seriálem v roce 2008. 1. místo v
celém seriálu bude moto čtyřkolka o obsahu
110 cm3.
Se Spolkem historické techniky jsme
dohodli, že nám vyjdou vstříc kyvadlovou
dopravou na každý závod mezi Zalužany a
Chabařovicemi.
Tímto vás srdečně zveme na první závod
seriálu dne 26.1. 2008 v Zalužanech.
Podrobnosti se dozvíte na stránkách www.
motochabarovice.wz.cz
Příjemný nový rok 2008 přeje MOTOCLUB „F“ Chabařovice.
Martin Fridrich

které splňují požadavky na zdravou výživu.
Po počátečním velkém zájmu se denní počet
svačin ustálil mezi 30-40 kusy.
V kuchyni ZŠ zajišťujeme obědy pro
žáky ZŠ i širokou veřejnost. Samozřejmostí
je výběr ze dvou jídel, dostatek ovoce i
zeleniny, jídla z luštěnin a ryb. Bohužel děti
nemají zájem o jídla ze zeleniny, ani o jídla
z ryb, tato jídla si chodí buď odhlašovat,
nebo je jednoduše vůbec nesní. Na druhou
stranu, pokud vaříme knedlíky, ať houskové,
či bramborové, není výjimkou, že dítě sní 810 knedlíků, které, dokud máme, přidáváme.

Podle vyhlášky platné pro školní jídelny
musíme při tvorbě jídelníčku sledovat tzv.
spotřební koš, ve kterém je zohledněna spotřeba ovoce, zeleniny, ryb a luštěnin, tento
koš plníme zcela bez problémů, ale víme,
že děti zeleninu nesní a ona končí v odpadu.
Protože sleduji výdej obědů, tak často slyším: „Paní kuchařko, bez zeleniny, bez ryby-tu nejím“. Kuchařka má nařízeno, že co má
dítě zaplaceno, to musí na talíř dostat.
Na internetových stránkách www.zschaba.cz, naleznete odkaz na Školní jídelnu, kde
jsou pravidelně aktualizovány jídelníčky a
dočtete se zde i o nejnovějším dění u nás.
Jinak velice rády přivítáme rodiče v naší
jídelně, ať třeba chvíli pozorují, co a jak děti
jedí, z jakých surovin se jídlo připravuje.
Výběru a kvalitě surovin věnujeme velkou
pozornost a na jídelníčku se objevují jídla
ze žraloka, pangasia, i jídla mezinárodních
kuchyní. Poslední listopadový týden proběhl
týden meznárodní kuchyně, informace co
jsme vařili a recept na řecké jídlo najdete na
www stránkách.
Iva Kiličuková
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Zimní údržba chodníků
a komunikací

P

řišla zima a k té patří povinnost zajišťovat sjízdnost komunikací a schůdnost
chodníků.
Hlavní komunikace procházející městem
má ve správě a údržbu zajišťuje Správa a
údržba silnic se sídlem v Trmicích. Údržba je
prováděna způsobem přesolování silnic. Negativní dopad této chemické údržby na okolí,
zejména na přírodu je značný, ale s tím nic
neuděláme. Místní komunikace a chodníky,
které jsou v majetku města, budou podobně
jako v minulých letech udržovány hrnutím
sněhu, v krajním případě posypem drti. Naše
komunikace jsou převážně v rovině, proto není
důvod je solit. V Roudníkách budou soleny jen
inkriminované úseky na prudkých spádech.
V poslední době se rozšiřuje nešvar, na který
bych rád upozornil. Po spadu sněhu v časných
ranních hodinách projede pluh zajišťující údržbu vozovek města. Vstanou domkaři a sníh z
chodníků před domem naházejí na upravenou
vozovku. Pluh se pak musí vracet. Požadovaného stavu odhrnutí však nedosáhne, jelikož
mezitím auta tento sníh upěchují a ze silnice
se pak stává nebezpečná skluzavka. Příkladně
nejhorším úsekem, kde se tato „nespolupráce“
realizuje, je úsek mezi domy Šimáňů a Nováků
v Haškově ulici naproti hornímu paneláku.
Vyzývám tímto domkaře, aby neznehodnocovali práci ostatních. I my máme zájem svou
práci dělat dobře.
Stanislav Sochocký

N

Projekt kvality

áš městský úřad se počínaje měsícem
červnem zapojil do projektu jakosti
zvaný Common Assessment Framework
(zkráceně CAF), česky přeloženo Společný
hodnotící rámec. Ptáte se možná, co to ve
skutečnosti znamená a co nám to přinese?
Mnoho lidí si dlouho neumělo představit
kvalitu jinde než ve výrobní sféře. Bez různých ISO norem se již dnes neobejde např.
automobilový průmysl. Tak proč to nezkusit
i ve státní správě a samosprávě? S projektem
se započalo na evropské úrovni v roce 2000 a
do České republiky dorazil o tři roky později.
Celý jej dotuje Ministerstvo vnitra, takže
město Chabařovice vstup do tohoto projektu
nebude stát žádné ﬁnanční prostředky.
Zvyšování kvality ve veřejné správě se dá
vyjádřit vyšší spokojeností s kvalitou života
občanů daného města. Na to, abychom znali
potřeby svých obyvatel, potřebujeme znát, jak
požadavky např. na občanskou vybavenost ve
městě, tak v první fázi především na potřeby
zlepšování v poskytování kvalitních služeb
prostřednictvím městského úřadu. Za tímto
účelem jsme pro vás připravili i různé dotazníkové akce, se kterými jste se již setkali a v
následujících měsících ještě setkáte. Velmi nás
zajímá váš názor na dění ve městě. A proto
budeme rádi, když se v hojném počtu budete
těchto anket zúčastňovat, a to jak prostřednic-

OHLASY
tvím vyplňovaných letáčků, tak i na webových
stránkách (které mimochodem úplně nově
dotváříme v souvislosti se zvyšováním kvality
i s potřebou nové legislativy).
O výsledcích dotazníkových šetření vás
budeme následovně informovat.
Vítězslav Vlček

Jednání o možnosti zřízení
bankomatu ve městě

V

létě jsem navázal na své styky z minulých zaměstnání a oslovil jsem dva z
největších bankovních domů v České republice
s dotazem, zda by neměly zájem zřídit ve
městě Chabařovice bankomat. Osobně jsem
je navštívil a zároveň i písemně požádal čelní
představitele těchto bank v krajském městě s
tím, že prostory, kde by mohl být tento „přístroj
na výběr hotovosti pomocí platební karty“
umístěn, máme již několik let vybrány. Při
jednáních jsem konstatoval současný velmi pozitivní trend, hovořící - dle mého názoru - pro
takovouto investici z kapes ﬁnančních domů,
a tím je např.to, že: 1) počet obyvatel Chabařovic v posledních letech výrazně roste; 2)
roste výstavba ve městě, v letošním roce bude
postaveno několik desítek nových rodinných
domů; 3) zatraktivnění lokality zejména díky
budoucímu zprovoznění jezera Milada a budováním cyklostezek v okolí Chabařovic a jeho
části Roudníky; 4) nejedná se o „pouhých“ cca
2350 obyvatel města Chabařovice, ale i o okolní obce, kde nejbližší bankomat je v Chlumci
s nepříliš dobrým dopravním spojením či až
v krajském městě Ústí nad Labem.
Avšak mé argumenty nebyly nic platné.
Rozhodují jen současné obraty. A peníze jsou
přece vždy na prvním místě. Zbudování bankomatu přijde v současné době na cca jeden a
půl milionu korun. Jedná se i o dosti riskantní
podnik, vždyť vzpomeňme na nedávné případy loupeží celých bankomatů naložených na
automobil, či problémy s nechtěnými výběry
snímaných karet nic netušících klientů. Konečné rozhodnutí o zřízení či nezřízení bankomatu
má kartové centrum na centrále v Praze a jejich
zkoumání dané lokality a provedených obratů
v ní je nezávislé na průzkumech okresních
poboček. Obecně se dá konstatovat, že ve
městě, kde žije méně než 5000 obyvatel, se
zřízení bankomatu bance nevyplatí. To by
museli být všichni obyvatelé klienty jedné
banky a své úspory si nevybírat např. v souvislosti s prací či nákupy v Ústí, ale až doma,
v Chabařovicích.
Takže co nám zbývá? Město svým obyvatelům chtělo nabídnout další službu „až do
domu“, avšak nedopadlo to dle našich představ. V současnosti se můžeme spolehnout jen
na to, že zde máme možnost používat Českou
poštu a její ﬁnanční služby a spokojit se s tím,
že bude-li jednou vybudován v blízkosti nějaký další hypermarket, pak možná bankovní
domy zareagují a budou se tak jako v Ústí nad
Labem prát o to, kdo tam dříve umístí svůj
„zázrak“ v podobě bankomatu.
Vítězslav Vlček

Chabařovické NOVINY

Ř

emeslná dílna Čas měla úspěšnou
premiéru za velké účasti veřejnosti
při pořádání prvního jarmarku ve Staré
radnici. Prosincovými kurzy uzavírá první
pololetí činnosti. Aby čas čekání na Vánoce
rychleji utíkal, mohli jste si 7. prosince vyrobit vánoční ozdoby netradiční technikou
– nešitý patchwork. V sobotu 8. prosince
proběhl kurz jako ušitý pro všechny, kteří
mají Vánoce spojeny s vůní koření a křehkou
krásou perníčků. Pro děti i rodiče byly práce
příjemným zpestřením adventního období.

Řemeslná dílna
Čas

V současné době se v dílně Čas tvoří přehled kurzů na další pololetí. Můžeme slíbit
pololetní kurzy, ve kterých se zájemci naučí
používat znalosti, které na kurzu získají pro
vlastní výrobky( paličkování, patchwork, keramika a tisk a lept na látku). Další zajímavé
kurzy budou víkendové (březen - košíkařina
- klasické pletení košů z vrbového proutí,
červen - paspartování - možné způsoby vsazení uměleckého dílka do vhodného rámu).
Nadále budou probíhat i jednotlivé kurzy 2
- 3 hodinové, jako například korálkování,
ubrousková technika, malování na hedvábí,
pedig, výroba ručního mýdla , háčkování s
korálky, drátování a pod. Připravujeme i velikonoční kurz, či celý víkend, kde se budete
moci seznámit s mnoha technikami zdobení
vajec a výrobou velikonočních dekorací.
Plánujeme zapojit se i do dění na Chabařovické pouti, kde by se Stará radnice
mohla stát centrem řemesel a bylo by možné
jednotlivé řemeslníky vidět při práci.
To jsou naše plány. Nyní prožíváme
období adventu, dobu, kdy by měl vládnout
klid, pokoj a vzájemné pochopení. Proto
my všechny, které v dílně Čas působíme,
přejeme všem krásné a pohodové vánoční
svátky a do nového roku pohodu, lásku
i pevné zdraví.
Jitka Klepačová

Chabařovické NOVINY

HISTORIE
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LUČNÍ - Historie a současnost

plánu sídelního útvaru Chabařovice.
V roce 1996 zde byl proveden vrtný průzkum, který existenci uhlí i starých dobývek
potvrdil.
Znalecký báňský posudek zpracovaný pro
výstavbu 30 rodinných domů učinil závěr, že v
Luční ulici musí být splněny podmínky stanovené pro stavby na poddolovaném území.

Co řekli o lokalitě pamětníci
Karel Kindermann: „Do lokality jsme si chodili hrát jako malí kluci. Ze země trčely železa
a ostatní zbytky po důlní činnosti.“
Bruno Babinský: „Na Dole Friedrich II.
dělala teta, za kterou jsem často chodíval. Důl
měl tak mělkou těžní jámu, že z ní bylo slyšet
horníky, jak si dole povídají.“

M

asivní výstavba rodinných domů v
Chabařovicích dosáhla takových
rozměrů, že se dá hovořit o vzniku nových
obytných čtvrtí města. Jedna taková čtvrť
vzniká v západní části Chabařovic a byl ji
přiřknut název Luční.
Tento název byl do této stavební lokality
přenesen z jiné části města, která dnes již neexistuje. Pokud bychom se zajímali o historii
místa, zjistili bychom následující.
Uvedená lokalita se přibližně od roku 1750
nazývala Kohl-brüche, což dokládá přiložená mapa. Překlad tohoto názvu bychom v
běžném německo-českém slovníku nenašli.
Podle specializovaného hornického slovníku
se jedná o uhelné dobývky malého rozsahu
prováděné z povrchu. Historie Chabařovic
je od roku 1740 silně ovlivňována existencí
hnědouhelné sloje, na které se město rozkládá
téměř celou plochou.
První zmínky o dolování v této lokalitě
sahají do počátku 16. století. Dřívější majitelé
pozemků v dnešní Luční ulici, většinou sedláci, zde provozovali v mělkých jamách tzv.
selské dobývání uhlí bez jakékoliv dokumentace a odborných znalostí. V listopadu 1853
založili čtyři saští společníci v Chabařovicích
konsorcium, které se v roce 1859 přeměnilo v
akciovku s názvem Chabařovická společnost
pro dobývání uhlí Saxonia. Byla podporována
kapitálově silným lipským úvěrním ústavem.
Ta odkoupila od sedláků v okolí Chabařovic
pozemky včetně důlního pole Bergmans
– Segen, na kterém se rozkládá dnešní Luční
ulice a původní selské dobývky zrušila, když
v okolí vyhloubila uhelný Důl Friedrich II.
Byl spojen visutou lanovkou s Dolem Friedrich I. u starého chabařovického nádraží
a lanovkou zásoboval i vznikající „Velkou
chemickou“, dnes Spolek pro chemickou a

hutní výrobu v Ústí nad Labem. Důl působil
v letech 1876-1925. V místech hlubinného
Dolu Friedrich II. byl v roce2002 vybudován
lesopark stejnojmenného názvu. Podle důlní
mapové dokumentace je zřejmé, že těžba pod
dnešní Luční ulicí probíhala ještě v roce 1918
a pod dnešní sběrnou kovového odpadu ještě
v letech 1940 a ž 1943. Poddolované území se
začalo postupně propadat. Před přípravnými
stavebními pracemi pro výstavbu rodinných
domů bylo možné v této části najít různé
artefakty a zbytky zařízení po historických
dobývkách. Silně zvrásněný povrch propadající se do vyuhlených prostor nedával možnost
jakéhokoliv využití pozemků, které zůstaly až
do konce 90. let minulého století ladem. Poté
byla tato lokalita vytipována do Územního

Zbyněk Hrom, bývalý starosta: „Matka
vyprávěla, že když horníci v dole odstřelovali
komory, třásl se celý náš dům.“
Jiří Suchý, kapelník: „V místech dnešní
sběrny kovového odpadu děda pálil moury,
které pak horníci využívali k vyplňování
důlních chodeb.“
V Luční ulici se nachází celkem 36 stavebních parcel, přičemž 25 je v majetku města a
11 na soukromých pozemcích. Podle původní
koncepce měly být rodinné domy vystavěny
podél okružní komunikace. Jelikož nedošlo k
dohodě se soukromými vlastníky pozemků,
jsou komunikace vedeny jako slepé. V současné době je zde postaveno celkem 24 rodinných domů včetně komunikace s povrchem
zámkové dlažby. S přílivem nových, převážně
mladých osadníků se snižuje věkový průměr
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obyvatel města a město mládne, což je dobře.
Přestože není okolí zcela doladěno, ulice působí velmi dobrým dojmem. Jak se zde žije
novým rodinám, jsem si povídal s paní Andreou Petrželkovou, rozenou Červenkovou, jinak
majitelkou obchodu AVEKA BABY na náměstí. Ta se v Chabařovicích narodila, ale v roce
1992 se odstěhovala do Teplic. Zajímalo mě,
proč opustila pěkné lázeňské město a vrátila
se do Chabařovic. Jejich dům vyrostl v Luční
ulici mezi prvními. Bydlení si zde pochvaluje
celá rodina a volnosti pohybu oceňují zejména
dvanáctiletý syn a sedmiletá dcerka.
Uvědomil jsem si, že když zveřejním jenom
pochvalné hodnocení, které jsem slyšel, nebude rozhovor působit věrohodně. Snažil jsem
se paní Andreu přimět k tomu, aby alespoň
„pomluvila“ sousedy. Neuspěl jsem. I sousedy,
kterými jsou rodina Cibulkova a Loucheuxova,
si velmi chválila a prozradila, že s nimi „utužuje sousedské vztahy“ např. i v Zátiší, kde se
jim moc líbí. Rozhovor jsem takticky stočil na
dům, který jim na klíč postavila místní ﬁrma
DŘEVOSTAVBY ROMAN VANŽURA. Ani
tady jsem nepochodil. Pan Vanžura jim prý
předal dům bez kolaudačních závad. Dále jsem

HISTORIE A SOUČASNOST

áky a učitele základní umělecké školy
čeká v nadcházejícím období mnoho
práce. Doba Vánoc je přímo stvořená pro
zastavení se s hudbou či tancem, nebo si prohlédnout výtvarné práce z rukou dětí.

Žáci výtvarného oboru udělali PF gratulace, kterých škola rozešle několik desítek jak
do institucí v našem místě působení, tak bývalým kolegům či ﬁrmám. Taková PF-ka potěší
každého a i my – ZUŠ Chabařovice - je rádi
přijímáme. Toto oddělení mělo v poslední době
velký nárůst žáků a jejich práce vystavujeme
jak v prostorách naší školy, tak mají své místo
i na pobočkách v Chlumci a Libouchci. V
současné době toto oddělení vytváří keramiku
s vánočními motivy.
Taneční obor, který se lehce rozrůstá,
se zapojuje do školních vystoupení. Rodiče
a veřejnost je uvidí na koncertech pro školy
i veřejnost. Jejich mladá vyučující – baletka
Městského divadla v Ústí nad Labem - by ráda
toto oddělení rozšířila o další zájemce, aby
mohla realizovat větší projekty.
Hudební oddělení začíná 3.prosince
2007 v 17,00 hodin „Nasvícením vánočního

D

ne 23. prosince 1997 vyšlo první
číslo Chabařovických novin. Nyní
se k vám dostává 35. číslo, číslo jubilejní.
Završujeme desetileté období existence
městského zpravodaje.
Zpravodaj si od počátku uchovává vlastní tvář a nikoho nekopíruje. Předně jsme
nechtěli, aby se stal pouhým hlasatelem
městského úřadu, jeho vyhlášek a nařízení.
Od toho je úřední deska a zpravodajství na
kabelovce. Jde nám hlavně o poskytování
nezávislého a co nejširšího zpravodajství ze

již nenaléhal. Vždyť spokojenost obyvatel je to
nejdůležitější, co si město může přát.
A proto závěrečným přáním do Nového
roku 2008 je spokojenost obyvatel našeho
města.
Ostatním obyvatelům Chabařovic doporučuji, aby vánoční a novoroční procházku nasměrovali do Luční ulice. Bude se vám líbit.
Stanislav Sochocký

Vánoční koncerty a vystoupení v ZUŠ

Ž

Chabařovické NOVINY

stromku“. Letos se představí řada mladších
žáků na el. klávesy, trubku a zpěv. Dále začínají koncerty pro mateřské a základní školy
ve všech třech místech našeho působení. Zde
se představí řada i těch nejmenších žáků ZUŠ,
kteří svým vrstevníkům předvedou něco ze
svého repertoáru. V Chlumci jdeme hrát přímo
do mateřských škol, čímž dochází k bližšímu
kontaktu mezi účinkujícími a dětmi MŠ.Ve
čtvrtek 6.prosince hrajeme v ZŠ v Libouchci
pro žáky tamní ZŠ a MŠ. V úterý 11. prosince hrajeme v KD Zátiší pro žáky MŠ a ZŠ
Chabařovice a 12. prosince v KD v Chlumci
vystupujeme pro žáky ZŠ Chlumec. Vánoční
koncert pro chabařovickou veřejnost je 13.
prosince 2007 v 17,00 hodin v sále ZUŠ.
Dovolte mi malé ohlédnutí.Velmi pěkné vystoupení předvedlo klavírní oddělení
dne 29. listopadu v sále ZUŠ. Žáci se svou
vyučující paní Mgr. G. Kotchanovou nacvičili komorní čísla, ve kterých hráli dva i více
žáků, někdy i na dva klavíry a v závěru čtyři
žákyně nacvičily velmi těžký a temperamentní
Chačaturijanův Šavlový tanec. Tento program
byl velmi složitý na souhru žáků mezi sebou.
Zazněla řada velmi známých melodií od baroka po současnost. Krásu skladeb prověřil
čas a jejich oblibu potvrzuje i fakt, že mnoho
skladeb, které zazněly na tomto koncertě jsou
jako znělky v mobilních telefonech.
Zveme vás na akce školy, které zveřejňujeme v ústeckých měsíčních přehledech a
v místní TV.
Všem čtenářům přejeme krásné a klidné
prožití vánočních svátků a těšíme se, že se s
vámi sejdeme při některé z našich akcí.
Jiřina Deimlingová
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Chabařovických novin
života našeho města. K tomu je nápomocna
například velmi dobrá spolupráce s místními
školami. Obsažné a aktuální jsou sportovní
zprávy. Vztah k městu a u mladých spoluobčanů k rodišti cíleně pěstujeme odkrýváním
historie našeho města. Podařilo se rozšířit
noviny o Roudnický list. Od tohoto čísla se
nově do informační činnosti novin zapojuje
Řemeslná dílna Čas, které se podařilo při
pořádání prvního městského jarmarku ve
Staré radnici velmi vhodnou formou zviditelnit naše město jak u přímých návštěvníků,
tak i u čtenářů Ústeckého deníku. Pravidelné
informace vám bude dodávat také Motoclub
„F“ Chabařovice.
Nejsme novináři profíci, ale jsme hlavně
vašimi spoluobčany, kteří s vámi sdílí život
ve městě se všemi klady i nedostatky. Vlastním přístupem se snažíme vytvářet podmínky
pro kvalitnější a pestřejší život ve městě. Jde
nám o dobrou propagaci města. Včas jsme
si uvědomili výjimečnost Chabařovic v tom,
že se město hojně rozšiřuje o nové osadníky.
Chceme jim usnadnit orientaci ve městě a
vám starousedlíkům dát informaci o vzniku
nových sídelních lokalit v Chabařovicích.
Vítáme vaše příspěvky a názory, které
obohatí naši činnost a přispějí ke zpestření
městského zpravodaje.
Je konec roku 2007 a toho využívá redakce Chabařovických novin k přání pěkného
prožití svátků vánočních a co nejvíce splněných přání v Novém roce 2008.
Za redakci Stanislav Sochocký
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ŠKOLY

Školka plná zábavy
Vánoční

Hvězdička stříbrná dopadla na Zem a všechno kolem nás mění se rázem.
Hvězdička stříbrná jehličím zavoní, v zavřeném pokoji zvoneček zazvoní.
Hvězdička stříbrná na okno zaťuká, jaké má
tajemství pro holku, pro kluka?
Hvězdička stříbrná nám zase po roce přináší
stromeček, přináší Vánoce.

V

listopadu se děti připravují na vánoční
besídku. Každý má svoji báseň o
zimě, Vánocích, kterou se učí i doma s rodiči.
Společně nacvičujeme písně s rytmickým
doprovodem a koledy.
Děti prožívají přípravy na Vánoce velmi
intenzivně. Vždyť patří mezi nejkrásnější
svátky v roce. Nejen proto, že se vzájemně
obdarováváme krásnými dárky, ale také pro
jejich kouzlo, které spočívá ve společně
prožitých chvílích s rodiči, babičkou, dědou,
tetou, strýčkem…
Letošní besídky jsme trošku pozměnili.
Nebudou v kulturním domě, ale v MŠ.
Naplánovali jsme tvořivé odpoledne, kde
si rodiče s dětmi vytvoří vánoční výrobek.
Děti přednesou básně, zazpívají písně a také
si ochutnáme vánoční cukroví u kávy a čaje.
Na závěr si i s rodiči zazpíváme známé koledy,
rozdáme přáníčka a dárky.
Věřím, že se nám společně strávené odpoledne vydaří a přispějeme tak k té pravé
vánoční pohodě.
Pod stromečkem děti najdou nové hračky
i didaktické pomůcky. Podařilo se nám ušetřit
na dvě sady Polykarpovy stavebnice, která je
velmi drahá, ale úžasná svým využitím a variabilitou. Zvláště chlapci ocení všestranné využití při stavbě lodí, kormidla, vlaku, aut apod.
Rozvíjí se tak jejich fantazie a kreativita.

Koncem listopadu děti pojedou do Divadla
Rozmanitostí v Mostě na krásnou vánoční
pohádku. V prosinci nám v KD Zátiší zahraje
oblíbené Sváťovo divadlo pohádku „Kašpárek
a Honza v pekle“ i s vánočními písněmi. Sejdeme se tam s našimi prvňáčky ze ZŠ a také
s dětmi ze ZŠ praktické.
Základní umělecká škola nás také pozvala
na vánoční koncert.
Myslím, že si každý přijde na své. Děti,
rodiče i pedagogové.
4. prosince proběhlo v Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem vyhodnocení soutěže
„Zelená škola“, do které jsme se zapojili. Naše
mateřská škola získala zvláštní cenu a odměnu
tisíc korun. Hodnotila se úroveň výzdoby,
květiny, čistota, fotodokumentace, projekty zaměřené na ekologii. Samozřejmě, že množství
nasbíraného papíru je také prioritou.
Za celý kolektiv mateřské školy vám přeji
pohodové prožití vánočních svátků, co nejvíce
radosti ze společně prožitých dnů v kruhu
nejbližších a do nového roku hodně zdraví,
trpělivosti a samé šikovné děti.
Alena Vaněčková

Jak podporovat emocionální
vývoj dětí

N

ejenom tzv. kladné, ale i záporné
emoce jsou pro děti důležité. Jde však
o to, aby je děti uměly přiměřeně projevovat,
aby svým emocím rozuměly.
Radost, nadšení, lítost, soucit či strach
dovedeme s dětmi sdílet poněkud snadněji než
třeba úzkost, vzdor, vztek nebo zlost. Všechny
tyto emoce však děti prožívají. Rozvíjet prožívání dětí a podporovat jejich emocionální

B
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yl název projektu, jehož první část proběhla na základní škole praktické 16.
listopadu na počest státního svátku ČR. První
až čtvrtá a šestá třída se seznámily s mýty,
pohádkami, životem, ale i jídlem Vietnamu a
dalších států této části Asie. Děti si vyrobily
tradiční pokrývku hlavy vietnamského rolníka
a přitom poslouchaly etnickou hudbu této oblasti. Hravou formou se seznámily s některými
důležitými údaji z historie i současnosti.

Jeden svět na školách
Pátý, sedmý až devátý ročník se v rámci
projektu seznámil s Afrikou. Žáci zhlédli ﬁlmy o tropických pralesích a mizející divočině
tohoto kontinentu. Některé zaujala zejména
ochutnávka tropického ovoce v čerstvém, ale
i konzervovaném stavu. Nejvíce času žáci věnovali zhotovení šamanské keramické masky.
Při práci poslouchali černošskou hudbu, ve
které dominovaly bubny.
A výsledky v soutěžích speciálních škol?
Shodou okolností se také 16. listopadu uskutečnilo okresní kolo ve šplhu, ve kterém jsme
získali druhé a třetí místo zásluhou žáků šesté
třídy Vladimíra Batyho a Kamily Jihlavcové.
4.prosince při vyhlášení výsledků ekologické soutěže „ ZELENÁ ŠKOLA 2007“ získala
naše škola diplom v kategorii ostatních školských zařízení za vynikající první místo.
Jiří Capljuk

Na snímku jsou žáci první až třetí třídy
při ochutnávce vietnamské kuchyně,
při které použili dřevěné hůlky.
vývoj zahrnuje jak jeho podporu, tak i usměrňování projevů.
Jak tedy můžeme rozvíjet emoce a jejich
přiměřené projevy u dětí? Znamená to dětem
předkládat vzory, nabízet jim různé alternativy
reagování a chování s možnými důsledky,
mluvit s nimi, stimulovat je k tomu, aby samy
mluvily o svých pocitech.
Pro rozvoj příznivého emočního klimatu v
rodině a pro stimulaci citového vývoje dítěte
jsou důležitým prostředkem společné činnosti
rodičů a dětí. Při těchto činnostech nabývají
na účinnosti různé formy sociálního učení,
působení vzoru a příkladu otce a matky se v
nich umocňuje.
Jde o to, abychom děti povzbuzovali ve
vyjadřování emocí. Nejde však rozhodně o to,
různé pocity dětem vyvracet či zakazovat.
Alena Vaněčková
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Informace z městského úřadu Životní jubilea
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Zaměstnanci městského úřadu přejí všem
občanům hodně krásných chvil v příjemné
atmosféře Vánoc.
Ať sváteční kouzlo tohoto času zahřeje
vaše srdce láskou, porozuměním, štěstím a
poselství
vánoční noci přinese světlo do vašich srdcí,
které přetrvá i do všedních dnů roku 2008.

POZVÁNÍ

Vážení občané,
církev netvoří lidé, kteří jsou lepší než
ostatní, ale ti, kteří se chtějí stát lepšími než
jsou.
V tomto duchu vás zveme na PŮLNOČNÍ MŠI SVATOU, která bude v kostele
Narození P. Marie v Chabařovicích dne
24.12.2007 ve 20:30 hod.

INFORMACE PRO
NÁJEMCE POZEMKŮ
VE VLASTNICTVÍ MĚSTA
CHABAŘOVICE

Rada města Chabařovice na svém zasedání
dne 02.05.2007 rozhodla o zvýšení ceny za
pronájmy pozemků na zahrady ve výši 2,Kč/m2 /rok.
Důvodem zvýšení ceny je ta skutečnost, že
její stávající výše 1,- Kč/m2 byla stanovena již
v roce 1992 a je jedna z nejnižších v okrese
Ústí n.L.
Dodatky nájemních smluv (t.j. úprava cen
nájmů a změna termínu úhrady do 31. března
každého roku) jsou připraveny k podpisu na
odboru výstavby Městského úřadu Chabařovice, č.dv. 4.
Hana Nejedlá

INZERÁT

Město Chabařovice pronajme byt 1+1 I.
kategorie v čp. 3, Husovo náměstí, Chabařovice (Stará radnice) aktivnímu důchodci či
manželskému páru v důchodu.
Užívání bytu je spojeno se správou objektu
(otevírání a úklid).
Bližší informace na č. telefonu 475 225 396
nebo 475 225 412.

INFORMACE PRO OBČANY
ROUDNÍKŮ
V souvislosti s dokončením stavby „Likvidace splaškových vod obce Roudníky“ má
dojít k přepojování domovních kanalizačních
přípojek splaškových vod do nově položených
kanalizačních řadů, svedených výtlačným potrubím do stávající čistírny odpadních vod v
obci Modlany. Předpokladem bezproblémového fungování dokončené stavby odkanalizová-

ní Roudníků je napojení všech objektů do této
nové stokové sítě. Podmínky pro to byly vytvořeny: dodavatel stavby ﬁrma Rekultivace Ústí
n. L. s.r.o. položila po dohodě s jednotlivými
vlastníky venkovní část domovních přípojek
až „ na patu“ jednotlivých nemovitostí.
Nyní vstupují do hry vlastníci jednotlivých
domů. V průběhu 1. pololetí roku 2008 by
měli provést napojení svých domovních částí
splaškových kanalizačních přípojek do takto
připravených přípojek, poté odstavit a vydesinﬁkovat stávající septiky či žumpy.
Tato povinnost je zakotvena v § 3 zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
Dešťové vody lze zachycovat pro vlastní
potřebu, nebo je přepojit do stávající kanalizace, která bude nadále sloužit pouze pro odvod
srážkových vod do vodoteče Modlanského potoka. Vlastníci rodinných domů, kteří by měli
z ﬁnančních důvodů problém s přepojením
svých kanalizačních přípojek, si mohou z Fondu rozvoje bydlení města Chabařovice půjčit
na tuto investici částku až do 20 tisíc Kč na 1
dům úročenou 3 %, s dobou splatnosti 4 roky.
Bližší informace dostanou na odboru výstavby
MěÚ Chabařovice,tel. č. 475 225 460.
Závěrem je nutné zdůraznit, že tato téměř
dvacetimilionová státní investice, která přinese
jednoznačně zlepšení životního prostředí obci
Roudníky, by si měla zasloužit pochopení a
podporu jejich obyvatel.
Petr Bím

C

elý svět tančí, celé Česko tančí. A
možná se koukáte na „Hvězdy tančí“
nebo na „Bailando“. Určitě obdivujete, zváště
některé herce, jak se mohli naučit tak těžké a
krásné tance. Ono totiž... ten správný tanec
je, když spolu tancuje muž a žena, jinak o
nic nejde. Není to ono. A dokonce i mladí by
rádi tančili ve dvojici zvláště pod vlivem série
„Hříšných tanců“. A třeba neumět tančit v
Praze na plese je pěkný trapas. Když se díváte
na nějaký pár, vypadá vše jednoduše. Ale čeká

Osud snad chtěl, abychom v průběhu života
poznali mnoho nprávných lidí proto, abychom
až poznáme ty správné je uměli ocenit a byli za
ně vdni tak, jako za každý prožitý den.
V míci říjnu až prosinci svá životní jubilea
slaví občané:

Holbičková Zdeňka
Vajner Josef
Lukášová Božena
Riedl Ervín
Kutílková Helena
Vaněk Vladimír
Šimáně Ladislav
Stránská Kvoslava
Novotná Bedřiška
Caitáml Jiří
Kratěna Jaroslav
Kaftan Bohumil
Korunková Jiřina
Polanská Eva

Všem jubilantům přejeme zdraví a každý den
pohodu s důvodem k radosti a no pěkného, co
dělá život příjemným.

na vás celá řada úskalí. Proto kdo má ruce a
nohy, přihlašuje se do tanečních kurzů. Zde se
pod vedením zkušených lektorů učí začátečníci
nebo vylepšují pokročilejší. Hlavně je to prima
zábava pro dlouhé zimní večery. Tak neváhejte
a přihlašte se také do tančních kurzů pro dospělé. Podrobné informace najdete na webových
stránkách Chabařovic, na plakátech nebo na:
www.klubtanecniku.unas.cz. Vždyť tančit
je tak krásné. P.S.: Ja vím, chlapům se moc
nechce...
Josef Kusebauch

Taneční kurzy pro dospělé

Ráno na Silvestra chodíme na Friedrich (oheň už hoří od devíti), abychom se setkali s přáteli
a spoluobčany, kterým se nechce jen tak sedět u bedny (televize) a krmit se jídlem. Toho
určitě ze svátečních nákupů zbylo hodně. Na rybníce hoří oheň, v kotlíku se vaří voda,
každý si přinese hrneček a něco do něj (rum, griotku, čaj...) a klábosíme. Přijďte letos také.
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Základní škola Chabařovice na celostátním turnaji v Praze

ﬁnálového programu jsme večer společně
strávili v historickém centru Prahy příjemnými
procházkami a přes Mc Donaldovy občerstvovací stanice a projížďky metrem jsme přespali
v pěkném sportovním hotelu OÁZA.
Sobotní program byl sice bez naší přímé
sportovní účasti, ale přesto s velmi zajímavým
nohejbalem. Celý den jsme strávili ve společ-

P

ohár základních škol Českého nohejbalového svazu měl svoje druhé
pokračování a nechyběli ani žáci z chabařovické základní školy. Stejně jako loni, nebyl v
okrese žádný zájem o uspořádání ani o účast v
okresním měřítku, takže do celostátního kola

byl opět nominován tým z Chabařovice.
Pro nohejbalové žáky základní školy byla
připravena trička s nápisem propagujícím
místní základní školu. Pod vedením trenéra
a vedoucího družstva V.Pabiána se páteční
kvaliﬁkace zúčastnili žáci ZŠ Ondra Falát,
Alexander Rypka, Martin Sehrig a Tomáš
Doubek.
V silné skupině nejdříve narazili na pozdějšího favorita celé soutěže ZŠ Trhové Sviny.
Po vynikajícím prvním setu, kdy stáhli nevyhovující stav a v koncovce soupeře přehráli
10:7, se ve druhém setu trochu zalekli dobrého
soupeře a prohráli set 10:6. Později to byl pro
pořadí ve skupině rozhodující rozdíl bodů. Ze
vzájemného souboje. Protože další 3 zápasy
ve skupině oba soupeři vyhráli, rozhodoval
o pořadí právě jen rozdíl bodů ve vzájemném
zápase a chabařovičtí skončili ve skupině na
2.místě.
Čtvrtﬁnálové utkání s Prostějovem naši
borci uhráli velmi dobře, i když byli blízko
k vyřazení. Po vynikajícím prvním setu se
přestalo dařit Ondrovi Falátovi v útoku a set
jsme prohráli. Ve zkráceném rozhodujícím
setu jsme začali velice špatně a prohrávali už
8:5. Poté se podařil obrat a zpřesněním útoku

se stalo neuvěřitelné, vyhráli jsme set 10:9
a s celkovým 2:1 na sety jsme postoupili do
semiﬁnále, kde se už rozhodovalo o účasti v
sobotním ﬁnálovém programu.
Semiﬁnálové utkání bylo proti Reálnému
gymnáziu Prostějov už trochu nad síly chabařovických nohejbalistů. Velké problémy na
příjmu měl Martin Sehrig, když na něj ostře
podával prostějovský Drobil, který v sobotním
předávání cen nejlepším nohejbalistům České
republiky převzal titul nejlepšího žáka českého
nohejbalu. Určitě to nebyl špatný výkon proti
suverénnímu leaderu české žákovské špičky,
ale s postupem mezi elitu to opět nevyšlo.
Snad se v této chvíli projevila nevyváženost
dopolední a odpolední části 30-ti členného
pole startujících v Poháru ZŠ. Postupující z
dopolední skupiny ZŠ Jablonec ani zdaleka
nedosahoval kvality našich hráčů.
Nicméně i přes nepostoupení do sobotního

nosti nejlepších nohejbalistů České republiky.
Nejdříve ve ﬁnálové části Poháru základních
škol, když vítězství si odvezli žáci z našeho
regionu, Základní škola Louny, posléze super
výkon české reprezentace při prestižním duelu
s další špičkou světového nohejbalu, hráči
Slovenska. Jako nádavkem jsme se zúčastnili
vyhlášení nejlepších nohejbalistů roku 2007 v
pražském divadle BIO ILUZION.
Pestrý víkend pro chabařovické nohejbalové žáky základní školy bude určitě významným impulsem k dalšímu vývoji našich
mladých nadějí. Ikony českého nohejbalu,
nejlepší hráči roku 2007 Petr Bubniak, Jan
Vanke, Jakub Mrákava a další členové české
reprezentace, včetně trenéra Jiřího Šmejkala,
jsou pro naše hráče velkým vzorem a motorem
pro další vývoj. To je pro nohejbalový klub
Slovan Chabařovice perspektiva a jasný motiv
v možné expanzi tohoto sportu v rámci našeho
ústeckého regionu i kraje.
Vlastimil Pabián
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