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ZDARMA

Tradiční Silvtr na Friedrichu od 9 hodin pro každého, kdo
přijde s hrníčkem a ním do něj, horká voda bude.
Č

Josef Kusebauch

lověk je většinou spokojený, když
všechno běží jak má. Když se nic
nemění. Vyhovuje nám to a nemění se to.
Člověk je rád, když se memusí přizpůsobovat
ničemu novému.
Z výše nastíněného zorného úhlu nemůže
být velká část občanů Chabařovic spokojena
nikdy... Alespoň co se městské hromadné
dopravy týká. Od třicátníků nahoru si
všichni pamatují, že dvanáctka jezdila z
Chabařovic až do Brné, za korunu a po
dvanácti minutách. Ty doby už jsou dávno
pryč. Ne že by byla doprava tak levná, také
byla nákladná, ale dotovala se ze státního
rozpočtu, kam kdysi podniky odevzávaly více
než devadesát procent svého zisku, na rozvoj
jim nezbylo nic. Podle toho také kvalita a
množství zboží před dvaceti lety odpovídaly
jejich nulovému rozvoji.
Již několikrát jsme byli svědky různých
optimalizací dopravy do Chabařovic. Ta
s přerušením dvanáctky a přesedáním v
Předlicích byla snad nehorší. Pod různými
výmluvami o ekologii šlo hlavně o vytížení
trolejbusové tratě na předměstí.
A doba se změnila ještě jinak: řada lidí
jezdí do zaměstnání autem. Důsledek: méně
lidí v autobuse. A nejen v Chabařovicích,
ale v celém okrese (Ústí) i kraji (viz vlaky).
Příměstskou dopravu ﬁnancuje Ústecký
krajský. Udělal si průzkum a po vyhodnocení
„zoptimalizoval“ (zředil) dopravu, a nejen
do Chabařovic. Díky vedení města vše proběhlo za podmínky napřímení chabařovické
linky až do metropole k divadlu.
Samozřejmě že není možné vyhovět
každému, ale sbírali jsme podněty občanů,
abychom mohli krajskou radu přesvědčit o
některých úpravách. Ranní nápor jsme řešili
dočasně náhradní dopravou, než nám pošlou
větší autobusy (několikrát slíbené). Naše
náhradní doprava (placená) nemá licenci,
a proto smí působit jen dočasně. Nic není
zadarmo, každý chce dostat svoji výplatu.
Alespoň, že můžeme jet do města přímo.

krize v Chabařovicích

Jak se projevuje ekonomická

Spokojenost

V letošním roce se ve městě podařilo samosprávě udělat pořádný kus
práce. Navzdory tzv. světové recesi
(krizi) byly vybudovány objekty, které
budou sloužit všem občanům starým,
mladým i nejmladším.
Všem občanům jistě poslouží nově
zrekonstruovaná vozovka v ulici V
Aleji, která byla ze všech komunikací
v nejhorším stavu a také hodně zatěžována. Zhotoveny jsou zde také chodníky ze zámkové dlažby. Část vozovky
byla rovněž opravena v ulici Masarykova, kde výtluky narušovaly objekty
sousedících rodinných domků.
Dále byla dokončena vozovka (v
zámkové dlažbě) v ulici Luční I. a na
požadavek města byla soukromým
investorem zbudována vozovka též v
zámkové dlažbě a veřejné osvětlení v
ještě nedostavené ulici Luční II.
Vozovka v ulici Haškova byla dokončena včetně uličních vpustí. Město
hradilo část vozovky i vpustí a nové
obrubníky. Rekonstrukce kanalizace a
vody byla hrazena Severočeskou vodárenskou společností. Všichni majitelé

rodinných domků zde byli nově napojeni na
sítě vody a kanalizace. Chodníky v této ulici
budou provedeny v zámkové dlažbě po uložení
vrchního vedení ČEZ do země. Předpoklad
jaro – léto příštího roku.
Dále je před dokončením vozovka v ulici
Bezová, hrazená stavebníky RD, včetně veřejného osvětlení.
K akcím na komunikacích patří také stavba
dvou přechodů pro chodce v ulicích Teplická
a Smetanova a vybudování nového povrchu
chodníku (zámková dlažba), v délce téměř 100
m, v ulici Libušina.
Pro spokojenější život obyvatel našeho
DPS byl v areálu vybudován altán, vysázeny
stromy a provedeno oplocení objektu k zajištění zvýšené bezpečnosti a čistoty jeho okolí.
Pro chabařovické občany byl vybudován altán v areálu přírodního parku Friedrich včetně
osvětlení, za významné pomoci ﬁrmy SPEED
Chabařovice. Tento objekt může sloužit a
také již slouží pro školy, mateřskou školku,
městské, ale i soukromé slavnosti, je hojně
využíván místním sdružením ODS a mohou
se zde konat např. i svatby, rodinné slavnosti
apod. V příštím roce se počítá
pokračování na straně 2
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pokračování ze strany 1
s vybudováním osvětlení přístupové cesty.
Zahájena byla rovněž výstavba odstavného
parkoviště a byla opravena příjezdová panelová cesta. Pro hezký vzhled a kulturu provozu
byla zrekonstruována buňka pro obsluhu na
kontejnerovém dvoře. V rámci zvýšení bezpečnosti byla instalována varovná značka s
radarem v ulici Teplická.
Po rekonstrukci objektu č.p.11 na Husově
náměstí (Lékárna), byla zrekonstruována
další budova v majetku města, a to č.p.25
(Květiny). Zde byla provedena kompletní
venkovní rekonstrukce střechy, oken a fasády,
dle předlohy projektu z předminulého století
upravené architektem. Oba tyto objekty by
měly být výzvou pro soukromé vlastníky
objektů (např. majitele bývalého mlýna – občanské sdružení ELEVEN, s.r.o. Chabařovice)
a nejen na náměstí.
Našimi pracovníky byly provedeny stavební práce na základní škole i základní škole
praktické (archiv), úprava třídy pro interaktivní
tabuli, výměna podlahy a nová příčka u školní
jídelny, dokončovací práce na rekonstrukci
šaten a další drobnější práce.
V kulturním domě v Roudníkách byl zhotoven nový komín, provedeno oplechování rovné
střechy a objekt byl odkanalizován a dětské
hřiště bylo osazeno dvěma novými prvky.
Bez nadsázky lze říci, že co do věcnosti i
objemu ﬁnancí se tento rok provedlo nejvíce
práce, a to zvláště takové, která je vidět a slouží
široké veřejnosti.

Elektriﬁkace horní části města

M

ěstu byl oznámen termín zahájení
prací ﬁrmou, která pro ČEZ bude
provádět elektriﬁkaci. Termín zahájení prací
je únor 2010.
Pro občany z toho vyplývá na jedné straně
určité omezení, částečně dopravní a částečně
z hlediska obtěžování životního prostředí
stavbou. Na druhé straně všem přinese daleko
lepší komfort – z objektů zmizí konzole a dráty
elektrického vedení a také staré nevzhledné
lampy, budovány budou nové chodníky a nové
pouliční osvětlení.
Pro město to znamená velké ﬁnanční zatí-

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE
žení. Budeme ﬁnancovat veřejné osvětlení a
také nové chodníky. V souvislosti s prací ČEZ
se pro město značně zlevní jak uložení kabelu
pro veřejné osvětlení, tak i vybudování nových
chodníků. Jen pro představu: výměna nových
chodníků činí plochu téměř 4000 m2 , 3000
m obrubníků, 90 svítidel včetně 4 km kabelů
a řadu ostatních materiálů.
Touto velkou investicí se zřejmě završí
čtyřleté období práce současné samosprávy
a občané sami zhodnotí, zda ti, co jimi byli
zvoleni, plnili sliby, které občanům dali, když
usilovali o jejich hlasy.

Rekonstrukce kanalizace
a vody v ulici Haškova
je dokončena

T

uto stavbu prováděl stejný investor
a stejný dodavatel stavebních prací – RAVEL s.r.o., Ústí nad Labem, který
prováděl stavbu i v ulicích Smetanova a M.
Kršňákové. Stejná ﬁrma, avšak zcela odlišný
výsledek! Stavbu projektoval AZ Consult,
spol. s r.o., který také prováděl inženýrskou
činnost. Z našeho pohledu velmi dobře. Funkcí
stavbyvedoucího byl ﬁrmou RAVEL s.r.o.
pověřen Ing. Procházka, který ač mladý, vedl
celou stavbu dobře. Firma dodržovala harmonogram a splnila termín pro svou část zakázky.
Nad termín se pak prováděly práce pro město
– rekonstrukce zbývající části nezasažené části
vozovky, uliční vpustě a obrubníky.
Vzhledem k obavám z předchozí akce
ve Smetanově ulici, občané pověřili svého
zástupce k účasti na kontrole stavby. Zástupcem byl Ing. Sochocký, který konstatoval,
že stavba byla dobře provedena a žádný z
objektů (mimo narušení oplocení v jediném
případě) nezaznamenal újmu, naopak ﬁrma
RAVEL s.r.o. bez problémů napojila někdy i
dvě přípojná místa odběratelů, což již nebylo
předmětem projektu
Ve spodní části ulice se musely provést
úpravy celého terénu, vzhledem ke stávajícímu
neúnosnému podkladu. Nyní již mají obyvatelé této části města vyřešeny své přípojky vody
a kanalizace.
Jiří Záhořík

ICT v chabařovické škole
D

nešní doba si žádá využití stále nových
postupů a technologií ve všech oborech, tedy i ve škole. Čím dál častěji je slyšet
zkratka ICT. A co vše si pod ní představit?
ICT zahrnuje veškeré technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi.
Nejedná se tedy pouze o samotné počítače, ale
veškerou techniku, kterou můžeme k počítačům připojit (interaktivní tabule, projektory,
tiskárny, kopírky, scanery, kamery, fotoaparáty, ipody, ale i mobilní telefony). Druhou
část tvoří počítačové sítě (servery, routery) s
připojením k internetu a veškeré programové
vybavení (operační systémy, internetové
vyhledávače, síťové protokoly, uživatelské

programy).
Moderní škola, která chce držet krok se
současnými trendy a požadavky, musí tuto
techniku nejen mít, ale především ji umět
smysluplně využívat.To klade velké ﬁnanční
nároky na pořízení a zároveň vyžaduje velké
úsilí učitelů - neustále se vzdělávat a zdokonalovat v oblasti využití ICT ve škole.
Na naší škole máme k dispozici již dvě
interaktivní tabule (jedna pro 1. stupeň, druhá
pro 2. stupeň), které jsou umístěny ve specializovaných učebnách (fyziky a družiny). Jedna
z tabulí je opatřena digitálním vizualizérem
pro snímání obrazu (obdoba stolní kamery,
přes kterou můžeme promítat reálné předměty
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na tabuli).
Dále máme ve dvou kmenových třídách
projektory s notebooky a další přenosný projektor je v učebně informatiky. V ostatních třídách jsou alespoň DVD přehrávače a televize
s možností připojení k přenosným počítačům.
Učitele mají k dispozici další 4 notebooky,4
fotoaparáty a 3 kamery, se kterými mohou pracovat, připravovat se na vyučování a zároveň
je při výuce použít.
Z tohoto důvodu se naši učitelé neustále
školí a vzdělávají pro práci s výpočetní technikou, a to především v období všech prázdnin,
které děti využívají k odpočinku. To znamená,
že každý z učitelů umí pořizovat fotograﬁe a
video záznamy, zpracovávat je v počítači a dále
promítat nebo používat pro tvorbu vlastních
výukových materiálů. Učitelé rovněž ovládají
základní práci s interaktivní tabulí a s žáky
tyto tabule využívají podle potřeby a dohody s
ostatními učiteli. Dá se říci, že v současné době
jsou interaktivní tabule nepřetržitě v provozu
a výuka je pro žáky zábavnější, zajímavější a
atraktivnější.
Děti i učitelé rovněž mohou využívat
počítače nejen v učebně informatiky, ale
také na chodbách, kde se mohou vzdělávat
(vyhledávat na internetu) nebo pracovat na
úkolech. Jako jedna z mála škol disponujeme
řadou počítačů ﬁrmy Apple, na kterých se děti
i učitelé velmi rychle naučí stříhat video ﬁlmy,
nebo tvořit internetové stránky, aniž by museli
ovládat programovací jazyk. Tato práce je však
vhodná především pro nadanější žáky.
Celkově se dá říci , že vybavení naší školy
IT technikou je na dobré úrovni, stejně tak i
využívání IT techniky učiteli, což potvrdila i
nedávná školní inspekce (ve vybavení a využití
ICT výrazně převyšujeme celorepublikový
průměr). Naši učitelé rovněž bez problémů
používají elektronickou poštu. I tím umožňujeme Vám, rodičům, lépe komunikovat
se školou a spolupracovat při řešení různých
problémů. V neposlední řadě je nutné poukázat také na “živé” webové stránky naší školy
www.zschaba.cz, kde je možno najít spoustu
aktuálních informací, rad a zajímavostí ze
života a činnosti školy.
Na závěr je třeba říci, že se stále každoročně
snažíme doplňovat IT techniku v rámci našich
možností, za což patří rovněž dík zřizovateli
školy (město Chabařovice). Věříme, že se toto
úsilí pozitivně odrazí i ve vzdělávání našich
žáků a pohledu Vás, rodičů, na důležitost dobrého a kvalitního vzdělání pro své děti.
Případným zájemcům techniku rádi předvedeme.
Jiří Sochor
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OHLASY

Zájezd na Slovensko
S

polupráce mezi základní a mateřskou
školou proběhla na třídenním pobytu v
partnerském Ždiaru ve Vysokých Tatrách.
V pátek jsme odjeli společně v dopoledních
hodinách směr Slovensko.

pocit ze zdolání výšlapu byl o to silnější.
Tím den nekončil. Večer nás čekalo setkání
a posezení s učiteli a p. ředitelkou základní a
mateřské školy a také panem starostou.
Když jsme před rokem navštívili s panem
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Ze života obyvatel Domu
s pečovatelskou službou
Chabařovice

Motto:
„Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky také na duši, když je dělá na tváři“(Michel de Montaigne)

O

d roku 2004 jezdíme pravidelně v září
nebo v říjnu autobusem na celodenní
výlet na naše oblíbené místo v lesích pod Bezdězem. Zde se pohodlně projdeme po rovině v
krásných lesích a pokud rostou houby, máme
tím větší radost. Doprovází nás dvě pečovatelky, a tak mohou jet s námi i ti, co mají již
problémy s chůzí.
Občerstvíme se v bufetu, který je hned na
pokraji lesa a někdy se cestou zastavíme i v
hospůdce.
Letošní výlet v říjnu nám ukázal les jiný,
než jej známe obvykle. Ukázal kouzlo zčásti
zasněženého lesa, uprostřed lesů soumrak,
teplo, klid.

Dlouhá cesta a ucpané silnice nás trošku
unavily, ale po příjezdu v pozdních hodinách
do Ždiaru se vše odvíjelo správným směrem.
Ubytování v krásných horských chaloupkách
zdobených rozkvetlými muškáty, ranní probuzení s výhledem na Tatry nebo louku s ovcemi
a zelení nás pohladilo na duši. U příjemné snídaně jsme plánovali program, abychom zvládli
nejen návštěvu ve zdejší základní a mateřské
škole, ale také ostatní zajímavé akce, které se
v tomto okolí nabízejí.
První den se ti, co měli zájem o návštěvu
Polska, podívali na trhy v Zakopaném a stihli
i Belianskou jeskyni. Někteří dali přednost
sbírání hub /a že jich tam bylo/, procházce po
Ždiaru, návštěvě muzea. Je tu na co koukat.
Pohádkové domečky, chaloupky, „goralské
karčmy“…..v nich příjemné posezení a typická
slovenská kuchyně. Ochutnali jsme halušky s
brynzou, zelím, střapáče a nezapomenutelný
Tatranský čaj. Další den si každý našel tu svoji
trasu podle náročnosti. Vysokohorská túra
na Vidlu, kam se smí jen s průvodcem, byla
pro náročnější. Průvodcem byl pan starosta
Bekeš.
Výšlap na Hrebienok z Lomnického sedla,
kam jsme se dostali lanovkou přes Skalnaté
pleso, byl krásným zážitkem.Viděli jsme
skoky padákem – paragliding z výšky 2186m
nad mořem.Lanovka na Lomnický štít byla
ten den již obsazená. Zubačkou jsme sjeli
do Starého Smokovce. Někteří zvolili místo
lanovky vypůjčené koloběžky a tříkolky.
Oblékli si „slušivé“ helmy, vesty, chrániče a
hurá z kopce dolů….
Postupně jsme se setkávali na nádraží v Tatranské Lomnici, kam nás přivážely električky
z různých míst.
Únava se dostavovala, nohy bolely, ale ten

ředitelem Kusebauchem a J.Sochorem školu a
školku, bylo jasné, že brzy dojde k rekonstrukci budovy, včetně výměny oken. A tak se také
stalo. Škola získala ﬁnance z fondů EU a celá
voní novotou. I v mateřince zvelebovaly paní
učitelky třídy a chodby, vyměnily koberce, na
které jim přispěli samotní občané.
Tříhodinové vystoupení „cikánské kapely“ s jejich typickým folklorem nás velmi
pobavilo.
Čardáš, rytmické nástroje, na které jsme
hráli, nás vtáhly do pravého slovenského
temperamentu.

Rozloučení se konalo ve škole a školce v
pondělí. Procházeli jsme jednotlivé třídy přímo
při vyučování. Viděli jsme děti a kamarády
našich chabařovických školáků, kteří se seznámili při výměnných pobytech. V mateřince
jsme zastihli předškoláky na školní zahradě.
Čas rychle utíkal, příjemný pobyt v horském prostředí bez jazykové bariéry, kde nás
sluníčkové počasí odměňovalo celé tři dny, se
chýlil ke konci.
Všichni účastníci zájezdu si přišli na své a
odjížděli s hezkými zážitky a přáním…za rok
nashledanou!!!
Alena Vaněčková

Závěr:
Nikdy v životě nehledejme složitosti a
vycházejme z přirozenosti člověka, život je
jako mozaika a skládá se ze střípků prostých
lidských potřeb. Každoroční návraty do
známých míst v nás vzbuzují radost a jsou
balzámem na duši.
Za obyvatele Jana Vlachynská
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Roudníky

R

oudníky sousedí s nově budovanou
rekreační oblastí Milada, což by mělo
v brzké době posílit i význam obce. Odvisle
od toho by se měla měnit i tvárnost obce,
kde se od válečných dob moc nezměnilo. V

HISTORIE
vybavena studna. Bylo zlikvidováno bývalé
shromaždiště šrotu u mandlu, kudy nyní
vede cesta ke kontejnerovému dvoru. Okolí

dotváří parková úprava s nově vybudovanými
pěšinami.
V jarních měsících příštího roku bude provedena výsadba keřů a stromů, což celý prostor
znatelně změní k lepšímu.
Stanislav Sochocký

Škola
a osobnosti

S

posledních letech již dochází k obratu. Byla
rekonstruována náves s výměnou zeleného
povrchu, který ohraničují palisády a keře. V
zeleni je vytvořeno „suché“ jezírko, jež je propojeno štěrkovou vrstvou s hladinou spodních
vod, aby se odstranily povrchové
retence vody po deštích. Výrazně
se změnila severozápadní oblast
přimknutá k fotbalovému hřišti.
Vytvořením přitěžovací lavice
na patě komunikace pod krámem
byl zastaven ujíždějící svah s
komunikací. Do této plochy byl
vhodně zakomponován sběrný
dvůr odpadů a parkoviště. Pro
obsluhu kontejnerového dvora
slouží buňka napojená na elektrickou síť.
Rekonstrukcí prošlo také antukové hřiště, které je odděleno
od kontejnerového dvora břehem
s dřevinami. Pro údržbu hřiště je

rozvojem průmyslu,
kterému daly podnět
zásoby uhlí v okolí Chabařovic, se výrazně zvýšil počet
obyvatel. Za průmyslem přišla
do města řada osobností, která
svým významem překročila hranice regionu. Dne 6.12. 1868 byla v
Chabařovicích z podnětu Ministerstva orby
zřízena hornická škola k výchově odborníků
pro uhelné doly severozápadních Čech. Vedením školy byl pověřen Josef Neuber. Narodil
se v Liberci, kde v roce 1858 absolvoval
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vyšší reálku a své vzdělání dokončil studiem
báňské akademie v Banské Štiavnici. V roce
1862 nastoupil k rudným dolům v Příbrami,
kde roku 1869 povýšil na adjutanta. V období
1865 – 1866 působil jako asistent pro důlní
provoz na c. a k. Báňské akademii v Příbrami
a učil i na tamější hornické škole. Hornickou
školu v Chabařovicích vedl v letech 1869 až
1871. V roce 1878 vstoupil do služeb hraběnky
Nosticové jako důlní ředitel.
Josef Neuber se výrazně podílel na rozvoji
hornictví v severozápadních Čechách. Pod
jeho vedením zaznamenaly modernizaci doly
v Trmicích, Tuchomyšli a byl vyhlouben Důl
Marie Antonie v Roudníkách. Jako báňský
odborník byl zván k důležitým událostem
báňského charakteru severozápadních Čech.
Od roku 1878 působil rovněž jako ředitel nově
zřízené školy v Duchově, kam byla přemístěna
z Chabařovic.
Josef Neuber byl za své zásluhy mnohokrát
vyznamenán. Císařem Františkem Josefem mu
byl udělen titul c. k. báňský rada a rytířský kříž
řádu Františka Josefa. Do výslužby odešel 1.
září 1908 ve funkci ředitele Nosticových dolů
a téhož roku se odstěhoval do Teplic, kde dožil
svůj život.
Stanislav Sochocký

A zase ta angličtina…

M

áme za sebou první rodičovské
schůzky tohoto roku, a tak se opět
objevily dotazy ohledně způsobu výuky angličtiny. Nejprve mi dovolte otázku: Bavila
vás ve škole ruština? Učili jste se s radostí
nazpaměť dvacet slovíček na každou hodinu?
Hltali jste dobrovolně navíc nesmyslné texty z
učebnic a gramatická pravidla? Pamatujete si
vše dodnes a dokážete se bez problému domluvit? Pokud nejste nadšený jazykovědec, zřejmě
na většinu odpovíte NE. Tak proč byste chtěli
stejný způsob výuky pro své děti? Naučili jste
své děti české barvy tak, že jste jim dali seznam
a druhý den je vyzkoušeli, nebo jste si kreslili,
vybarvovali a barvy neustále ukazovali? Tak
vidíte. Proč to tedy dělat v angličtině jinak. V
dnešní době informačních technologií máme
ještě výhodu online materiálů, které děti baví,
a tak si pak látku probranou ve škole klidně
procvičují i doma. Při nedávné inspekci na naší
škole odcházela paní inspektorka z hodiny Aj
se slovy: „Jen tak dál a nenechte se odradit.“
A my se nenecháme.
A jak tedy můžete dětem pomoci? Ať
vám na stránkách s plameňáky, zebřičkou
nebo British Council ukáží, co jsme v hodině
dělali (adresy najdete na webu školy). Nechte
si vyndat pracovní listy z portfolia a ukázat,
co se děti učily. Nechte si předvést protahovací
básničky nebo zazpívat písničku. Uvidíte, že
děti to provedou s větší radostí, než když je
budete chtít zkoušet ze slovíček.
Kdo by i tak pochyboval, stále platí možnost domluvit se a navštívit přímo hodinu.
Rádi vám předvedeme, co vše už zvládáme.
A nebojte, zkoušet vás nebudeme.
Klára Pečivová
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Symbol třídy
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V

září jsme poprosili rodiče, aby vytvořili společně s dětmi symbol své třídy.
Fantazii se meze nekladly a tak rodiče přinášeli
originální výrobky.
Nechyběly přírodniny, textilní polštářky,
kartony, polystyren, pečené tvary a další zajímavé kombinace.
Sluníčka, kytičky a berušky můžete vidět
ve fotogalerii na našich webových stránkách
/www.mschabarovice.pcsa.cz /a nyní i na
výstavě, která zdobí chodbu MŠ. Přijďte se
podívat.
Další společné tvoření plánujeme před Vánocemi formou besídek opět s dětmi a rodiči
v mateřské škole.
Alena Vaněčková

Rodiče, bděte, vaše děti potřebují pomoc!

V

e škole máme za sebou 3 měsíce a brzy
budou Vánoce. Při čtvrtletním hodnocení prospěchu všech žáků bylo zaznamenáno
celkové zhoršení jejich studijních výsledků.
Je to trend, který se začíná objevovat čím dál
častěji. Důvodem je především špatná příprava žáků na vyučování a neplnění si školních
povinností. Žáci se často omlouvají, že si zapomněli pomůcky a učebnice, nenosí domácí
úkoly a často krátkodobě chybí, což narušuje
jejich plynulý průběh vzdělávání. Co je však
horší, je fakt, že děti, které ze zdravotních, ale
i jiných důvodů opakovaně nárazově chybí
ve škole (1 až 2 dny), si zameškanou výuku
nesnaží doplnit a pouze pasivně ve škole sedí
a omlouvají se, že chyběly. Tím považují
problém za vyřešený, ale jejich další průběh
vzdělávání je vážně narušen. Často totiž výuka
navazuje na předchozí znalosti a děti začínají
být neúspěšné. Příčinou celorepublikového
snížení úrovně vzdělání dětí je rovněž fakt, že
při zavádění nových metod do výuky a práce
s dětmi (především při využití moderní techniky) se zapomíná na podstatu vzdělání, která
spočívá v obyčejném učení se a zapamatování
základních informací a faktů, které žák musí
umět bez ohledu na to, zda má nebo nemá k
dispozici počítač a internet. Není totiž možné,
aby člověk vyhledával a zpracovával informace, když jim vůbec nerozumí nebo neví, k

čemu jsou dobré. A to je podstata základního
vzdělávání. Uvedu zjednodušený příklad:
Nemohu chtít mluvit cizím jazykem, pokud
nemám slovní zásobu, abych mohl sestavovat
věty. Slovní zásobu budu mít, pokud se nazpaměť naučím slova a výrazy, které pak použiji
podle určitých pravidel daného jazyka.
Z toho plyne, že je nutné, aby se děti dokázaly určité minimum znalostí naučit a měly
je pořád v hlavě.
Jak z tohoto ven?
V první řadě budou děti při přípravě na
vyučování očekávat pomoc rodičů. Škola samozřejmě respektuje dlouhodobější absence,
ale není schopna každého žáka individuálně
doučovat. To je práce pro domácí přípravu.
Žáci i rodiče se však mohou na učitele kdykoliv obrátit s žádostí o pomoc, ale musí se
jednat o konkrétní problém (nestačí říci „já
ničemu nerozumím“).
Obrovský význam mají domácí úkoly, které
nejsou žádným trestem, ale mnohdy jedinou
možností, jak děti donutit, aby se doma podívaly na to, co se nového ve škole učily, a na
další hodině se nebály, že nebudou vědět, co
mají dělat.
Zvláštní pozornost je třeba rovněž věnovat
hodinám tělesné výchovy. Téměř třetina žáků
(především 2.stupně) se neustále pravidelně
vyhýbá výuce TV, a to z různých, zpravidla

malicherných důvodů. Pravidelně žáci nenosí
cvičební úbor (často bez vědomí rodičů). Dalším častým případem jsou omluvenky rodičů,
kdy žák nebyl jeden až dva dny ve škole z
důvodu nevolnosti či nachlazení, a proto nebude celý další týden cvičit. Přitom pohyb je
pro mladého člověka jedním z nejdůležitějších
faktorů jeho zdravého vývoje a růstu. Nikdo
z nás by úmysně nechtěl bránit zdravému
vývoji svého dítěte, proto je třeba zvážit, zda
opakované omlouvání z hodin TV je pro dítě
prospěšné, nebo zda jim to v konečném důsledku neuškodí. Tělo, které je zvyklé na pohyb, je
i více odolné proti nemocem a únavě, s čímž
se někteří žáci potýkají již v takto nízkém
věku (tím nechceme zpochybňovat případy
závažnějších či chronických onemocnění žáků,
kteří se dlouhodobě léčí a mají doporučení
od lékaře). Pravidlo, že nechám dítě sedět
na lavičce, aby nebylo nemocné, není zcela
v pořádku, pokud žák neprodělal nemoc, při
které používal léky, jež organizmus při léčbě
zatěžovaly (např. antibiotika).
Vážení rodiče, obracíme se na vás s vírou,
aby vaše podpora při studiu vašich dětí byla co
nejintenzivnější a hlavně pravidelná, protože
největší motivací pro děti je bezesporu zájem
rodičů o to, jak se jim daří ve škole a zda nepotřebují jakoukoliv vaši pomoc. Co je platná
snaha učitelů, pokud ditě za branami školy ví,
že škola začne až druhý den od 8, 00 hodin a do
té doby se nemusí školou zabývat. Děkuji vám
za zamyšlení.
Jiří Sochor

Chabařovické NOVINY

ŠKOLY

Šedesátý školní rok na ZŠP Chabařovice

1.

září byl začátek nového školního roku
na naší škole a tento bude zároveň
šedesátým školním rokem tohoto školského
zařízení od svého založení v roce 1950.

Začátek byl poměrně úspěšný, alespoň co
se týká sportovních aktivit. 22. září se naši žáci
zúčastnili atletických závodů pro handicapovanou mládež, které proběhly na Městském
stadionu v Ústí nad Labem. Naše děti zvítězily
ve všech vyhlášených disciplínách, přestože
například koulí házely poprvé v životě a sprint
na 100 m také nikdy předtím neběžely. Z výsledků za povšimnutí stojí zejména 506 cm ve
skoku do dálky Honzy Čísara, který překvapil
přítomné atletické rozhodčí a vzbudil jejich
pozornost i tím, že všechny disciplíny ve své
kategorii vyhrál s poměrně velkým náskokem.
Ceny a diplomy na závěr soutěže předala
náměstkyně primátora města Ústí nad Labem
Bc. Zuzana Kailová.
30. září se dvě družstva žáků naší školy
zúčastnila závodu branných hlídek v Krásném
Březně, který uspořádala městská policie Ústí
nad Labem. Před tím se ještě konalo školní
kolo, které překvapivě, ale po zásluze vyhrálo
družstvo sedmé třídy. Tyto závody se skládají
ze střelby ze vzduchovky, hodu granátem
na cíl, znalosti první pomoci a všeobecných
znalostí o ČR. Vítězové školního kola uspěli
i v okresním kole a získali diplom za krásné
druhé místo.
Na ZŠP Střekov
proběhlo 21.10. okresní kolo ve šplhu na
tyči. V této soutěži
zabodovaly sestry
Vavřinovy v kategorii
mladších děvčat. Petra,
žákyně 5. ročníku, se
umístila na 3. místě a
Jana, žákyně 6. ročníku, dokonce zvítězila.
27. 10. ZŠP Neštěmice
uspořádala soutěž ve
stolním tenise, které se
za naši školu zúčastnili

dva chlapci - Jan Čísar a Vladimír Batyi a z
dívek Kamila Berkyová. V této soutěži se
nám nepodařilo postoupit ze základní skupiny, neboť náš nejlepší hráč byl nalosován do
skupiny s pozdějším vítězem celé
soutěže.
5.11. navštívila skupina žáků
oboru v Mštišově,
která se nachází
nedaleko od Dubí
a má historii dlouhou už několik set
let. V roce 1945
byla obora totálně zničena. Svého znovuzrození
se dočkala roku
1974 jako součást
zrekonstruovaného loveckého zámečku Dvojhradí. Zoologické sbírky na ploše
20 ha - ovce, několik druhů koz, muﬂoni, srnci,
divoká prasata a především pak několik druhů
jelenů (včetně neevropských). Jde sice jen o
výběhy podél jedné cesty, nicméně výběhy
tak obrovské, není vidět na konec. Zvířata
jsou naštěstí naučená přijít, jakmile spatří
návštěvníka. Většina zvířat jde až do bezprostřední blízkosti, některá se nechají hladit, či
krmit suchým chlebem, takže jde o zážitek
především pro děti. Naši žáci jim dovezli
vlastnoručně sebrané lesní plody.
Žákyně sedmé, osmé a deváté třídy zhotovily pod vedením paní ředitelky v rámci
pracovního vyučování Kiwanis panenky. Tyto
panenky se v rámci tzv. „herní terapie“ předávají dětem v nemocnicích a slouží ke zlepšení
vzájemné komunikace mezi malým pacientem
a nemocničním personálem.
Toto číslo Chabařovických novin vychází před Vánocemi, proto se s vámi, drazí
přátelé, loučím i jménem celé naší školy a přeji
vám příjemné prožití svátků a hodně zdraví a
štěstí v roce 2010.
Jiří Capljuk

Ž
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áci výtvarného oboru pod vedením
Mgr. Aleny Pařezové se na podzim
zúčastnili výstavy drobného zvířectva, která
probíhala na Výstavišti Zahrady Čech v
Litoměřicích ve dnech 23. a 24. října 2009.
Měli za úkol výtvarně doprovodit tuto akci.
A tak děti malovaly různé hlodavce, králíčky,
dokonce ve výuce měly i jedno morče, které
poslušně stálo modelem. Výstava měla úspěch
a přispěla i k nemalému zviditelnění naší
školy na veřejnosti. Akce se zúčastnilo sedm
základních uměleckých škol kraje.
V podzimních dnech také žáci vymalovali
a tím zkrášlili již třetí zastávku MHD v Cha-

Základní umělecká
škola Chabařovice
bařovicích. Tentokrát jsme se ujali zastávky na
okraji města „Důl Petri“ a čerpali jsme náměty
z džungle. Práce to byla náročná, ale zábavná,
děti si tak vlastně vyzkoušely nástěnnou malbu
v opravdu velkých rozměrech. Tímto děkujeme MěÚ Chabařovice za opravu a poskytnutí
zastávky. V současné době toto oddělení
připravuje PF gratulace a malé keramické
dárky na Vánoce.
Žáci tanečního oboru zvou veřejnost na
své vystoupení v KD Zátiší:
ve středu
9.12.2009 v 17,00 hodin
– tančí žáci z pobočky v Chlumci
ve čtvrtek 10.12.2009 v 17,00 hodin
– tančí žáci z Chabařovic.
Hudební obor zve občany Chabařovic
na následující akce:
29.11.2009 v 15,00 hodin Nasvícení
vánočního stromku před MěÚ Chabařovice
3.12.2009 v 17,00 hodin Interní vystoupení v sále ZUŠ Chabařovice
4.12.2009 v 16,00 hodin Mikulášská
- zadáno pro Chabařovické strojírny v KD
Zátiší
14.12.2009 v 17,00 hodin
I. vánoční
koncert v KD v Chlumci
16.12. 2009 v 17,00 hodin II. vánoční
koncert v sále ZUŠ Chabařovice
Kromě těchto akcí budou probíhat třídní
přehrávky v sále ZUŠ Chabařovice a v KD
Zátiší.. Jejich termín je zveřejněn na nástěnce
školy a v kabelové TV Chabařovic. Také žáky
a učitele ZUŠ čeká řada vánočních vystoupení pro školy v Chabařovicích, Chlumci a
Libouchci.
Přejeme všem návštěvníkům školy hezké prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a
osobní spokojenosti do nového roku.
Jiřina Deimlingová
Malování zastávky MHD v Chabařovicích
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Informace z městského úřadu
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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

elý měsíc prosinec je v mnoha rodinách poznamenán přípravami na
vánoční svátky, které přinášejí největší radost
našim dětem. Zaměstnanci MěÚ přejí občanům, aby pohoda zimních svátků navštívila
jejich domovy a štěstí aby bylo každodenním
průvodcem roku 2010. Kouzlo vánočního času
ať probudí v každém srdci klid, lásku, porozumění a my přejeme pro všechny nejkrásnější
dárek, ZDRAVÍ.
Lada Šištíková

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
A PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
V CHABAŘOVICÍCH

V

neděli 29.listopadu na 1.advent se ve
městě Chabařovice uskutečnilo několik významných kulturních tradičních akcí. Od
10 hodin v budově „Staré“ radnice a v prostoru
před budovou proběhl jarmark tradičních
řemesel a uměleckých výrobků. K vidění zde
byla ukázka drátování a korálkování. Bylo
možné si zakoupit ručně vytvořené ozdobné
svíčky, perníčky, textilní výrobky patchwork,
drobné ozdoby (zvonečky), zástěrky, prostírání, chňapky, keramiku, atd. Nechyběly ani
obrázky – ubrousková technika, tkané výrobky, přáníčka malovaná horkým voskem, šperky
či nabídka široké škály různých koření. Před
budovou jste se mohli zahřát „svařáčkem“ či
medovinou a posilnit se klobáskami.
V odpoledních hodinách souběžně proběhla
i další akce, tentokrát před budovou městského
úřadu. Od 15 hodin se uskutečnilo vystoupení,
jak pěvecké, tak hudební, dětí z chabařovické
základní umělecké školy. Po jejím skončení
došlo k rozsvícení vánočního stromu na Husově náměstí.
Střed města je letos nově osvícen i velkými
ozdobami se zimními motivy umístěnými na
sloupech veřejného osvětlení.
Vítězslav Vlček

našich občanů, kteří tak ppřišli o nezapom
enutelné životní zážitky!
Dále si myslím, že velký dík patří i všem
německým občanům včele se starostou
města Drebach, kteří se celé družební akce
zůčastnili.
Stanislav Bříza

P

KULTURNÍ AKCE

řišla zima a s ní čas kulturních akcí pod
střechou v teple, ale i při zimních radovánkách. Co nás tedy v nejbližší době čeká:
Půlnoční mše svatá v kostele Narození
Panny Marie začne 24.12. ve 20:30 hodin.
31.12. pro vás Sportovní rybolov Chabařovice pořádá tradiční ranní Silvestr na
Friedrichu. Od 9 hodin bude hořet oheň a vařit
se voda v kotli. Vy si přineste hrníček, rum
nebo čaj, něco na opékání, vezměte děti nebo
vnoučata a přijďte poklábosit.
Večer se můžete přijít pobavit na silvestrovskou zábavu do Zátiší, kterou pro vás pořádá
město Chabařovice. Čeká vás kapela, která
umí zahrát všechny žánry, program a další
zábava. Určitě se nebudete nudit.
Pokud bude mráz, můžete bruslit na Friedrichu, je tam připravené i večerní osvětlení.
Od ledna se můžete přihlásit do tří tanečních kurzů podle vlastních schopností.
No a samozřejmě plesová sezóna. Tak na
které plesy se můžeme těšit:
9. 1. - Taneční ples
16.1. - Myslivecký ples
13.2. - Ples města Chabařovice
20.2. - Školní ples
20.3. - Hasičský ples
Věřím, že si každý najde vhodnou zábavu
pro sebe, že si vybere ten správný ples, někdo
půjde třeba na všechny, a příjemně stráví zimní
dny s přáteli. Nemusíme přece všechny večery
strávit u „bedny“.
Josef Kusebauch
Důležitá informace:
Zastupitelstvo schválilo konání Chabařovické poutě opět ve městě.

CIVIL MOTO CROSS

J

OTEVŘENÝ DOPIS

ako prostý občan města Chabařovic bych
chtěl touto formou písemně poděkovat
(ústně už bylo poděkováno), manžele Stanislava Břízi sen. a Editu Břízovou i veřejně
srdečně poděkovat všem pracovníkům městského úřadu Chabařovice, kteří se podíleli
(především tajemníkovi úřadu panu Vlčkovi),
za skutečně pečlivou přípravu a nadstandardní
organizaci družebního zájezdu chabařovických občanů do družebního města Drebach
v Německu včetně všech kulturních akcí se
zájezdem spojených jak u nás v Česku tak v
Německu ve dnech 3. - 5. 9.
Myslím si, že zájezd a kulturní akce měli
jedinou chybu, a to že se jich nezůčastnilo více

Odstartovaly poslední závody tohoto roku
v Zalužanech. Motoclub pořádal v tomto
roce sedm závodů CIVIL MOTO CROSS
a 3. ročník výstavy MOTOCHABA 2009
v Zalužanech, bohužel pro spoustu příznivců,fanoušků a závodníků poslední závody
vůbec.Areál Zalužany byl pronajat, a tím
byla ukončena čtyřletá zábava, koníček
a někdy i také práce celého motoclubu F
Chabařovice, který začínal na ploché dráze
v Chabařovicích.Trochu smutné, ale věříme,
že najdeme jiné prostory pro tento druh sportu a zábavy, kam vás budeme zvát. Hodně
štěstí a zdraví do nového roku vám přejí
členové Motoclubu F Chabařovice.
Martin Fridrich

Chabařovické NOVINY

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Pro život je mnohem lepší na
nepříjemné chvíle zapomenout
a dál se usmívat, než stále
vzpomínat na no ošklivého
a být z toho smutný. Za hezké
chvíle buďme vdní, protože to
činí radost.
V míci červenci až prosinci
oslaví svá životní jubilea:
Hejduková Markéta
Čmejlová Zdenka
Horák Zdeněk
Ausprungová Věra
Plzáková Marie
Adámková Františka
Přibylová Marie
Schmidtová Marie
Puttichová Vlasta
Svatoňová Sieghilda
Štefl Eduard
Červenka Václav
Balczarová Gizela
Wilkeová Gertruda
Salášek František
Hummelová Soňa
Pištorová Zdeňka
Kubíková Amalie
Vajner Josef
Doubková Růžena
Lukášová Božena
Kůžel Stanislav
Chocholoušová Jiřina
Plíšková Jana
Pokorný Jaroslav
Hanusová Miloslava
Pekařová Zdeňka
Šmídová Růžena
a pan Kaftan Bohumil - nejstarší
občan našeho mta, který se v
prosinci dožívá 99 l.
Přejeme všem radost z každého
dne.
Lada Šištíková

Chabařovické NOVINY

SPORT

Stříbrná medaile z Mistrovství ČR

V

ýznamného úspěchu docílil na Mistrovství ČR nohejbalu mladších žáků
člen nohejbalového oddílu TJ Slovan Chabařovice Martin Sehrig. V kategorii jednotlivců
v konkurenci 16 hráčů celé České republiky
tohoto úspěchu docílil na Mistrovství ČR pořádaném SKP Žďár nad Sázavou ve Sportovní
hale Nové Veselí na Vysočině.
V základní skupině vyhrál své 2 zápasy a
po porážce s vítězem skupiny Jakubem Ftáčníkem z Prostějova skončil na 2.místě této
základní skupiny.

Petr Pivnička předváděli velmi pěkné výkony
a dobrou techniku“
„Jsem velmi rád, že kategorie mladších
žáků se má čile k světu a rostou nám zde velmi
dobří mladí nohejbalisté.“.
„Gratuluji vítězům. Pro mne to nebylo
žádné překvapení na medailových místech.
Vzlášť jsem rád za stříbrnou medaili (již
druhou v letošní sezóně), kterou pro Ústecký
kraj přivezl Martin Sehrig z Chabařovic.“ na
závěr konstatoval předseda Krajského nohejbalového svazu ing.Karel Jonák.
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dobé soutěži dorostu. V obou soutěžích sehrál
Martin Sehrig podstatné role, když v žácích byl
nejlepším hráčem svého družstva a v dorostu
neprohrál žádný svůj zápas.
Snad si můžeme přát jediné – aby se naši
talentovaní mladí také už aktivně zapojovali
i do družstev dospělých, především do „A“
družstva v krajském přeboru. „Našlápnuto“
určitě mají, je to jen v jejich rukách, či spíše
v tomto případě v nohou.
Základna chabařovického nohejbalu je
velmi pestrá. Od nejstarších „šedesátníků“
přes střední generaci a už zmíněné dorostence a žáky se letos podařilo opět rozmnožit
nohejbalové řady o přípravku, kde s prvními
nohejbalovými krůčky začalo 6 mladých adeptů ve věku 8-10 let. Dorostenci se už aktivně
zapojují do mužských družstev, dosud spíše v
okresních soutěžích, žáci pak zase prolínají do
dorosteneckého družstva.
Je to zásluha především dobrého zázemí
a vedení TJ Slovan Chabařovice, trenérů a
vedoucích jednotlivých družstev a v neposlední řadě dobrého kolektivu nohejbalového
oddílu.
Vlastimil Pabián

Dotazník

Chabařovice a sport

M

Po rozlosování play-off vyhrál nejdříve v
osmiﬁnále nad Petrem Chejnem (Šacung Benešov) 2:0 na sety, pak ve čtvrtﬁnále stejným
poměrem nad Patrikem Horvátem ze Sokola
Stratov. Velký boj svedl Martin Sehrig v
semiﬁnálovém utkání s Petrem Pivničkou z
Plzně-Bílé Hory. Po jasném vítězství v 1.setu
10:3 zaváhal v setu druhém a prohrál 7:10.
Tie-break 3. setu (začíná se od stavu 5:5) začal
lépe jeho soupeř, ale dobrými radami jeho
kamaráda a následně i jeho soupeře ve ﬁnále
Jiřího Kalouse tento set Martin Sehrig ještě
otočil ve svůj prospěch a postoupil tak do ﬁnále
Mistrovství ČR. Ve druhém semiﬁnálovém
utkání porazil zcela suverénně Jiří Kalous z
SK Kotlářka Praha prostějovského Jakuba
Ftáčníka, se kterým Martin Sehrig prohrál v
základní skupině.
Ve ﬁnále Mistrovství ČR již Martin Sehrig
nestačil na přeborníka ČR Jiřího Kalouse a
prohrál s ním 2:0 na sety (10:7, 10:4).
Při závěrečném dekorování získal Martin
Sehrig stříbrnou medaili a diplom za 2.místo
Mistrovství ČR. Stejnou stříbrnou medaili
získala i Karla Pabiánová, která byla na Mistrovství ČR v roli trenérky chabařovického
medailisty.
Z ohlasů na Mistrovství ČR trenérů špičkových nohejbalových klubů :
„K vidění byly pěkné zápasy, bojovnost,
radost vítězů i slzy poražených. První čtyři
- Jirka Kalous, Martin Sehrig, Jakub Ftačník i

Úspěch Martina Sehriga je výsledkem
velmi dobré práce s mládeží v nohejbalovém
oddílu TJ Slovan Chabařovice. Vždyť už
4.místo v kategorii dvojic na Mistrovství ČR
v Semilech 30.srpna 2009 spolu s Martinem
Komárem bylo významným úspěchem a průlomem chabařovických nohejbalistů do české
nohejbalové špičky. A dokonce chybělo jen
kousíček štěstí, aby to v tomto případě také
nebyla stříbrná medaile.
Chabařovická mládež se pravidelně zúčastňuje významných celostátních nohejbalových
akcí. V minulém roce to byla účast na turnaji ve
slovenských Košicích, rakouském Salzburku,
ve ﬁnále Bican Cupu základních škol v Praze,
Mistrovství ČR dorostu (Meziboří) a mladších
žáků (Modřice u Brna). V letošním roce kromě
Mistrovství ČR mladších žáků v Semilech a
Novém Veselí to byla účast na Mistrovství ČR
trojic a dvojic dorostu v Karlových Varech
(čtvrtﬁnále O.Falát), Poháru ČNS dorostu
jednotlivců v Lounech (čtvrtﬁnále O.Falát),
MČR jednotlivců mužů (O.Falát), celostátní
trunaj dvojic mužů v Lounech (Falát,Rypka).
V krajských přeborech docílila mládež Chabařovic též významných úspěchů 2.místem v
dlouhodobé soutěži žáků a 1.místem v dlouho-

áte dojem, že v Chabařovicích je dostatek možností pro sport a rekreační
pohyb, je zde dostatek vhodných sportovních
zařízení?
Vaše postřehy, poznatky, návrhy, ale i stížnosti a kritiku můžete napsat (s podpisem i bez
něj) na e-mailovou adresu v.pabian@nohejbal.
org. Z vašich příspěvků bychom v příštím
čísle Chabařovických novin připravili článek
„Diskuzní fórum – sport v Chabařovicích“. Pro
nás to bude zase materiál, který pomůže při
rozvojových plánech a záměrech města v této
oblasti. Radnice města nemá (údajně) dostatek
návrhů a nápadů na projekty z oblasti sportu a
volnočasových aktivit.
Předem děkujeme za každý příspěvek.
Pokud nemáte přístup na elektronickou
poštu, stačí váš příspěvek napsat a vložit do
schránky Městské policie (třeba naproti poště
na náměstí).
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