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To je super
Zbyněk Tichý

Maškarní čaje

Tradiční Sstrašidelná stezka na Friedrichu pro nejmenší
i vší di a samozřejmě i dospělé - 25. června od 17 hodin.
„Tak to je super“, to jsou slova jednoho
z mých ústeckých přátel při vstupu do sálu
Zátiší a další „super“ následoval po zjištění,
že mu noční autobus z plesu „Tanečníků“
jede bez přestupů až před dům.
Jsem rád, že Chabařovice mají „své“
Zátiší. Ne každé město se takovým sálem
může pochlubit. Kromě besed, jednání,
promítání, karnevalů atd., úspěšně slouží
i jako taneční sál pro plesy. Letos jsme s
přáteli snad žádný nevynechali hlavně z
důvodu, že to máme „za rohem“. Myslím, že
základem dobré zábavy na každém plese je
dobrá kapela,. Tuto podmínku snad všechny
kapely splnily, takže si každý mohl vybrat „tu
svoji“ a tančit. Součástí dobrého plesu je
nepochybně i doprovodný program, ne jinak
tomu bylo i na plese Tanečníků a obdobně
na školním plese, kde bylo jako doprovodný
program vystoupení mažoretky, předtančení
tanečního kroužku ZŠ, ukázka břišních tanců
a exhibiční tango absolventa chabařovických tanečních a učitelky tance. Trochu
paradoxně jsem si největší klad těchto plesů
uvědomil až na plese Železničářů v Božtěšicích, kde už půl hodiny před zahájením bylo
díky kouři hutné ovzduší a postupem času
ještě více hutnělo. Jedinou výhodou kouře
převalujícím se na parketu bylo podkreslení
pro předtančení ve stylu disko. Nefunkční
ventilace celkovému dojmu nepřidala. V
atmosféře havanského kuřáckého klubu se
normálním lidem netančí příjemně, o to
víc mě potěšilo, že na některých plesech
v Chabařovicích se nekouřilo, nebo byli
kuřáci natolik ohleduplní, že kouřili pouze v
horním baru. Je jen škoda, že se tak nedělo
na všech plesech.
Proti kuřákům osobně nic nemám, jen mi
vadí ten kouř. I když ono to tak trochu souvisí. Šikovně byl například vyřešen Tříkrálový
ples v Národním domě, kde byl striktní zákaz
kouření na sále a kouřit bylo dovoleno pouze
v předsálí u baru, takže o plesovou zábavu
nepřišli kuřáci ani ostatní lidé..
Když opominu fakt, že Zátiší je veřejná

aneb Zábava v Zátiší

Příspěvek do novin od pana
Stanislava Břízy staršího:
úvodu svého krátkého
vyjádření ke čtvrtému
výročí konání Nedělních čajů v
chabřovickém Kulturním domě
Zátiší (v březnu) musím souhlasit s
tím, že mládí je krásné, ale rovněž
krásné je umět pozitivně, přívětivě
a radostně stárnout!
Tak jak se nedělní čaje konají
ve čtrnáctidenním intervalu, se
jako stálý návštěvník pravidelně
přesvědčuji, že řada z nás to umí,
a proto se již čtvrtým rokem schází
v kulturním domě Zátiší na TANEČNÍCH ČAJÍCH, kde se jim o
jejich zábavu stará již čtyři roky stejná kapela
U COMBO – pod vedením kapelníka Mirka
Hubeného.
S manželkou patřím mezi ty občany, kteří
téměř nevynechají žádnou kulturu spojenou
s tanečkem, plesy počínaje a ČAJI konče. Je
nám oběma velmi líto ostatních spoluobčanů

V

v Chabařovicích, kteří přicházejí o hodně,
když nedokáží využít svého volného času a
nepřijdou se opravdu pobavit. Ale v žádném
případě nechci říci, že se na ně zlobíme. Každý
má samozřejmě své zájmy, své koníčky a má
svoje právo využít svůj volný čas tak, jak jemu
to vyhovuje!
Že už jsme v našem věku něco zažili, něco
pamatujeme, ale takovou zábavu při „maškarním“ jako letos 14. března a i loni (poprvé)
opravdu nepamatujeme! Opravdu nečekaný
počet masek a nepředstavitelné pobavení!
Za všechny účastníky i za sebe si dovoluji
touto písemnou formou veřejně poděkovat
VŠEM, ale opravdu VŠEM, kteří mají ZÁSLUHY na konání podobných akcí! (I všem
občanům, kteří dojíždějí za zábavou z okolních
obcí)!
A úplně závěrem si dovolím malou výzvu,
především pro nové chabařovické občany,
z nových rodinných domků: „Nestyďte se
a přijděte se zapojit do kulturního vyžití ve
městě!“
Stanislav Bříza, starší

budova a jako v takové se kouřit nesmí, možná by stálo za zamyšlení, jak trvale tento stav
vyřešit, aby se mohli všichni nerušeně bavit na dalších plesech, které nás jistě v příští sezoně
čekají. Celé je to o vzájemné toleranci a lidské slušnosti.
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ŠKOLA

Zajímavé informace ze školy
Evropské peníze

Ze všech stran
slyšíme informace o
tom, jak do škol budou proudit miliony
z evropských dotací.
Jak tentokrát bude
pro školy jednoduché vypsat projekt.
Ale málokdy je něco
tak jednoduché, jak
vypadá. Za prvé, poslanci nám ještě ani danou novelu neschválili, tudíž termín žádání
o dotaci se už teď o měsíc posunul. Za druhé,
když si načtete všechny šablony, dokumenty,
prezentace k tématu, zjistíte, že s tím práce
bude opravdu hodně. Jen papírování k přípravě
projektu, rozepsání, rozpočítání – kolik, čeho,
na co..Samotná realizace pak bude vyžadovat
tým lidi, kteří se projektem budou dlouhodobě
zabývat – tvořit nové výukové materiály, vzdělávat se, zaznamenávat průběh, plnit cíle. S tím
my počítáme. Přidělenou dotaci (v případě naší
ZŠ snad až milion korun) bychom rádi využili
na vzdělávání celého pedagogického sboru na
odborných seminářích, nákup mobilní učebny
notebooků pro žáky, interaktivních učebnic
či další interaktivní tabule. Chceme neustále
zkvalitňovat a modernizovat výukový proces,
a to něco stojí. Pokud tedy „ti nahoře“ evropské peníze schválí, pustíme se intenzivně do
práce, abychom čerpat a inovovat mohli již v
příštím roce.
Jiří Sochor

Gympl versus základka

Patříte mezi rodiče, kteří se rozhodují, zda dát své
dítě od 6. třídy na
gymnázium.? Tento
článek vám nechce
rozhodnutí vyvracet, jen vás vyzvat
k zamyšlení.
Myslíte, že není nad čím přemýšlet, dítě
je chytré, ve škole mu to jde, tak šup s ním
na gympl.
Ale i zde existují pro a proti. To, že má
vaše ratolest na 1. stupni převážně jedničky,
neznamená, že je studijní typ, kterého bude
učení bavit. Žáček, zvyklý na úspěch ve své
dosavadní třídě, může těžce nést, že od teď už
nebude vynikat. Zhoršení známek a zařazení
mezi průměr (protože na gymnáziu jsou samé
nadané děti) ho může demotivovat tak, že se
prostě přestane snažit (to je normální, když
vás nikdo nechválí). Nebo opačný extrém, dítě
chce být na výsluní stále a musí zabrat. Místo,
aby po příchodu domů „hodilo tašku do kouta“
a šlo se ven pobavit s kamarády, na kroužek
nebo sportovat, bude v 11 letech trávit několik
hodin denně učením. Unavené bude i z toho,
že kvůli dojíždění vstává o hodinu dřív. A to
nemluvím o ztrátě dosavadních přátel, což děti

často špatně nesou. Říkáte si, něco za něco?
Ale chceme jen kvůli prestiži a konkurenci
připravit naše děti o dětství?
Šance na přijetí na vysokou školu se
nezvyšuje úměrně počtu let strávených na
gymnáziu.
V dnešní době se také nemusíte bát, že dítě
bude na základní škole zaostávat. Existují dělené hodiny jazyků (méně pokročilí, více pokročilí), volitelné předměty (např. multimédia),
které děti rozvíjejí v oblasti, v níž jsou dobré.
Nadané děti dostávají samostatné práce, které
pak před kolektivem prezentují, možností, aby
žáček neustrnul ve vývoji, je mnoho. Dětští
psychologové jsou v tomto jednotní, osmiletá
gymnázia nepodporují. Podle odborníků,
je selekce (výběr) již v takto nízkém věku
škodlivá. Děti by se měly naučit vycházet a
spolupracovat s různými osobnostmi, protože
s těmi se v životě budou setkávat.
Pokud jste však všechny tyto argumenty
již zvážili a jste pro gymnázium rozhodnuti,
držíme palce, aby byly vaše šikulky přijaty a
vše v pohodě zvládly.

Prevence a praxe

O prevenci jsme toho už napsali spoustu,
proč a jak ji děláme, mohli jste si přečíst o
přednáškách, besedách v poradně, diskuzích s
kurátory a policisty i programech a projektech,
do kterých jsme zapojeni. Ptáte se, jestli to má
cenu, jestli to funguje? Jak už to tak bývá, ne
vždy a ne na všechny.
Dítě, které je úspěšné, samo se sebou spokojené, má odpovídající rodinné zázemí, volný
čas tráví smysluplně na různých kroužkách,
nemá potřebu kouřit, zkoušet drogy nebo se
stýkat s pochybnými partami. Jenže takových
dětí je málo.
Další skupinu tvoří ti, kterým to ve škole
moc nejde, neprovozují žádné sporty a koníčky, volný čas tráví u počítače, televize, nebo
posedáváním na autobusových zastávkách.
Takové děti se pak snadno nechají zlákat
různými pokušeními. Zakouří si (aby zapadli
do místní party), zkusí marihuanu (nechtějí
vypadat jako „srabi“), zkusí něco ukrást (aby
vypadali světácky). Pokud to je jen ojedinělý
pokus, budiž. Horší je, když se tyto věci stanou běžným životním stylem. Kouří denně,
„trávu“ si začnou dávat častěji (což má samo
o sobě zdravotní i právní následky), ale kde
na to brát peníze? Rodičům si říkat nemohou,
a tak vymýšlí jiné způsoby. Občas vydírají
spolužáky (což pak musíme řešit jako šikanu),
jednou si „vezmou“ něčí v šatně zapomenutý
mobil (vždyť tam ležel, tak to není krádež!), a
když ani to nestačí, zkusí to ve větším a prostě
někde něco vykradou. Bohužel, nepřeháníme,
všechny tyto případy jsme již museli řešit. Jen
v prvním pololetí jsme strávili desítky hodin
vyšetřováním, pohovory, výchovnými komisemi a policejními výslechy. Nic příjemného.
A proto děláme prevenci. Aby děti věděly,
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jaké jsou důsledky, aby neměly chuť to vůbec
zkoušet. Aby poznaly i jiné možnosti jak vyniknout. Samozřejmě neovlivníme všechny,
ale i kdyby jen 10%, má to myslím cenu.
Klára Pečivová

Zahrada

Co že jsou ty
díry na školní zahradě? Díry jsou
jako na stromy, ale
je jich nějak moc a
jsou nepravidelné.
Ano, jsou to díry na
stromy a taky keře.
Na ovocné stromy,
ovocné keře a porostou zde jedlé byliny, bude
to ovocný les. Jedlý les. Pokud se dobře založí,
vznikne přírodní biotop, kde bude mít dostatek
místa řada živočichů, mezi nimi i predátoři
potenciálních škůdců a rostliny tak mohou žít
a růst bez chemických postřiků a hnojiv.
Takovému společenstvu rostlin, které žijí
podle přírodních zákonitostí se říka ekozahrada. Výhodou takové zahrady je, že nepotřebuje
pravidelnou údržbu člověkem a je přirozeně
krásná.
Pokud chcete získat bližší informace o přírodních zahradách, stačí se podívat na: www.
ekozahrady.com

Přípravka

Vlastně přípravný ročník. První náš přípravný ročník pro děti, které mají odklad
školní docházky anebo pro předškoláky, kteří
potřebují z různých důvodů větší pozornost,
než nastoupí do školy. Přípravný ročník by jim
měl přechod do školních lavic ulehčit.
Od školníko roku 2010/2011 budeme mít
přípravný ročník na dobu neurčitou, to znamená, že budeme moci přijmout učitelku na stálý
úvazek. Ta se potom bude moci dále vzdělávat
a zdokonalovat v individuální práci s dětmi.
Budoucí žáci se v přípravce ještě neučí jako
ve škole, ale už to není jen hraní jako ve školce.
Provádějí různé cílené činnosti, které střídají
hrou. To vše pouze do půl dvanácté. Potom
oběd, vycházky, hry a nakonec čekání na
rodiče, kteří mohou v klidu přijít až po práci.
My se o děti postaráme až do doby otevření
školní družiny.

Dělení tříd

Byla by krásná představa, mít deset dětí ve
třídě, ale není vždy možné třídy rozdělit. Škola
je ﬁnancovaná podle počtu žáků, takže dostane
stejně peněz, jestli je třída jedna nebo dvě. Při
dvou třídách je potřeba zaměstnat nového učitele. Což je náklad několika set tisíc korun i s
odvody ročně. A to si nemůžeme vždy dovolit.
Pokud to není vzhledem k počtu žáků možné,
rozdělíme v první třídě alespoň některé předměty (čtení, matematika, pracovní činnosti
ap.).
Josef Kusebauch
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POUŤ OPĚT VE MĚSTĚ

Po dokončení opravy komunikace ulice V
Aleji byly vytvořeny předpoklady pro bezproblémový průjezd autobusů MHD touto ulicí
a pouť bude mít znovu svůj tradiční půvab.
Veškerá doprava bude vedena objezdem přes
Český Újezd. Městem bude povolen průjezd
pouze pro vozy MHD a místní dopravní
obsluhu. Místní nákladní vozidla pojedou
vozovkou tzv. Šachetní. Parkoviště budou
vyhrazena na příjezdu od Ústí nad Labem
před bývalým závodem PETRI a použit bude
také areál Ploché dráhy. Dále bude parkování
možné také v „horním“ městě. Předpokládané
uzavření města je plánováno na středu 12.5. ve
večerních hodinách a znovu zprovoznění pak
na pondělí 17.5. ve 13 h.
Konání poutě ve městě umožní pořádat
další zábavu. Na sobotu 15.5. je jako každý rok
plánován fotbal starších pánů – tentokrát mužstva Tuchomyšle proti Vyklickým. Zároveň
zde bude vyhrávat mladá dechovka z Ústí n.L.,
v KD Zátiší se bude konat pouťová zábava a
večer bude odpálen ohňostroj. V neděli pak
na zahradě restaurace Zátiší vystoupí dechová
hudba JUNIOR pana Zettla z Prahy.
Vstupné se v prostorách města vybírat
nebude, tak už jen zbývá přát si pěkné počasí
a hezkou zábavu všem.

ÚKLID CHODNÍKŮ

V letošním roce byla celá starost o chodníky přenesena exekutivně na města. Zřejmě
nikdy nebude stačit provést úklid ke spokoje-

nosti všech, a proto ještě jednou bych chtěl za
Městský úřad poděkovat těm občanům, kteří
si z vlastní iniciativy chodníky před svými
objekty uklízeli. Jak nám ukázala letošní
dlouhá zima, úklid jsme celkem zvládli. Hned
na podzim jsme sice objednali uklízecí stroj,
bohužel výrobce nezvládl objednávky a stroj
nám dorazil až počátkem března. Přesto jsme
ho vyzkoušeli v sobotu 6. března, kdy napadlo
hodně sněhu. Hlavní chodníky byly mimo horního města protaženy již v patnáct hodin.
V příštím roce budou již chodníky v zámkové dlažbě téměř po celém městě a i úklid bude
tím snazší. Zbude ulice Marie Kršňákové, na
kterou je již také zhotoven projekt a je jen otáz-

OHLASY
kou času, kdy investor – ČEZ, akci zahájí.

LETOŠNÍ ČARODEJNICE

Letošní oslavy příchodu jara – čarodějnice, budou organizovány městem. Třicátého
dubna, tak jako každý rok, se otevřou brány
chabařovického koupaliště a zvláště pro děti se
zde budou pořádat soutěže, zábavní program,
opékání buřtů a pro dospělé zábava s tancem
v altánu.
Od roku 1998 tyto slavnosti pořádala
ﬁrma HVZ, ve které působí i starosta, a která
provozuje pro město toto zařízení. Jelikož
provozovatel hradil veškeré náklady, včetně
hudby, bylo zde vybíráno vstupné. V letošním
roce vstupné již vybíráno nebude a hudba bude
hrazena z městského rozpočtu. Provozovatel
však i nadále bude sponzorem této akce, zajistí
všechny služby, včetně dodání buřtů k opékání
tak, jako každý rok. Průvod vyjde od Základní
školy v Masarykově ul. v 16 h.
Takže děti, připravte si masky a všem přejeme hezkou zábavu.
Jiří Záhořík

ZMĚNY V KD ZÁTIŠÍ

Kdo letos navštívíl některý z plesů bohaté
taneční sezóny, zjistil, že zde došlo ke změnám. Tou hlavní, která nebyla na první pohled
patrná, bylo odstoupení nájemce restaurace
Zátiší od nájemní smlouvy na sál v Zátiší, a
tím i na bar v prvním patře.
Vzápětí se nám objevilo několik problémů:jak zajistit obsluhu v baru a zároveň
zajistit obsluhu
na sále, abychom
nebyli závislí na
bývalém provozovateli. Jak zajistit ﬁnancování
provozu, protože
největším problémem byl propad
příjmů. Nájemné
krylo z větší části
provozní náklady.
Nyní je hlavním zdrojem
příjmů pronájem
baru a tím i zajištění obsluhy na
sále (pokud někdo
chce, může si domluvit obsluhu i v restauraci
Zátiší), dále zvýšený pronájem za sál (letos
jsme měli více maturitních plesů). Netýká se
to akcí pro občany (oslavy výročí, svatby, ap.),
občané Chabařovic platí nejnižší sazbu (1500
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Kč). Dalším významným zdrojem příjmů jsou
stále se opakující akce jako například taneční
kurzy, ty nám přinesou do provozní pokladny
několik desítek tisíc korun ročně.
Neziskové organizace města mohou samozřejmě sál v Zátiší využívat zcela zdarma.
Snažíme se kulturní dům co nejvíce vytížit,
aby nebyl prodělečný a aby byl plný různorodé
zábavy pro občany města i hosty z okolí.
Alena Vaněčková

P

o 30 letech, co chodím na pivo, jsem se
konečně dočkal v Chabařovicích „hospody“, kde se nesmí kouřit. Je tady místo, kde
mi na stole nepřekáží popelníky plné vajglů,
nikdo mi nefouká smradlavý kouř do obličeje
popřípadě do jídla. Nikdo mi neklepe popel
za krk, pálení očí z kouře mi také neschází.
Oblečení z návštěvy klasického pohostinství
po příchodu domů většina nekuřáků hází do
pračky nebo je nechá vyvětrat na balkóně. Je

Normální je nekouřit!
smutné, když parta sportovců, kde jsou všichni
nekuřáci, obchází chabařovické hospody a
sonduje, která je méně zahulená.

Věřím, že heslo: „Tvoje svoboda končí
u mého nosu,“ které dnes už platí v mnoha
zemích světa, se bude jednou dodržovat i v
České republice.
Nekuřáckých hospod je u nás jako šafránu,
proto děkuji panu Jiřímu Brožovi a slečně
Ireně Scholzové, kteří toto pohostinství zprovoznili.

Při posezení po fotbalovém turnaji mě
potěšila slova silných kuřáků: „Kam bychom
chodili, vždyť se tady sedí pěkně, pivo je výborné a tu cigaretu si mohu dát venku, aspoň
jich vykouřím méně.“
Adresa nekuřácké „hospody“:
Sportovní klub u haly
ulice V Aleji
Jiří Čmejla ml.
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Školáky
P

ozor, tento článek nepojednává o žácích
z místních škol, ale o historii rybníků,
které se nacházejí mezi hřbitovem a plochou
dráhou.
Školní rybníky jsou nyní na tapetě, jelikož
neočekávaně změnily majitele, o čemž se
dočtete na jiném místě těchto novin. Tyto dva
propojené rybníky tu nejsou od nepaměti, ale
mají tak, jak to u nás často bývá, původ odvislý
od předchozí důlní činnosti.V návaznosti na
objevení uhlí v lokalitě za hřbitovem vzniká
v roce 1853 konsorcium Saxonia, které je v
roce 1859 přeměněno na akciovou společnost s
názvem HORNICKÁ SPOLEČNOST SAXONIA CHABAŘOVICE. Od místních sedláků
odkoupila pozemky o celkové rozloze 279
hektarů a vyhloubila v okolí Chabařovic několik moderních hlubinných dolů, mimo jiné i důl
s názvem Saxonia, který se nacházel asi 200
m nad hřbitovem .Těžební činnost byla vedena
až k samé hranici zástavby Chabařovic a trvala
až do roku 1914.Uhelná sloj v těchto místech

byla uložena asi 30 m pod povrchem a dosahovala mocnosti okolo 12 m. Po vyuhlení se
začalo nadloží postupně propadat a na povrchu
vznikla propadlina, která se naplnila vodou.
Konečný tvar vytvořily až v poválečné době
zemní stroje sousedního dolu Milada-PETRI
na přání rybářů, neboť Školáky se staly majetkem rybochovného zařízení Chabařovice,
které bylo začleněno pod Jednotné zemědělské
družstvo (JZD) Chabařovice. Z důvodu záboru
zemědělských pozemků pro důlní činnost je
v roce 1959 JZD Chabařovice zlikvidováno
a Rybárna i se Školákay pod vedením Antonína Bastla, přešla pod Český rybářský svaz
-Ústřední výbor v Praze. Školní rybníky jsou
nevýpustné. O celkový výlov se v roce 1957
pokusil neúspěšně A. Bastl a nepomohla mu
ani výkonná čerpací technika, kterou si zapůjčil ze Sezimova Ústí. Přesto se podařilo vylovit

HISTORIE
14 q ryb, převážně kapra a lína pro zarybnění
nově budovaného Velkého lučního rybníka,
jehož součástí je i naše koupaliště. Po tomto
neúspěchu sloužily rybníky až dosud pouze ke
sportovnímu rybolovu.
I když se to dnes nezdá, okolí Školáků nebylo v minulosti nikdy moc idylické.Východní
část Školáků lemuje Vyklická cesta, dříve
velmi frekventovaná „Alej“, která spojovala
do roku 1981 naše město s bývalou železniční
stanicí Chabařovice a dnes již neexistující obcí
Vyklice. Přimknutá část „Aleje“ ke Školákům
byla v meziválečné době parkově upravena.
Nacházela se zde, mimo jiné, i boží muka, která byla zřejmě z komerčních důvodů nedávno
ukradena spolu s dalšími v okolí Chabařovic.
Propadající se plocha po vyuhlení byla ještě
před druhou světovou válkou zavážena odpadem z továrny na ultramarin, která působila
v dnešní ulici M. Kršňákové. Severní břeh
rybníků tvořila důlní vlečka s náspem, dnes
panelka, po které bylo intenzivně ve vagonech
přepravováno uhlí, ale i skrývka z dolu Petri.
Jako monument z této doby ční ze středu vodní
plochy důlní vozík, který horníkům uplaval při

karambolu na vlečce.
Klidu zdejšímu prostředí ubrala rovněž
přestavba původně fotbalového hřiště na
plochodrážní stadion, kde se místní oddíl
vytrénoval na celorepublikovou špičku tohoto
sportu.
Jedna zajímavost na konec. V roce 1941
byl, dle zápisu v kronice, mezi Školáky a hřbitovem spatřen „pérák“. Legenda o pérácích
byla šířena ve válečné době. Mělo se jednat
o muže obutého do speciálních pér, která mu
umožňovala nedostižný pohyb. Péráka měly
spatřit děti, vracející se ve večerních hodinách
z bruslení na Školácích. Posláním péráků za
války bylo zejména škodit „náckům“.V německých Chabařovicích se tento příběh šířil
hlavně mezi českými vlastenci, kteří to zde
za války neměli lehké.
Stanislav Sochocký

strana 4

Jak je to se
Školními rybníky?

V

novém soupisu revírů vydaných Českým rybářským svazem (ČRS-rybáři)
se každoročně pod číslem 441001 Bílina 1
objevují rybníky Školní I a Školní II. Vepište si
„zrušeno“, jako u mnoha jiných rybníků, částí
řek a potoků naší České republiky.
Jak k tomu došlo? Chce se říci, že jako
vždy. Rybníky jsou v majetku státu, a tedy ve
správě Pozemkového fondu ČR, zde konkrétně
toho se sídlem v Teplicích. Tyto rybníky vždy
(v novodobé poválečné historii) spravovali a
užívali jako nájemci rybáři ke spokojenosti
celé rybářské obce. Mnozí z nás, včetně mne,
na těchto rybnících začali dělat první krůčky,
chytili jsme zde svou první a nejkrásnější rybu
a na rybníky se vždy sjížděli rybáři z celého
okresu a i ze vzdálenějších míst. Tak tato idyla
nám skončila. Pozemkový fond ČR svým výběrovým řízením na nového nájemce v únoru
2010 vybral pana Aleše Dobíhala, který nabídl
nejvyšší cenu, tedy 169.000,- Kč za rok pronájmu, rybáři nabídli 24.000,-Kč. Rozhodovala
tedy výše nabídky a ne společenský přínos či
jiné rozumné aspekty. Opět se vše přepočítalo
na peníze. Jak k tomu došlo, že z ničeho nic
se tyto rybníky pronajmou jinému nájemci?
Těžko říci. Pravdou je, že rybáři se snažili již
před dvěma roky tyto vody získat do trvalého
pronájmu, odpovědí jim mělo být, že je to
voda státní a tedy se není čeho bát. Bohužel
výsledkem je to, že vodu získal nový soukromý nájemce, který má dalekosáhlé plány na
komerční rybolov (rozuměj za peníze). Mohu
uvést, že úvahy nájemce jsou např. takové, že
za jednodenní povolenku bude účtováno v set
korunách a za roční povolenku v desetitisících
Kč. Na rybnících mají být vystavěna mola,
kotviště člunů, WC, rybářská chata atd. Již
17.2.2010 na Radě města Chabařovice tento
podnikatel s radou města na vlastní žádost
jednal, předložil svůj podnikatelský záměr s
rybníky a předložil současně žádost o pronájem sousedících pozemků, jež mají v pronájmu
rybáři (ČRS). Ani doprovodný projev tohoto
nového nájemce radu města nepřesvědčil a
ta jeho žádost zamítla s upozorněním na nemožnost jakékoliv výstavby, neboť se jedná o
součást území lokálního biocentra. Nájemce
rybníků si dne 16.3.2010 podal další žádost,
a to rovnou o odprodej pozemků v okolí
rybníků.
Neschváleno.
Jsem rozčarován postupem státu, potažmo
Pozemkového fondu. Jsem občan Chabařovic,
zastupitel, radní a rybář. Už si nepůjdu chytit
první šupinu v roce s p. tajemníkem, nezaskočím si odpočinout na pár hodin k vodě, ke
které mě vážou vzpomínky, zážitky a hlavně
dostupnost, tak jako mnohé z vás. Nevím. zda
se plány nového soukromého nájemce uskuteční a v jaké míře. Co vím, že málokdo z našich
občanů bude ochotn za jeden den posezení u
vody zaplatit několik set korun. Jan Baňas

strana 5

ŠKOLKA

Školka plná zábavy

O tom, že se ve školce nenudíme

B

Návštěva pekárny

lížil se masopust, karneval a k tomu
přece patří masopustní koblihy. Po-

hádku
„O koblížkovi“ známe, ale jak se pečou
nejen koblihy…. to jsme se mohli podívat při
prohlídce pekárny. Provázel nás majitel pan
ing. Rýznar.
Často, když jdeme s dětmi na procházku,
cítíme sladké vůně z pekárny, tak ať děti vědí,
jak vznikají. Není nad učení prožitkem.

zasněženými stromy.
Určitě příští rok tuto akci zopakujeme.
Děti se nejen otužují, ale hlavně rozvíjí své
pohybové dovednosti.

K

Karneval

arnevalový týden začal vyráběním
karnevalových obličejů z krabiček od
sýrů, škrabošek, klaunů….

Viděli jsme celý proces výroby pečiva a
chleba. Nejdříve se ve velkých kotlích promíchávaly všechny přísady na výrobu těsta,
pak se z nich zformovaly kuličky, ze kterých
se strojově vyráběly rohlíky či housky. U
šátečků byly vytvarovány placičky, potom
naplněny tvarohovou náplní, přeloženy tak,
aby se nemohly rozbalit, přeneseny na plech
a potřeny. Pak se nechaly v „kynárně“ odpočinout, po vykynutí byly připraveny na upečení.
Děti viděly i výrobu sladkých „švýcarek“ .
Veliké placky těsta byly natřeny sladkou náplní, srolovány – těsto bylo dlouhé jako had.
„Had“ byl rozkrájen na pravidelné kousky, ty
pak posypány mandlemi a před upečením zase
do „kynárny“.
Dále viděly i přípravu kvásku na výrobu
chleba, ošatky, pec a velkou lopatu jak z
pohádky „O perníkové chaloupce“, kterou se
chleba sází do pece.
Pro děti byla exkurze do provozu pekárny
velkým zážitkem, který si budou dlouho pamatovat. Už vědí, jak všechny ty dobroty v
pekárně vznikají.
Při odchodu jsme dostali pro děti krabice
plné masopustních koblížků, na kterých si
pochutnaly.
Děkujeme p. Rýznarovi za umožnění
exkurze.
Dáša Vadkertiová

Z

Komáří vížka

asněženou krajinu připomínající pohádku „O Mrazíkovi“ jsme si užili v
polovině ledna na Komáří vížce. Na parkovišti nás vítal pěkný „ﬁčák“, ale ani ten nám
nepokazil radovánky na sněhu. Ježdíkovali
jsme, soutěžili v běhu do kopce, hráli si pod

Masopustní karnevalový rej vyvrcholil
tím, že děti přicházely od rána do svých tříd
v maskách, které jim rodiče nachystali. Následovala přehlídka masek, někteří rodiče při
ranním scházení pozorovali své ratolesti, fotili
a sledovali jejich projevy.

Paní učitelky se převlékly do klaunovských
„lacláčů“, paruk a společně s dětmi soutěžily,
tančily, zpívaly… přehlídku masek jsme zakončili návštěvou v ZŠ praktické. Nechyběl
vozembouch a masopustní jitrnice vyrobené
z punčoch a papíru.

Prohlídka kostela Narození
Pany Marie v Chabařovicích

R

odiče Koudelkovi často nabízejí spolupráci s MŠ např. formou diskotéky
na školkové zahradě v minulém roce, na zimu
nám zapůjčili trampolínu a tento rok nabídli
prohlídku kostela v Chabařovicích….ale nejen

Chabařovické NOVINY
tu „obyčejnou“.
Děti se podívaly v hlavní lodi kostela na
oltář s obrazem Narození Pany Marie z roku
1700 od malíře Petra Brandla, seděly v lavicích. Viděly jesličky s Ježíškem, prohlédly si
latinskou modlitební knihu Misal, kterou kněz
používá při bohoslužbách.
Byly v patře na chóru, kde jsou ještě
původní varhany z roku 1824 a stavěl je pan
Keller z Libouchce. V současné době jsou v
rekonstrukci.
Prohlédly si zimní kapli, kde se dá i zatopit.
Nejstarší děti pokračovaly po úzkých dřevěných schodech do věže, prohlédly si zvony a
ještě o něco výš hodinový stroj.
Otvorem u ciferníku hodin viděly na celé
náměstí z výšky /viz foto/.
Pan Koudelka děti seznamoval s prostředím, do kterého se nemohou podívat
každý den. Moc si vážíme této spolupráce a
děkujeme.

Zápis do mateřské školy

Z

ápis do Mateřské školy Chabařovice
proběhne 10. – 12. 5. 2010. Před zápisem, jako každý rok, zveme rodiče i děti na
Den otevřených dveří 27. dubna. Nabízíme
prohlídku prostor školy a ukázky činností
dětí. Zároveň si tento den můžete vyzvednout
evidenční list, který přinesete již vyplněný a
potvrzený od lékaře v den zápisu.
Kritéria pro přijímání dětí od školního roku
2010 – 11.
- Trvalý pobyt dítěte v obci
- Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1.
září do 31. srpna následujícího kalendářního
roku (poslední rok před zahájením povinné
školní docházky)
- Zaměstnanost rodičů
- Celodenní docházka
- Podání žádosti a EL v daném termínu
- Ostatní
Jistě víte, jaká je situace ve většině současných mateřských škol. Jsou naplněné k
prasknutí. Tedy naplněné tak, jak jim umožňuje hygienická norma.
V naší mateřské škole je kapacita 75 dětí a
ani o jedno navíc. Záleží vždy na tom, kolik
dětí odejde do základní školy a v našem případě i do přípravného ročníku.
Při přijímání dětí postupujeme podle stanovených kriterií.
Rádi bychom vyhověli všem žadatelům, ale
to opravdu nebude možné. Přednost mají děti
rok před nástupem do základní školy, potom
děti podle věku nejstarší, děti zaměstnaných
rodičů a také další kriteria.
Těšíme se na vaše děti i spolupráci s
vámi.
Alena Vaněčková
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Informace ze základní umělecké školy

Z

ačátkem roku 2010 byli v Národním
domě v Ústí nad Labem oceněni žáci ze
ZUŠ Chabařovice v projektu nazvaném „Ústecké hudební naděje“. Ocenění od primátora
a starostů okresu Ústí n.L. získají hudebníci,
kteří jsou rozděleni do čtyř kategorií. Nejprve
žáci základních uměleckých škol, pak studující konzervatoří, poté studenti akademií a na
závěr vystoupí vždy úspěšný mladý umělec.
Vždy je podmínkou, aby vyšel ze ZUŠek
okresu. Ocenění získali žáci, kteří se účastnili
a vyhráli některou z cen jak v národních tak i
mezinárodních soutěžích určených pro mladé
hudebníky.
Ze ZUŠ Chabařovice byli oceněni žáci
David Knapčok - ﬂétna, Alena Nováková ﬂétna a Dominik Smutný - bicí (viz foto žáků
s vyučujícím R.Haasem). Tito žáci získali
ceny v okresním, krajském a někteří i v celostátním kole národní soutěže pro žáky ZUŠ
vyhlášené MŠMT ČR v oboru dechových a
bicích nástrojů.
U příležitosti Mezinárodního dne žen
vystoupilo 8.3.2010 v átriu Fóra v Ústí nad
Labem na třicet žáků školy - hudebního a tanečního oboru. Každý účinkující po svém vystoupení předal mamince keramický dárek od
výtvarného oboru školy (viz obrázek keramiky
a Kateřiny Žahourové - klávesy). Žáky školy
si tak odpoledne vyslechlo kromě rodinných
příslušníků i mnoho návštěvníků Fóra.
Další akce, které bych ráda vzpomněla
a na které bych ráda pozvala chabařovickou
veřejnost, jsou:

Koncerty učitelů školy. Ten letošní bude
22.4.2010 v 17,00 hodin v sále ZUŠ. Foto
učitelů je z koncertu v Církvicích, kde se již
pravidelně schází mnoho milovníků hudby
při různých kulturních akcích (na obrázku je
dechový kvintet J. Beneše).
15. dubna v 17,00 hodin v sále ZUŠ bude
Absolventský koncert. Představí se jak žáci
hudebního, tak výtvarného oboru.
9.4.2010 v 17,00 - Interní koncert žáků
hudebního oboru - sál ZUŠ.
21.5.2010 v 18,00 - Houslový koncert
- Zámek Trmice
26.5.2010 v 18,00 - Klavírní koncert - Zámek Trmice
10.6.2010 v 17,00 - Závěrečný koncert
- sál ZUŠ.
To jsou jen stěžejní akce. Samozřejmě

zahrají trubači školy při zahájení pouti,
vystoupení se připravuje i pro žáky škol v
našem regiónu. V KD v Zátiší vystoupí žáci
tanečního oddělení (3.a.9. června) a žáci bicí
a kytarové třídy. Vše zveřejníme na kabelové

Zima a jaro na
praktické škole

J

aro přišlo i do ZŠP Chabařovice. Nastupuje bilancování zimního období. 22.
prosince proběhla na Staré radnici vánoční
besídka, kterou jsme tentokrát pojali ve stylu
X-faktor. Podle vyjádření rodičů, kteří již
zhlédli několik našich besídek, se opravdu
povedla. Měsíc leden byl ve znamení uzavírání
klasiﬁkace a hodnocení školního prospěchu.
Interaktivní hrou jsme uzavřeli cyklus přednášek pro nejstarší žáky na téma různých
závislostí. V této hře zvítězilo družstvo sedmého ročníku.
V měsíci únoru se naše družstvo ve vybíjené žáků do třinácti let zúčastnilo pod vedením
paní učitelky Křičkové turnaje
na praktické škole v Trmicích.
Přestože jsme na tuto soutěž
jeli poprvé, povedlo se nám
porazit všechny čtyři soupeře
a zvítězit.
Měsíc březen proběhl ve znamení přípravy na silový trojboj,
který pořádá Městská policie v
Ústí nad Labem v hale STZ. 16.
března proběhlo školní kolo v
kategoriích mladších a starších
žákyní a žáků. Soutěž se skládá
z trojskoku z místa, lehů a sedů
za 60 sekund, děvčata hází medicinbalem a chlapci dělají na výdrž shyby. Ve
školním kole v kategorii mladších žákyň zvítězila Kateřina Sazimová, v kategorii mladších
žáků Dominik Mihalík, v kategorii starších
žákyň Kamila Berkyová a v kategorii starších
žáků Jan Čísar. Devět nejlepších ze školního
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televizi a na webových stránkách školy.
Rádi vás přivítáme na některých našich
vystoupeních a těšíme se na nové žáky, kteří
se již mohou přijít zapsat na nový školní rok
2010/2011 do ZUŠ do oboru hudebního, tanečního a výtvarného.
Jiřina Deimlingová

kola se zúčastnilo 23. března okresního kola.
Zde jsme dosáhli nejlepších výsledků za celou dobu naší účasti v této soutěži. František
Šugár se v kategorii mladších žáků umístil na
třetím místě. Žák devátého ročníku potvrdil
své sportovní vlohy vítězstvím mezi staršími
žáky a zároveň byl na akci vyhodnocen jeho
výsledek jako absolutně nejlepší výkon. Poprvé byla naše škola vyhodnocena jako celkově
třetí. Pouze o jeden bod nás překonali žáci z
Neštěmic, kteří byli na 2. místě a absolutním
vítězem byla praktická škola ze Střekova.
17. března se žáci třetí až deváté třídy
zúčastnili promítání ﬁlmů v rámci přehlídky
„Jeden svět na školách“ v kině Mumie na Mírovém náměstí. Přehlídku zahájili představitelé
organizace „Člověk v tísni“ předáním ocenění
žáku deváté třídy Vlastimilu Kimmlovi za
druhé místo v soutěži žáků druhého stupně zá-

kladních škol v návrhu originálního plakátu.
Protože počasí se stále lepší, čeká nás
příprava na atletické soutěže a turnaje v malé
kopané. Ale o tom zase až někdy příště.
Jiří Capljuk
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INFORMACE

Informace z městského úřadu
Úmrtí nejstaršího občana

V

měsíci březnu ve věku nedožitých
stých narozenin zemřel nejstarší občan našeho města pan Bohumil Kaftan. Všichni, kteří v Chabařovicích žijí dlouhou řadu let,
znali jeho dřívější aktivity na divadelní scéně.
Pan Kaftan se ve svém mládí velkou měrou
podílel na rozvoji našeho města. Věříme, že
mnoho občanů si zanechá ve svém srdci na
pana Kaftana tu nejhezčí vzpomínku.

Ř

Řidičské průkazy

idičské průkazy vydávané od
01.01.1994 do 31.12. 2000 jsou držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31.12.2010.
Řidičský průkaz vydán od 01.01.2001 do
30.04.2004 musí být vyměněn do 31.12.2013.
O výměnu řidičských průkazů se žádá v Ústí
nad Labem.
Pospěšte si...
Lada Šištíková

PŘEHLED OBYVATEL ZA ROK 2009
Pohyb obyvatel Chabařovic
s částí Roudníky
počáteční stav 1.1.2009
+ narození
- úmrtí

+ přistěhování
- odstěhování

konečný stav k 31.12.2009

počet osob

celkem

2445
37
34
63
67

2444

muži

1203
18
18
33
36

1200

S

Nevím jak vy, spořádané hospodyňky, ale
já přemýšlela nad tím, jak nejjednodušeji a
nejrychleji připravit velikonoční menu. Zdobení vajíček mám ráda. Vždy si vzpomenu, jak
stojím na židli u kuchyňské linky prababičky
Fanynky a hraji všemi barvami víc než vajíčka,
která mi svěřila. Ne že bych byla nešikovná,
to ne, možná jen trochu kreativní :-) Možná i
proto jsem si v posledních dvou letech oblíbila

ento den začal stejně jako každý jiný
...... ba ne, kecám, byl to úplně jiný
den a už od rána byl plný příjemného napětí
a očekávání. Měly se totiž konat hned dvě
akce. První bylo zahájení cyklistické sezóny
pod vedením pana Konopáska a SK Cyklotour a druhá, ne méně očekávaná, Josefovská
zábava.
Cyklisté dorazili něco málo kolem jedné
hodiny a to v tak hojném počtu, že se přidávaly stoly a židle všude, kde bylo volné místo.
Pilo se hojně a i sekt tekl proudem, protože
jeden účastník, kterému i já přeji dodatečně
všechno nejlepší, slavil krásné kulaté narozeniny. A jak všichni jistě víme, k dobrému
pití je zapotřebí i dobrého jídla. Po loňském
úspěchu tedy nebyl ani letos vynechán kančí

Ondřichová Vlastimila
Moldovánová Emilie
Šugar Ján
Herzinová Irena
Mudrochová Anna
Pohlová Helena
Borkovcová Jitka
Mik Antonín
Hrdlička Stanislav
Hainová Ludmila
Vaněk Erfrid
Šušotová Vincencia
Váňová Bohumila
Judytka Václav
Vančurová Gertrud
Hradká Emma
Drobná Marie
Martincová Liana
Nademlejnský Rudolf

1242
19
16
30
31

1244

ty, jak já jim říkám “šprcky alá kraslice”, které
se navlíknou na vařené vajíčko a po ponoření
do horké vody se zatáhnou a vše je hotové.
Co se týče velikonoční nádivky ....... no, tady
už je těžší najít způsob, jak si to ulehčit. Ano
vím, můžu jít o patro níž a říci: mami, nemáš
náhodou kus nádivky navíc?, ale to není ono.
Na kopřivy určitě nepůjdu, ale našla jsem si
recept, který mě nikdy nezklamal, a tak se o něj
s Vámi podělím. Možná potěší i Vás.

Není co dodat. Ženám přeji, ať je jejich
pozadí moc nebolí a chlapům ..... tak si to ten
jeden den pořádně užijte, protože po zbytek
roku máme stejně převahu.
SKml

Josefovská zábava v KD Roudníky

T

Životní jubilea

K narozeninám přejeme, ať se Vám všem i v
tomto pokročilejším věku vyplní i ten nejtajnější sen a sluníčko pro Vás svítí každý prožitý den.
V míci lednu až březnu oslavili svá
životní jubilea:

ženy

Velikonoční posezení v KD Roudníky

lyším slovo Velikonoce a nevím proč,
musím se posadit do křesla tak, aby
mezi ním a mým pozadím nebyla ani skulinka
:-) Že by to způsobovalo pomyšlení na křik
pod okny a svištící pomlázku ..... jó ženský,
opět se tomu nevyhneme.

Chabařovické NOVINY

guláš, na kterém si všichni velice pochutnali.
Celá akce byla zakončena před pátou hodinou
odpoledne, kdy se cyklisté pomalu, ale jistě,
rozjeli k domovu.

Dveře sálu našeho KD se otevřely krátce před osmou hodinou večerní, kdy se již
začaly vzduchem šířit příjemné tóny hudby,
kterou nám zajistila naše oblíbená kapela
Derby. Tu jsme si poslechli již několikrát při
jiných akcích v Roudníkách. Účast sice byla
průměrnější, protože Josefovská zábava je konaná, vzhledem k tomuto datu, snad ve všech
okolních vesnicích, ale zase na druhou stranu
jsme si nemohli vynachválit luxusní prostor
na tanečním parketu :-) Zábava to byla pěkná
a samo za sebe mluví i to, že jsme se dostali
domů až po třetí hodině ranní.
SKml

Do dalších l přejeme šttí, zdraví, spokojenost, pohodu, radost a hodně příjemných chvil.

Kulturní akce

Sezóna plesů, tanečních a koncertů je
za námi. Pojďme se podívat na kulturní a
zábavné akce, které jsou pro nás připraveny:

duben
květen
červen
červen
říjen

Čarodějnice
Pouť a zábava
Den dětí
Strašidelná stezka
Lampiónový průvod

Tak nezůstavejte doma a až uděláte
nejnutnější práce na zahradě, popadněte
děti a navštivte některou z tradičních akcí.

Chabařovické NOVINY

Dotazník
Chabařovice a sport

T

rochu nepovedená dotazníková akce
nebo nezájem mladých chabařovických sportovců? Pouze 1 mladík se ozval s
návrhem postavit v Chabařovicích umělý led
nebo minigolf. Trochu jsme spolu diskutovali
o reálnosti takových návrhů.
Minigolf je u nás dost ztracená investice,
všeobecně až na výjimky se v Čechách areály
minigolfu propadají a nejsou využívané. Kdysi
jsme navrhovali stavbu minigolfu za tribunou
fotbalového hřiště s propojením na koupaliště,
sametová revoluce tyto snahy odsunula a v této
době není z popsaných důvodů zájem.
Umělá ledová plocha je velmi dobrý nápad
a město má výstavbu plochy s umělým ledem
(nikoliv přírodní led s chlazením) ve svých
záměrech, které byly již před několika lety
předloženy kanceláři mikroregionu. Zatím se

nenašla ta správná cesta nebo odvaha, takže to
třeba bude realizováno novým zastupitelstvem
po volbách na podzim tohoto roku.

Fotbal před novou sezónou

S

ituaci s nedostatkem hráčů budou v „A“
družstvu řešit z vlastních zdrojů. Šanci
dají vlastním dorostencům. „Záležet bude,
jak se s tím kluci poperou, je to pro ně dobrá
příležitost se ukázat a zahrát si kvalitní soutěž“
prohlásil jejich trenér Miroslav Kadlec.
V sestavě Chabařovic se na jaře už neobjeví Balko, který se vrací po hostování
zpět do Chlumce. „Z jeho strany už nebyl
zájem pokračovat v našem týmu a nadějný
dorostenec Doubek přesedlal na rozhodcovský
post“, doplnil k odchodům M.Kadlec. Situaci
v kádru trochu vylepšil příchod Semeckého z
Neštěmic, který se jeví zatím velmi dobře a lze
s ním počítat do základní sestavy. „I přes jeho
mládí jsem s ním zatím spokojený“, doplňuje
M.Kadlec.
Do druhé části sezony vyběhnou chabařovičtí hráči s cílem udržet se v soutěži. Už třetí
rok si nedávají vyšší cíle a zatím to funguje.
Už na začátku chtějí uhrát dobré výsledky, aby
se mohli soustředit jen na zlepšování výkonů.
S výsledkem kolem 8.místa by panovala

SPORT
spokojenost.
Příprava měla v Chabařovicích posloužit k
zapomenutí na konec podzimu, kdy postupně
z 3.místa kleslo družstvo v tabulce na 8.místo.
Jenže tato příprava neprobíhala podle představ
vedení klubu. „Když se pořádně nescházíme,
tak se toho moc udělat nedá. Jako každý rok
jsme se zaměřili na hrubou fyzickou přípravu
a jednou týdně jsme měli možnost využívat
sportovní halu“, uzavřel M.Kadlec.
Začátek jarní části soutěže je v sobotu
28.března ve Svádově, na domácí půdě se
družstvo poprvé představí až ve 3.jarním kole
10.4. v derby s Chuděrovem.

Tým Chabařovic ovládl
krajský přebor

D

okázali to! Stejně jako v loňském
roce ovládli volejbalisté Slovanu
Chabařovice i letos krajský přebor a zajistili
si účast v baráži
o 2.ligu. O svém
vítězství deﬁnitivně rozhodli v
posledních zápasech základní
části, ve kterých
na domácí palubovce Sportovní
haly deklasovali
poslední Osek.
„Kdybychom
s Osekem prohráli, to bych
snad musel skončit s volejbalem“,
říkal před zápasy
kapitán Slovanu
František Nedbal. Konec jeho kariéry se
naštěstí odkládá na neurčito. Hráči Slovanu
totiž slaboučký Osek porazili dvakrát 3:0 a
oslavy mohly vypuknout naplno. „Trochu
jsme to zapili, ale tím to rozhodně nekončí.
Teď nás čeká baráž, ve které chceme uspět a
postoupit opět po dlouhých letech do 2.ligy“,
říká odhodlaně F.Nedbal.
Baráž je na programu ve dnech 23.-25.dubna v Železném Brodu. Do té doby budou
volejbalisté pilně trénovat a k tomu odehrají
ještě několik přípravných zápasů s ústeckými
družstvy. „Je nám upřímně líto, že baráž nebude v Chabařovicích, jak jsme volejbalový
svaz dostatečně včas žádali. Přednost dostal
sestupující tým ze Železného Brodu, což je
pro naše fanoušky hodně daleko, aby nám
přijeli fandit. Nicméně určitě se najde několik
fandů a hlavně fanynek a vytvoří nám dobrou
atmosféru, jak tomu bylo loni v Praze“, doplnil
F.Nedbal.
Konečná tabulka krajského přeboru:
1. Slovan Chabařovice (54 bodů), 2. Che-
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mopetrol Litvínov (49), 3. Slávie Ústí n.L.
(45), 4. RH Dubí (43), 5. Veros Chomutov
(41), 6. SK Duchcov (36), 7. VK Roudnice
(34), 8. SŠK Osek (28).

Nohejbal do nové sezony

N

ohejbalový klub vchází do své další
sezony. Družstvo mužů v krajském
přeboru registruje změny (zranění J.Kalendy,
omlazení družstva mladými odchovanci). Příprava probíhala ve Sportovní hale celou zimu,
kromě toho se nohejbalisté zúčastnili i turnajů
v Plzni, Tachově, Dobřanech, Praze, Novém
Boru, České Kamenici, Kamenickém Šenově
a v posledním období i 2 turnajů v domácí
sportovní hale. Současně se již nyní připravuje letní soustředění v Nýrsku 11.-15.srpna
a hlavně naši mladí už se hodně těší.
Do družstva ELNA Počerady v Dorostenecké lize hostují už 4 naši hráči – Falát, Rypka,
Vidner a Sehrig.
Krajský přebor mužů (domácí zápasy) :
27.4. Žatec C, 14.5. Počerady, 8.6. Meziboří,
22.6. Kadaň, 29.6. Žatec B.
Krajský přebor žáků (domácí zápasy) :
17.5. Děčín, 21.6. Počerady, 28.6. Meziboří,
6.9. Kadaň, 13.9. Žatec.

Mezinárovní kemp mládeže
v Chabařovicích

V

elká akce se připravuje na léto. Mezinárodní kemp nohejbalové mládeže
v posledním týdnu července připravuje Český
nohejbalový svaz spolu s TJ Slovan Chabařovice. Podle zájmu ze zahraničí i z domova
lze očekávat až 100 účastníků (žáci 12-15
let, ženy do 19 let, trenéři, vedoucí, lektoři)
z České republiky, Švýcarska, Rumunska,
Francie, Maďarska, Slovenska, Rakouska a
možná dalších zemí.
Vynikající podmínky – až 7 nohejbalových kurtů, včetně umělky, Sportovní hala,
dostatečná kapacita autokempu, koupaliště,
celodenní strava v jídelně základní školy
– umožňují připravit opravdu velkou akci v
Chabařovicích. Připravují se plány jednotlivých demostračních treninků za účasti mnoha
našich reprezentantů a reprezentačních trenérů,
seminář trenérů mládeže, různé doprovodné
akce a výlety účastníků na zajímavá místa v
okolí města.
Pro pořadatele je to trochu věc neznámá,
protože se podobná akce připravuje poprvé
jako pomoc především zahraničním sportovcům, kde se nohejbal sice hraje, ale bez
patřičné metodiky treninků a vedení družstva.
Je také možné, že se stane Mezinárodní kemp
mládeže v Chabařovicích tradicí i do budoucna. Každopádně pořadatelství takové akce je
pro Chabařovice velkou ctí a závazkem.
Vlastimil Pabián
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