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Užijte si léta a slunce. Po prázdninách se op sejdeme
na kulturních akcích mta.
Změny

Josef Kusebauch
Asi nemusím vysvětlovat význam slova
změna. Bývají příjemné i nepříjemné. Některé jsou rychlé, jiné zas probíhají pozvolna,
aniž bychom je registrovali. I v našem městě
neustále dochází ke změnám - probíhají rekonstrukce, opravy, budování, ale dochází i
k nepříjemným změnám - například ubývání
provozoven. Ale o tom budeme psát v některém z příštích čísel Chabařovických novin.
Dnes je na řadě něco jiného: odpad!
Věc, kterou jsme se příliš nezabývali, prostě
jsme jej vyhodili do popelnice. Někdo možná
poctivě sbíral papír pro děti do školy nebo
odnesl PET lahve a sklo do kontejneru.
Za odpad neradi platíme. Je to přirozené.
Jenže zde začíná ona změna - od roku 2020
se razantně zvýší cena za ukládání komunálního odpadu na skládky a upřímně - chce
někdo platit čtyřnásobek za odpad? Myslím,
že si nemusíme odpovídat.
Naší jedinou šancí je naučit se třídit náš
odpad tak, aby se ho na skládku odvezlo co
nejméně. K tomu nám slouží duonádoby,
které jsou rozmístěny po celém městě i v
Roudníkách. Na nich je vypsáno, co vše se do
nich dá třídit. Položek na třídění je mnohem
více, než tomu bylo zvykem u kontejnerů.
Zkrátka musíme se snažit všichni vytřídit
maximum odpadu, který se dá zužitkovat, a
snížit tak množství nevyužitelného odpadu,
který se odveze na skládku.
Změny budou pokračovat - příští rok
se bude třídit i biologický odpad, dojde ke
snížení četnosti svozu komunálního odpadu,
výhledově se nebude smět „komunál“ vůbec
produkovat.
Zavedením duonádob odpadl i negativní
jev, kdy lidé, často odjinud, přiváželi ke
kontejnerům různorodý odpad.
A ještě odpovědi na dotazy - pokud se
vám tříděný odpad nevejde do duonádoby,
stačí jej při svozu v pytli přiložit, bude taktéž odvezen. Nádoba na sklo z točny byla
přesunuta ke škole.

Rekonstrukce kanalizace

Severočeská vodárenská společnost
(SVS) zahajuje rekonstrukci kanalizace
a vodovodu v Chabařovicích, v ulicích
Za Stadionem, Na Konečné, Řezáčově a
Přestanovské
Více o stavbě:
Kanalizace v uvedené lokalitě je tvořena
úseky z různého materiálu, proﬁlu a stáří. Je
z betonu vnitřního průměru 600, 500, 400
mm a vejčitého proﬁlu 500/750 mm. Byla
uvedena do provozu roku 1956 (Na Konečné, Za Stadionem) a roku 1984. Kamerová
prohlídka ukázala špatný technický stav stok,
korozi místy nad 50 %, díry ve dně, prorostlé
kořeny a netěsné spoje. Důsledkem je nátok
balastních vod a vznik kaveren. V souběhu s
kanalizací je veden vodovod z litiny průměru
80 mm (z r. 1907) a z azbestocementu průměru
80 mm (z r. 1963). V Přestanovské ulici byl řad
rekonstruován v roce 2005 a je v dobrém stavu. V ostatních ulicích ale musí být vodovod
kvůli poruchovosti a nevhodnosti použitého
materiálu vyměněn.
V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace použije kamenina vnitřního
průměru 600 mm v délce 138,8 metrů, vnitřního průměru 500 mm v délce 81,5 metrů,
vnitřního průměru 400 mm v délce 279,2 metrů a vnitřního průměru 300 mm v délce 95,6
metrů. Pro rekonstrukci vodovodu se použije
potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 80 mm v celkové délce 634,7
metrů. Součástí stavby je přepojení všech 41
stávajících domovních vodovodních přípojek,
90 kanalizačních přípojek a uličních vpustí,
jakož i rekonstrukce 16 kanalizačních šachet.
Stavba bude realizována převážně v otevřeném
paženém výkopu, pouze v úseku dlouhém
176 metrů dojde k rekonstrukci betonového
potrubí bezvýkopovou metodou, a to za použití
sanačního rukávce s injektáží.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla
zahájena předáním staveniště 14. června
2016. Stavební práce budou zahájeny ve 28.
týdnu (od 11. července) a podle schváleného
harmonogramu mají být dokončeny do 30.
listopadu 2016. Stavba SVS bude provedena

v koordinaci s obnovou povrchu komunikace
plánovanou městem.
Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy
majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS
pro rok 2016 naplánovala celkem 15 staveb k
obnově majetku i strategických (vyvolaných
legislativou), a to o celkovém objemu investic
106,3 milionů korun bez DPH.
Proběhlo veřejné projednání v KD Zátiší:
V úterý, 28. června, proběhlo v KD Zátiší
veřejné projednání a seznámení občanů s průběhem stavby, vč. zodpovězení konkrétních
dotazů. Práce budou zahájeny 11. července
v Přestanovské ulici, kde dojde k výměně
kanalizace bezvýkopovou metodou, zároveň
bude zahájen 1. pracovní úsek vodovodu v
křížení ulice Masarykova a Na Konečné, a
úsek kanalizace v parku TGM. Další etapizace
stavby je k nahlédnutí na MěÚ.
Vzhledem k tomu, že zhotovitel bude postupovat po krátkých úsecích, neočekávají se
dopravní komplikace. Parkování osobních aut
po dobu výstavby v jednotlivých úsecích bude
umožněno na točně. Přístupy k nemovitostem
budou zajištěny, a vždy je možné se domluvit
se stavbyvedoucím k vyřešení akutních potřeb
dopravní obslužnosti. V příslušném úseku prováděných prací bude rovněž ze strany stavby
zajištěno přistavení kontejnerů s odpadem na
místo s možností příjezdu popelářských vozů.
Majitelé nemovitostí musejí den předem kontejnery postavit před nemovitosti. Zásobování
vodou bude zajištěno tzv. suchovodem, tj. po
povrchu vedeným provizorním vodovodem.
Důležité sdělení souvisí s přepojováním
přípojek. V rámci stavby dojde k rekonstrukci
veřejné části vodovodních a kanalizačních přípojek až k patě pozemku (k plotu). S každým
majitelem nemovitosti dohodne stavba spolu
s provozovatelem potřebu rekonstrukce soukromých částí přípojek na náklady vlastníka
nemovitosti.
602 239 332: Tomáš Petrselka – mistr
vodovodů (SčVK)
724 201 917: Martin Pokrupa – mistr
kanalizací (SčVK)
Jiří Hladík

Chabařovické NOVINY

„27“

Tak přesně tolik let uběhne
letos od Sametové revoluce.
Nastala změna totalitního režimu a začala nám
demokracie. Někdy nostalgicky vzpomínám
na ,,staré“ časy, kdy nebyly mobily, tablety,
další moderní přístroje, a kdy si lidé neměli
v podstatě co závidět. Pamatuji si na domy
v ulicích, které už v našem městě nestojí, na
omšelé budovy, na park s jírovci (ze kterých
jsme nosili do školy pro zvířátka kaštany), na
bruslení na ,,Školáku“, koupání na koupališti,
závody na ploché dráze, na ulice, kde jsme
mohli hrál bez problému hokej, fotbal, tenis
i „vybiku“, …...
A tak si říkám, co našemu městu ta nová
doba dala, a co naopak vzala. Dala nám to, že
se tu postavila spousta nových domů, ty starší
se začaly oblékat do nových fasád, místo parků
s jírovci tady jsou nově vysázené stromy v
krásně upravených parcích. Děti tu mají spoustu dětských hřišť, a oproti městským dětem i
možnost být „za pět minut v přírodě“. Bruslit
už nechodíme na Školák, ale na Liščí jezero a
za koupáním většina z nás jezdí do aquaparků.
Naštěstí bylo v loňském roce otevřeno pro
veřejnost jezero Milada, kde je koupání pro
mě osobně velikým relaxem.
Jinak jsem moc rád, že se v našem městě
opravují komunikace, chodníky a budovy,
jež patří městu. U těch bych rád zmínil to,
že velké díky patří městu za výměnu oken
v ZŠ a sportovní hale. Co se mi ale osobně
nelíbí, je to, že opravdu velké peníze padly na
rekonstrukci Staré radnice, jíž prostory mají
minimální využití. A co mne nejvíce mrzí, je
stav budovy MŠ a ZUŠ. V těchto budovách
tráví čas ty nejmenší, ale podmínky tu byly až
do letošního roku dost katastrofální.
A co nám těch 27 let vzalo? Je toho spoustu,
ať už kamarády, kteří se buď odstěhovali, nebo
nás navždy opustili . Ale také nám ve městě
„zmizely“ masna, lékárna, zubař, kino, diskotéka, pobočka spořitelny, …. Musíme věřit, že
toto mizení nebude pokračovat, a že se naopak
rekonstrukcí budovy PORS zlepší alespoň
zázemí lékařů a třeba i nové výdejny léků.
Za sebe musím napsat, že jsem si myslel,
že když už tu máme 27 let demokracii, tak si
za to, co vyslovím nebo napíši, nesu plnou
zodpovědnost. Ono tomu tak asi je, ale občas
je problém, že vám určití lidé, kteří si myslí,
že když rozhodují v našem městě o všem podstatném, neschválí vytisknutí vašeho článku, a
tak si poté vzpomenu na léta totality, cenzury
a represe, a je mi z těchto rádoby demokratů
trochu hůře u srdce…….
Josef Hnyk
Vydávání novin se řídí pravidly
Cílem Chabařovických novin je přinášet
objektivní a vyvážené informace, z toho důvodu byla zvolena redakční rada novin, a byl
přijat dokument „Statut, Pravidla a Kodex
Zpravodaje města Chabařovice – Chabařovické noviny“, vycházející z tiskového zákona.
V případě, že příspěvky nejsou v souladu s
pravidly, tj. nejsou objektivní a vyvážené, a
nejsou v souladu s dobrými mravy, nebudou
v ChN zveřejněny.
Jiří Hladík
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Čarodějnice v novém kabátě
Č

arodějnice v novém kabátě, ano, tak
jsme letos pojmenovali akci pálení čarodějnic, která mimo jiné nebyla jen o opékání
buřtíků, ale měla mnohem hlubší podtext.
Do letošních čarodějnic byl vnesen i
příběh, a sice ten, který pomohl týraným
a opuštěným pejskům a kočičkám. V naší
škole se 14 dní před čarodějnicemi vyhlásila
soutěž „Psí kožíšek“, kdy děti nosily věci na
pomoc těmto zvířátkům. Za jejich snahu byly
nejlepší třídy vyhlášeny na koupališti právě
při příležitosti čarodějnic. Protože šlo o velmi
týraná a zubožená zvířátka, byla jejich pomoc
o dost těžší. Nešlo o klasické krmení a dobrůtky, jež každý rok na Mikuláše děti nosí do
školy pro svůj útulek v Žimu. Tentokrát jsme
pomohli zapsanému spolku Adopťáci, z. s., v
zastoupení paní Kataríny Bestr, který za námi
přijel až z Moravy i s pejsky. Na pomoci pro
zvířátka spolupracovala také ﬁrma PetCenter
CZ, s.r.o., která nám již opakovaně v soutěži
„Psí kožíšek“ pomáhala.
Říkáte si, kam až jsme pomohli? Oni samozřejmě spolupracují se skupinami, které nám
jsou mnohem blíž jako je Fousek z Teplic, Zvířata v nouzi Teplice a spousty dalších, kterým
nikdo jiný už pomáhat nechce a mnohdy tak
volí „poslední injekci“. Těmto lidem osud týraných a zubožených zvířátek není lhostejný, a
jak ukázala naše akce, není lhostejný ani našim
dětem a rodičům, kteří pomohli a podpořili tuto
akci, za kterou jim děkujeme.
Město podpořilo tuto soutěž a na koupališti
pan starosta Mgr. Josef Kusebauch předal
vítězným třídám jejich odměny. Na třetím

přispělo i na další věci na „blbnutí“ právě na
čarodějnicích.
Všimli jsme si, že se začaly vytrácet z
těchto akcí děti z vyšších ročníků, které je
velmi těžké v dnešní době umět pobavit.
Snažili jsme se vnést trochu silových prvků,
a tak kromě vzduchovek měly děti možnost
si porovnat sílu v přetahování lana, skákání
v pytlích, ručkování na laně, házení do pece
obouručně, házení kládou - zcela bezpečnou
polystyrenovou :-) a spousty dalších. U zatloukání hřebíků asistoval usměvavý pan Klusal z
pily Union. Ten vydržel až do 19 hodin s dětmi,
ale i některými tatínky. Byla to paráda se dívat,
jak to děti bavilo, všude se něco dělo, kolem
děti pobíhaly, a co nezkusily, na to se vrhly s
kámoši společně, to byl náš cíl, naše výhra =
dělat něco společně!!!
Na pódiu se střídala přípravka s paní učitelkou Martou se svým povídáním s čarodějnicí, hned na to předvedla třída paní učitelky
Přikrylové country tance a vzápětí trio děvčat
zazpívalo písničky pro zábavu nás všech. A
kdo chtěl, mohl přispět ještě na koupališti do
kasičky. Malovalo se na obličej za symbolickou částku a výtěžek 2.140,- Kč patřil opět
Adopťákům.
Na konec přišla zábava pro dospělé v
podání kapely Desperádi a my doufáme, že
se vám akce líbila a zase si ji společně za rok
užijeme :-)
Představte si, že když paní Bestr volala a
ještě jednou děkovala za šanci, jakou děti daly
pejskům, našla zároveň krabici krásně zabalenou v dárkovém papíře a v ní dopis a dárky.

místě se umístila třída 3. B, ta vyrazí společně do cukrárny. Na druhém místě byla 5.
A, která si společně objedná pizzu k svačině
přímo do třídy, no, a na prvním místě 7. třída,
která se zapojila do posledního žáka. A to je
obdivuhodné. Za zásluhu si půjdou společně
užít bowling.
Kdo byl na koupališti, viděl, že pro děti
byla připravena různá stanoviště. Zapojilo se
i SRPDŠ, které dětem, jež přišly v maskách
do průvodu, zakoupilo nanuky, a dále pak

Šlo o dopis od holčičky, která ráda sleduje
pořady o zvířatech v televizi. Jak sama napsala,
netušila, že se týrání děje i u nás v Čechách
a i blíž. Popisovala, jak ráda by měla pejska,
kterého nikdo nechce, ale bohužel nemůže ho
mít doma. V balíčku neposílala nic pejskům,
ale děkovala jím dárky těm, kteří jim pomáhají.
Tohle je důkaz, že nejsme lhostejní a malé
holčičce, která se nepodepsala, patří největší
hluboká poklona všech, kteří mají rádi své
domácí mazlíčky.
Monika Beránková
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Bilancování aktivit v Základní škole

J

e po školní akademii, já zapisuju do
třídní knihy akci, pročítám si přehled
všech, které jsme letošní školní rok uskutečnili, a bilancuju.
Někdo možná vnímá četné aktivity naší
školy jako fajn rozptýlení, vědomí toho, že
škola není jen „nalévárna“ vědomostí do hlav
vašich dětí. Pro mě jako metodika prevence
je tato činnost mých kolegů velmi důležitá k
naplňování tzv. nespeciﬁcké prevence - laicky
řečeno - jsou to takové aktivity, které nejsou
cílené na určitou oblast rizikového chování,
přesto však podporují pozitivní vztahy žák
- učitel - rodič.
Mnoho z nich probíhá nad rámec povinností učitele. A já jsem ráda, že jsem se právě před
čtyřmi roky rozhodla na naší chabařovické
škole pracovat, protože jsem přesvědčená, že
jsme parta nadšených učitelů, kteří mají dobré
nápady a nevadí jim udělat něco navíc.
Kdybych teď měla popsat, co se nám v
letošním školním roce povedlo uskutečnit,
potřebovali bychom samostatné číslo novin.
Proto mi dovolte připomenout jen některé.
Na podzim se některé třídy účastnily exkurze do nedaleké Porcelánky v Dubí. Mnozí
teď určitě přikyvují, protože doma od té doby
pijí čaj či kávu z hrnečků, které jim děti samy
dekorovaly a na památku přivezly.
Navštívili jsme pracoviště některých našich
rodičů. Takže už víme, jak to chodí v Masarykově nemocnici na dětském oddělení, že
nemáme jen tak mávat na „naši“ helikoptéru
Barču, protože zrovna letí někomu zachránit
život. Viděli jsme důstojné prostředí Univerzitní knihovny UJEP, kde nás přivítala a vše
nám ukázala jedna naše maminka.
A je tu čas vánoční a s ním i tradice mikulášské besídky s paní učitelkou Urieovou
a sbírkou pro psí útulek nebo již tradiční
vánoční, na jaře i velikonoční, jarmark pod
taktovkou paní Beránkové, kde se děti mohly
prezentovat svými výrobky a mohly vydělat
pro třídu „nějakou tu korunku“. Dovolte mi za
nás „druháky“ vsuvku - další „skinny“ morče
už se nekoná, zaplatíme si z výdělku v červnu
vstup do ZOO v Praze, protože jsme velmi
zvědavi na nové přírůstky.
Protože jsou naše děti velmi pohybově
nadané a v Chabařovicích máme rádi tanec,
zúčastnili jsme se například předtančení na
školním plese a přehlídky pohybových skladeb
na UJEP, kde měli naši žáci takový úspěch,
že už jsme pozvaní i na příští rok. Musím též
zmínit úspěšnou školní akademii.
Aktivní jsme i v oblasti prevence, takže
musím zmínit preventivní programy jako např.
„Zdravá pětka“, kterou u nás zajišťuje paní
kolegyně Tourková, „ Den s Policií ČR“ nebo
opravdu velký úspěch naší žákyněVeroniky
Rohlíčkové v projektu „Webrangers - prevence
kyberšikany“.
Velmi dobrý nápad se zrodil v hlavách
dětí 2. B, kdy po prosincové besídce v Domě
pokojného stáří sv. Ludmily přišly na to, že
jsou tam babičky a dědečkové sami, a že by

bylo hezké je občas navštívit. A nápad se stal
skutečností. Někdy jim něco zatancujeme,
někdy si s nimi zazpíváme. Nebo si prostě
jen tak popovídáme u kávičky a čaje. Ještě to
nemáme úplně vypilované, ale do příštího roku
to zvládneme a doufáme, že se k nám přidá
ještě někdo z jiných tříd.
A teď vás jistě napadne: „A kdy se ty děti
učí?“
Nedávno se mi dostala do ruky kniha od
doc. PhDr. Jana Hábla, Ph.D. Labyrint upgrade, kde autor popisuje pesimisticky pohled na
české školy, kde učitelé opisem „vyvrtávají
žákům do hlavy díry“ a „nalévají“ jim tam
vědomosti. Toť vše. Tak, prosím, ne. Na naší
škole je samozřejmě důležité, aby žáci získávali nejen vědomosti a dovednosti, ale též chceme rozvíjet i jejich schopnosti, sociální učení
apod. Zkrátka, aby žáci o sobě nevěděli jen to,
komu jde matematika, kdo neumí gramatiku,
také například, kdo ze starších spolužáků mi
pomůže, když mi někdo bude ubližovat, kdo
je pro mě vzorem. A to nepoznám, když budu
sedět v lavici, ale právě mimo ni.
A já tímto děkuju vedení školy, které nás
v tom všemožně podporuje, vše koordinuje a
usměrňuje.
Sylva Přikrylová

Inkluze Inkluze Inkluze

P

říští školní rok se nese ve znamení
změn. Jednou z nich má být i avizovaná
a na mnoha místech diskutovaná inkluze.
Přestože v odborné i laické veřejnosti nepanuje shoda, nakolik je tato koncepce správná,
naše škola nemůže zůstat stranou naplňování
opatření, která jsou žádána zákony a vyhláškami. Vedení školy již absolvovalo školení,
které se týkalo změn ve školním vzdělávacím
programu. S těmi budou postupně seznamováni učitelé tak, abychom byli co nejlépe
připraveni.
Troufám si říci, že mnohá z opatření, která
vyžaduje inkluze, již jsou ve škole uskutečňována. Ve třídách jsou již integrováni žáci
s mentálním či tělesným postižením a je jim
věnována náležitá pozornost (např. ve formě
individuálních plánů, ambulantních náprav,
kompenzačních pomůcek atd.). Nadaní žáci
jsou vedení pí zástupkyní Brožovou v kroužku
„Šikulové“.
V naší škole se chceme věnovat všem
žákům dle jejich schopností.
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Ne všechna opatření budou naplněna 1.
9. 2016. Po dobu jejich zavádění budou naší
prioritou především žáci a jejich vzdělávací
potřeby.
Jiří Morávek

Velikonoční jarmark

V

šichni to známe, zima venku, doma
se topí a netrpělivě čekáme příchod
slunečních paprsků, prostě příchod jara. V
Roudníkách odstartovali jarní přípravu velmi
povedeným masopustem a u nás v Chabařovicích, doufám za všechny, stejně vydařeným
jarmarkem.
Letos to byl již 3. Velikonoční jarmark,
kde jako tradičně vystupovali nejen žáci z
hudebních oborů ZUŠ, ale také country tance
pod vedením paní učitelky Přikrylové a děti
z tanečního kroužku ZUMBA paní Moniky
Kašpárkové.
Naší společnou akcí se snažíme vtáhnout i
starší generaci dětí, pro které je téměř nemožné bez tabletu a mobilních telefonů a jiných
technických vymožeností vracet se k tradicím.
Tou nepostradatelnou součástí našeho života,
je společenské setkávání tváří v tvář.
Nedílnou součástí jarmarku je bohatá
tvůrčí dílnička pod taktovkou paní učitelky
Aleny Kahounové z výtvarného oddělení
naší ZUŠ, včetně pletení pomlázek a sázení
osiva, jak jinak než s Jardou, Pepou a Honzou,
kteří napletli spolu s dětmi neuvěřitelných 90
pomlázek.
Letos poprvé byl vyhodnocen nejlepší
dětský prodejce. Ze začátku bylo těžké vybrat
vítěze. O tom, kdo zvítězí, rozhodovala síla
potlesku všech návštěvníků akce. Hodnotily
děti, které se snažily přispět svými výrobky
od koláčků, perníčků, náušnic, dekorací z
mušlí, origami a dalších dětských výtvorů.
Nejsilnější potlesk patřil třídě paní učitelky
Přikrylové, která se stala vítězem a převzala
pohár „Velikonoční jarmark 2016“ z rukou
pana starosty Mgr. J.Kusebaucha.
Největším přínosem pro organizátory byla
aktivní účast dětí všech věkových kategorii,
které obohatily jarmark nejen svými výrobky,
ale také vystoupeními a podílení se na organizaci akce.
Najednou zapomněly na PC, Facebook, TV
a aktivně se zapojily od začátku do konce. Už
z tohoto důvodu má pro nás tato akce smysl.
Doufáme, že další jarmarky se ponesou
zase v duchu krásných tradic, výrobků našich
šikovných maminek, babiček, sousedek a hlavně našich dětí. Nezbytnou součástí jarmarků
jsou vystoupení dětí, která připravují skvělé
paní učitelky a vedoucí kroužků. No nebude
nám dobře?
Na závěr děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravě a průběhu jarmarku a těšíme se
na další občany, kteří mají chuť zapojit se do
příprav dalších akcí. Jste vítáni! Poděkování
patří také všem sponzorům a městu za ﬁnanční
podporu a samozřejmě velký dík patří vám
všem, kteří jste přišli.
Monika Beránková
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Hřbitov Chabařovice III
V

minulém
čísle Chabařovických novin
jsme dospěli k poznání, že uznávané
veličiny z oblasti
regionální historie
oceňují náš hřbitov
jako pohřebiště s
nejvýraznější kontinuitou, kde se snoubí
dávná minulost se
současností. Kde
dobou nebylo bezmezně likvidováno
vše, co bylo psáno
v německém jazyce.
To by také mělo být
hlavním tématem, jak dále zacházet s místním
pohřebištěm. Pojďme blíže k tématu.

Friedhof – hřbitov

J

méno hřbitov má původ v německém
friedhof. Ve volném překladu se jedná o
háj klidu či dvůr pokoje. Je to pietní místo pro
pohřbívání lidských těl, nebo ukládání popela
po kremaci. Některé slavnější hřbitovy jsou
cílem turistů a to hlavně tam, kde je něčím
vyjádřena historie. Asi nechceme, aby se náš
hřbitov stal turistickou atrakcí, i když je na
příklad z internetových příspěvků zřejmé, že
o něj zájem je. Důvodem je i jeho poloha v
samém centru města. Hřbitovy často bývají,
nebo bývaly situovány v blízkosti kostelů. V
takovém případě byl spjat s pochováváním
zemřelých příslušného náboženského vyznání. Pohřebiště totiž bývalo zpravidla obřadně
vysvěceno. A to je i náš případ.

I

Původní hřbitov Chabařovice

původní hřbitov Chabařovice obklopoval kostel. Náš kostel stojící uprostřed
dvou náměstí, jejichž domy měly původně
nezávisle na sobě zvlášť číslování, byl jako
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nutné předem připravit. To trvalo nějakou dobu
a vysvěcen k pohřbívání byl až v roce 1611.
Místo obklopující kostel po zaniklém hřbitovu
pak čekalo celých 321 let na úpravu, která by
se dala nazvat jako parková. Pro ilustraci přikládám nejstarší foto náměstí s kostelem z roku
1873, kdy již 262 let hřbitov nesloužil svému
účelu. Snímek vypovídá nejvěrohodněji o tom,
jak to tam asi v oné době vypadalo. Nejvýrazněji se okolí kostela změnilo až v roce 1932
díky místnímu zahradníkovi, soukromému
historikovi, muzejníkovi, osvětáři a propagátorovi Chabařovic jménem Josef Strache.
Toho budeme ještě mnohokrát jmenovat. Pod
jeho vedením navezlo 28 majitelů povozů
fůry kubíků zeminy na převrstvení původního hřbitova. Při těchto pracích bylo odkryto
mnoho lidských koster a čtyři lebky, které
byly uloženy hlouběji do země. Na východní
straně byl pozemek, který odděluje ulička od

kostel katolický zasvěcen P. Marii. Je
uveden na seznamu
pražské diecéze již
roku 1352. Prošel za
svoji dobu několika
přestavbami, nešetřily ho ani opakované
požáry. Součástí areálu bývala i dřevěná
zvonice. Ke kostelu
byly v roce 1788 „přifařeny“ také Předlice
a Hrbovice a místní
hřbitov sloužil i jim
a později i dalším obcím. Ale v 17. století,
kdy stav obyvatel již
překračoval tisícovku,
byla kapacita hřbitova nedostatečná. V
roce 1607 získala rada
města nový prostorově
vyhovující pozemek v
jižní části města, kde
se pohřbívá dosud.
Pozemek však bylo

okresního soudu /později PORSka / ohraničen
podezdívkou kamene z Mariánské skály. Celé
okolí kostela bylo osázeno keři, stromky a
květinami. Jediné, co ještě dnes připomíná
původní hřbitov je boční chodníček vedoucí
ze severní strany ke kostelu. Při bedlivějším
pohledu je zřejmé, že tam nějak moc nesedí.
Upomínkou na již zmíněného organizátora
celé akce, chabařovického Járu Cimrmana se
mimo jiné dochoval na trojcestní křižovatce
pod kostelem majestátní rozsochatý solitér,
mohutný jírovec /kaštan/. Příští naše bádání se
již bude věnovat novému – nynějšímu hřbitovu
Chabařovice.
Stanislav Sochocký
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Příští zastávka Chabařovice kostel!
„Jé jej!“ „ A kde je ten kostel?“ „Ani nalevo, ale ani napravo!“
„Zastávku jste si nespletli, on tu fakt
stál!“
„Musel se zbourat.“ „A proč?“. „No přeci,
aby nepřekážel řidičům v rozhledu ve směru na
Teplice.“ Přáním stavitele a tehdejšího faráře
bylo, aby tento, tak krásný duchovní stánek,
sloužil svému účelu alespoň jedno století.
(Tak je to psáno na jedné z listin uložených
v kopuli, která při pádu kostela po výbuchu
náloží, spadla na zem a praskla.) V roce 1899
byla stavba kostela započata a již v roce 1901
v něm byla sloužena světící mše. No a kostel
byl zbourán v roce 1987. Takže: sečteno a
podtrženo – ani to jedno století mu nebylo
dopřáno. Posledním, kdo zde sloužil mše svaté,
byl evangelický farář Bohumil Bradáč. Jeho
rodina bydlela hned vedle kostela. Byla tam
i fara, kterou potkal tentýž osud jako kostel.
P. Bradáč byl velice moudrý a dobrosrdečný
člověk. To, že kostel čeká takový osud, to se
dalo čekat. Už proto, že prostory v něm byly

použity jako skladiště nábytku. Už začátky
tohoto smutného dění se podepsaly na zdraví
nejen faráře Bradáče, ale i jeho ženy.
Při vzpomínce na tuto trpkou událost, se
mi nyní vybavuje scéna jak z tragického ﬁlmu: Dav lidí, snad z celých Chabařovic, ale
i odjinud, stál asi tak 40m od kostela. Blíž se
nesmělo. Tehdejší hasiči (vybavuje se mi pan
Kopecký z Nádražní ulice) dbali na bezpečnost. Na kostele byly celkem 3 nálože ve třech
místech nad sebou, přikryté bílými plachtami.
Nálože nebyly odpáleny najednou, nýbrž jedna

po druhé. Mohli jste vidět, že lidé kolem nás
měli v očích slzy. Myslím, že to většině lidí
nebylo lhostejné. Škoda. Nedalo se tomu z
pozice běžného občana Chabařovic vůbec
zabránit. (Nebýt všímavých lidí, mohla být
zbourána i stávající kaple na Janském vršku.)
Dnes už můžeme jen vzpomínat a počítat.
Počítat, kolik podobných duchovních stánků
muselo zbytečně padnout.
Naše maminka často vzpomínala na to, že
při každém z 3 výbuchů slyšela zvuk praskajícího dřeva trámů. Vzpomínám, že mně zase
bylo, jako když padá na zem podťaté zvíře a
před úplným pádem se třikrát nalomí. Ve ﬁlmu
režiséra Fairaizla Chabařovice-město v podvečer ani tato scéna bourání kostela nechybí. A
na konci ﬁlmu režisér podotýká: „I tak se dají
narovnávat silnice!“
A já si dovoluji k tomu podotknout: „A
vidíte - dodnes je silnice, jejíž narovnání prý
bylo důvodem ke zbourání kostela, v serpentině. Pár měsíců po tom, co v roce 1992 nastoupil na post starosty města Chabařovice pan
Zbyněk Hrom, jsem
měla možnost hovořit
s ním i o této smutné
události. Oba jsme se
shodli na tom, že by
se tato „bolavá rána“
dala zacelit. Zacelit
nějakou „připomínkou“ na ten krásný
kostel. Má představa
byla nechat postavit
na místě, kde kostel
stál, malou kapličku,
anebo něco podobného jako jsou například
„Boží muka“, stojící
většinou podél cest
nebo na některých
polích. To druhé by,
myslím, nebylo tak
nákladné. Duchaplná
by byla sbírka. Úplně
by stačilo, aby ti, kdo
rozhodují, aby neměli tak studená srdce.
Tenkrát z toho sešlo,
ale myslím, že pozdě
není nikdy.
Občas si vystřihuji
citáty, které na mě
zapůsobí, a jedním byl ten z roku 1990. Václav Havel tehdy ve svém slavném projevu na
Kongresu v USA mj. řekl: … „Záchrana tohoto
lidského světa není nikde jinde než v lidském
srdci, lidském rozmyslu, lidské pokoře a lidské
odpovědnosti.“ Vím, že řada z nás je háklivá na
určitá slova určitých lidí. Anebo jen na určitá
slova nebo jen na určité lidi. To první není až
tak osobní, neboť se schová jedno za druhé.
A tak – mysleme na příští generace. A
hlavně: mějme dobrá srdce!
Evženie Arnoštová
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rigáda v Roudníkách na Čerpačce
týden před pálením čarodějnic, znamenala, že skupina dobrovolníků to myslí
vážně. Vážně v tom smyslu, že chceme, aby
Čerpačka byla důstojným místem setkávání
místních obyvatel. (Pro přespolní musím
vysvětlit, že se jedná o bývalou retenční
nádrž, která sloužila Lomu Chabařovice k
přečerpávání vody Modlanského potoka do
kopce nad Roudníky. Voda vyčerpaná do
umělého koryta pak tekla samospádem zpět
do Modlan, kde se vracela do původního koryta. Čerpadla pomáhala jakémusi koloběhu
vody, aby nebyly zaplavovány důlní prostory
Lomu. Nádrž byla zachována, budova a
čerpadla zmizela, stromy v okolí vyrostly a
tvoří příjemné zákoutí. Jednání jsou na dobré
cestě, že Čerpačka bude „naše“.)

Jaro v Roudníkách
Třicet brigádníků upravilo prostory kolem
vodní plochy po zimě tak, aby se nám tam
líbilo. Byly posekány stařiny, vyhrabána
tráva, posbírány ulámané větve, pořezány
suché nálety, ze kterých byla postavena
hranice do nového ohniště. Vrcholem dne
bylo postavení májky, která byla opentlena
a ozdobena věncem tak, jak se patří.
Přípravný tým se sešel naposledy v pátek
před akcí. V průběhu soboty pánové přivezli
na místo občerstvovací auto, stoly, lavice a na
vrchol hranice si usedla Čarodějnice – zima,
se kterou jsme se rádi rozloučili. Sobotní
odpoledne 30. dubna bylo slunné, teplé a
jarní se vším všudy. Sešlo se nás kolem
170 návštěvníků všech věkových skupin,
asi 15 čarodějnic, místní i přespolní, kytary
hrály, pivo bylo akorát, buřtíky se opékaly,
vše bylo tak, jak jsme chtěli. Pro děti jsme
připravili hry, ve kterých zjistily, co jim třeba
nejde, že zatlouci hřebík asi umí lépe táta
a manipulovat s vejcem na lžíci umí lépe
máma. Ale ony mají možnost ještě spoustu
let trénovat. Všichni soutěžící byli odměněni
jak sladkostí, tak buřtíkem. Opékali většinou
tátové, protože žár byl veliký. Sousedé noví
i staří se více poznali, popovídali a popili.
Trampské písně zněly večerem a po setmění
lampionky obešly Čerpačku a lampion štěstí
zvěstoval, že v Roudníkách je JARO.
Další setkání bylo 21. května v 09:00
hodin v kulturním domě, který jsme museli
vyklidit od „haraburdí“ a uklidit po výměně
oken. V sobotu 28. května v 14:00 hodin
proběhla na hřišti oslava Dne dětí, a o překvapení nebyla nouze. V sobotu 4. června
se v obci konaly cyklozávody, a 11. června
v 9:00 hodin jsme se sešli opět na Čerpačce,
kde proběhly tradiční rybářské závody v
novém duchu, přijeli „soupeři“ z města. Jak
to dopadlo se dovíte v dalším čísle Chabařovických novin.
Jaroslava Račáková
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Co se dělo, děje a bude dít v naší škole

V

tanečním oboru proběhlo několik
soutěží, kde se děti předvedly v různých tanečních stylech. Od klasického tance
po disco tanec a show dance. 14. 5. jsme byli
na soutěži Mia fest v Říčanech u Prahy, kde
jsme získali 2krát 1. místo a 2krát 2. místo.
15. 5. jsme se zúčastnili Dance mania cupu
v Ústí nad Labem, kde jsme získali 2krát 3.
místo v disco dance a 4. místo za choreograﬁi
„Uklízečky“. Z obou soutěží si děti přivezly

Čarodějnice
P

oslední dubnový týden se v MŠ začaly
dít podivné věci. Zkušené průvodkyně
zkoumaly s dětmi různá zákoutí a „sklepení“,
společně hledaly pavučiny a pavouky, prohlížely je lupou, jestli se nepromění v krásné
prince. A na závěr týdne zmizely všechny
děti, a nahradili je roztomilí malí čarodějové
a čarodějnice. Místo obvyklé jarní výzdoby se
to tu hemžilo čarodějnickou výzdobou a školičkou se neslo mumlání zaklínadel. Dalšími
strašidelnými obory tohoto týdne byly míchání
kouzelných lektvarů, výroba čarodějnických
čepic a domečků z papíru i pěnových kostek.
Ale nejenom ruce byly v zápřahu, na své si
přišly i hlavičky malých ježiholek a ježikluků. Vymýšlely se různá čarodějnická jména,
pohádky, a došlo i na zvyky a tradice spojené
s tímto tématem.
A pak přišel pátek 29. 4. 2016, kdy se v mateřské škole konal slet čarodějnic a čarodějů.
Na programu byla módní přehlídka, přednes
zaklínadel, vaření kouzelných nápojů a nechyběly ani závody na koštěti a další disciplíny.
Čarodějnická diskotéka byla v plném proudu
už od samého rána, postupně byla doplněna
překážkovou dráhou. Nafukování balonků se
zhostily ježibaby s pomocí svých malých učňů.
Každý si pak svůj balónek odnesl domů. Za
soutěže děti dostávaly začarované bonbony s
názvy jako Dlouhoucho, Dlouhonos, Vypadzub, Slinupusť.
Protože jsme si přičarovali „hezké“ počasí,
mohli jsme se proletět i po zahrádce MŠ a

poháry, diplomy, medaile a jiné ceny. Další
soutěž proběhla 28. 5. v Mladé Boleslavi. Naše
závěrečné vystoupení, na které jsou všichni
srdečně zváni, se uskuteční 20. a 28. 6. v KD
Chlumec od 17.00. Taneční obor se v měsíci
srpnu poprvé chystá vyjet na letní soustředění,
a to do Starých Splavů. Budeme tančit, hrát hry
a užijeme si letní pohodu.
Výtvarný obor přichystal v prostorách hlavní budovy vernisáž, která byla zahájena 19. 5.
Ke zhlédnutí bude
do 19. 6. Jedná se o
výstavu prací dětí,
navštěvující tento
obor ve všech pobočkách. Výtvarný obor
se také chystá jet v
červnu na exkurzi
do Muzea města Ústí
nad Labem.
V hudebním oboru se žáci zúčastnili
soutěže Teplické
ﬂautohry, a umístili se takto: Kateřina Hodná v kat. 0
- 2.místo, Barbora
udělat si úžasné fotečky na naší Kuří nožce. Na
závěr čarodějnického dovádění nás čekal oběd
– polévka plná zdraví, Všeználkovo tajemství
a nápoj dobré nálady.
Všem čarodějnicím i čarodějům se kouzelný rej líbil, a proto nás za odměnu nezačarovali
a spokojeně odletěli do svých chýšek. Snad se
k nám za rok opět vrátí. Už teď se na ně moc
a moc těšíme.
Martina Štolfová

Polytechnická výchova

v mateřské škole může být velkým dobrodružstvím
elý náš život je úzce spojen s technikou. Polytechnická výchova v MŠ je
nezbytnou součástí výchovy. Přispívá nejen k
rozšiřování poznatků, ale především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které
děti využijí v běžném a později i pracovním
životě. Vyrábění a společné hledání správných
postupů rozvíjí spolupráci dětí, vzájemnou
komunikaci a volní vlastnosti.
Při pohledu na čtyřleté dítě s kladívkem v
ruce asi napadne každého dospěláka otázka:
Nezraní se? Odpověď zní: nezraní, pokud
nastavíte pravidla a důsledně je dodržujete.
Děti vědí, že nářadí je ostré, že je třeba s ním
zacházet odpovědně, že když budou neopatrné,
mohou se zranit. Mají před nářadím respekt.
Když děti pustíte k opravdovému dílu, půjčíte
jim k tomu opravdové nářadí, poskytnete
správný materiál, nestačíte se divit. Děti se
pustí do tvoření a nepřestanou, dokud není
hotovo. Je potřebné dát dětem volnost, odpovědnost a hlavně důvěru. Úkolem pedagogů

C
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Horáková v kat. 2 - 1.místo, Dora Jandová v
kat. 2 - 2.místo, Štěpánka Kuklíková v kat.
2 - 1. místo, Nicolas Davenet v kat. 3 - 1.
místo. V souborové hře uspělo trio zobcových
ﬂéten „Triangl“ 2. místo a Kvartet zobcových
ﬂéten 3. místo. V květnu proběhl v Kulturním
domě v Terezíně nesoutěžní klavírní festival
„Okouzleni klavírem“, kde se představil náš
žák Aleš Novák, který se od září stává studentem Teplické konzervatoře.
Celá škola se chystá na výchovné koncerty,
které proběhnou pro MŠ a ZŠ v Chabařovicích,
Chlumci a Libouchci v měsíci červnu. Naši
žáci se také účastní Noci kostelů v kostele
sv. Tří králů v Libouchci, jsme také jako
škola přizváni na akci s názvem Den jahod,
která se koná 11. června v zámku v Jílovém
u Děčína.
Doufáme, že se s některými z vás setkáme
při akcích školy. Přejeme vám krásně prožité
letní měsíce a už teď se těšíme na září a nový
školní rok.
Dále pracujeme na nových webových stránkách, které by měly být spuštěny do září 2016.
Zápis nových žáků je již v plném proudu. Pro
zájemce všech oborů buď osobně v ZUŠ, nebo
na telefonních číslech: 606 375 303, 777 623
275 nebo e- mailem:zuschabarovice@volny.
cz.
Táňa Dědovská
a rodičů v této souvislosti je zajistit jim klid a
bezpečné prostředí.
„Vše, co nabídnete pětiletému dítěti, může
po celý svůj další život rozvíjet.“
Jiřina Haasová

PODĚKOVÁNÍ

Když jsem si přečetl Usnesení RM o tom,
že byla rozpuštěna kulturní komise, měl
jsem rozporuplné myšlenky. Na můj dotaz
na zastupitelstvu města, proč se tak stalo, mi
bylo panem starostou odpovězeno, že komise
nepracovala dle představ rady města. A tak
mi v hlavě proběhla myšlenka o tom, proč
byli tito členové z ničeho nic odvoláni. Sami
dobře víte, kolik akcí v našem městě tato
komise uskutečnila a kolik taková organizace
zabere času a práce. A nejde jen o to, najít
takovou akci, aby byla „šitá“ velkému okruhu lidí na míru, což není vůbec jednoduché.
Myslím si, že těmto bývalým členům kulturní
komise bychom měli dát nejen touto cestou
najevo náš obrovský dík za jejich práci, ale
chci, aby věděli, že jsou tady lidé, kteří si
jejich práce váží a kteří si jejich času a úsilí
velice cení.
PROTO VÁM VŠEM ZA NÁS OBČANY MOCKRÁT DĚKUJEME
Josef Hnyk
Kulturní komise je poradním orgánem
RM. Rada ji jmenuje, nebo odvolává. RM
měla jinou představu o práci svého poradního
orgánu a jmenovala novou kulturní komisi.
Její členové se přímo podílejí na organizaci
a průběhu kulturních akcí ve městě.
Josef Kusebauch
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INFORMACE

Informace z městského úřadu
23. Chabařovická pouť

O víkendu 14. a 15. května 2016 se konala
tradiční Chabařovická pouť. Přes nepříznivé
prognózy vývoje počasí se především sobota
vyvedla. Nebyl to sice typicky letní den, ale
na to, že se jednalo o „zmrzlého Bonifáce“
jsme bezdešťovému počasí nějaký ten stupínek
odpustili. To nedělní „učůraná Žoﬁe“ si svou
daň vybrala a chvilku po poledni začalo v
Chabařovicích pršet.
A návštěvnost? Za posledních sedm let,
kdy se pouť vrátila zpět do centra města, si
nepamatuji, že by ji navštívilo více lidí než
tuto květnovou sobotu. Autobusy kapacitně
nestíhaly, auta stála všude, kde se dalo (i nedalo), návštěvnost byla vysoká nejen samotných
pouťových atrakcí a prodejních stánků, ale i
doprovodných akcí na ploché dráze a fotbalovém stadionu.
Z pozitivních reakcí občanů usuzuji, že
kulturní akce se líbily, a to jak vystoupení
šermířské skupiny Hartigo, tak country kapely
Desperádi a nově i dudácké muziky Bedrník.
A ohňostroj? Nádherná podívaná! Na příští
rok vychytáme některé „mouchy“, které se v
organizaci samozřejmě našly a společně s vámi
se budeme nedočkavě těšit.
23. Chabařovická pouť je za námi – ať žije
24. Chabařovická pouť, která se uskuteční ve
dnech 20. a 21. května 2017.
Vítězslav Vlček

Školní akademie 2016

Již tradičně se 18. května zaplnil Kulturní
dům Zátiší návštěvníky školní akademie Základní školy Chabařovice. Žáci nám v letošním
roce předvedli celkem dvanáct vystoupení.
Ještě předtím, než účinkující zaplnili parket,
jsme ocenili úspěšné žáky naší školy Cenou
starosty města Chabařovice. Věříme, že ceny
byly předány do správných rukou a ocenění
žáci na sobě budou i nadále pracovat.
Na pódium jsme pak jako překvapení pozvali zástupkyni ředitele Mgr. Dagmar Brožovou. Předáním drobného daru jsme jí jménem
našeho pedagogického sboru poděkovali za
mimořádně náročnou a vyčerpávající práci, za
kterou si zaslouží náš obdiv a uznání.
Pochvalu si jistě zaslouží i všichni účinkující. Ať už se jednalo o latinsko-americké a
standardní tance, country tance, zumbu, divadlo, zpěv či hru na kelímky, představení vždy
sklidila velký potlesk. Oceňujeme kreativitu
a nadšení učitelů i vedoucích kroužků, kteří
mají v závěru roku energii a chuť připravit a
nacvičit se žáky různorodá vystoupení.

Chválíme moderátory, žákyně 9. ročníku
– Kristýnu Novotnou a Míšu Petříčkovou
(alias Míša Petříček), za jejich přesné, vtipné
a přitom důstojné moderování celé akademie.
Děkujeme také všem, kteří práci učitelů dokážou ocenit.
Organizátoři akce - Mgr. Roman Kepič,
Mgr. Kateřina Smržová, Mgr. Hedvika Štěpánová

Strom je dobrý kamarád

Projekt Strom života je předávání štafety
nejstarších spolužáků „prvňáčkům“.
Každý rok na naší škole, když nastane
vhodný čas pro sázení stromů, nastoupí naši
nejmenší v plné zbroji. Vybaveni lopatkami,
rukavicemi a konvičkami jdou ruku v ruce s
našimi „deváťáky“ obohatit lesopark Friedrich
o pár nových stromků. Za pečlivého dohledu
našeho „stromového guru“ pana Nergera, který
rok co rok obstarává pro naše žáky náletové
stromky, je ještě trochu neohrabaně vsadí
do připravených jam, které s velikým úsilím
vykopají žáci 9. třídy.
Když je dílo hotové, hlína přihrnuta a
stromek zalit, zarecitují „prvňáčci“ báseň,
která vše dovrší. No, posuďte sami.

Strom je dobrý kamarád
Stromek ještě stromem není,
roste dlouhá pokolení.
Dnes ho sázím sám, radost z toho mám.
Spolužák mi pomáhá, sázení je zábava.
On je totiž z vyšší třídy,
dělá v zemi pro strom díry.
Já pak stromek přidržím,
hlínou pěkně navrším.
Zvládli jsme to jedna radost,
teď však máme o něj starost.
Zalévat ho budu rád,
strom je dobrý kamarád.
Elena Urieová

ZLATÁ SVATBA

Dne 2. července 2016 oslavili Hana a Ladislav Nejedlých 50 let společného života. Svůj
manželský slib si dali v obřadní síni v Chabařovicích dne 2. července 1966. Dcera Lada s příbuznými a rodinami jim přejí spoustu pohody a
zdraví. Městský úřad Chabařovice se připojuje
s blahopřáním k tomuto významnému výročí.
Děkujeme bývalé dlouholeté matrikářce za
příkladně prožitý život a přejeme manželům
ještě hodně společně prožitých let.

Chabařovické noviny, občasník informací o chabařovickém regionu vydává:
Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183, IČO 556912
Vedoucí redakce: J. Hladík telefon: 731 452 650
Členové: E. Urieová, L. Šištíková, G. Šteﬂová, J. Caitamlová, J. Szabó
Tiskne: Tiskárna Jiří Bartoš - SLON

Chabařovické NOVINY

Životní jubilea
ZÍTRA, to je slovo, které každý z nás bere
automaticky, ale dnní den žijeme, tak si
toho važme a užijme si ho v dobré pohodě,
jako to dělají i naši oslavenci, kteří svá
životní jubilea slaví v mících duben až
červen.

Vošický Karel
Dvořáková Věra
Šteﬂová Jiřina
Stehlíková Marta
Mastíková Miluše
Velímský Tomáš
Diňová Ludmila
Michálek Josef
Chrudimská Božena
Prošková Marie
Kindermannová Danuše
Hejkalová Zdenka
Otcovský Karel
Vrtišková Margit
Fonderfonová Věra
Velímská Hana
Kopká Božena
Smrž Zdeněk
Firicová Mária
Vajnerová Jana
Hrabinová Jana
Kadárová Zdeňka
Hrubý Bohusla
Červinková Ludmila
Záhoříková Jana
Kozler Pr
Patka Oldřich
Štaubertová Eva
Srpková Božena
Nademlejnská Anna
Pokládejte právě prožívaný den
za nedůležitější a tím nepromarníte svůj
život, do kterého všem přejeme hodně
duševního klidu.

Chabařovické NOVINY

ŠKOLKA

Školka plná zábavy
NÁVŠTĚVA V DOMĚ POKOJNÉHO
STÁŘÍ U SVATÉ LUDMILY

Předškoláci z mateřské školy navštívili babičky a dědečky v Domě klidného stáří u svaté
Ludmily v Chabařovicích. Předali přáníčka
ke Dni matek a ukázali, co vše se ve školce
naučili. Není toho málo. Zazpívali písně od Z.
Svěráka a J. Uhlíře, a nejen to…zatančili dva
tanečky, které se naučili s paní učitelkou D.
Šímovou a J. Jandorovou. Dětský projev vždy
přináší pohlazení na duši. Nejedna babička
byla dojata k slzám… a v objetí dětí, které
jsou bezprostřední a milé, došlo ke společnému

souznění. Mezigenerační vztahy musíme v
dětech pěstovat, jsou velmi důležité. Do šesti
let věku dítěte se utváří 98% osobnostních
vlastností, které pak využíváme v dalších
obdobích života. Z dětí pak nemohou vyrůst
necitliví lidé. Paní ředitelka J. Urbanová dětem

poděkovala a předala jim malé dárečky.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

V dubnu se konal den otevřených dveří ve
ŠKOLCE PLNÉ ZÁBAVY. Rodičům a dětem
jsme tak nabídli možnost podívat se do prostor,
které budou jejich děti v předškolním věku
využívat. Návštěvnost a zájem byl velký, a tak
jsme mohli očekávat, že k zápisu přijde hodně
dětí. Některé děti nechtěly opustit atraktivní
prostředí plné barevných hraček, průlezek, her
a didaktických pomůcek. Rodiče mohli také
prozkoumat naši
pohádkovou školní
zahradu, která dětem nabízí originální
prvky z prostředí
pohádek. Pirátská
loď, domeček na
kuří nožce i mašinka jistě nezklamaly
dětskou fantazii. V
tento den si rodiče
vyzvedli potřebnou
dokumentaci k zápisu.
Zápis pak probíhal velmi klidně,
rodiče donesli vyplněné dokumenty a
společně s dětmi jsme se seznamovali.
Tento školní rok je výjimečný tím, že do
základní školy odejde velký počet dětí do 1.
tříd. Celkem asi 35 dětí. To je počet, který se
v minulých letech neopakoval. Vždy odešlo
přibližně 15 – 18 předškoláčků. Proto jsem

Úspěšná reprezentace členů Speedwayclubu

na MS v Toruni
M

ěli jsme obrovskou radost, když jsme
se dozvěděli, že je Filip nominován,
a moc jsme se těšili na atmosféru, která je v
Polsku i při závodech dětí úžasná!
Celý tým čekal, jak jeho svěřenci dopadnou. Celkem tři Češi mohli ukázat své umění
na nádherném zastřešeném stadionu v polské
Toruni, kde se jezdí i nejvyšší soutěž, tzv.
Grand prix - Filip Šifalda a Milan Dobiáš
ze Speedwayclubu Chabařovice, dále Petr
Chlupáč z Prahy.
V celkovém pořadí skončil Filip Šifalda na
čtvrtém místě, Milan Dobiáš na pátém a Petr
Chlupáč na osmém. Filip se probojoval až do
ﬁnále jako jediný Čech!
Do poslední jízdy těch nejlepších nastoupil
spolu se dvěma Němci a jedním Polákem. Zde
do poslední chvíle nikdo neví, kdo bude vítěz,
šanci mají všichni čtyři! Stačí malá chybička,
malé zaváhání a soupeř toho hned využije! To
se potvrdilo i u nás - z této ﬁnálové jízdy vyšel

vítězně německý závodník Tim Wunderer.
I domácí Karol Župinski se musel smířit se
třetím místem. Pro Česko zbyla neoblíbená
„bramborová“ medaile.
Ale i tak je to obrovský úspěch našehklubu,
oba kluci se dostali na MS a vůbec neudělali
ostudu! Moc jim za to děkujeme, jsme na ně
hrdí!
Děkujeme Vám za podporu!
Jiřina Šifaldová
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se obávala naplněnosti tříd. Z tohoto důvodu
jsem také uvažovala o možnosti zřízení speciální třídy pro děti s kombinovanými vadami,
kterých je v jedné třídě maximálně 12. U
zápisu jsem zaregistrovala 35 dětí a všechny budou přijaté. To je skutečnost, která je
pozitivní v tom, že vyhovíme úplně všem.
Věkově se jedná i o děti, které ještě v září 2016
nedosáhnou tří let. To je nyní aktuální realita
většiny vícetřídních mateřských škol. Což ale
zároveň znamená, že v příštích letech budou
třídy plné a děti v mateřské škole budou více
jak tři roky. Co to ale přináší? Plné třídy a v
nich děti mladší tří let. Potřeba dalších zaměstnanců a pomocného personálu pro tak malé
děti je samozřejmostí. Proto už nyní pracuji
na projektu ﬁnancovaném z ESF – Proﬁ škola.
Administrace těchto projektů je také hrazena
přímo z projektu. Škola může získat ﬁnance
na nové pracovní síly – školního asistenta a
chůvy. Bude to potřeba. Pro integrované děti
nyní zajišťuji asistenta pedagoga, který by
měl být od září 2016, podle novely zákona o
společném vzdělávání, nárokovou složkou, a
tedy plně ﬁnancován dle doporučení Speciálně
pedagogického centra. Inkluzivní vzdělávání
je v naší mateřské škole samozřejmostí už
více let.

S kým spolupracujeme

Spolupracujeme se Střední školou obchodu, řemesel a služeb Ústí nad Labem. Studentky v naší mateřské škole plní svoji praxi.
V tomto duchu budeme i nadále pokračovat.
Dovednosti, které studentky Pečovatelství u
nás získají, jistě zúročí v jejich budoucí profesi
a nám zase poskytnou pomoc při sebeobsluze
nejmenších dětí.
Nesmím zapomenout na praxi studentek z
pedagogické školy, které také spolupracují s
MŠ. Společensky prospěšné pracovní místo,
které jsme využili pro studentku Kristýnku
Farskou, bylo ﬁnancováno úřadem práce. Kristýnka u nás končí v červnu, bude studentkou
VŠ. Přejeme jí hodně úspěchů ve studiu.
V příštím školním roce bude naše mateřská
škola cvičnou školkou pro studentky pedagogické školy. Budou k nám docházet na praxi
každé úterý a pro nás je to další možnost využití pracovních sil zejména u mladších dětí.
My jim zas předáme dostatek praktických
zkušeností a dovedností pro jejich studium.

Interaktivní tabule

Většina mateřských škol nyní využívá ke
vzdělávání dětí interaktivní tabuli. Jelikož
pořizovací cena je kolem 60 tisíc korun, snažili
jsme se ušetřit ﬁnanční prostředky tak, aby
se pak se souhlasem zřizovatele převedly do
rezervního fondu a fondu investic. Třída, která
nebyla využívána, naposledy základní školou
praktickou, a je v patře školky, nyní bude sloužit pro vzdělávání u interaktivní tabule. Třída
je už nově vymalovaná a čekáme na dodání a
instalaci. Budeme pracovat s programy určenými pro předškoláky a hlavně pro skupinové
vzdělávání. Těšíme se.
Alena Vaněčková
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Velká paráda
K

oncem března skončily soutěže volejbalových družstev v 2. celostátní
lize. A tentokrát s dvojitým úspěchem chabařovických volejbalistů. Na vítězství ženského
družstva jsme už trochu zvyklí, podle archivních záznamů je to již 10. vítězství v 2. lize.
A všechny pod vedením hráčky a trenérky
Marcely Bromové. „Každý ročník soutěže je
jiný, ale základem jsou dobré vztahy v družstvu, což se nám již léta daří udržovat“, míní
trenérka. Družstvu se každý rok daří zapojit
mladé hráčky z líhně SKP Ústí n. L., nebo i

ze vzdálenějších míst v případě jejich studia
na Pedagogické fakultě Ústí n. L. Kromě
ﬁnanční podpory ze strany města je důležité,
že se daří zajistit další peníze na chod družstva
ze strany sponzorů. Převaha našeho družstva
v soutěži byla patrná, protože už několik kol
před závěrem soutěže bylo vítězství v lize jisté.
„V závěrečných kolech bylo těžké udržet koncentraci, ale hráčky, které nehrály pravidelně v
základní sestavě družstva, dokázaly dokončit
soutěž výsledkově i herně na úrovni hodné
mistra ligy“, doplnila své hodnocení trenérka
M. Bromová.
A nyní již výsledek, který se čekal již několik let, ale přišel v tomto ročníku. Volejbalisté
TJ Slovan Chabařovice dokázali vyhrát 2.
celostátní ligu!!! Pod vedením trenéra a vedoucího Karla Kindermanna dokázali hráči týmu
až do posledního kola udržet naději na konečné
vítězství. Do čela soutěže se tým prodral 4 kola
před závěrem, ale každý zápas byl bojem o
udržení první pozice. Před posledním kolem
se dařilo první místo udržet před dotírajícím
družstvem z Mladé Boleslavi, ale s hrozbou

SPORT
jakéhokoliv zaváhání v závěrečném dvojutkání
s Jirkovem. To se podařilo bez ztráty bodu
a mohlo se v chabařovické Sportovní hale
slavit. VÍTĚZSTVÍ!!! „Tým byl v této sezóně
poskládaný opravdu dobře. Už v předchozích
ročnících tomu tak bylo, ale tam sehrály roli
své zranění a absence. Nyní jsme takto začali,
ale postupně se vše podařilo překonat, anebo
nahradit. V závěru se podařilo vyhrát osm
zápasů za sebou a to dalo základ pro konečné
vítězství“, komentoval Karel Kindermann.
A jak dál? Obě družstva mají možnost
účasti v kvaliﬁkaci na 1. ligu, tedy do druhé
nejvyšší soutěže. Velmi rozdílný systém
soutěže 1. ligy v obou kategoriích však nutí
přemýšlet, jestli je
tato vyšší soutěž pro
současný kádr družstva únosná. Ani ne
co se týče výkonnosti. Jsou zde jiné podmínky – utkání se
také hrají jako dvojzápasy, ale ve dvou
dnech, v pátek a v
sobotu. Tento systém
je vhodný pro mladé
hráče a hráčky. „Zůstaneme v druhé lize.
Nepřihlásili jsme se
do kvaliﬁkace z ﬁnančních důvodů,
pro vyšší soutěž by
bylo potřeba navýšit
rozpočet o 100 tisíc
korun. Lákadlem by
byla vyšší úroveň
hry, ale souvisí s
tím velké cestování,
nocování v místě
soupeřů. Kluci mají
rodiny a pracovní
povinnosti, nemohou si dovolit celý
víkend strávit na cestách“, vysvětlil Karel
Kindermann. Ženy mají obdobné problémy,
které již několik let zabraňují postoupit do
vyšší soutěže. A ještě více tady hraje roli rodina, řada hráček má malé děti a systém vyšší
soutěže znemožňuje se jí zúčastnit. „Těšíme
se, že se zúčastníme před novou sezónou Českého poháru a zkusíme si zahrát proti silnějším
soupeřům“, uzavřela úvahy o vyšší soutěži
trenérka Marcela Bromová.
K uzavření halové sezóny ještě další úspěch
sportovců TJ Slovan Chabařovice. Hráči
našeho oddílu stolního tenisu, ač poprvé v
soutěži, uhráli druhé místo v okresní soutěži
s možností postoupit do okresního přeboru 1.
třídy. O záměru hrát vyšší soutěž budou spolu
ještě diskutovat, když se rodí i „B“ tým v tomto
oddílu s možností hrát stejnou soutěž, kterou
hrálo současné „A“ družstvo.
Čas běží a aktuálně jsou rozehrané nohejbalové soutěže. Muži „A“ družstvo je po 5. kole
na nadějném 3. místě druhé celostátní ligy,
dorostenecké družstvo je aktuálně suverénně
v čele nejvyšší Dorostenecké ligy.

Chabařovické NOVINY

Volejbalová mládež v krizi

M

ožná příliš tvrdý titulek, ale pramenící z obavy další činnosti dobré party
mladých volejbalistů a volejbalistek. Dlouhodobý trenér a vedoucí Roman Kepič odchází
z chabařovické školy a z Chabařovic. Spolu
se svojí asistentkou Michaelou Bělunkovou
několik let budovali mladý tým, který ročně
odehrál řadu turnajů v rámci mládežnického
systému „barevný volejbal“ s velmi dobrými výsledky na úrovni ústeckého regionu.
Odbornou pomoc poskytovaly především
hráčky ženského „A“ družstva, totéž už se v
poslední době nedařilo přislíbené pomoci od
„A“ družstva mužů.
A jak dál? 20 – 25 dětí, sportovců, nemá
perspektivu pokračování sportovních aktivit v
Chabařovicích. Vůbec nevíme, jestli učitelská
posila (tělocvikář) pro příští školní rok na
zdejší Základní škole bude obdobně schopen
spolupracovat s volejbalovým oddílem, jak
tomu bylo v případě R. Kepiče. Snažili jsme
se oslovit rodiče dětí tohoto oddílu, hráče
volejbalových družstev oddílu, zatím bez
většího efektu. Snad jen nabídka hráček „B“
družstva žen zapojit do tréninku družstva
schopné dívky a tím si do budoucnosti zajistit
i obnovu družstva, kde hrozí úbytek hráček z
věkových důvodů.
A stejný osud může postihnout i ﬂorbalové
mládežnické družstvo. Roman Kepič vede
také mladé ﬂorbalisty a v novém školním roce
budeme zase muset hledat trenéra a vedoucího.
Tady je situace ještě horší, protože ﬂorbalové
družstvo mužů v Chabařovicích už několik
let nefunguje. Bylo by snad možné, aby se
zapojili někteří dřívější členové ﬂorbalového
družstva mužů, kteří hráli v minulosti i soutěže, ale zatím nikdo z nich nemá do této práce
chuť a čas.
Prostřednictvím Chabařovických novin
se obracíme na možné abonenty na práci s
mladými v Chabařovicích. Ozvěte se, předem
děkujeme. Kontakt: V. Pabián, tel. 602 940
312, e-mail: v.pabian@seznam.cz.
Vlastimil Pabián
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SPOLKY

Perné jaro chabařovického fotbalu

Co FK Slovan přichystal a co chystá pro „své“ děti?
Hody, hody, ...

Na Velikonoční pondělí šly děti hodovat
spolu s trenéry Josefem Hnykem, Pavlem
Nechutou a Antonínem Zelenkou. Přidali se

fandili v rohu stadionu, baštili popcorn a
užívali si atmosféru, kterou vytvořilo téměř
11 tisíc diváků.

Čarodějnice na hřišti
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158 dětí z mateřských a základních škol z
Chabařovic, Chlumce a Trmic. Kromě našich
mládežnických trenérů Pavla Nechuty, Lukáše
Krále a Petra Orsága pomáhali i ústečtí druholigoví fotbalisté. Konkrétně Jan Martykán,
Tomáš Smola, Jan Peterka a Adnan Zukič. Do
organizace se zapojily i učitelky a samozřejmě
šéf našeho klubu Reinhold Gehlert. „Akce
se vydařila, organizátoři připravili výborná
stanoviště, která jsem ještě neviděl, třeba hod
tenisákem do kužele. „Bylo to velmi pěkné,“
uvedl za fotbalový svaz profesionální trenér
mládeže, Jan Štefko.

Roste nové hřiště

i někteří rodiče, malých fotbalistů byly téměř
dvě desítky. Prošli celé Chabařovice, vyšupali
kupu dam. Končilo se na hřišti opékáním
buřtíků.

Výlet na ligový zápas

Do Teplic na Spartu? Ne Homolkovi, ale
malí fotbalisté Chabařovic se vydali na Stínadla. Autobus poskytl Dopravní podnik města
Ústí nad Labem, jelo 17 dětí a 12 dospělých,

HASIČATA
V

letošním roce SDH Chabařovice pořádalo dvě hasičské akce pro Ústecký
kraj. V únoru se na Fridrichu konalo zimní
setkání hasičské mládeže a v březnu se uskutečnil, již třetí ročník požárních útoků O pohár
starosty SDH Chabařovice.
Při setkání hasičské mládeže probíhaly nejrůznější
soutěže např.: poznávání stromů, rozpoznávání stop, odhad
vzdálenosti a plastiky. Na závěr
si některá družstva na prvním
ohništi tohoto roku uvařila
guláš a bramborovou polévku,
samozřejmě nemohlo chybět
první opékání vuřtů. V březnu
se na akci zvanou O pohár starosty SDH Chabařovice sjelo
osm hasičských sborů a dvě
stě hasičského potěru. Soutěž
se letos uskutečnila na chabařovickém koupališti. Bohužel počasí nám zcela
nepřálo, ale to soutěžícím nezabránilo bojovat.
První z útoků předvedla přípravka. Útoky jsou
na Ústecku pro přípravku připravovány jako
jediné. Pro nejmenší je to nezapomenutelný
zážitek.
První místo obsadila přípravka Chabařovi-

Klub přichystal chabařovickým fotbalovým
dětem koncem dubna čarodějnice na hřišti,
pálila se Morana a baštily se špekáčky.

Nábor bavil 158 dětí

Na chabařovickém fotbalovém hřišti bylo
v pondělí 9. května pořádně živo. Slovan Chabařovice, Fotbalová asociace České republiky
a okresní svaz uspořádaly akci v rámci Měsíce
náborů. Na rozmanitých stanovištích se bavilo
ce, druhé místo patřilo Malému Březnu, třetí
Svádovu a čtvrté Povrlům. Útoků se následně
zúčastnili mladší, starší hasiči a dorostenci.
V kategorii mladších bylo sedm družstev.
Družstvo SDH Chabařovice předvedlo velmi dobrý útok s časem 0:33:92, protože se
jednalo o nejlepší útok z celého dne, odnesli
si ze soutěže putovní pohár za nejlepší čas.

Za Chabařovicemi se umístilo Malé Březno
s časem 0:40:94 a třetí byl Svádov. Kategorie
starších měla také sedm družstev, zde už na
starší hasiče čekala velká konkurence. Přesto,
že se družstvo snažilo, nedosáhlo na medailová místa. První místo obsadilo Malé Březno,

Mezi koupalištěm a velkým fotbalovým
trávníkem začíná růst nové, tréninkové hřiště.
Terén je srovnán buldozerem. Členové klubu
včetně dětí a jejich rodičů se podíleli na čištění
terénu od velkých kamenů. Další fáze se budou
odvíjet od příspěvku města. Je potřeba cca 400
t písku, 100 t hlíny, 30 kg travního osiva. Hřiště
bychom rádi dokončili na podzim tohoto roku,
abychom na jaře 2017 na něm mohli začít
trénovat. Z důvodů extrémně suchých letních
dnů a zákazu čerpání povrchových vod, jsme
po městu požadovali i vybudování studny,
kterou by mohla využívat i TJ.

Letní soustředění

Ani letos FK Slovan nepomine letní soustředění. Stejně jako loni se pojede do Holan
u České Lípy, tentokrát v termínu 14. až 20.
srpna. Jedno z dětí bude mít letní kemp za poloviční cenu – to, které vyhraje soutěž ve sběru
papíru, která stále v klubu pokračuje.
Reinhold Gehlert
následoval Libouchec a třetí místo patřilo Mojžíři. Dorostenci se sešli ve čtyřech družstvech,
kde mezi sebou porovnali své síly. První místo
získaly Božštěšice, druhé Chabařovice, třetí
Telnice a čtvrté Libouchec.
Po celou dobu konání soutěže se o hladovějící starali Jára a Lenka Ležovičovi. Ve svém
menu měli guláš a bramboračku. Poděkování
patří také městu Chabařovice za ﬁnanční podporu, chabařovickému koupališti za propůjčení
areálu a panu Svátkovi, který zajistil doplňkové občerstvení ve své restauraci. Dík patří i
celému hasičskému sboru v Chabařovicích za
pomoc s hasičskou technikou.
Na závěr bych ráda vyslovila své přání
pro mladé hasiče. V dnešní době nám chybí
prostory s dobrým povrchem a vodou pro lepší
tréninky a pořádání soutěží.
V letošním roce jsme oslavili 140. výročí
SDH. Oslavy se konyly 25. 6. 2016 před
Městským úřadem v Chabařovicích. Byl
zde připraven program s ukázkou hasičské
techniky, vyprošťování z vozidla, atrakce pro
děti a stánek s občerstvením. K dobré zábavě
patří hudba, kterou zajistila kapela Desperádi.
Městem se jela spanilá jízda a k večeru byla
připravena zábava v KD Zátiší.
Občané nejen z Chabařovic se při hasičské
akci dobře byvili..
Jana Vernerová

