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Atmosféra
Josef Kusebauch

Rok je opět za námi a čas se zrychluje
směrem k Vánocům. Snad z nedostatku
času, ale spíš s vědomím, že už se dá vše
koupit kdykoliv během roku, kdy nemusíme
čekat na zahraniční dodávku čehokoliv jen
před Vánoci, pojímáme u nás doma letošní
Vánoce jinak.
Samozřejmě bude stromeček, bude ryba
s brramborovým salátem (to nejhezčí z
Vánoc pro dospělé...) a samozřejmě budou
dárky pro děti. Ale pod stromečkem budou
také knihy, ráno půjdeme do přírody, vše si
vyzdobíme, pustíme si koledy, oživíme staré
tradice, ale především chováním k sobě navzájem navodíme vánoční atmosféru.
A o svátcích navštívíme příbuzné a na
silvestra to roztočíme. Vždyť nás čeká nový
rok. ...a nové naděje...

ZDARMA

Začíná lová sezóna...

Náš vánoční stromeček

Nedovedeme si představit Vánoce bez
ozdobeného stromečku. Odkud se tradice
vánočních stromečků vzala, těžko se dnes
dozvědět. Podle jednoho z legendárních
vyprávění vděčí vánoční stromeček za svůj
vznik opatu Kolumbánovi z Luxevilu a Bobbia
žijícímu v 6. století.
Do Čech pronikla tato tradice na počátku
19. století. Poprvé ho prý v Praze vystrojil
pro své přátele ředitel Stavovského divadla
Jan Katel Liebich (1733 – 1822). Pocházel z
Mohuče a do Prahy přijel na pozvání svého
předchůdce Guardasoniho jako divadelní
režisér.
Kdy se tato tradice dostala do Chabařovic,

se asi nedozvíme. Víme však, že zdobení
vánočních stromečků na náměstích je dnes
módou leckde teprve zaváděnou. V tomto
ohledu naše město určitě nezaspalo, a tak si
popřejme
HEZKÉ PROŽITÍ

SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH,

HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ
A SPOKOJENOSTI
V ROCE 2007

Stanislav Sochocký

Vo l b y
Chabařovické NOVINY

I

když od voleb do zastupitelstva města
uplynuly už dva měsíce, je vhodné si
výsledky připomenout.
O vaši přízeň se ucházely tři parlamentní
strany (ČSSD, ODS, KSČM) a dva neparlamentní subjekty SNK-Evropští demokraté
(SNK ED) a Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu (SPZSP). Nutno zdůraznit, že volební
kampaň byla i tentokrát velmi slušná a povolební vyjednávání konstruktivní. Obsazení
jednotlivých postů bylo ve většině případů
předjednáno, a proto předkládané návrhy na
prvním ustavujícím zasedání městského zastupitelstva, které se konalo dne 1. 11. 2006,
byly vždy prvním hlasováním přijaty. Na
průběh voleb nebyla podána jediná stížnost.
Z uvedeného lze vyvodit závěr, že stav politické scény našeho malého města je mnohem
vyspělejší a kultivovanější, než je tomu u stran
parlamentních, které se ve vyjednáváních již
více než půl roku pohybují v bludném kruhu.
A nyní výsledky voleb uspořádané dle vašich
volebních hlasů.
Pořadí kandidujících stran a sdružení
1. SNK ED

4 330 hlasů

3. SPZSP

2 090 hlasů

2. ODS

4. KSČM
5. ČSSD

2 736 hlasů
1 858 hlasů
872 hlasy

Starostou a místostarostou byli jednohlasně
zvoleni Jiří Záhořík a Mgr. Josef Kusebauch.
Na základě pracovního zařazení na Městském úřadě v Chabařovicích se vzdal mandátu
Miroslav Přibyl a uvolněné místo obsadil
Martin Hrubín z Chabařovic (KSČM).

VOLBY

Šance pro Roudníky

Roudničtí tentokrát neseděli za pecí, dokázali se příkladně zaktivizovat a jejich účast
ve volbách byla až překvapující. Samozřejmě,
motivem vysoké účasti ve volbách bylo získat
výhodné postavení ve stávajícím uspořádání
města a možnost prosazování zájmů obce.
V zastupitelstvu mají roudničtí čtyři křesla.
Nevysloveným, i když zřetelným mottem
úvodního jednání nově zvoleného orgánu
města bylo: pomoci Roudníkům.

Co vám strany slíbily

Po vyhodnocení volebních programů kandidujících stran a sdružení je možné seřadit
jednotlivé proklamované oblasti do následujícího pořadí důležitosti.
1. Bezpečnost, pořádek, péče o zeleň
2. Dětská hřiště, podmínky pro mimoškolní
výchovu a uplatnění mládeže
3. Dopravní obslužnost Chabařovic a
Roudníků
4. Zvýraznit pozici Městské policie
5. Podpora individuální výstavbě
6. Opravy povrchu vozovek, chodníků a
kanalizace
7. Cykloturistika se začleněním do nově revitalizovaných území (halda Spolku, jezero
Milada, jezero Petri)
8. Kultura a podmínky pro oddych
9. Aktualizace dopravního značení ve
městě
10. Obchvat města s vyloučením nákladní
dopravy
11. „Inteligentnější“ kruhový objezd na
náměstí.
Pokud vezmeme tyto sliby vážně, čeká
nás v tomto volebním období doslova ráj na
zemi.

Rada města

Po vzájemné dohodě kandidujících stran
a s ohledem na poměrné zastoupení stran a
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sdružení podle volebních výsledků, byly do
Rady města navrženi a vždy na první pokus
schváleni:
Rada města
Jiří Záhořík

SNK – ED

Irena Scholzová

ODS

Mgr. Josef Kusebauch
Vlastimil Pabián

Mgr. Jan Baňas

SNK – ED
SZSP

KSČM

Chabařovické noviny

Městské zastupitelstvo rozhodlo o opětovném vydávání Chabařovických novin a
schválilo redakční radu ve složení:
předseda: Ing. Stanislav Sochocký
členové: Mgr. Josef Kusebauch, Hana Nejedlá, Vlastimil Pabián, Gabriela Šteﬂová.

Postřeh na závěr

Z atmosféry, kterou provázelo 1. ustavující
zasedání městského zastupitelstva a obsazení
jednotlivých funkcí a komisí orgánů města,
jsou vytvořeny předpoklady k tomu, aby
správa věcí veřejných se ubírala potřebným
směrem a ke shodným cílům vyjádřeným v
jednotlivých volebních programech.
To, že se v zastupitelstvu města nevyskytují
političtí ani soukromí exhibicionisté, je zase
předpokladem k tomu, že jednání orgánu
budou věcná a oproštěná od politikaření a
nesmyslného handrkování, kterého je běžný
občan přesycen z bezvýchodné situace parlamentního kašpárkování našeho státu.
Výše uvedené a ostatní, zejména vrcholící
gigantické revitalizační akce našeho nejbližšího okolí, vytvářejí reálný předpoklad k tomu,
aby se Chabařovice staly štikou v čerstvých
vodách ústeckého osídlení. A co si přát víc.
Stanislav Sochocký

Na základě volebních výsledků se do zastupitelstva města zařadili podle pořadí hlasů tito kandidáti
1. Mgr. Josef Kusebauch

Chabařovice

399 hlasů, kandidoval z 2. místa

SNK – ED

3. Ing. Stanislav Sochocký

Chabařovice

342 hlasy, kandidoval z 5. místa

SNK – ED

2. Jiří Záhořík

4. Václav Pištora

5. Alena Vaněčková

6. Jaroslav Scholz

7. Petr Panchartek
8. Tomáš Pištora

9. Irena Scholzová

10. Vlastimil Pabián
11. Miroslav Přibyl
12. Antonín Kočí

13. Mgr. Jan Baňas

14. Josef Hrneček
15. Petr Kříž

Chabařovice

392 hlasy, kandidoval z 1. místa

Chabařovice

336 hlasů, kandidoval ze 6. místa

Roudníky

313 hlasů, kandidoval ze 3. místa

Chabařovice

226 hlasů, kandidoval ze 4. místa

Chabařovice
Roudníky
Roudníky

323 hlasy, kandidovala ze 4. místa

230 hlasů, kandidoval z 5. místa

224 hlasy, kandidovala z 8. místa

Chabařovice

207 hlasů, kandidoval z 1. místa

Chabařovice

178 hlasů, kandidoval ze 3. místa

Chabařovice
Chabařovice
Roudníky

Chabařovice

191 hlasů, kandidoval ze 8. místa
170 hlasů, kandidoval z 2. místa

161 hlasů, kandidoval z 15. místa
153 hlasy, kandidoval z 1. místa

SNK – ED
SNK – ED
SNK – ED
SNK – ED
ODS
ODS
ODS

SZSP

KSČM
SZSP

KSČM
SZSP

ČSSD
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OHLASY

Výhled do nastávajícího volebního období

Z

předvolebních materiálů, se kterými
šly jednotlivé strany do voleb, bych si
dovolil nalézt průsečík, který by vyhovoval
většině občanů.
V oblasti příštích investic to jsou: odkanalizování Roudníků, rekonstrukce vlastních
vozovek a chodníků, výstavby dětských hřišť,
výstavba nových Vyklic.
V rekonstrukci objektů jsou to hřbitovy
včetně jejich sakrálních staveb, úprava dětských hřišť, výměny kanálových vpustí a další
opravy ve městě.
Z oblasti bezpečnosti – zvýšení účinnosti
práce Městské policie jejím vybavením, možným zvýšením o jednoho strážníka.

V ekonomice – zaměření na dotace, v oblasti kultury – rozšíření kulturních programů
jak v Chabařovicích, tak v Roudníkách, ve
sportu zvýšenou pozornost věnovat těm, kteří
zapojují mládež, to také u hasičů, a další aktivity, které budou zástupci občanů jistě prosazovat. Zvýšená pozornost bude také věnována
výstavbě průmyslové zóny Chabařovice – Přestanov, což by v budoucnu mohlo ovlivnit jak
dopravu, tak příliv nových obyvatel.
Aktivní spolupráce bude věnována tvorbě
územního plánu jezera Milada, která bude
v příštím roce zahájena. Tento územní plán
bude zahrnovat i nové Vyklice.
Jiří Záhořík

Chabařovické NOVINY

Vzpomínková výstava k 25.
výročí likvidace obcí a osad
Sdružení občanů Vyklice pod záštitou primátora města Ústí nad Labem a ve spolupráci
s Městským úřadem Chabařovice uspořádalo v
kulturním domě Zátiší vzpomínkovou výstavu
ke 25. výročí likvidace obcí a osad Vyklice,
Tuchomyšl, Hrbovice, Otovice, Lochočice a
Zalužany.
Tato akce proběhla ve dnech od 24. října
do 27. října letošního roku podle stanoveného
programu. Jednotlivé panely výstavy připravili
občané zaniklých obcí.
Slavnostního zahájení se zúčastnil primátor
města Ústí nad Labem, starostové okolních
obcí a měst, zástupci Archivu a Muzea Ústí
nad Labem a další hosté.
O výstavu byl velký zájem nejen mezi
místními obyvateli. Výstava přispěla rovněž k
prezentaci nově otevřeného kulturního stánku
Zátiší, kde se obzvláště vyjímala. Zavzpomínat
na své ztracené domovy přijeli i bývalí obyvatelé zaniklých obcí ze všech koutů republiky.
Za nápad a zdárné provedení vzpomínkové akce Sdružení občanů Vyklice a zejména
předsedovi Janu Faltovi děkujeme.
Stanislav Sochocký
Výstava k 25. výročí likvidace obcí upoutala
jejich bývalé občany, starousedlíky, hosty i
děti ze škol.

Hřbitovní vandalismus Ž i v ý s v a h

V posledních letech se z médií často dovídáme o ničení příslušenství hřbitovů různých
měst a obcí. Pokud je pachatel z činu usvědčen,
sám ani nedovede logicky vysvětlit pohnutky
tohoto počínání. Ve většině případů se jedná
o hrubý vandalismus přesahující meze běžné
„klukoviny“.
Dosud se zdálo, že se toto našemu městu
vyhýbá. Bohužel, 15. října po uzavírací době
hřbitova se rozhodli dva místní mladíci prezentovat své „schopnosti“ zvlášť opovrženíhodným způsobem. Při podrobné prohlídce

hřbitova následujícího dne bylo zjištěno 23
poškozených náhrobků a více než 10 rozbitých
kolumbárních rámečků. Mladíci si nevybírali.
Mimo jiné zlikvidovali 6 dětských hrobečků i
historicky cenné náhrobky, které nikomu nevadily víc než 100 let. Naštěstí jejich počínání
neuniklo pozornosti v sousedství hřbitova a tak
byl přivolán strážník Jiří Kaliba, který pachatele přistihl v době, kdy se frontálně likvidačním
způsobem blížili zrovna ke středu hřbitova.
Ten zůstal zatím ušetřen. Smutný to příběh.
Stanislav Sochocký

v Roudníkách

Pilotní stěna vytvořená ze silničních
obrubníků a betonu by měla na přechodnou
dobu zastavit ujíždějící svah s komunikací pod
bývalým obchodem v Roudníkách. Aby bylo
deﬁnitivně zabráněno rozvolňování svahu, případně ohrožení nad komunikací situovaných
domů, bude u paty tohoto svahu vytvořena
sypaná přitěžovací stabilizační lavice. Projekt
sanace svahu navíc uvažuje i s dalším využitím
tohoto území, které bylo dosud černou skvrnou
v samotném středu obce.
Stanislav Sochocký

Chabařovické NOVINY

BUDOUCNOST

Jak s okolím města v roce 2007

Ještě před deseti lety by asi těžko někdo
prorokoval, jak výrazně se změní okolí našeho města, kterému se původně každý ze
sousedů raději vyhýbal. Letošní a příští rok
bude významný tím, že budou dokončeny
dvě gigantické stavební akce, třetí je v plném
proudu.

Jezero Milada

Rozsah prací projektované rekultivace
zbytkové jámy bývalého Lomu Chabařovice v
příštím roce je závislý na přidělení ﬁnančních
prostředků, které jsou pro tyto účely přiváděny
z několika zdrojů.
Opevnění břehů jezera lomovým kame-
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obvodu jezera. Pěstební péče a pravidelná
údržba zeleně bude zajišťována zejména na
výsypkové straně bývalého dolu, kde je již
vegetace připravena.
To jsou také prostory, kam byly v podzimním období letošního roku přivedeny trasy
cykloturistiky. Ty budou postupně s dokončovacími pracemi rozsáhlé rekultivace přivedeny
až k samotné hladině jezera.
CHABAŘOVICE A ROUDNÍKY SE
VLIVEM TĚCHTO ROZSÁHLÝCH ZMĚN
OCITAJÍ V ÚPLNĚ NOVÉM – PĚKNÉM
PROSTŘEDÍ. JE NA NÁS, ABYCHOM DOKÁZALI TYTO ZMĚNY VYUŽÍT VE PROSPĚCH A ROZKVĚT NAŠEHO MĚSTA.
Stanislav Sochocký

Termín zprovoznění
dálnice se přiblížil

Dálnice D8

Předáním dálničního povrchu do užívání
není všemu konec. V příštím roce se bude
plánovaně precizovat přímé okolí dálnice, ale
i opravovat povrchy stávajících komunikací,
které byly zatěžovány zvýšeným provozem.
Zprovoznění dálnice se v tom dobrém slova
smyslu dotkne přímo našeho města. V následující době bude zahájena výstavba úseku
Řehlovice, ta se již našeho města stavebně
dotýkat nebude.

Halda Spolku

V letošním roce byly dokončeny veškeré
stavební práce, halda se zazelenala. V příštím
roce je plánovaná pouze pěstební péče a běžná
údržba zeleně. Duben příštího roku je termínem předání kompletně rekultivované haldy
Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí
nad Labem. Podstatné je to, že pro naše město
již není halda skrytým nebezpečím a dokonce
začala zkrášlovat okolí Chabařovic. S přibývajícím časem a zejména po vzrůstu všech
výsadeb, které zatím nejsou patrné na první
pohled, se tento umělý kopec stane raritou
a lákadlem pro turisty. I sem nás v nejbližší
době zavedou plánované cykloturistické trasy.
Nově vytvořený zatravněný kopcovitý povrch
najde později využití i k zimním radovánkám.
Stane se totiž nejvyšší využitelnou příměstskou horou vhodnou k sáňkování i lyžování.

nem na plánovanou úroveň hladiny jezera je
provedeno, a tak již záleží jen na možnostech
přítoků vod do jezera, které důlní jámu zaplní,
aby se mohla voda vylévat v okolí Teplárny
do řeky Bíliny.
Stále zlobí svahy pod Rabenovem, kde
budou i v příštím roce prováděny rozsáhlé
stavební práce za účelem jejich stabilizace.
Rekultivační práce jsou plánovány na celém

Podle předběžných zpráv Ředitelství
silnic a dálnic bude 21. prosince zprovozněna dálnice, což se bude také projevovat v
hustotě projíždějících vozidel přes město.
Zatím není známo, jak se doprava bude chovat. Chabařovice mají dva sjezdy z dálnice a
také samozřejmě dva nájezdy. Špatná zpráva
je, že objezd z Předlic na Užín bude až do
konce dubna používán jako pracovní silnice
pro dobudování okolí dálnice. Dle sdělení
Dr. Laného je tento termín posunut ( původní
byl stanoven současně s otevřením dálnice )
na konec měsíce dubna. Poté klesne průjezd
nákladních vozidel na minimum.
Předpokládá se, že tuto zimu nebudou již
Chabařovice dopravou tak znečišťovány jako v
roce minulém, kdy se budovala dálnice přímo
na našem katastru.
Jiří Záhořík

Mateřská škola
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ŠKOLY

Za prosincem končí rok, do nového už jen
krok. V prosinci jsou Vánoce, zase jednou
po roce.
Co je dobře a správně založeno v malých
dětech, také v nich pravděpodobně zůstane.
John Brierley

Každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby,
rozvíjet a učit se jiným tempem.
Důležité je, aby se dítě cítilo spokojené a
do mateřské školy chodilo rádo.

První sociální zkušenosti dítěte

Obsah těchto slov by se měl vrýt do povědomí nejen učitelek, ale i rodičům našich
dětí. Je známo, že člověk se cítí dobře tam,
kde mu je dobře, dobře mu je tam, kde jsou
v pořádku mezilidské vztahy. Příjemně se cítí
tam, kde je přijímán takový, jaký je, se všemi
jeho pozitivy i negativy. Spokojený je tam, kde
může spontánně a upřímně vyslovit svůj názor,
nebo vylíčit svůj prožitek. To platí pro člověka
dospělého i pro človíčka malého.

Pravidla

Stejně jako existují dopravní značky,
které řídí pravidla silničních vozidel, existují
rodinná a společenská pravidla. Tato pravidla
by měla být jasná, přesná, rozumná a početně
omezená.

Už v mateřské škole se děti postupně seznamují s některými pravidly. Znázorňujeme je
piktogramy (graﬁcký znak znázorňující pojem
nebo sdělení obrazově) a děti se je postupně
učí poznávat a respektovat.
V komunitním kruhu si děti povídají na
různá témata. A zde se seznamují s pravidlem,
že si neskáčeme do řeči a umíme naslouchat
druhému. Mluví jen ten, kdo má v ruce např.
symbol třídy – plyšové sluníčko, kytičku, berušku, a když mluvit nechce – nemusí, pohladí
a pošle dál kamarádovi. Často řešíme i první
známky agresivity – učíme se být kamarádští,
omluvit se, neubližovat.
Posláním mateřské školy je umožnit dětem
prožitkové učení a plynulý přechod do základní školy. Vzdělávací činnost je založena na
metodách přímých zážitků, využívá dětskou
zvídavost a potřebu objevovat. Probouzí
v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem
sebe, ukázat, co všechno samo umí, zvládne
a dokáže.
Nepředkládá dětem jen hotové návody,
ale umožní jim hledat samostatné cesty. Podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální
vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro
jeho individuální rozvoj, v návaznosti na jeho
výchovu v rodině a úzké součinnosti s rodinou.

Školní vzdělávací program

Máme již zpracovaný školní vzdělávací
program, na kterém se podílely všechny paní
učitelky. Vytvářely jsme integrované bloky
a témata, která vycházejí z ročních období.
Promýšlely jsme očekávané výstupy, které by
děti měly zvládnout v jednotlivých oblastech,
které vycházejí z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Na třídních
schůzkáh se někteří rodiče mohli už s tímto
programem seznámit.
K tomu, aby se z dětského těla stal organizmus fungující jako lidský, potřebuje kontakt
nejméně s jednou dospělou osobou, aby ho
tomu učila. K učení potřebuje lásku této osoby,
zpravidla matky. Tak se vytváří první vztah
mezi dvěma lidmi, který se postupně rozšiřuje
o další vztahy s dospělými a dětmi, s kterými
se dítě setkává a komunikuje i mimo okruh
rodiny, např. ve společenské instituci, jako je
mateřská škola.
Matka nebo jiná osoba v její funkci však
sama od začátku potřebuje oporu širšího
společenství, v kterém ostatně žije ještě před
narozením dítěte a do jehož středu postupně
uvádí i dítě. Od matky a v lidských společenstvích se učí kultuře, soužití s ostatními lidmi,
pravidlům organizace společnosti a hodnotám

mravním i duchovním. Nabízí se mu příležitost
vzdělávat se, získat povolání, naučit se pracovat, podílet se na životě společnosti .
Člověk se vždy narodí do nějakého společenského a přírodního prostředí. Jak roste
a vyvíjí se, podílí se i na jeho ovlivňování
a tvorbě, učí se rozumět souvislostem mezi
ním a prostředím a učí se prostředí chránit a
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zvelebovat. Tím se stává příslušníkem lidského
rodu vědomým si poslání člověka.

Akce

Děti se zúčastnily dopravní akce Malý
cyklista na dopravním hřišti v Krásném
Březně. Také nás navštívila policistka, která
dětem vypůjčila policejní výzbroj, chlapci si
vyzkoušeli i opravdová pouta a povídali si, co
se smí a nesmí.
Navštívili jsme představení v ústeckém
divadle – „Zpívání ve zvěřinci“ s programem
Jaroslava Uhlíře.
Nyní čekáme na vyhodnocení soutěže Zelená škola, kde komise hodnotila čisté a estetické
prostředí, výzdobu, ekologické aktivity, účast
ve sběru papíru a tetrapacků, atd.
Paní Tichá s Michalkou i Pavlík Ouředník
s maminkou sestrojili výstavku z přírodnin,
někteří donesli dýně. Tatínek Ondry Jíry nás
obdaroval krásnými květinami, které zdobí
chodby. Každé spolupráce s rodiči si velmi
vážíme. Je to určitě pro děti správný vzor a pro
nás motivace pro další činnost.
Jednou z nich byla i Drakiáda rodičů
Adámka Henzla.
Zájezd do děčínské ZOO s výukovým
programem papouška Artura a oslíka se dětem
moc líbil. Tentokrát jsme dali přednost těm
mladším. Mohli si sáhnout na hada, morče,
srst zvířat, poznávaly jednotlivá zvířata formou prožitku.

Podzimníčkův poklad
na Friedrichu

Slunečný barevný podzim, tak takto
bychom mohli charakterizovat cestu za pokladem. Cestu nám určovaly fáborky. Děti
u nich plnily úkoly s podzimní tématikou.
Sestavovaly skřítka Podzimníčka z přírodnin
a ten je pak odměnil medailemi a pokladem
plným dobrot. Našli jsme ho na Friedrichu.
Viděli jsme kačenky, bedly a kochali se krásnou prosluněnou přírodou. A spokojené děti
byly pro nás tou nejlepší odměnou.

Vánoce

Je tu vánoční shon a přípravy na vánoční
svátky. Děti se učí básně a písně o zimě a Vánocích a posílají dopisy Ježíškovi plné tajných
přání. Přeji vám co nejvíce splněných přání a
to nejen o Vánocích.
Přejeme vám na Vánoce pokoj, štěstí,
zdraví, aťvás život v dalším roce pořád stejně baví.
Alena Vaněčková
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ŠKOLY

Čím žila základní škola praktická

P

oslední čtvrtletí na naší škole bylo ve
znamení tanečního kroužku, který vede
paní učitelka Iva Bělová. 15. září se děvčata
pod jejím vedením zúčastnila „Romského
talentu“ , který uspořádala ZŠ Trmice v restauraci U Kastnerů v různých tanečních stylech.
TK Slunce reprezentovala sólistka v orientálním tanci Denisa Peterová a nejmenší členky
souboru. Tančily tak dobře, že získaly ve své
kategorii první místo. Velký úspěch měla děvčata se svým tancem, tentokrát čardášem, na
oslavách 100 let založení ZŠ Petrovice.
Bez úspěchu jsme nezůstali ani na poli
sportovních soutěží speciálních škol. 20.10.
získala žákyně 5. třídy Kamila Jihlavcová
3. místo v okresní soutěži ve šplhu a stejné

umístění získal žák 6. třídy Jan Čisár ve stolním tenise.
27. 11. převzala paní ředitelka se zástupci
žáků diplom za 3. místo v dlouhodobé ekologické soutěži „Zelená škola“. 7. prosince
žákyně 9. třídy převzaly v kině „U Františka“ čestné uznání za nejkrásnější Kiwanis
panenku.
Závěr roku patří tradičně školní besídce,
kde větší část vystoupení má taneční kroužek a
v rámci té letošní ještě proběhne soutěž „Škola
hledá Superstár“. Úplně poslední akcí s naší
účastí bude výstava prací žáků speciálních škol
v kostele sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem, která
proběhne na přelomu roku a skončí v prvním
týdnu ledna 2007.
Jiří Capljuk

Denisa Peterová nejen hezky tančí, ale pod
vedením paní ředitelky zhotovila prstovou
Kiwanis panenku.

Žáci 4. třídy se připravují pod vedením paní
učitelky Ivy Bělové na PEER program na ZŠ
Petrovice s ukázkou první pomoci.

Základní škola Chabařovice

Masarykova 559, okres Ústí nad Labem

A

ž takhle složitě se jmenuje naše škola,
základka, kterou jsme my Chabařovičtí snad všichni prošli.
Jako dnes si pamatuji, když jsem se stěhoval
do Chabařovic v roce 1972. Brzy ráno jsme se
stěhovákem přijížděli k našemu domu. Kolem
školy. Byl jsem udivený z veliké budovy, z obrovských dveří. Na dítě ze sídlištní panelákové
školy působila tato silným dojmem...
Ale vrátím se ze vzpomínek, dlouhý název
je jen malým na první pohled viditelným důkazem o vzrůstající byrokracii v naší společnosti.
Zákony jsou již stránkovány po stovkách,
vyhlášek téměř na všechno je mraky, do
toho ještě nařízení vlády, metodické pokyny,
závazné výklady, statistická hlášení, různé
výkazové tabulky,... Objevuje se paradox: čím
více počítačů, tím více papírů.
A do toho radikální změny ve školách. I u
nás v Chabařovicích učitelé intenzivně pracují
na vlastních osnovách. Samozřejmě po práci,
neboť výuku zastavit nelze. I proto jsou občas
ředitelská volna, aby mohli být učitelé proškoleni a věděli kudy se zas ubírat dál.
Mezi rodiči mohou vzniknout obavy co
bude dál, zvláště když slyší „odborné“ závěry
některých novinářů (dokonce prý by se měly

školy zrušit). Tak velká změna to, alespoň na
první pohled, nebude. Děti budeme připravovat pro další studium na středních školách,
budeme je učit pracovním činnostem a umění,
budeme usilovně pracovat na výchově občana
Chabařovic, který bude hrdý na své město.
Snažíme se změnit i některé zažité stereotypy, jako jsou například rodičovské schůzky,
kam si rodiče přijdou třikrát do roka často jen
pro známky a pak všichni spěchají domů.
Protože jsme vám potřebovali říci informace hromadně a vzpomněli jsme si na tlačenici ve „výtvarce“, svolali jsme na zkoušku
schůzku do sálu Zátiší. Někomu se to líbilo,
někomu ne. Někdo byl rád, že oběhl ostatní
učitele rychleji. A my jsme zas nečekali, že se
tak rychle rozutečete domů.
Největším problémem byl, myslím si,
opět nedostatek prostoru. Nějakou formou
budeme v těchto experimentech pokračovat
a třeba vymyslíme i jiné. Nechceme, abyste
přišli do školy jen pro známky, ale abyste
byli našimi partnery při vzdělávání a výchově
vašich dětí.
Pokud chcete být více informováni o dění
ve vaší základce, sledujte www.zschaba.cz
Josef Kusebauch

Ž
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áky Základní umělecké školy v Chabařovicích a poboček v Chlumci a
Libouchci bude mít možnost veřejnost slyšet
v prosinci na 17 vánočních koncertech. Kromě
toho bude řada vystoupení pro žáky MŠ, ZŠ
a také v domovech důchodců. Hezký program
si také připravili všichni žáci hudebního a
tanečního oboru pro své rodiče a hosty školy,
kde jim každý žák zahraje několik skladeb na
třídních přehrávkách.

Vánoční
pozvánka
Žáci výtvarného oboru vystavují své práce
v prostorách ZUŠ Chabařovice, Chlumce a
Libouchce a připravili řadu malých vánočních dárků pro své nejbližší. Vyučující Mgr.
V. Fremlová připravila za výtvarný obor malé
vánoční dárky, které ZUŠ bude rozdávat s novoroční gratulací.
Mimo jiné vás zveme na Vánoční koledovou hru v kostýmech, kterou připravilo pěvecké oddělení pod vedením Jany Scholzeové.
Tyto koledy zazní v kostelech v Chabařovicích,
Libouchci, Ústí n.Labem – v chrámu APavla, v
Církvicích, Petrovicích a Roudnici.
V pátek dne 22.12.2006 v 16,30 hodin
v kostele v Petrovicích
V úterý dne 26.12.2006 v 16,00 hodin
v chrámu A.Pavla v Ústí n.L
Ve středu dne 27.12.2006 v 17,00 hodin
v kostele v Chabařovicích
Ve čtvrtek dne 28.12.2006 v 18,00 hodin
v kostele v Libouchci
V pátek dne 29.12.2006 v 17,00 hodin
v kostele v Roudnici
V sobotu dne 30.12.2006 v 16,00 hodin
v kostele v Církvicích.
Pracovníci a učitelé ZUŠ Chabařovice přejí
všem návštěvníkům krásné prožití vánočních
svátků.
Jiřina Deimlingová
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INFORMACE

Informace z městského úřadu
ZLATÁ SVATBA

V měsíci prosinci 2006 si připomenou
manželé Jan a Milena KODADOVI manželský
slib daný před padesáti lety. Vážení manželé,
u příležitosti vašeho životního jubilea přijměte
poděkování za příkladně prožitý život a přání
všeho pěkného do dalších společných let.

VÁNOCE

Prožíváme čas vánočních svátků, který
patří pro mnohé z nás k nejkrásnějšímu
období roku.
Lidé k sobě mají blíž, každý z nás se snaží
udělat radost tomu druhému a hezká pohoda
mezi nejbližšími patří ke slavnostní náladě.
Zaměstnanci MěÚ Chabařovice přejí všem
občanům svátky plné pohody, do roku 2007
štěstí, zdraví, osobní úspěchy, ale i laskavosti
pro zlepšení mezilidských vztahů.
Věříme, že dobrá pohoda mezi lidmi přináší
radost nám všem.

POPLATKY ZA PSA
A DOMOVNÍ ODPAD

Upozorňujeme občany, že uvedené poplatky se v měsíci lednu 2007 n e v y b í r a j í.
Poplatky na rok 2007 se budou vybírat až
od měsíce února 2007.
Platit však mohou občané, kteří ještě za
rok 2006 nezaplatili.

VÁNOČNÍ
KOLEDOVÁ HRA

Základní umělecká škola Chabařovice
zve občany na pěvecký koncert, který se
koná dne 27.12.2006 v 17,00 hodin v kostele
Narození Panny Marie v Chabařovicích.

OZNÁMENÍ

Městský úřad a městská knihovna Chabařovice budou z důvodu čerpání dovolené
v pátek 22.12. a 29.12.2006 UZAVŘENY.

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ

bude v kostele Narození Panny Marie v
Chabařovicích dne 24. 12. 2006 ve 20:30 hodin.

KONTEJNEROVÝ DVŮR

Provozní doba kontejnerového dvora v
době vánočních svátků:
23.12.
OTEVŘENO
24. – 26.12.
ZAVŘENO
27. a 28.12.
OTEVŘENO
29.12.
ZAVŘENO
30.12.
OTEVŘENO
31.12.
ZAVŘENO
01.01.2007
Z AV Ř E N O
Smíchejte co nejvíc jižního ovoce a zalejte
jej zálivkou z citrónu, vody a cukru, poněkud
sladší než na pití. Nechte ležet nejméně hodinu
v lednici. Získáte vánoční ovocný salát. JK
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Blahopřání

Šttí lidí npočívá v blahobytu a bohatství,
ale v jednání, pochopení a odpuštění.
Hezké zážitky z procházky životem nám
zůstávají
v srdci jako nejkrásnější vzpomínky,
které nás ve stáří tí dvojnásob.
V míci září až prosinci 2006 slaví svá
životní jubilea občané :

Krbcová Jindřiška
Malcherová Irena
Štefl Eduard
Balcarová Gizela
Nováková Helena
Wilkeová Gertruda
Štefl František
Vajner Josef
Černá Emilie
Lukášová Božena
Dlasková Anna
Špačková Marie
Kotouč Miroslav
Rojíková Anna
Cibulková Marie
Jírová Aloisie
Heroinová Lia
Hýsek Bohuslav
Pohl Emil
Břízová Edita
a
pan Kaftan Bohumil

nejstarší muž našeho mta, který
v prosinci oslaví již své
96 narozeniny.
Všem jubilantům přejeme, ať je každý den
důvod k radosti a v podzimu života mají
hodně sil, dobrou pohodu, pevné zdraví
a šttí.

S

otevřením nového kulturního stánku
Zátiší v Chabařovicích už vzniklo
mnoho různých kulturně zábavných akcí. Od
pravidelných nedělních čajů pro seniory, přes
různé zábavy a plesy, diskotéky pro nejmladší, až po koncerty především mládežnických
hudebních formací.

Představení
v Zátiší
Od letošního podzimu pak vejde do historie chabařovické kultury i organizační počin
sportovců TJ Slovan Chabařovice, kteří se významně podíleli na velmi zdařilém představení
souboru Divadla Most v kabaretu „Na Poříčí
dítě křičí“. Pod vedením p.Krause, mj. rodáka
z Vyklic, na sále chabařovického Zátiší před
více než 120 diváky předvedli staré pražské
„škváry“ z třicátých let v kabaretu, který zaujal mimo jiné i seniory z chabařovické DPS a
z Domu klidného stáří i z ústeckého Fokusu,
který připravil pro diváky i milé dárky z jejich
dílny, keramické čtyřlístky pro štěstí. K dobré
atmosféře přispěly i hostesky K.Pabiánová,
P.Berková a M.Matyášová.
Následně se rozvinula další spolupráce,
když pro celý kolektiv účinkujících byl nový
sál Zátiší vhodným prostředím pro nacvičování
nových autorských představení. To mohli
posoudit i děti z naší základní školy, pro které
uspořádali divadelníci z Mostu generálkové
představení „Vánoční komedie“. Těm se toto
představení, podle jejich spontánních reakcí,
velmi líbilo.
Už se můžeme těšit na další pokračování
pestrého repertoáru Mosteckého divadla.
Pro příští rok to může být na říjen plánovaná
veselá operetka z autorské dílny principála
Krause. Nebo také zájezd na muzikál přímo do
Mosteckého divadla, který má ve svém plánu
chabařovická kulturní komise.
Vlastimil Pabián

Sportovní zprávy
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F

otbalový klub Slovan Chabařovice
nemá zatím na růžích ustláno v soutěžích dospělých. Pod vedením trenéra Zahálky
je „A“ družstvo zatím po podzimní části v sestupové zóně, a tak ani motivace „B“ družstva
není nijak podporující snažení v okresním
přeboru. Starší žáci si dále pod vedením trenéra
M.Kadlece udržují velmi dobrými výkony
slušnou pozici v okresním měřítku. Společný
tým mladších žáků FK Slovan Chabařovice
a FC Přestanov hraje v okresní soutěži pod
hlavičkou FC Přestanov zatím se střídavými
výsledky vzhledem k velmi mladému a nezkušenému týmu pod vedením D.Sebery.

Další komentář je převzatý z oﬁciální
internetové stránky ﬂorbalového oddílu TJ
Slovan Chabařovice:
Letošní rok je pro nás velkým svátkem,
konečně se uskutečnilo to, po čem jsme toužili.
Začali jsme hrát proti jiným soupeřům než
sami proti sobě. Plni očekávání jsme zahájili sezónu Krupským pohárem (9.7.2006). I
když jsme ten den ani jeden zápas nevyhráli,
odolávali jsme těžkým soupeřům a i nejeden

SPORT

gól jsme si dali. Psal o nás dokonce Ústecký
deník, jak Slovan Chabařovice na turnaji příjemně překvapil. I hodnocení našich soupeřů
bylo povzbuzující. Vždyť jsme se každý zápas
drželi a nikomu jsme nedali nic zadarmo. O
to větší bylo nadšení po oznámení termínů kol
Krupské ﬂorbalové ligy. Zvolili jsme si trenéra
Jardu Myšáka a začali pilně trénovat. Teď už
se netráví soboty jen hrou ﬂorbalu, ale i tréninkem standardních situací, střelbou, taktikou
atd. Dokonce jsme začali trénovat dvakrát týdně. Nicméně přišlo první kolo a my měli sklízet
první plody naší práce. Výsledky 1. kola jsou
k nahlédnutí na našich stránkách. My jsme

s nimi velice spokojeni, ze čtyř zápasů jsme
dva vyhráli a dva prohráli. Větší úspěch jsme
nemohli snad ani čekat. Po prvním kole jsme
se ocitli na pátém místě v tabulce ligy. Druhé
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kolo však už nedopadlo tak dobře, vítězství
bylo jedno,ale čekali jsme dvě. První malinké
zklamání. Nicméně nadšení nám to nevzalo a
pokračovalo se v tréninku, vždyť máme před
sebou ještě plno kol. Třetí kolo jsme však
nezískali ani bod a po neshodách v týmu,
jsme se museli rozloučit i s našim trenérem J.
Myšákem. Přišla volba nového trenéra a hned
jsme si zvolili rovnou dva: Petra Sehriga a
Pavla Kopřivu. Teď již máme za sebou i čtvrté
kolo, sice jsme všechny zápasy neprohráli,
ale smůlu se nám zatím nedaří protrhnout.
Poslední vítězství bylo v druhém kole, kdy
jsme porazili DDM Teplice, od té doby ne a ne
vyhrát. Dvě remízy ze čtvrtého kola však také
nejsou k zahození, avšak naše místo v tabulce
ligy se stále propadá a nyní jsme na 7. místě.
Nezbývá nám nic jiného, než pořádně trénovat.
Ať dopadneme na konci Krupské ﬂorbalové
ligy jakkoliv, určitě nám to přinese poučení a
zkušenosti, které nám oproti ostatním týmům
chybí. Vyhrát ligu, v to z nás nikdo nedoufá,
jen budeme rádi, když nebudeme poslední.
Více můžete najít na internetové stránce našeho klubu http://www.ﬂorbal-chabarovice.
unas.cz/.
Nohejbal v Chabařovicích už má velmi
dobrou úroveň a neustále rozšiřuje svoji
činnost. Především nám dělá radost zatím
úzký kolektiv nohejbalové mládeže. Stříbrné
medaile žáků a bronzové medaile dorostu
v krajských přeborech je velmi slušnou vizitkou dobré trenérské práce Vl.Moníka ml.
i dalších zkušených nohejbalistů, kteří se na
tomto úspěchu spolupodílejí. Druhé místo
rezervy ve sdruženém okresním přeboru tzv.
Teplické ligy a čtvrté místo ve velmi kvalitním
krajském přeboru „A“ družstva je pak už jen
opakováním konstatování dobré úrovně tohoto
sportu v krajském měřítku.
Vlastimil Pabián

Vážení občané,
zdravotní sestra obvodního lékaře
paní Jiřina Buřičová končí po 45 letech v Chabařovicích svoji činnost.
I když nebyla občanem Chabařovic,
prožila tu celý svůj pracovní žvot a
cítila se tady vždy jako doma.
Pro mnohé z nás je to Jiřinka,
která ochotně vždy pomáhá a snaží
se každému vyhovět. Za její jednání,
pochopení a ochotu jí patří slova
díků.
V Chabařovicích má mnoho přátel
a pro další roky žvota jí zůstávají v
srdci jen ty nejkrásnější vzpomínky
na prožité roky.
Paní Buřičová přeje všem touto
cestou pohodu, štěstí a hlavně
pevné zdraví.
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