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ZDARMA

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

Josef Kusebauch

Plesk! Jau! To by nám všem známá,
jistá Džamila pěkně vyčinila. Co se stalo?
To jeden výrostek dostal pohlavek za to, že
nepozdravil známého, paní učitelku nebo
staršího člověka.
To všem dobře známé „dobrý den“, bez
kterého se nedalo existovat. Co je na dvou
slovech tak úchvatného a důležitého? Je to
způsob, jak někomu projevit úctu, jak navázat kontakt a nebo se zdraví jen tak pro dobrý
pocit, že někoho oslovíme a on nám odpoví.
Cítíme to jako drobounký kousek štěstí, při
kterém nás zaplaví libý pocit, že nás někdo
registruje. To však vnímáme až mnohem
později, pod záplavou životních starostí. A
zdravíme pro krásný pocit malého štěstí.
Mladý výrostek to ještě nechápe, ale
nemějme mu to za zlé, zdravit se musí, jako
všechno ostatní, naučit. Nás učili rodiče a
prarodiče, naše okolí.
Myslím však, že nejlepší období už máme
za sebou. (Netýká se několika lidí, kteří
zdravit umí a zdraví rádi).
Nezdravení. Nejdrsnější je, když někoho
zřetelně pozdravíte a on neodpoví, přestože
vás evidentně slyšel (jen menší část lidí). To
není dobré, zdravící se těžko ubrání pocitu,
jestli náhodou něco neprovedl, za co ho ten
druhý trestá.
Mnohem častější je dnes polozdravení:
pozdravit, ale tak nějak na půl, aby to nebylo to „trapné dobrý den“. Často slyším
zaznít pozdrav... „dobréj“. Co „dobréj“, no
„dobrej“. Tak ...“dobrej“, aby se neřeklo.
Stále častěji používané mezi mládeží. Mají
pocit, že by pozdravit měli, třeba bývalého
učitele, ale zas se jim moc nechce, tak z nich
vyleze „dobrej“. A nebo si všimněte u lidí,
kteří nemají vůči vám čisté svědomí, a vy
ho nedejbože pozdravíte a z něho vyleze jen
„dobrej“... Co s tím?
Zkuste zítra někoho pozdravit „dobrý
den“ a užijte si svůj pocit mikroštěstí.

keramika pro každého
http://keramps.blogspot.com

Jarmark u Staré radnice
V

neděli 23. listopadu se v prostorách
naší staré radnice konal Jarmark aneb
Čas dárků, čas chvojí a čerti se rojí...
Počasí už bylo opravdu zimní. V přízemí
i v prvním patře jste mohli vidět výrobky z
dvaceti řemeslných a výtvarných dílen. Před
radnicí mnozí z vás ochutnali staročeské
bramborové placky a zahřáli se svařákem.

Čerti bohužel kvůli klouzačce na silnici nedorazili. Děkujeme, že jste přišli v tak hojném
počtu. Věříme, že jste nakoupili milé dárečky
a inspirovali jste se pro nadcházející svátky.
Přejeme vám klidné vánoční svátky a mnoho
spokojenosti a zdraví do nového roku.
Jitka a Soňa
z řemeslné dílny Čas

Fáma: „Tak prej nám starosta prodal Školáky (rybníky)“. Skutečnost: Vlastníkem Školních
rybníků je pozemkový fond ČR, v současnosti jsou „Školáky“ stále ve vvlastnictví pozemkového fondu (viz katastr nemovitostí na internetu). Existují zájemci o jejich koupi, mezi nimi je i
Územní svaz ČRS. Záležitost se řeší na PF v Praze. Město Chabařovice nemá žádné pravomoce
do těchto vlastnických práv zasahovat.
Josef Kusebauch
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Ze života obyvatel Domu s pečovatelskou
službou Chabařovice
Motto:
„Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky
také na duši, když je dělá na tváři“ (Michel
de Montaigne)

Bydlíme v
hezkém prostředí
domu s pečovatelskou službou a
přestože máme nějaký ten rok navíc, chceme
žít aktivně, příjemně trávit volný čas a nezůstat
sedět v nečinnosti.
Aktivizační programy organizuje Pečova-

telská služba Ústí nad Labem, příspěvková
organizace a z části ﬁnancuje město Chabařovice. Jsou organizovány tak, aby se mohli
zúčastnit i méně pohybliví obyvatelé, doprovází nás dvě pracovnice Pečovatelské služby
Ústí nad Labem.
Mezi aktivity mimo jiné patří hra bowlingu. S touto hrou jsme začali v květnu 2005 v
areálu Eldorádo v Krásném Březně, kam jsme
dojížděli městskou hromadnou dopravou.
Od roku 2006 jezdíme vlastními dopravními
prostředky dvakrát v měsíci do restaurace s
bowlingem v Chlumci. Tato setkání obyvatel
při hře a společném posezení u oběda se již
stala tradicí pro cca 10 až 12 obyvatel.
V listopadu 2007 jsme zorganizovali 1. vánoční turnaj v bowlingu, druhý ročník proběhl
20. listopadu 2008 (viz obrázek).
Závěr:
Tělesná aktivita pozvedá našeho ducha a
zlepšuje naši vitalitu. Je to velmi výhodná
životní investice, pohyb zpomaluje proces
stárnutí. Fyzická aktivita je jedním z nejefektivnějších přirozených léčebných prostředků
melancholie a deprese, působí také jako
prevence mnoha zdravotních problémů a
nemocí.
Jana Vlachynská
Pečovatelská služba Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

Lampionový průvod

Z důvodu nepřízně počasí se v letošním
roce průvod nekonal, řekne si každý při přečtení názvu článku.
To by však nesměli být v Chabařovicích
dobří sousedé, jako jsou například v Unčínské
ulici. Tak si pár lidí řeklo, uděláme si průvod
sami a v sobotu 8.11.08 v 19:00 hodin se obyvatelé této ulice sešli a za světel 20 lampionů
prošli tuto krátkou ulici. Nikomu se však domů
nechtělo, a tak si ještě společně udělali večerní
procházku do nové ulice Luční. Průvod doprovázela hudba z kazeťáku, ale i to by se mohlo
pro další roky změnit. Hudebně nadaných lidí
je v ulici dost. On to vlastně nebyl průvod,
byl to jen větší hlouček lidí, kteří spolu byli v
tomto podzimním sychravém počasí naladěni
na stejnou notu. Rozdíl mezi nejmladší a
nejstarší obyvatelkou této ulice je 90 roků,
ale při společných akcích to nikomu nepřijde,
všichni se veselí. Na zahřátí si nesli pánové
kapesní placatice a ženy zas ochutnávaly něco
pečeného od sousedky. Je dobře, když se
občané snaží udržovat sousedské vztahy. Mít
dobré sousedy je někdy opravdu výhra a hned
se žije všem lépe.
Po zhlédnutí společného fota musíte každý
uznat, že se procházka vydařila.
BAGOUNOVKA

Primární prevence

O prevenci se teď hodně mluví, určitě
jste zaregistrovali drsnou reklamní kampaň
„Nemyslíš, zaplatíš“, která má působit na
účastníky silničního provozu, a snížit tak
nehodovost. Na školách je, aby si takovou
„kampaň“ také vymyslely. Netýká se nehod
dopravních, ale drog, násilí, šikany a jiných
patologických jevů. Jak už je u nás běžné,
odborníky a ﬁnance na ni nikdo neposkytne,
dostaneme jen zadání a máme se postarat. To,
co bylo dříve samozřejmé, musí teď být na papíře. A tak kromě toho, že oblast prevence řeší
už náš ŠVP, Strategický plán rozvoje školy,
Sebehodnocení školy a jiné dokumenty, mu-

seli jsme vytvořit další rozsáhlý
dokument nazvaný Minimální
preventivní program (k nahlédnutí v sekretariátě školy).
V něm popisujeme, jaké
kroky podnikneme pro to, abychom se patologickým jevům
na naší škole vyhnuli, co podnikneme v případě, že se i přes
naše úsilí objeví, a mnohé další.
Tedy každou akci, kterou pro děti
připravíme, musíme řádně naplánovat, zdokumentovat, zhodnotit
atd. Jasná rovnice – čím víc
akcí, tím víc práce pro nás. Ale
nebojte, ještě stále jsme to nevzdali. Oblast
prevence považujeme za velmi důležitou. Na
našich webových stránkách můžete sledovat,
jak jsme navštívili Poradnu pro mezilidské
vztahy, zapojili se do projektu Právní vědomí,
Dítě a právo a spousty dalších akcí. Sice nás
za to nikdo neocení, ale kladné hodnocení dětí
a dobrý pocit nám zatím stačí.
Více informací nejen o prevenci, ale i o
dalším dění ve škole: www.zschaba.cz.
Klára Pečivová
školní metodik primární prevence
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OHLASY

Akce provedené v letošním roce

V

letošním roce byly provedeny práce
vylepšující stav města a životní podmínky v něm. Velká pozornost byla věnována
dětským hřištím, jejichž vybavenost byla
zastaralá a nevyhovující.
Z větších akcí uvádíme:
Rekonstrukce chodníku Smetanova ul. v
objemu 625.000,- Kč. Akci provedla 1. Litvínovská stavební s.r.o., Litvínov
Rekonstrukce chodníku ke KD Zátiší
za 75.000,- Kč a spojovací chodník Husovo
náměstí - KD Zátiší á 159.000,- Kč prováděla
ﬁrma p. Hlaváčka z Chlumce
Výstavba nového chodníku k zastávce
MHD „U parku“ v ulici Smetanova. Materiál hradilo město, práci uhradil p. Rudínský,
kterému tímto děkujeme
Výstavba dětských hřišť – U Křížku, v
ulici Luční I. a na točně autobusů v ulici Smetanova - Haškova v celkové částce 1,1 mil. Kč.
Provedla specializovaná ﬁrma TR Antoš s.r.o.,
ve spolupráci s Ing. Sochockým
Dokončení vozovky „Na Běhání“ za
560.000,- Kč prováděla ﬁrma p. Hlaváčka
Konstrukce vozovky v nové ulici Bezová (bez ﬁnální úpravy), provedla ﬁrma Ing.
Sochockého.

Povrchové úpravy čekáren MHD: základní nátěr včetně oprav oplechování, v ceně
99.000,- Kč, provedla ﬁrma Dvořák, s.r.o.,
Ústí n. L.. Konečnou uměleckou podobu provedli žáci ZŠ Masarykova ul., ZŠ praktická a
Mateřská škola
Kompletní vnější ošetření objektu Lékárny č.p. 11. T. j. byla provedena nová střecha,
fasáda, výměna oken, úprava nádvoří a vnitřní
rozvody elektroinstalace, v celkové částce 2
mil. Kč.
V Roudníkách byla nově vybudovaná
náves, včetně výsadby a dořešení dopravní
obsluhy tohoto prostoru. Dále byla dokončena
tzv. opěrná lavice mezi potokem a vozovkou
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a také byla provedena spojovací pěšina, zkracující cestu do středu obce. Před dokončením
je sběrný dvůr, kde se odpad bude separovat
do uložených kontejnerů.
Občané Roudníků zahájili napojení svých
kanalizací na kanalizaci centrální a v souvislosti s tím byl zesílen tok Modlanského potoka
na průtok 50 l / sec.
Dále byly provedeny další práce na majetku
města, který většinou zajišťovali pracovníci
úřadu.
Jiří Záhořík

Informace o stavbách
v okolí města

V druhé polovině roku 2008 zahájil investor Statutární město Ústí nad Labem stavbu
„Rekultivace zbytkové jámy Petri“. Tato
stavba je realizována z tzv. patnácti ekomiliard
určených na rekultivace po hornické činnosti.
Vznikne zde rekreační areál zaměřený na odpočinek a na své si přijdou hlavně sportovní
rybáři. Budou vybudovány cesty a inženýrské
sítě po obvodu jezera, včetně mola a přístřešku
pro rybáře. Výstavba je plánována na dva roky,

následně zde bude po tři roky prováděna pěstební péče a poté by měla sloužit veřejnosti.
Dalším objektem, který se zahájil, je výstavba fotovoltaické elektrárny na katastru
bývalé obce Zalužany, v sousedství našeho
areálu, kde se konají Chabařovické poutě.
Předpokládané dokončení investor RAY-ON, a.s. Řehlovice plánuje na první pololetí
příštího roku.
Palivový kombinát Ústí, s.p. Ústí n.L.
ještě v letošním roce zahájí likvidaci svého
bývalého závodu Petri, která má být započata
odstraněním dvou přízemních montovaných
objektů šaten a jídelny u příjezdové silnice do
Chabařovic.
Jiří Záhořík

Vánoční tvoření s rodiči

Tentokrát jsme vánoční besídky pojaly
trošku jinak. Nechtěly jsme děti celý měsíc
před vystoupením zatěžovat „drilováním“
básní a písní, vždyť některé děti mají za sebou teprve adaptační režim. Rodiče společně
s dětmi vytvářeli ze samoschnoucí hlíny
svícny, hvězdy , ježky a další zajímavé tvary
a zdobili je kořením. Potom jsme přešli k
vánočnímu stromečku a zazpívali si koledy.
Posezení u kávy s ochutnávkou cukroví bylo
tím nejlepším zakončením. Přeji Vám krásné
prožití svátků a do nového roku hodně zdraví
a optimismu.
Alena Vaněčková

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

O

pět nám do školy přišlo méně dětí,
a to o hodně méně. Ze dne na noc
se jim udělalo špatně, onemocněli. A navíc,
když je pochoďák, a v pátek. „Ježiši, přeci
nepůjdou ven a ještě snad někam chodit a
co je to za nesmysl, evakuační zabvazadlo“.
A někteří rodiče své děti podpoří: napíší
jim omluvenku. A nebo po pochoďáku:
„Snad nebyli v té inverzi (pouhá ranní mlha)
venku!“
Až se něco stane (nepřivolávám), taky se
nás nikdo nebude ptát, jaké je počasí. A už
vidím, jak si někdo balí evakuační zavazadlo
a neví, co do něj dát.
Pochoďák je součástí projektu Ochrana
obyvatelstva v krizových situacích, který je
součástí školního vzdělávacího programu, a
je tedy pro žáky povinný. Za dovednosti, které se naučí, může být hodnocen, ale mnohem
důležitější je, že se naučí dovednosti, které
uplatní při jakýchkoli krizových situacích,
které ho mohou v životě potkat. Ví, že dokáže
někam dojít, ví, co patří ho evakuačního zavazadla, umí ošetřit běžná zranění, nacvičuje
oživování člověka.
Nikdo neví, co ho potká,a proto je dobré
být připraven.
Josef Kusebauch
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SOUČASNOST

Náves Roudníky
V

letošním roce se uskutečnila plánovaná
rekonstrukce návsi v Roudníkách.
Přestože byla plánovaná, vyskytly se neplánované problémy, které realizaci stavby
zdržely.
Příčina spočívala v předání návsi po reali-

zaci odkanalizování
Roudníků. Náves
totiž sloužila jako
skládka stavebního
materiálu. Těžké zemní stroje jednak poškodily kanalizaci procházející návsí, jednak zhutnily terén natolik, že se stal pro povrchovou
vodu nepropustným. Po zimním tání, ale i po
deštích se z návsi stalo jezero.
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Na opravu kanalizace, kterou provedly Severočeské vodovody a kanalizace, se čekalo až
do závěru léta. Z návsi musel být poté odtěžen
zbytkový jílovitý materiál s příměsí stavebního
kamene a plochu bylo nutné překrýt mocnou
vrstvou kvalitní ornice. Terén byl z důvodu
usměrnění povrchové vody přespádován. V
nejnižším místě byly prohrábnuty nepropustné
jílové vrstvy do hloubky pěti metrů a byl zde
vytvořen vsakovací dren, kterému je dána
elegantní podoba „suchého jezírka“. To se
bude vodou zčásti naplňovat pouze při vydatných deštích. Zelenou plochu návsi ohraničují
palisády, které jsou zároveň ochranou pro
rozmanitou výsadbu dřevin, ale i proti soli ze
zimních posypů. Přestože osivo bylo vyseto
až závěrem října, již nyní zdobí náves bohatý
travnatý porost.
V jarních měsících příštího roku přibude
posezení a další vhodné doplňky zkrášlující
náves jako přirozené centrum Roudníků.
Stanislav Sochocký
Na horním snímku vidíme upravenou náves
v Roudníkách
Na dolních snímcích původní zarostlý
prostor za garážemi a a pod ním nové dětské
hřiště tamtéž

Dětská hřiště
D

ovybavením dětského sportovního
hřiště u hřbitova o prvky k nácviku
atletických disciplín a instalací pěti pevných
laviček byl prakticky realizován Projekt dětských hřišť v našem městě.
Dětem se tak dostává do užívání hodnotné
vybavení splňující velmi náročná kritéria. V
některých částech města došlo zároveň k výrazné kultivaci dříve zanedbaných pozemků.
O tom vypovídají dvě přiložené fotograﬁe z
Luční ulice, pořízené z jednoho místa před a
po realizaci dětského hřiště.
Na oplocených hřištích pro nejmenší děti
byl proveden výsev nové trávy a vysazeny
keře. Aby nedošlo ke znehodnocení této
zeleně, budou dětská hřiště v Luční ulici a U
Křížku přes zimní období, kdy je terén převážně měkký a rozbahněný, uzavřena.
Stanislav Sochocký

UPOUTÁVKA

Přijďtě 31. ledna ráno v 9 na Friedrech. Bude se tam odehrávat tradiční
Slilvestr. Přineste si hrneček, rum
nebo čaj, voda se bude vařit v kotlíku. Můžete si s sebou vzít i děti nebo
vnoučata, pokud bude mrznout, mohou bruslit a když ne, mohou si upéct
buřtíka. Přeci nebudete sedět u bedny.
Popijeme, poklábosíme a alespoň jednou nebudeme nikam spěchat.
Pozvánka platí pro všechny občany
Chabařovic a jejich přátele.
JK
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HISTORIE

Hunt na kruhovém objezdu

N

aše náměstí má oproti sousedním
městům tu zvláštnost, že bylo od
samého vzniku budováno jako „ulicovka“.
Prochází jím hlavní komunikace a zatím i veškerá doprava. Každý projíždějící se tak stává
návštěvníkem našeho města. Je proto v zájmu
nás všech, aby k něčemu vypadalo.
Do nedávné doby bylo hyzděno nevzhledným kruhovým objezdem. To se změnilo
vytvořením hmotného středu kruhového
objezdu. Jeho dalším dotvořením se zabývalo
vedení města, které nakonec z několika návrhů
rozhodlo o instalaci důlního vozíku na jeho
vrchlík.
Důlní vozík má připomínat nejcharakterističtější znak historie města, což bylo hornictví.
V této souvislosti bude vhodné připomenout si
některé údaje k tomu se vztahující.

Veselé zastávky

Velmi originální a pěkný nápad se podařilo
realizovat našim školám při výzdobě autobu-

Uhlí začali v Chabařovicích kutat na
svých pozemcích
v mělkých jamách
sedláci pro vlastní
spotřebu již kolem
roku 1720. S rozmachem jeho využití a to zejména
po zavedení parního stroje těžební
aktivitu převzali
hraběcí podnikatelé, v našem případě Westphalenové
z Chlumce, a na
Trmicku Nosticové. Již v roce 1740
We s t p h a l e n s k é

sových zastávek. Ze zastávek od Roudníků
přes Zalužany, Chabařovice a Ravel se na nás
usmívají oduševnělá zvířátka.
Pěkné, děkujeme.
Stanislav Sochocký

Chabařovické NOVINY
důlní ředitelství ve Vyklicích projektovalo
výstavbu dolů na odkoupených pozemcích v
Chabařovicích. Podle záznamů z ročního vyúčtování hospodaření hraběte Nostice „lámali“
pro něho uhlí, najatí horníci z Krupky přímo v
Roudníkách. Prudký rozvoj těžby uhlí nastal
s příchozím průmyslem do Ústí nad Labem a
jeho okolí. Přeprava po silnicích vázla, proto
byla v roce 1858 uvedena do provozu privátní
„uhelná“ železnice z Ústí nad Labem přes
Chabařovice do Teplic, později do Mostu a
Chomutova. Ta zde slouží dosud. Bývalé
chabařovické nádraží bylo od počátku až do
roku 1875 největším exportérem uhlí, odkud
se přepravovalo až k Baltu a do ostatní daleké
ciziny. Hraběcí těžaře vystřídaly později důlní
společnosti opírající se o zahraniční kapitál.
V Chabařovicích měla pobočku Anglobanka,
působil zde mamutí Lipský úvěrový ústav, ale i
Úvěrový ústav pro průmysl a obchod z Dessau,
Drážďanská banka, později Živnobanka a další. V rozmezí let 1720-2002 je v Chabařovicích
evidováno 49 dolů a důlních provozů, v okolí
Roudníků a Otovic 26 a v Zalužanech působily

2 hlubinné doly.
V Chabařovicích, jež se staly centrem důlního podnikání, byla z podnětu ministerstva
orby dne 6. 12. 1868 otevřena horní škola pro
výchovu důlních techniků severozápadních
Čech, včetně Sokolovského revíru. Tu vedl
významný důlní odborník c.k. horní rada Josef
Neuber, vystudovaný v saském Freibergu,
příchozí k nám z Příbrami z počátku do služeb
hraběte Nostice.
Největším hlubinným dolem na našem
území byla Milada I-II, po které je také pojmenováno budované jezero. Historii 280 let
dolování v Chabařovicích uzavřel povrchový
důl Lom Chabařovice. Poslední uhlí bylo
vyexpedováno v dubnu 1997, skrývka se
zastavila v březnu 2000. Profesní struktura
obyvatel našeho města byla po celou tuto dobu
s převahou ve prospěch hornického povolání a
uhlí dalo obživu celkem deseti generacím.
Dnes je již všemu konec a velkou slávu
hornického povolání zde v Chabařovicích bude
připomínat jen malý důlní vozík, v hornickém
slangu zvaný „hunt“.
Stanislav Sochocký

Chabařovické NOVINY

ŠKOLY
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Začátek školního roku na praktické škole
V

domově seniorů v Chlumci se v září
opět rozběhla zajímavá spolupráce
mezi našimi dětmi a staroušky. Tentokrát
byla vzájemná činnost dětí i seniorů ve znamení podzimu a výtvarné činnosti. Skupinky
složené ze zástupců jednotlivých generací
společnými silami tvořily koláž z přírodních
materiálů a ústřižků látek. Výsledkem byl
„ Strom života“ laděný do barev podzimu.
Společné dílo bylo vystaveno ve společenské
místnosti DS Chlumec.
Dětem se akce velmi líbila a těší se na další
akci pořádanou v listopadu, která již bude v
duchu příprav na Vánoce.
I ve škole jsme nezaháleli - 12. září proběhl
projektový den zaměřený na období starého
Egypta „ Po stopách faraonů „. Žáci všech
tříd se seznamovali s tímto obdobím lidských
dějin. Postavili model pyramidy, zhotovili
ovocnou „mumii“ a na závěr zhlédli ﬁlm s
touto tématikou.
Měsíc říjen byl ve znamení výzdoby některých zastávek MHD. Naše děti vyzdobily
zastávky v Roudníkách motivy motýlů a ryb.
Zálužany jsou vyzdobeny obrázky z pouti a
zastávka Viamont je vyzdobena květinovým
plotem. Této akce se zúčastnilo osm dětí pod
vedením paní učitelky Mgr. Květy Leistnerové a paní učitelky Ivy Bělové. U cestující
veřejnosti má tato práce našich dětí celkem
dobrý ohlas.
Dne 14.10. proběhlo školní kolo branného
závodu hlídek. Sestávalo ze střelby ze vzduchovky, hodu granátem na cíl a všeobecných
branných znalostí zaměřených na zdravovědu.
Nejúspěšnější žáci se zúčastnili 7.10. okres-

ního kola v Krásném Březně, které pořádala
MěP Ústí nad Labem. Tento závod skončil
historickým úspěchem. Naše družstvo získalo
pohár za třetí místo. 22. října proběhl okresní
turnaj ve stolním tenise. Náš Jan Čísar, který
zvítězil ve školním kole, obsadil celkové čtvrté
místo, když mu
účast ve ﬁnále
o stupně vítězů
unikla o pouhé
dva míčky.
V rámci pracovního vyučování byly zhotoveny Kiwanis
panenky, které
byly předány 20.
října sdružení
Kiwanis ke zhodnocení celkem od
15 žáků,. Tyto panenky slouží v
nemocnicích na
dětských odděleních k vysvětlování léčebných
zákroků dětským
pacientům.
12. listopadu proběhlo školní kolo soutěže
ve šplhu na tyči. Soutěžili žáci a žákyně v
mladší a starší kategorii. V mladších žákyních
zvítězila Marta Pečená, ve starších žákyních
Kamila Jihlavcová, v mladších žácích Ondřej
Kozák a ve starších žácích Vladimír Batyi.
Nejlepší žáci nás budou ve svých kategoriích
reprezentovat 25. listopadu na ZŠP Střekov.

Školka plná zábavy

Začátek školního roku jsme si zpestřili
KYTIČKOVÝM DNEM.
Děti i paní učitelky byly převlečené za
kytičky. V komunitním kruhu si povídaly o
květinách, poznávaly jejich názvy a učily se
„neskákat“ si do řeči a naslouchat toho, kdo má

právě slovo a drží
v ruce symbol
třídy – plyšovou
berušku, kytičku
nebo sluníčko.
Postupně se vystřídají všechny
děti. Zacvičily si
se stuhami, padákem a proměnily
se v květinové
víly a skřítky. Rodiče nám tento
den připravili
spoustu živých
květin. Nechyběla květinová
diskotéka a na závěr kreslení křídami na chodník před školkou
a na zahradě.
Poslední dny babího léta jsme také trávili na
zahradě školky na nově zrekonstruovaném dopravním hřišti, kde si děti rozvíjely obratnost
při jízdě na koloběžkách, učily se dodržovat

Výsledky budou známé až po uzávěrce tohoto
čísla CHN.
Největší akcí, která nás čeká, je příprava
vánočních dárků pro rodiče na třídních schůzkách a pro staroušky v DS a nácvik kulturního
programu pro vystoupení v DS v Chlumci a

v Chabařovicích a samozřejmě pro tradiční
besídku, která proběhne v poslední školní
den roku 2008. O té Vám mohu povědět až v
příštím čísle novin. Vánočně bude vyzdobena
výloha v květinářství.
Za všechny pracovníky a žáky školy Vám
přeji mnoho štěstí a zdraví v roce 2009.
Jiří Capljuk
pravidla a domluvit se při střídání. Do jara by
měly být hotové dopravní značky.
Třída Sluníček je přestěhována do 1. patra
do prostorných tříd, které jsou zatím zařízené
stávajícím nábytkem, ale v příštím roce určitě plánujeme vybavení, které bude pro děti
maximálně zajímavé. Chtěla bych poděkovat
rodičům Bartošovým, kteří nám poskytli sponzorský dar na nákup tělovýchovného náčiní,
které je pro předškolní děti tak důležité.

Vánoce klepou na dveře

Tento rok si opět připravíme s rodiči
příjemné odpoledne, kde si společně s dětmi
vyrobíme vánoční výrobek, zazpíváme koledy
a posedíme u cukroví a kávy….u ozdobeného
vánočního stromku, kde určitě bude i nějaké
překvapení.

Co je vlastně předškolní
vzdělávání?

Každý si pod tímto pojmem asi představí
různé možnosti. Je důležité mít na zřeteli skutečné cíle předškolního věku. Smyslem není
naplňovat dětskou mysl množstvím informací,
ale především probouzet v dítěti aktivní zájem
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Informace z městského úřadu Životní jubilea

a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samo
umí, zvládne a dokáže. Pěstovat v dítěti samostatnost, schopnost spolupracovat, domluvit se,

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Vážení občané, o vánocích si daleko více
uvědomujeme, co pro každého z nás znamená
slovo domov. Ať ten váš domov je krásný nejen o Vánocích, ale i po celý rok 2009.
Zaměstnanci MěÚ Chabařovice přejí všem
občanům ničím nerušené svátky a vykročení
do dalších dnů s dobrým zdravím.

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ,

která přinese světlo do vašich srdcí, bude
v kostele Narození Panny Marie v Chabařovicích dne 24.12.2008 ve 20:30 hod.
pomáhat mladším kamarádům, neubližovat.
Podněcovat dětskou zvědavost, iniciativu a
nezávislost, schopnost udržovat pořádek, být
šetrný, mít úctu k druhým. Prohlubovat u dítěte
pochopení etických a morálních zásad jako
principů správného jednání.
V říjnu jsem se zúčastnila v Praze konference o předškolním vzdělávání, kde psycholog
Phdr. Václav Mertin zdůrazňoval důležitost
rodiny při vzdělávání dítěte. Vzdělávání
začíná ihned po narození. Rodina by měla
spolupracovat a nespoléhat, že to za ně udělají
školská zařízení.
Do nového roku Vám přeji hodně zdraví,
trpělivosti a pohody.
Alena Vaněčková

POPLATKY ZA PSA
A DOMOVNÍ ODPAD

Upozorňujme občany, že výše uvedené
poplatky se v měsíci lednu 2009 N E V Y B
Í R A J Í.
Poplatky na rok 2009 se budou
vybírat až od měsíce února 2009.

VÁNOČNÍ PĚVECKÝ
KONCERT - KOLEDY

v kostele Narození Panny Marie v Chabařovicích se bude konat 27.12.2008 v 17:00
hodin.

Vánoční vystoupení žáků ZUŠ

před Městským úřadem, 3. prosince v
sále ZUŠ interním vystoupením žáků,
10. prosince na Vánočním koncertu
žáků a 16. prosince v KD Zátiší se
žáky tanečního oddělení.
Výtvarný obor školy se podílel na
společné výzdobě chabařovických
zastávek autobusů městské dopravy.
Žáci spolu s vyučující ZUŠ měli
za úkol vyzdobit stanici u Ravelu
a u Radnice. Několik dní docházeli
malovat a vzniklé dílo je, myslím,
velmi hezké. Koukají na nás zvířata
jako hroch, žirafa a další – aby nám
zpříjemnila prostředí. Myslím, že i
další zastávky, na jejichž výzdobě se
podíleli žáci ZŠ, ZŠP a MŠ na nás
působí velmi pěkně.

Ž

áci a učitelé Základní umělecké školy v
Chabařovicích s pobočkami v Chlumci
a Libouchci se představili chabařovické veřejnosti několika předvánočními vystoupeními, a
to 1. prosince u nasvíceného vánočního stromu

Dále žáci ZUŠ připravují vánoční
výzdobu budovy, připravují PF gratulace a drobné dárky pro potřebu
školy.
Základní umělecká škola přeje všem
občanům Chabařovic klidné a hezké prožití
vánočních svátků.
Jiřina Deimlingová

Láska nám umožňuje být pro někoho vším, což
zpomaluje naše stárnutí.
V míci srpnu až prosinci slaví svá životní
jubilea:

Blašková Anna
Ausprungová Věra
Plzáková Marie
Adámková Františka
Ernygrová Anna
Přibylová Marie
Korunka Miroslav
Klaban Miroslav
Müller Pavel
Krbcová Jindřiška
Štefl Eduard
Balczarová Gizela
Wilkeová Gertruda
Kandravý Jozef
Korunka Josef
Vajner Josef
Lukášová Božena
Holková Marie
Krois František
Cícha František
Hrnková Věra
Imiolková Vlasta
Hýsková Jaroslava
Fischerová Miluše
Šmídová Růžena
a
Kaftan Bohumil

nejstarší občan Chabařovic, který se dožívá
98 l.
Nejen v den narozenin, ale každý všední den,
ať títe se ze šttí a zdraví k Vám přichází se
sluncem.
SILVESTR 2008
Silvestrovská zábava
v
KULURNÍM DŮMĚ ZÁTIŠÍ.
31.12.2008 od 20:00 hdin
Vstupenky lze zakoupit v Zátiší,
cena 200,-Kč
(v ceně je ovar s křenem).
V programu je večerní striptýz.
Srdečně Vás zve
Josef Stoupa

Chabařovické NOVINY

SPORT

Sportovní zprávy
P

ro Fotbalový klub Slovan Chabařovice je podzimní část letošní sezóny
po dlouhých letech nejúspěšnější v I.B. třídě
krajského přeboru. Bronzový stupínek 3 body
za vedoucími Březinami a 1 bod za druhým
Mojžířem, to je pro fanoušky i samotné hráče
příjemné překvapení, ale také výsledek dlouholeté trenérské práce Miroslava Kadlece. Je
to sice polovina cesty, na jejímž konci nemusí
být postup do I.A. třídy, ale radost v řadách
fotbalových fandů už to tolik nezkazí. Postup
není zásadním cílem, ale jen přáním.
Horší je situace v rezervním družstvu, které
je po podzimu na posledním místě okresního

i remíza s TJ HCL. Tahouny družstva podle
bodového hodnocení jsou Horáček, Král,
Skiba a Kopřiva.
Volejbal nabírá opět na své dřívější síle a
slávě. Především u mužů. Zatím zcela přesvědčivé 1.místo v krajském přeboru je slibné pro
reálné konečné vítězství a postup do II.ligy.,
kde Chabařovice už hrály několik sezón v minulosti. V kádru jsou mladí hráči z ústeckého
SKV, odkud zpět přišli do našeho družstva i
chabařovičtí hráči Vít Kindermann a Vladislav
Moník ml. Snaha o navrácení se do celostátní
2.ligy je uvnitř kádru patrná a vedoucí družstva
Karel Kindermann už sonduje možnosti tohoto

přeboru II.třídy. Trápí se s nedostatkem hráčů,
když v závěru už museli vypomáhat dorostenci
oddílu. Je to jen další nepovedená sezóna, ale
bylo by škoda družstvo zatracovat nebo dokonce rušit. Vždy to bylo družstvo, kde hráli
fotbal chabařovičtí hráči a bylo by třeba tento
trend zachovat. Už proto, že v dorostu rostou
jejich následovníci.
Právě na mládež je radost pohledět. I když
u nás skončil tým mladších žáků pod hlavičkou
Přestanova, starší žáci a nově dorostenci hrají
okresní přebory svých kategorií a nevedou si
zatím špatně. Teď však není důležité jejich
umístění v průběžných podzimních tabulkách.
Důležitější je, že k fotbalu a sportu se vrátili
někteří hráči, kteří se už věnovali jiné zábavě,
mnohdy vzhledm k jejich věku nevhodné. V
některých případech se vrátili i ze svých „angažmá“ z okolních větších klubů.
Florbalový oddíl začal svoji 3.soutěžní
sezónu Krupské ﬂorbalové ligy ve Sportovní
hale Krupka. Po 5 kolech je naše družsvo
na 10. místě z celkových 11 účastníků KFL.
Oddíl se opět na počátku sezóny potýkal s nedostatkem hráčů, někdy z důvodu zdravotních
potíží, někdy i nezodpovědností některých
hráčů v docházce na tréninky. To se nutně
projeví i v soutěžních utkáních. Přesto jsou
cenná vítězství nad FBK Děčín a SNOEKS

návratu. Karel Kindermann v září oslavil v
Kulturním domě Chabařovice svoji padesátku.
Dodatečně touto cestou gratulujeme a společně
si přejeme, aby mu ta zaujatost ve prospěch
chabařovického volejbalu zůstala ještě hodně
dlouho.
Nohejbal v Chabařovicích je opět o krůček
dál. V další části je přímý průnik na mezinárodní nohejbalové pole. Kromě toho ale byla
určitě nejen pro mladé velmi zajímavá návštěva Mistrovství světa mužů v Nymburce, když
vlakem odjelo 16 chabařovických fandů podpořit naše reprezentanty. Tytéž reprezentanty,
se kterými měli možnost se osobně poznat
na soustředění v Chabařovicích. Kromě této
divácké účasti se Mistrovství světa aktivně
zúčastnili také Jiří Kaliba jako aktivní rozhodčí
a Vlastimil Pabián v roli kustoda a vedoucího
reprezentačního družstva mužů. Ještě velmi
čerstvá informace: V.Pabián obhájil po 4 letech
svoji funkci hospodáře a sekretáře Českého
nohejbalového svazu na Valné hromadě a
hlavně pozici v úzkém vedení nohejbalu v
České republice.
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Chabařovický nohejbal zakončí sportovní
rok tradičně. Turnajem jednotlivců (singlů) v
kategorii žáků a těch starších, až po našeho
nejstaršího nohejbalistu, který v den turnaje
oslaví svoje 67.narozeniny. Vydrž, Fando.
Když se nedaří tvojí Spartě, ať se daří chabařovickému nohejbalu.

Mezinárodní turnaj žáků
v Košicích

D

louho se připravovala naše účast na
mezinárodním KAC turnaji mladších
a starších žáků v Košicích. Nejdříve příslibem
města v pokrytí části nákladů na letenky (byli
jsme jedinní z Čech, kteří se dopravovali
letecky). Pak nutné formality, včetně pasů u
žáků. Dále hledání cenově dostupných letenek
(1830 Kč 1 zpáteční letenka včetně poplatků).
A pak už koncem srpna poslední příprava, ale
také opět významná účast na Mistrovství ČR
mladších žáků v Modřicích u Brna. V době,
kdy v Chabařovicích bylá celá reprezentace
mužů na soustředění.
Pak už následoval odlet a zážitky v letadle.
Zážitek to jistě byl pro mladé chabařovické
nohejbalisty (Martin Sehrig, Tomáš Doubek a
Martin Komár), ale i pro trenéry V.Pabiána a
A.Kočího. Samotný turnaj naše hráče nezastihl
v dobré kondici, v úmorném vedru v halách se
moc dobře nehrálo. V základní skupině jsme
uhráli 3 remízy a především s NK Revúca
„B“ jsme měli jasně vyhrát. Nakonec to bylo
4. místo ve skupině a utkání o 9.-10.místo
kategorie mladších žáků. V tomto utkání
jsme v dramatické koncovce prohráli 1:2, 3.
set 10:11.
V neděli jsme měli volný den až do podvečera. Ve velkém vedru jsme hledali možnost
koupání, nakonec jsme po dlouhé turistické
pouti našli krytý bazén se solidním venkovním
prostorem, kde jsme strávili celé odpoledne
příjemně. Pak už jsme se autobusem přepravili
na letiště a přes zpoždění způsobené letadlem
se zraněnými ze slovenského autobusu,
který havaroval v Chorvatsku, jsme přistáli
v Praze.
Strávili jsme v Košicích velmi krásné a
poučné chvíle. V některých místech je to velmi
moderní a intenzivní výstavba, velmi krásné
centrální náměstí, ale také silně zanedbaná
panelová sídliště, sprejově zničené všechny
možné i nemožné plochy, viditelná chudoba
velké části obyvatel města a především „nepřizpůsobivých“.
Turnaje CASSOVIA CUP KAC Košice
se zúčastnilo 12 družstev starších žáků, z
toho 5 českých, 6 slovenských a 1 rumunské
a 11 družstev mladších žáků – 5 českých a 6
slovenských.
Vlastimil Pabián
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