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Přijďte v pátek nebo v sobotu. Zvolte si někoho, kdo vás bude
zastupovat další čtyři roky. A bude se snažit, snažit, snažit,....
ivot by se neměl počítat jen na peníze,
ale známe to: jíst musíme, oblékat
se musíme, bydlet musíme, a další a další
výdaje. Ať děláme co děláme peníze jsou až
na prvním místě.
Proto chodíme do práce, abychom získali
prostředky k životu, někteří z nás mají ještě
to štěstí, že je práce jejich koníčkem. Ne
všichni však práci získají a jsou odkázání
na sociální dávky.
Nyní budu pokračovat zdánlivě z jiného
soudku. Došlo k zavření lékárny. Pro všechny věc nepříjemná, vždyť tady vždy byla.
Mohlo by se jednat o předzvěst i dalšího
uzavírání provozoven.
Dnes již nejsou obchody nařizovány
odněkud zhora, jejími provozovateli ani
nemohou být městské úřady. Města mohou
jen připravovat podmínky k tomu, aby někdo
provozovnu chtěl otvřít. Takřka jediným nástrojem je vlastnit vhodný nebytový prostor a
pronajímat jej. V Chabařovicích jsou nájmy
provozoven nízké.
Tak kde je zakopaný pes?
Každý chce svojí výplatu. Pokud provozovatel nevydělá na výplatu a provoz obchodu,
nemůže jej provozovat. Je sice pěkné, že si v
supermarketu můžeme vše koupit najednou,
od potravin až po léky, nemůžeme však doufat, že na nás bude lékárna čekat, když budeme potřebovat jeden asprín. Přitom řada
z našich provozoven má ceny často lepší než
v marketech. Například domácí potřeby by
nám mohli všichni závidět, mají skoro vše co
potřebujeme. A pokud není výrobek na skladě, není problém jej objednat. Nad nimi o
patro výš, můžeme koupit hračky a sportovní
potřeby. Máme drogerii, květinářství, lina,
nábytek, potraviny, instalatérství, cukrárnu,
pekárnu, náhradní díly na auta. Lékárna už
je také znovu otevřená.
A co můžeme pro otevřené provozoven
udělat my? Je to jednoduché. Stačí zde jen
nakupovat.
Každý chce svoji výplatu.

za čtyřmi lety práce

Když se vytýčí nějaký cíl, je
důležité vyhodnotit, zda se vše
podařilo. Nikdy nečekejme sto
procent, protože se objevují situace s kterými se nepočítalo, nebo o
kterých se nevědělo.
První dva roky posledního volebního období byly poznamenány,
světovou krizí, která se nakonec
nevyhnula ani našemu město, a to
především nižšími daňovými výnosy, což zjednodušeně znamená nižší
rozpočet. Zbylo nám pak méně času, abychom
vše zařídili.
Téměř všechna politická uskupení měla podobné záměry, které se snažila naplnit. Velice
často se tak našla mezi zastupiteli shoda. A to
je dobře. Co se nám tedy podařilo:
Nové vozovky Bezová, Křížová, Třída
svobody, Marie Kršňákové a v Roudníkách.
Nové chodníky v ulici Marie Kršňákové
(budou se dokončovat na podzim), v parcích
a v Roudníkách.
Díky dalším partnerům nová kanalizace a
voda v ulici Marie Kršňákové a Masarykova,
nové koryto potoka od točny ke hřišti.
Nová střecha a okna ve sportovní hale, zahradní WC a sklad ve školce. V základní škole
byla konečně po 85 letech vyměněna původní

okna, vybudovány centrální šatny, šatny u
tělocvičny, počítačová učebna, oplocení hřiště
a dětské hřiště za školou. V Roudníkách by
doplněny herní prvky. Do jídelny byl pořízen
konvektomat a informační čipový systém.
Byl zrekonstuován park před úřadem a
začala rekonstrukce parku u Masaryka, která
bude probíhat v etapách až do jara, kdy bude
park osázen okrasnými rostlinami a květinami.
Byla vysázena řada stromů.
O čistotu a snížení prašnosti ve městě se
stará čistící stroj získaný z dotace.
Z nemateriálních věcí byl zaveden nový systém rozpočtu, zavedeno normativní (nárokové)
ﬁnancování mládeže. Byla utlumena praktická
škola, školní stravování bylo převedeno pod
pravomoc ředitelů škol. Byla vypracována
dopravní studie Chabařovic (na Roudníkách
se pracuje) a další celá řada projektových
dokumentací, připravených k realizaci. Bohatě
byl podporován kulturní život.
Je to hodně nebo málo? Záleží na tom co
nám dovolí rozpočet, popřípadě dotace. Z toho
plyne, že důležité je správně hospodařit, aby co
nejvíce poněz zbylo na další investice.
Nejvíc úkolů se nám podaří realizovat,
pokud budeme všichni táhnout za jeden provaz
ve prospěch našeho města.
Josef Kusebauch

Chabařovické NOVINY

SPOLKY

Nová pracovní místa
P

očet zaměstnavatelů a tím i pracovních
míst v Chabařovicích je silně omezený, a tak většina obyvatel jezdí za prací do
okolních měst. Minulý rok na pracovním
jednání zastupitelstva, představila ﬁrma KS
CZ Motorservice s.r.o. svůj záměr vybudovat
na hranicích města kousek od bývalého letiště
v Užíně provoz, který nabídne nová pracovní
místa. Protože to může být příležitost především pro obyvatele Chabařovic, položil jsem
jednatelce ﬁrmy Ing. Ireně Fišerové několik
otázek.

Co se ve Vašem závodě vyrábí?
Společnost KS CZ Motorservice s.r.o. se
bude zabývat – na rozdíl od velkosériové
výroby v KSCZ – malosériovou výrobou hliníkových pístů. Plánovaná kapacita závodu bude
vzhledem k množství zahrnovat malé písty,
které se pro velkosériovovu výrobu nehodí
nebo překračují její kapacitu. Spuštění výroby
je plánováno na 3. čtvrtletí 2015.
Kolik nových pracovních míst bude
zapotřebí?
V rámci investičního projektu plánuje
společnost KS CZ Motorservice s.r.o. zaměstnat asi sto, později až dvě stě pracovníků.
Přijímání nových pracovníků bude probíhat
průběžně v letech 2014 až 2017 v souvislosti
s postupným náběhem výroby. Nyní probíhají
první výběrová řízení na místa, která se musí
obsadit již v tomto roce. Zde spolupracujeme
mimo jiné i s městským úřadem v Chabařovicích. Na webových stránkách města
Chabařovice lze nalézt konkrétní informace
o pracovních pozicích, které bychom chtěli
obsadit již v průběhu tohoto roku. Potenciální
zájemci mohou zaslat svůj životopis našemu
personálnímu oddělení.
Jakou zátěž představuje nový závod pro
životní prostředí?
Společnost si je vědoma své odpovědnosti
vůči životnímu prostředí a celý koncern je
povinen praktikovat trvalou ochranu životního
prostředí. Podle zásad politiky životního prostředí celé podnikové skupiny byli stanoveny
cíle pro neustálé snižování zátěže životního

prostředí. V rámci přípravy projektu se snažíme pokud možno o co nejšetrnější zacházení
s životním prostředím a úzkou spolupráci s
příslušnými úřady.
Přitom plníme podmínky uložené Krajským
úřadem. Tento vydal v lednu 2014 pozitivní
stanovisko v rámci hodnocení vlivů na životní
prostředí a konstatoval, že náš záměr nemá
žádný relevantní vliv na životní prostředí.

Zvýší se kvůli novému závodu hustota
provozu v okolí Chabařovic?
Ke zvýšení hustoty provozu v centru města
Chabařovice by nemělo dojít. Nový závod se
nachází na strategicky příznivém místě v blízkosti mezinárodní silnice E55, takže je zaručen
bezproblémový dopravně technický průběh a
zvýšení dopravy v okolních městech, jako jsou
Chabařovice nebo Chlumec, je vyloučeno.
Závod navíc leží v dostatečné vzdálenosti od
nejbližší bytové zástavby.
Uvažujete o tom, že se závod do budoucna rozšíří?
Pozemky, které společnost KS CZ Motorservice s.r.o. koupila, v zásadě nabízí možnosti
pro rozšíření závodu nebo využití pro jiné podnikatelské záměry skupiny KSPG. Žádné konkrétní záměry však nemáme. Možné rozšíření
je samozřejmě závislé i na tom, jak se budou
nově zahájené obchodní činnosti vyvíjet.
Dostanou občané města Chabařovice
příležitost si nový závod prohlédnout?
Prohlídka závodu v takovém velkém rozsahu není úplně standardní, avšak budeme
přemýšlet o tom, jak obyvatelům Chabařovice
zprostředkovat pokud možno co nejrozsáhlejší
informace. Nehledě na to, již od okamžiku zahájení normálního výrobního provozu, budeme
k dispozici a rádi zodpovíme případné dotazy
či poskytneme dodatečné informace!
Kontaktní adresa pro zasílání životopisů
je: lenka.kurucova@cz.kspg.com
Zájemci na dané pozice mají uvádět do
předmětu emailu: „projekt DISCUS“.
Zbyněk Tichý

Usilujeme o stále lepší finanční kondici našeho města

J

iž v roce 2010 jsem posuzoval hospodaření města se selským rozumem, a
oslovil jsem obyvatele Chabařovic článkem:
Hospodaříte doma také tak? Byl jsem proti,
aby příjmy z prodeje pozemků byly používány
na běžný provoz města. Jinými slovy jsem
chtěl, aby příjmy z tohoto prodeje město lidově
řečeno „neprojedlo“, ale aby se prostředky
investovaly, např. do rekonstrukcí chodníků a
silnic. Aktivně jsem začal pracovat s úředníky
města, zpracovával podněty a nápady, které
jsem diskutoval s vedením města.

Provedli jsme tak celou řadu opatření, v
prvé řadě jsme zcela zásadně změnili tvorbu
rozpočtu, a po roce usilovné práce se podařilo
nastavit systém, kdy to již přestala být zažitá
křišťálová koule či cucání z prstu, a nedocházelo již ke kopírování rozpočtů z předchozích
let. Zavedly se ﬁnanční plány, začalo se
více dbát na věcné plánování a podložené
rozpočty.
Přínosem byla rovněž činnost kontrolního
výboru, který zaměřil kontroly na účelnost
vynakládání ﬁnančních prostředků, a zjistil,
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že některé výdaje nebyly efektivně nastavené.
V tomto ohledu by měla tato činnost nadále
pokračovat s cílem nadále zlepšit hospodaření
města, aby veřejné prostředky byly využívány
skutečně účelně.
Podařilo se také dosáhnout úspor v kapitole odpadového hospodářství, kdy všichni
dopláceli na likvidaci odpadu (hlavně stavební
suti) přes 1,5 mil. Kč ročně. Jsou to základní
pravidla řádného hospodáře, aby si každý
uvědomil, že původce odpadu má zaplatit jeho
likvidaci, ne ostatní obyvatelé, které sběrný
dvůr téměř nevyužívají.
Městu samozřejmě také pomohla novela
RUD (rozpočtové určení daní), kdy byla
posílena strana příjmů díky spravedlivějšímu
daňovému rozdělení pro města naší velikostní
kategorie.
Další ﬁnanční zatížení představují úvěry
města, využité na stavbu Domu s pečovatelskou službou a na rekonstrukce objektů
(Husovo nám. 155 – Metropol, Husovo nám.
160), kdy je třeba splatit v součtu ještě cca. 8,5
mil. Kč. Ve srovnání s dnešními úrokovými
sazbami se poslední výše úrokových sazeb v
aktuálním ﬁxním období těchto úvěrů pohybovala mezi 4,77–6,14 % p.a. Proto jsme provedli
analýzu úvěrových smluv, výši jistiny, smluvních podmínek a pokut za předčasné splacení,
jelikož jsme chtěli využít současné situace
historicky nejnižších úrokových sazeb.
Z analýzy vyplynulo, že pokud bychom se
rozhodli pro reﬁnancování všech úvěrů sloučeného do jednoho, a to vč. smluvních pokut
za předčasné splacení, s rozložením do roku
2021, pak by v prvních letech byla bilance
kladná, ale nikoliv výrazně. Pohybovala by se
ve výši cca. 85 tis. Kč. Následující dva roky by
byla úspora cca. 100 tis. Kč, posléze jen 70 tis.
Kč. Na roky 2014 – 2019 tak vycházela úspora
v součtu na 500 tis. Kč. Avšak díky porovnání
variant při projekci anuitních splátek sloučeného úvěru a postupného dobíhání jednotlivých úvěrů s dobou ﬁxace vyšlo najevo, že v
posledních dvou letech splátek bychom byly
naopak v záporném saldu (r. 2020 = - 385 tis.
a r. 2021 = - 725 tis. Kč), a tak se od reﬁnancování sloučených úvěrů upustilo.
Přistoupilo se tak k variantě, kdy budeme
jednotlivé úvěry s blížícím se koncem ﬁxace
soutěžit. Reﬁnancováním hned toho aktuálního
úvěru po skončení ﬁxace ve výši 2,54 mil. Kč,
a to transparentním poptávkovým řízením,
jsme dosáhli výborných podmínek u České
spořitelny, a to ve výši 0,8% p.a. s ﬁxací na 5
let (s celkovými náklady úvěru ve výši 69 tis.
Kč). Další vyjednávání nás pak čeká u úvěru
č. 2 a to v prosinci 2015, u úvěru č. 3 v říjnu
2016 a u úvěru č. 4 v prosinci 2016.
Stejně tak, jako nechceme doma svou rodinu vystavit nejistotě, spekulacím a riziku, ani
je nepřiměřeně zadlužit a bezmyšlenkovitě a
neúčelně rozhazovat, budeme usilovat o stále
lepší ﬁnanční kondici našeho města.
Předseda kontrolního výboru
Jiří Hladík
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Každý rok o krok dále
H

lavním posláním základní školy je
vzdělávací a výchovná činnost. Tu zajišťují zaměstnanci školy (pedagogové a správní zaměstnanci). Každý však očekává, že škola
bude plnit i další funkce (např. společenské),
které mnozí považují za samozřejmé. Škola
organizuje různé kulturní a sportovní akce pro
děti a rodiče, nabízí volnočasové aktivity pro
žáky a zapojuje se do řady projektů.
Každý rok se na naší škole snažíme
zlepšovat kvalitu vzdělávání, ale i školního
prostředí. Učitelé se pravidelně vzdělávají v
odborných seminářích a účastní se školení s
různou tématikou.
Aby tato činnost byla smysluplná, je důležité systematické plánování s výhledem na
delší období. Na základě ročních plánů je sestavován rozpočet, který je schvalován zastupitelstvem města. To znamená, že bez ﬁnanční
podpory zřizovatele (města Chabařovice) by
nebylo možné uskutečňovat investiční akce,
(opravy a rekonstrukce) vedoucí ke zkvalitnění
pracovních podmínek pro žáky a učitele. Díky
současnému vedení města se však v posledních
třech letech daří tyto prostředky pro školu
získat, a proto se po několika desítkách let podařilo významně zrekonstruovat vnitřní části
školní budovy. A tak se můžeme radovat z nové
sborovny (2012), která je hlavním působištěm
pedagogického sboru. Dále proběhlo vybudování nové prostorné učebny informatiky pro
žáky. Současně s tím byla rozšířena datová síť
po celé škole tak, že všechny učební prostory
jsou pokryty Wi-Fi signálem s přístupem k internetu. Následovalo malování chodeb (2013).
A v letošním roce jsme se dočkali výměny
původních dřevěných oken za plastová. To se
rázem projevilo v teplotním komfortu v celé
budově. Zároveň všechna okna byla vybavena
stylovými stínícími roletami a vše vyvrcholilo
vymalováním všech tříd a kabinetů.
Tím však naše úsilí nekončí a máme další
smělé plány. Již nyní se pracuje na zabezpečení školní budovy elektronickým systémem

K

řada menších akcí a projektů (např. sběrové
akce), z nich získáváme drobné bonusy nebo
ﬁnanční odměny, ty následně používáme na
nákup nových učebních pomůcek a školních
potřeb. V oblasti výchovy se snažíme spolupracovat i s dalšími subjekty v našem městě.
Jedná se o oddíly TJ Slovan Chabařovice, FK
Slovan Chabařovice, SRPDŠ, hasičský sbor
a ZUŠ, které podporujeme v jejich činnosti a
vytváříme pro naši mládež podmínky vhodné
k smysluplnému trávení volného času i po
odchodu ze školy.

a na elektronickém přístupu do některých
prostor školy pomocí čipů. Ve školní jídelně
byl zaveden elektronický stravovací systém.
Chceme, aby naše škola splňovala požadavky
moderního vzdělávacího zařízení, kde se budou žáci i zaměstnanci cítit jako doma. Rovněž
nezapomínáme na okolí školy a počítáme s
vybudováním dětského hřiště za školou pro
nejmenší žáky a s postupnou obnovou víceúčelového hřiště s atletickými sportovišti před
budovou školy. To jsou úkoly pro další léta.
Abychom mohli tyto plány naplňovat,
potřebujeme ﬁnanční podporu vedení města,
což se daří, a věříme, že tato spolupráce bude
nadále pokračovat. Děkujeme starostovi, radě
i zastupitelstvu města Chabařovice.
Nečekáme však pouze na příspěvek od
zřizovatele a aktivně se snažíme získávat
prostředky z významných projektů a grantů.
V roce 2011 se nám podařilo získat 1,3 milionovou dotaci na pořízení ICT techniky pro
žáky a učitele v rámci projektu EU peníze
školám. Stálo nás to velké úsilí a díky tomu
máme moderně vybavenou učebnu informatiky, pořídili jsme kompletní sady učebnic
pro výuku anglického jazyka a instalovali
několik interaktivních projektorů do tříd. V
roce 2013 jsme získali další projekt ﬁnancovaný z evropských fondů a pořídili netradiční
učební pomůcky v ceně 180 000,-. Jedná se
o poloprofesionální meteostanici, ze které
mohou žáci sledovat aktuální vývoj počasí
v našem městě. Současně s tím jsme získali
velice moderní měřící soupravu pro měření
různých fyzikální a chemických veličin, která
obohacuje výuku přírodovědných předmětů
(F, CH, Př). V neposlední řadě máme radost
ze získání dalšího projektu EU, díky kterému
škola během školního roku 2014/15 obdrží
dotyková zařízení (tablety) pro učitele v ceně
300 000,-. Za vším však stojí řada práce a
úsilí, které jsme museli vynaložit, abychom
naplnili podmínky pro získání těchto dotací. Na škole probíhá během každého roku i

Naše práce je různorodá, a i když se nám
vše nedaří na 100%, víme, že bez úsilí a chuti
něco vytvořit nikdy nic nezískáme. Proto se
nebojíme, a přestože občas děláme chyby,
věříme, že naše práce má smysl a pozitivní
dopad.
Děkujeme všem, kteří nás podporují, což
nás nabíjí, ale i těm, kteří nás konstruktivně
kritizují, protože to nás nutí stále se zlepšovat.
Jiří Sochor

lidé potřebu a chuť vylepšovat svůj domov,
tak jim v tom nemůže nikdo bránit.
Na jaře se rozhodlo několik aktivních občanů, že se pokusí upravit prostor kolem hřiště u
křížku. Natřít zábradlí, postavit proutěné iglů,

uklidit bordel, vyčistit
potok atd. No a po práci
si opéct buřty, popovídat si a probrat všechno možné i nemožné.
Zrovna tak se v červnu
rozhodli další občané
zasadit nové stromy.
Město zařídilo dodávku
stromů i nářadí a lidé
stromy zasadili nejdříve
v parku u Masaryka a
další pak v parku u hřiště. Díky patří i hasičům,
kteří stromy pravidelně
zalévali.
Nejčastější ohlas na tyto akce byl „Příště mi
dejte vědět, půjdu taky“. Chtěl bych poděkovat
všem, kteří přišli a těším se na ty, kteří přijdou
příště.
Zbyněk Tichý

rajina je náš domov, ve kterém všichni
žijeme. Každý, kdo máme domov,
považujeme za samozřejmé, že jako součást
svých povinností o svůj domov pečujeme. Máme-li byt, občas je potřeba vymalovat, opravit
vybavení. Máme-li dům, jsou naše povinnosti

Domov

širší o péči o zahradu a okolí našeho domu, v
létě udržujeme zeleň, v zimě odklízíme sníh.
Všichni máme jedno společné a to je krajina,
která je součástí našeho domova.
Jsem rád, že se poslední dobou v našem
městě lidé více zajímají o aktuální dění a není
jim lhostejné v jakém domově (krajině) bydlí.
Dobrovolná občanská aktivita je totiž průvodním znakem zdravé demokracie. Pokud mají

Chabařovické NOVINY

Dbáme i na dobrý image školy za hranicemi
našeho města. A tak se můžeme pochlubit oceněním zaměstnavatele roku 2013, které jsme
získali od agentury pro sluchově postižené.
Ocenění nám bylo uděleno za vytváření pracovních míst pro spoluobčany se zdravotním
postižením.
(více na http://www.appn.cz/homepage/
post/42)
Dobrou reklamou školy i města je práce
některých učitelů v jiných vzdělávacích institucích. Spolupracujeme např. s Člověkem v
tísni a pro jejich portál Jeden svět na školách
vytváříme výukové lekce k audiovizuálním
materiálům. Zatím můžete na jejich webu
www.jsns.cz najít dvě anglické lekce, jejichž
autorem je p. uč. Šafránková. Žáky tyto aktivity moc baví a na ověřování se podílí rádi.
Nyní připravujeme další lekce se sociální
tematikou, až budou k dispozici online, dáme
odkaz na naše webové stránky, abyste se mohli
podívat.

Chabařovické NOVINY
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Americké bombardéry nad Chabařovicemi

kulometu začal letoun hořet. Poškozena byla
střední část letounu a vyřazen třetí motor.
Pilot se snažil vyvézt bombardér mimo území
Německa, což se mu podařilo ve 12:45 hod.,
kdy překonal hranice a ocitl se nad Cínovcem.
Velitel poté vydal rozkaz k opuštění letadla. To
byl ale velký problém při stavu poškozeného
letadla a ke zranění většiny jeho posádky.
Když se bombardér ocitl nad Chabařovicemi,
vyskočil radista Mc Chesney. Neovladatelný
hořící bombardér se zřítil u Lázní Bělohrad v
obci Hřídelec. Mc Chesney se snažil dopadnout mimo zástavbu a jako vhodné místo zvolil
malý rybník, ukrytý mezi mlázím a šachtou.
Podobným úsudkem se zřejmě řídili jeho
kolegové z červnového výsadku roku 1944,
popsaném v předešlém čísle novin.

Osud jménem GLÁZR

R

V

Příběh druhý

minulém čísle Chabařovických novin byl uveden příběh sestřeleného
amerického bombardéru po náletu na Záluží u
Mostu. Děj příběhu byl sestaven ze vzpomínek
dnes již nežijícího chabařovického starousedlíka Václava Engla. Příběhem druhým se vracíme do posledního roku druhé světové války,
kdy o vítězích a poražených bylo prakticky
rozhodnuto. Zajímavé na obou příbězích je to,
že mají společné místo děje – rybník GLÁZR.
Tam se i tentokrát vrátíme. Příběh druhý však
začíná náletem na Drážďany.

S

T

ento letoun, nazývaný také létající
pevnost, vzlétl dne 14. února 1945 z
letištní základny THURLEIGT, severně od
Bredfordu, ve Velké Británii.
Cíl: Drážďany – Německo.

ybník Glázr v době události Gläserteich se nachází v blízkosti tehdy
ještě fungující šachty Milada II, na území
Chabařovic. Místo dopadu bylo sice za hranicemi Německa, ale bohužel obsazeno v té
době obyvateli převážně hlásící se k německé
národnosti. To pak výrazně ovlivnilo další
osud osádek sestřelených bombardérů. O tom
vypovídá policejní zápis z průběhu vyšetřován
této události, který je k dispozici, ale i pozdější
vzpomínky samotného radisty. Policejní spis
pro naše účely přeložila z němčiny paní Edita
Břízová a jeho volný překlad následuje. Je
velmi strohý.

Zkáza Drážďan přišla
přes Chabařovice

érie náletů na Drážďany, ve dnech 13.
a 14. února 1945 byla nejpustošivějším
leteckým útokem ve válečných dějinách, a to
dokonce účinnějším, než atomový nálet na
Hirošimu a Nagasaki. Téměř 2000 spojeneckých bombardérů svrhlo na město 3000 tun
bomb, zničeno bylo 24 866 lidských obydlí,
zahynulo 135 000 lidí a teplota, způsobená
ohnivou bouří přesahovala 1000 °C. Ani dnes,
po odtajnění válečných archivů není jasné,
proč si spojenci pro tento děs vybrali zrovna
Drážďany, město strategicky nedůležité. Jisté
je, že organizace náletu takového množství
letadel byla velmi náročná a zasáhla i vzdušný
prostor Chabařovic.

Úkol pro bombardér B-17 G
číslo 4297185

Posádku tvořilo celkem devět mladých
hochů, včetně radiooperatéra seržanta H.F.
Mc Chesneye, jehož osud nás bude zajímat
především.
Bombardér letěl ve svazu, který čítal 450
letadel. K pobřeží Holandska jej doprovázely Spitﬁry, stíhačky RAF. Drážďany byly
dosaženy ve 12:18 hod., bomby odhozeny ve
12:30 hod. Ve 12:33 hod. napadly bombardér
stíhačky Luftwaffe Focke wulf. Po zásahu z

Spis Německé policie ze dne
14. února 1945

V

ěc: zadržení amerického parašutisty,
zřejmě po nouzovém seskoku
Ve středu dne 14.2.1945 kolem 13:05 hod,
byl na území severozápadně od šachty Milada
II, u Gläserteichu, zadržen dvěma zaměstnanci
šachty a jedním svobodníkem letectva, který
byl v tomto prostoru na objížďce, parašutista
(američan), zřejmě po nouzovém seskoku.

strana 5

OHLASY

Chabařovické NOVINY

K

Zadržený byl asi ve 13:15 hod. předán oddělení
policie pro ochranu v Chabařovicích. Měl u
sebe oprávnění amerického letectva, zbraň u
sebe neměl. Dotyčný nepromluvil ani slovo.
Po telefonickém nahlášení na služebnu v Ústí
nad Labem byl předán osobně svobodníkem
letectva příslušníku Wehrmachtu, včetně u
něho zajištěných věcí. Dle výpovědi svobodníka letectva byly pozorovány ještě další čtyři
parašutisté, jejichž zadržení nebylo zatím pro
velkou vzdálenost k místu dopadu provedeno.
Telefonické hlášení bylo podáno i na další
služebny v Praze.

mecký voják mne odvedl na policejní stanici,
kde jsem byl v poutech vyslýchán. Na stěně
visel obraz Hitlera. Přivedli ke mně i děcko a
řekli mu, že jsem hnusný nepřítel. Dítě se
rozbrečelo a němec mne poplival. Žalářník
mě zavřel do cely se slovy „ať shniju“. Po
několika dalších výsleších jsem byl vlakem
eskortován do zajateckého tábora. Cestou mu-

Závěr

tomuto druhému příběhu z prostředí
Gläserteichu na území města Karbitz
není co dodat.
Američtí ale i piloti Rudé armády v závěru
války prolétli vzdušným prostorem města
několikrát. Jednalo se zejména o hloubkové
stíhače „kotláře“. Jejich oblíbeným cílem
se staly důlní vozíky, pohybující se na laně
lanovky směřující z dolů Friedrich I a II do
Chemičky. Dále to byly železniční soupravy,
projíždějící nádražím. Sovětský stíhač si asi
popletl napoleonský pomník se lvem v Chlumci s pevnostní věží a pustil do něho dávku z
kulometu a vážně ho poškodil. Vyvrcholením
byl nálet amerických bombardérů v dubnu
1945 na Ústí nad Labem, kdy došlo mimo jiné
k vychýlení věže kostela a zničení předměstské
části Ostrov. To však jsou už příběhy jiné.
Já osobně jsem rád, že se mi podařilo shromáždil materiály, které umožnily rozšířit psanou historii dnes již našeho města o příběhy,
které by rozhodně neměly být zapomenuty.
Zbývá uvést zdroje, ze kterých jsem čerpal.
Jsou to:
vzpomínky Václava Engla
Příloha Bělohradských listů – Miloš
Podzimek st.
Hvězdy nad Krušnohořím – Martin
Veselý
materiály ze soukromého archivu badatele Josefa Macháčka z Ústí n.L.
a za předklad z němčiny děkuji paní
Editě Břízové
Stanislav Sochocký

Zubní ordinace

U

sel vlak několikrát zastavit, když na něj útočila
spojenecká letadla. V očích všech němců jsem
viděl nenávist.

Co říkají přiložená fota

Na uvítačku rána pěstí

R

adista bombardéru a pozdější profesor
amerických univerzit, asistent guvernérů a úředník v administrativě válečných
veteránů H.F.Mc Chesney, bytem ve státě
Kentucky, popisuje setkání s obyvateli tehdejšího města Karbitz (Chabařovice) v dopise
datovaném v roce 1995 takto:
Pamatuji si akci Drážďany jasně, byla to má
desátá mise. Po sestřelu našeho bombardéru
jsem přistál padákem ve venkovské oblasti tak
blízko malého rybníka, že mi padák spadl do
vody. Hned po doskoku jsem byl zajat. První
muž, který ke mně přišel, mne hned udeřil pěstí
do tváře přesto, že jsem měl ruce vzhůru. Ně-

Britské letecké snímkování pořízené k
vyhodnocení náletu na Drážďany potvrdilo,
že zkáza města byla dokonána
Původní posádka Fortressu B-17 G. Mladí američtí hoši přilétli na křídlech bombardéru
pomoci Evropě zardousit nacistickou bestii
Glázr – dříve Gläserteich, dnes již ničím
nepřipomíná popsané události z konce válečných let. Voda již není skelně čirá a zmizel i
hlubinný důl Milada II.
Strohý spis německé policie není zdaleka
výpovědí toho, co si zde radista amerického
bombardéru zažil
Radista sgt. Hardy Mc. Chesney, usmívající se ve výřezu, ještě netušil, co ho čeká v
malém městečku Karbitz.

končení činnosti zubní ordinace byla
pro město hrozná stráta. Nepříjemná
situace je to především pro starší občany,
kteří tak musí dojíždět za zubaři do okolí.
Ani to není snadné, protože dentistů je málo
a často nové pacienty nepřijímají.
Snadno se řekne: „Tak vytvořte pro zubaře podmínky“ (byt a podobně). Zubařů je
však tak málo, že je ani podobné pobídky
nezlákají. Jak to jen zařídit. Insporovali jsme
se u jiných obcí. Zkrátka padlo rozhodnutí,
že musíme zařídit ordinaci. Do zařízené ordinace už se láká zubař snadněji. Také už o
jednom víme. Tak proč se ještě neordinuje?
Pokud někde zanikne ordinace a zařizuje
se nová, musí se bezpodmínečně řídit novými
hygienickými přepisy. Projektant nyní pracuje na projektu a snaží se splnit požadyvky
hygieny. Bude to znamenat i stavební zásahy
v budově.
S novou ordinací počítáme a budeme se
ji snažit zrealizovat co nejdříve. V rozpočtu
na rok 2015 bude vyčleněna nemalá čásktka
na její dokončení.
Přejme si jen, aby nové zastupitelstvo
chtělo projekt zubní ordinace dokončit a
nepoužilo prostředky na něco jiného.
Josef Kusebauch
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Umělecké působení učitelů ZUŠ za poslední čtvrtletí

K

aždoroční letní víkendové turné české
rockové legendy Aleše Brichty se i
letos neobešlo bez účasti bratří Zbyňka a Romana Haaseových – učitelů hry na elektrickou
kytaru a bicí. Na letním turné se potkali s nej-

většími hvězdami české, slovenské i světové
rockové hudby. Turné zakončili 20. září v Trmicích na městských slavnostech. Na podzim
tohoto roku by mělo vzniknout nové CD, které
přijde do prodeje před vánocemi.
Již po čtrnácté se Eva Zemanová, učitelka
hry na ﬂétny na naší škole, účastnila Českého
hudebního tábora mládeže (ČHTM) v Horním
Jelení na Pardubicku jako vedoucí programu a
souborové hry. Myšlenka na vznik hudebního
tábora byla poprvé realizována v roce 1995
podle vzoru podobného tábora v USA – Blue
Lake Fine Arts Camp. ČHTM dává mladým
hudebníkům kromě šance rozšířit své muzikantské obzory, také příležitost získat nové
přátele či procvičit svou angličtinu.
Jednou s akcí k „Roku české hudby 2014“
byl koncert na Chřibském kulturním létě, kde
hrál Rumburský komorní orchestr, se kterým
již leta spolupracuje Soňa Kasalová – učitelka
hry na housle a violu, jako hostující člen. Dále
S. Kasalová hrála na řadě koncertů v Praze. S
orchestrem Camerata ﬁlarmonica Bohemia
hrála na slavnostním zahajovacím koncertu
mezinárodního hudebního festivalu Praha,
klasika. Zde zazněla i vítězná skladba mezinárodní interpretační soutěže A.Vivaldiho. K provedení Zlatého kolovratu od A.Dvořáka byly
přizvány sbory Sylphied a Mozart Chamber
Chorus (Japonsko), Pražští pěvci, Zpěvácký
spolek Hlahol Praha. Po osmé byla již účastníkem mezinárodních kursů komorní hudby
AMEROPA. V rámci tohoto festivalu je nastudována řada skladeb, které byly interpretovány
na koncertech v Tloskově, Maritnickém paláci,
Březnovském klášteře, Kostele Nejsvětějšího
Salvátora v Praze. Přínosem bylo setkání se
zahraničními umělci.
S Evropskou hudební akademií a ve spolupráci s operním ansámblem University Britské Kolumbie ve Vencouveru a dirigentským
oddělením Vysoké hudební školy v Curychu
byla nastudována opery Prodaná nevěsta, kde
zpívala Eva Boháčková – učitelka zpěvu. Hrála
Severočeská ﬁlharmonie Teplice s dirigentem

Norbertem Baxou. S představením hostovali
open air na nádvoří děčínského zámku a v divadle v Jablonci nad Nisou. Se Severočeským
divadlem s projektem „Klasik pod hvězdami“
letos nabídli divákům operu Nabucco. Vystupovali jak v Praze, tak
v Ostravě a i na zámku v
Lednici. Dále také zpívá s
kapelou Brass Bombers a
dechovkou Ústečankou. Za
klavírního doprovodu Heleny Vlahačové dělá několik
koncertů ročně v Domovech
pro seniory.
V září byla již 2. Konference základních uměleckých škol ústeckého kraje
– která se letos konala v
Teplicích. Zde se představili nejúspěšnější žáci, kteří
získali cenu v celostátních
kolech soutěží pro ZUŠ nebo na mezinárodních soutěžích. Po dopolední konferenci se
představili orchestry, kde nás reprezentoval
školní orchestr Blue Stars pod vedením Zuzany Čajkové. Po vernisáži výtvarných děl
následoval koncert nejúspěšnějších žáků kraje.
Naši školu reprezentoval mimořádně talentovaný žák Nicolas Davenet (zobcová ﬂétna) s
vyučující Martou Veverovou.
Zveme chabařovickou veřejnost na koncert k roku české hudby, který se uskuteční
koncem října nebo začátkem listopadu v
sále ZUŠ Chabařovice. Přesný termín bude
uveřejněn v prostorách školy a na webových
stránkách školy.
Jiřina Deimlingová

prostory školy. Nesmíme zapomenout na tolik
oblíbenou a důležitou zahradu školky, kde
se po dobu letních měsíců stavělo potřebné
sociální zařízení a sklad zahradních hraček.
Konečně si tak děti budou moci při pobytu na
zahradě umýt ruce, dojít si na toaletu a třeba
omýt odřené kolínko. Bude tam i sprcha. V
další etapě pak určitě dojde k vybavení zahrady
kvalitními herními prvky, které jsou již velmi
opotřebované. V takových podmínkách pak
mohou trávit děti více času venku…a o to
nám jde. Je vyměněná i poškozená zakrývací
plachta na pískovišti zahrady. Koloběžky,
které děti mají tolik rády, by také potřebovaly
obnovit a dokoupit nové modely. No nejde
všechno najednou a tak si nastavujeme priority
a plníme postupně dle možností.
Jistě jste zaznamenali, že od 1. 7. 2014 je
školní jídelna součástí mateřské školy a tak
muselo dojít k mnoha organizačním změnám.
Zařídit a vybavit kancelář vedoucí školní jídelny, přeorganizovat některé prostory v souladu
s platnými hygienickými normami, přijmout
nové zaměstnance.
Věřím, že změny, ke kterým došlo, vnesou
do klimatu mateřské školy spokojenost dětí,
rodičů i zaměstnanců.
Alena Vaněčková

ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY Kultura v Chabařovicích

V

ždy, kdy se blíží termín odevzdání
příspěvků do Chabařovických novin
přemýšlím, co zajímavého vyzdvihnout a popsat. Tak snad tentokrát zmíním změny, které
ve školce nastaly. Snažíme se o stálé zvelebování prostor budovy, ve které děti tráví 6 – 10
hodin denně a jsou pro ně druhým domovem.
Stále je co zlepšovat, opravovat opotřebované
a doplňovat dle možností. Tento rok se nám
podařilo vyměnit staré nevyhovující koberce
za linoleum ve třídách Sluníček i Kytiček. Na
lehárně mají děti velkou televizi a domácí kino.
Od truhláře, kterému paní učitelky navrhly
možná zlepšení v podobě dětské kuchyňky,
skříně ztvárňující hradby, police, skřínky na
pomůcky, nyní máme na míru vyrobené další
prvky dle našeho přání a které účelně zdobí

P

rázdniny nám pomalu ubíhají a tak je
čas se pomalu připravovat na možnosti
kulturního vyžití v podzimních měsících. V
minulém čísle Chabařovických novin jsem
psala o plánovaném vystoupení pana Jaroslava
Uhlíře, který nám první nabídku odmítl s tím,
že nelze přijet na vystoupení tak, že nebude
mít naplánovanou „šňůru“ v našem blízkém
okolí. Agentura nám nabídla termín až v
dalším kalendářním roce a to v březnu 2015.
Jelikož jsme ﬁnance měli již schválené, hledali jsme náhradu ve stejné kvalitě v podobě
vystoupení Majdy Reifové a Františka, velmi
oblíbené protagonisty televizních dětských
pořadů. Výsledek byl podobný a agentura
Pragokoncert se mi nyní ozvala s možným termínem, který jsme potvrdili na neděli 23. 11.
2014 v dopoledních hodinách. Děti a rodiče
se tak mohou těšit na kamarády z kouzelné
školky a jejich čarování plné písniček.
Vystoupení skupiny ABBA Revival, původně naplánované na září se přesouvá na pátek
17. října 2014.
Ještě je v jednání vystoupení Davida Deyla,
který také slíbil vystoupení v Chabařovicích.
Věřím, že se tak stane a domluvíme podmínky
a termín vystoupení.
Alena Vaněčková
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Informace z městského úřadu
J
ZASE ÚSPĚCH

sme moc rádi, když můžeme informovat
o úspěchu některého občana Chabařovic.
Mezi tyto občany, kteří si zaslouží naše blahopřání, určitě patří paní Hana Doubková. Se
svou povídkou „ MRAZIVÁ SMRT“ se v
soutěži, pořádanou organizací AIEP umístila
na druhém místě. Soutěže se zúčastnilo 43
známých autorů. V povídce dostaly prostor
ženy a není v ní nouze o překvapivé zvraty a
šokující pointy. Vyjde v edici Jedním dechem a
věříme, že bude mít úspěch i mezi čteny.

bylo zajištěné občerstvení a oběd pro oba.
Na tento splněný sen se díky internetovým stránkám ﬁrmy Sodexo, přispěla široká
veřejnost.
Paní Dobešová i pan Mrázek si společnou
jízdu užili, byli plni dojmů a ještě dlouho na
tento zážitek budou vzpomínat. Velký zážitek
to byl i pro ostatní seniory z Domova, kteří se
přišli na odjezd koňského spřežení s kočárem
podívat.

DIAMANTOVÁ SVATBA

J

en čas může prověřit pevnost vztahu,
aby po obroušení přebytečných hran
zazářil drahokam.
Takto bychom mohli vystihnout manželství
Hany a Pavla Müllerových, kteří dne 21. srpna 2014 oslavili diamantovou svatbu. Téhož
dne před 60 lety vykročili na společnou cestu
životem a své „ano“ si řekli v obřadní síni v
Ústí nad Labem. I po tolika letech společného
života jsou stále zamilovaní jako na začátku.
Tráví spolu každou chvilku - ať už na zahrádce, na tanečním parketu s přáteli, na výletech
po Čechách, či jen v poklidu domova. Spolu
přivítali na svět dceru, dvě vnoučátka a dvě
pravnoučátka. Jejich láska se stala vzorem
pro celou širší rodinu, která s nimi také toto
významné jubileum oslavila. Všichni z nás si
přejí najít ideálního partnera - Haně a Pavlovi
se toto podařilo.
Městský úřad blahopřeje manželům Müllerovým a věříme, že další společné roky
prožijí ve zdraví, které bude doprovázeno
jejich stáletrvající láskou.

VOLBY

V

ážení občané, když se řekne slovo
VOLBY, je zřejmé podle procentního
vyjádření účasti v posledních volbách v květnu
letošního roku, že mnoho občanů nezajímají.
To by se ale mělo změnit při volbách do
zastupitelstva obce, které se konají 10. a 11.
10. 2014, kdy budeme volit patnáctičlenné
zastupitelstvo z řad občanů Chabařovic. Měli
by to být schopní a slušní lidé, kteří se budou
po dobu čtyř let starat o rozkvět a rozvoj
našeho města, které bude pod jejich vedením
kráčet tím správných směrem, aby se nám
všem v Chabařovicích dobře žilo. Věříme, že
tyto volby budou zajímat velkou část občanů
včetně těch, kteří dovrší nejpozději v den voleb
osmnácti let. Voliči si mohou do 08.10.2014
ověřit na MěÚ Chabařovice - evidence obyvatel, zda jsou zapsání ve stálém seznamu
voličů. Upozorňujeme, že v těchto volbách
nelze hlasovat na voličský průkaz.

VOLEBNÍ OKRSKY MĚSTA
VO č.1 ROUDNÍKY
KULTURNÍ DŮM

VO č.2 HUSOVO NÁMĚSTÍ 3
STARÁ RADNICE
VO č.3 MASARYKOVA 559
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

JÍZDA KOČÁREM NA VĚTRUŠI

P

řátelé paní Marie Dobešová a pan
František Mrázek z Domu pokojného
stáří svaté Ludmily si splnili svůj sen. Díky
projektu „Plníme přání seniorům“ si společně
užili jízdu kočárem, taženým dvěma koňmi, a
to z Chabařovic až na zámek na Větruši, kde

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI OTEVŘENY
V PÁTEK 10.10. OD 14 DO 22 H
V SOBOTU 11.10. OD 8:00 DO 14:00 H

Nalaďte si regionální televizi, objevují
se zde reportáže z Chabařovic a okolí.
Kanál je v základní nabídce kabelové
televize TETA

Chabařovické NOVINY

Ž i v ot n í j u b i l e a
Hezké a smysluplné stáří lné pohody, je
odměnou na hodnotný život. Zastavte proto svoje
kroky, vždyť tak rychle ubíhají roky, i když čas běží
všem stejně. Všichni stárneme a v míci červnu
až září si to připomněli jubilanti:

Dudík Milan
Moc Miloš
Hruška Josef
Kopký Václav
Vrtiška Karel
Křížová Věra
Kučerová Daniela
Ptáček Karel
Dražilová Libuše
Hejduková Markéta
Vanžurová Božena
Horáková Hana
Kadeřábková Dagmar
Plicková Milena
Horák Zdeněk
Pojer Ladislav
Eﬂerová Alena
Žďárková Terezie
Schmidtová Marie
Trutenková Jana
Jelínková Erika
Puttichová Vlasta
Lokšanová Věra
Müller Pavel
Sláviková Ladislava
Svatoňová Sieghilda
Rudinská Věra
Hummelová Soňa

Život je jen otevření a zavření očí. Záleží
pouze na nás, co během této chvíle vidíme. Přejeme
oslavencům, aby th krásných pohledů měli jtě
hodně a ve zdraví prožívali každý den.

POZVÁNKA NA AKCE
V MOTOAREÁLU
Army party 11.10.
Autocross 25.10.
Civil moto cross 26.10.
Všeobecné burzy
19.10., 23.11., 21.12.
Hudební večery s kapelami
8.11., 29.11., 20.12.
v KD Zátiší Dále připravuje
Chabařovická Struna 18.10.
Ukončení motosezóny 15.11.
Vánoční mozaika 13.12.
Informace na
www.motoareal.cz
Motoclub F Chabařovice

Chabařovické NOVINY

SPOLKY

Mezinárodní kemp už popáté
V

e dnech 21. – 26.7. se Chabařovice
nedaleko Ústí nad Labem staly již popáté dějištěm Mezinárodního kempu mládeže
a žen. Letošního ročníku se zúčastnilo téměř
50 chlapců a žen ze dvou zemí. Po roce opět
přihlášená výprava Indie pro problémy s vízy
nakonec nedorazila a tak jedinou zahraniční
účastnicí byla Camilla Friberg z Dánska. Nižší
mezinárodní zastoupení naopak kvalitativně
pozvedla účast trenérů a reprezentantů – pod
vedením šéftrenéra Jiřího Šmejkala se kempu
aktivně zúčastnili Richard Makara, Jiří Doubrava, Karel Hron, Jan Vanke, Ondřej Košatka,
Ondřej Pachman a Radek Pelikán.
Žáci byli rozděleni do tří výkonnostních
skupin. Tréninkové lekce dvou skupin dívek
byly vedeny reprezentačním trenérem žen
Jiřím Šmejkalem. Před každou tréninkovou
jednotkou bylo kvalitní rozcvičení, které je pro
nohejbal velmi nutnou přípravou kvalitního
sportovního výkonu. Nácviky jednotlivých
herních činností byly často propojeny zábavnými disciplínami a také výkonnostními testy.
Opět tropické letní teploty sice nejvyššímu
sportovnímu úsilí moc nenahrávaly, ale až na
drobné výjimky všichni své tréninkové jednotky zvládli. Další výdej energie si vyžádal
čtvrteční aerobik, cvičení s hudbou. Pozorně
a obětavě se zapojily také zdravotnice ﬁrmy
MEDIC Ústí nad Labem. A opět nadstandardně
zvládla Školní jídelna ZŠ Chabařovice kompletní stravování cca 70 osob. Malým stínem
byl nedostatek vody na kropení antukových
kurtů (po úřednickém zákazu odběru užitkové
vody z místního potoka) a nedůtklivost vedoucího restaurace Na koupališti.
Páteční odpoledne patřilo již tradičně
exhibičním vystoupením. Nejprve si domácí
mládežnická trojice zahrála proti nejkvalitnější
výpravě z Českých Budějovic, pak nejmladší
hráči si mohli zahrát po boku reprezentantů
Jana Vankeho a Radka Pelikána. Pak přišly na
řadu ženy v souboji s vybranými žáky 2.skupiny. Závěr patřil souboji reprezentačních trojic
nejdříve na česká pravidla (2 dopady) a pak i
na mezinárodní pravidla (1 dopad). Symbolickou tečku za dalším ročníkem mezinárodního
kempu udělalo vyhlášení nejlepších hráčů z
jednotlivých skupin. Ti si kromě diplomů,
pohárů a upomínkových předmětů domů odnesli i trička s logem kempu. Zvláštní ocenění
za věrnost (účast na všech ročnících MKM)
obdrželi Jiří Šmejkal a Richard Makara.
„Jezdím sem skutečně velmi rád – kamarádský tým, hodnotné sportovní výkony,
bezvadná organizace a skvělé sportovní
prostředí, včetně zázemí. Letošní slabší účast
zahraničních sportovců je zase jen podnětem
pro svazové i mezinárodní orgány pro přípravu

příštího ročníku“, zhodnotil jeden z tradičních
trenérů RICHARD MAKARA.
„Kempu v Chabařovicích už jsem se
zúčastnil a znovu musím velmi vyzdvihnout
takovou akci pro nohejbalovou mládež. Dynamo České Budějovice se zúčastňuje kempu
od svého začátku, letos s nejvyšší účastí 9
žáků a 3 členů doprovodu. Spolu s manželkou jsme si užili i okolí Chabařovic a mohu
jen doporučit. Navštívili jsme Velké Březno
se zámeckým parkem, Terezín s ojedinělou
výstavou křišťálových otisků dlaní velmi významných osobností (mj. V.Havel, A.Lustig,
Ringo Star, J.Jágr a další), krásné výhledy
jsme zažili lanovkou na Větruši (Ústí n.L.)
a Komáří Vížku. Na závěr jsme dali všichni
spontánně najevo hlavnímu pořadateli kempu,
že příští rok se sejdeme zase v Chabařovicích.
“, podělil se o své dojmy budějovičák Pavel
Zdeněk Musil.
Velmi pozitivní byl přínos chabařovické
radnice nejen ﬁnančním příspěvkem na
akci, ale také technickým zajištěním, včetně
bezplatného zapůjčení univerzálního hřiště s
umělou trávou. Tím bylo možné použít až 7
kurtů. Dodatečně z rezervních zdrojů poskytl
ústecký Krajský úřad dotaci, čímž bylo možné
pokrýt některé nutné náklady související s pořádáním kempu. Významný podíl na úspěchu
Mezinárodního kempu má samozřejmě celý
nohejbalový oddíl TJ Slovan Chabařovice. A
tak i z velmi hlasitého přání účastníků MKM
2014 se můžeme těšit na další ročník.
http://www.nohecmagazin.cz/index.php/
ostatni/969-nohejbaliste-rozbouili-olympijsky-vlak

Soustředění nohejbalové mládeže

N

ohejbalový oddíl uspořádal jako každý
rok soustředění mládeže. Byla tady ale
v tomto roce významná změna, když po mnoha
letech jsme zaměnili místo soustředění, tradiční Nýrsko za Kemp Pecka (poblíž Nove Paky).
A změna byla poznat - kvalitou služeb, i když
jsme po léta byli v Nýrsku spokojeni.
S podporou města – grantová dotace pro
soustředění mládeže – jsme zajistili počátkem
roku soustředění v Kempu Pecka, nakonec se
soustředění zúčastnilo 7 žáků a dorostenců a
6 dospělých, kteří zajišťovali tréninky a další
program.
Pobyt v kempu nás nakonec překvapil
svojí kvalitou ubytování, stravování i dalších
služeb. V areálu se nachází 3 antukové kurty
na volejbal/nohejbal, 2 tenisové kurty a 2 beachvolejbalové hřiště, vše ve vynikající kvalitě.
Součástí areálu je také velký a malý bazén s
čistou vodou, kvalitní atrakce pro děti i dospělé
- dětská hřiště, nafukovací skákací boule (mezi
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našimi mladými velmi oblíbené), velká lezecká stěna (pro zájemce s instruktorem). Strava
velmi kvalitní a za příznivou cenu. Ubytváni
jsme byli v apartmánovém domě ve dvou-čtyřlůžkových pokojích (každý pokoj svoji
koupelnu a WC), v domě k dispozici byla plně
zařízená kuchyň a obývací prostor s televizí.
Sportoviště pro naše tréninky (2x denně po 2
hodinách) byly v ceně pobytu. V rámci soustředění jsme společně navštívili město a hrad
Pecka a Safari v ZOO Dvůr Králové n.L.

Majitel kempu po naší dohodě uspořádal na
závěr našeho pobytu turnaj, kterého se zúčastnilo 13 trojic, z toho 3 naše trojice. Nakonec
naše nejlepší trojice (Sehrig, Doubek, Novák)
skončila na 2.místě, když ve ﬁnáli nohejbalisté
Chabařovic podlehli hráčům 2. celostátní ligy
z Bělé. Kromě deštivého počasí a chladna (pro
trénink až tak nevadilo) to bylo velmi zdařilé
soustředění a účastníci si nakonec přáli vrátit
se do Pecky i v příštím roce.

Další investice do Sportovní haly

P

o loňské výměně a zateplení střechy
Sportovní haly došlo k další investiční
akci pro zlepšení teplotních a energetických
podmínek – výměně oken a luxferů za plastová
okna a vstupní vrata. Ve velkém časovém presu
došlo dle schváleného rozpočtu ke zpracování
projektové dokumentace a vyhlášení výběrového na zhotovitele této investice. Pak už byla
podepsána smlouva s cílem dokončení akce
před začátkem školního roku.
Od 11.srpna vybraná ﬁrma zahájila stavbu
a ke konci srpna byla stavba prakticky dokončena (kromě důležitých zabezpečovacích
sítí uvnitř haly). Podstatně se zlepší světelné
a teplotní podmínky, určitě se to projeví v
úsporách energií a tyto úspory investice nakonec pokryjí.
Aktuálně se Sportovní hala uklízí a po dokončení instalace sítí může být spuštěn provoz
haly. Na to netrpělivě čeká Základní škola
pro svoje hodiny TV, oddíl stolního tenisu,
volejbalová družstva mužů a žen připraující
se na novou druholigovou sezónu a také silný
mládežnický oddíl volejbalu.
Pro dokončení zateplení celého objektu
Sportovní haly zbývá pro další roky ještě výměna oken a luxferů v dalších částech haly, ale
také již velmi zastaralé el.rozvody a osvětlení.
To už ale bude řešit nové vedení města po komunálních volbách. Věříme, že město bude i
nadále v potřebných rekonstrukcích Sportovní
haly pokračovat.
Vlastimil Pabián

