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ZDARMA

Jak to vlastně je
Josef Kusebauch

Vedení města
Ještě z dřívějších dob si lidé myslí, že
vedení města je městský úřad (dříve národní výbor). Tak tomu není. Dnes je vedením
města volené zastupitelstvo. To projednává
a schvaluje všechny důležité záležitosti, týkající se chodu města. Můžeme jej přirovnat
k parlamentu. Ve vední města v uplynulém
volebním období byli tito zastupitelé (za jménem uvedu subjekt, za který byli zvoleni):
Jiří Záhořík (SNK), Josef Kusebauch
(SNK), Alena Vaněčková (SNK), Stanislav
Sochocký (SNK), Václav Pištora, později
Václav Čermák (SNK), Jaroslav Scholz
(SNK), Tomáš Pištora, později Jaroslava
Jírová (ODS), Petr Panchartek (ODS),
Irena Scholzeová (ODS), Vlastimil Pabián
(SPZSP), Antonín Kočí (SPZSP), Josef Hrneček (SPZSP), Martin Hrubín (KSČM), Jan
Baňas (KSČM) a Petr Kříž (ČSSD).
Rada města
Předjednává a zkoumá všechny záležitosti života města. K projednávaným bodům
vydává doporučující stanovisko. Rada se dá
přirovnat k vládě. Její členové byli navrženi
a zvoleni zastupitelstvem v poměrném složení: Jiří Záhořík (SNK) - starosta, Josef
Kusebauch (SNK) - místostarosta, Irena
Scholzeová (ODS) - předsedkyně ﬁnančního výboru, Vlastimil Pabián (SPZSP), Jan
Baňas (KSČM).
Petr Kříž (ČSSD) byl zvolen předsedou
kontrolního výboru, později jej ve funkci
vystřídal Vlastimil Pabián.
Úřad
Úřad, to jsou zaměstnanci úředníci na
odborech, například matrika, odbor výstavby, ap. Dávají nám razítka, povolení,
potvrzení, vybírají peníze na poplatky atd.,
vždyť to znáte. Připravují podklady pro
jednání rady a zastupitelstva. Jejich šéfem je
tajemník Vítězslav Vlček - stážce zákonů.
Občané
Někteří občané chodí na zastupitelstvo,
mohou zde zasahovat do jednání.

Líbivý volební program

Přijďte v pátek nebo v sobotu. Zvolte si někoho, kdo vás bude
zastupovat další čtyři roky. A bude se snažit, snažit, snažit...

ještě nic neznamená
B

lížící se volby přinesou
do města vždy trochu
„cirkusu“. Přesto lze hodnotit
dosavadní předvolební klání v
našem městě jako slušné. To asi
nebude platit pro volby letošní.
Slibný program na kvalitním
papíře a bombastická volební
kampaň ještě nic neznamenají.
Program se nějak sestaví a k
jeho vyhodnocení po volbách
se již nikdo nemá.
K vašemu posouzení realizace volebních programů z roku
2006 Vám tyto předkládáme.
Nepřehlédnutelnou skutečností
– spíše raritou novodobé historie
voleb našeho města, byl volební
program ODS. Významným
bodem tohoto programu byl bod
s následujícím zněním:

Doprava

„Prosadíme, ve spolupráci s Ústeckým
krajem urychlenou výstavbu obchvatu
města tak, abychom ukončili devastaci
majetku občanů, v důsledku stále se zhušťující nákladní dopravy v centru města.“
ODS nejen že neprosadila, ale vlastní
masivní kampaní proti obchvatu bojovala.
Devastace majetku občanů v důsledku
stále se zhušťující dopravy… bohužel
pokračuje dál nejenom v centru našeho
města, ale týká se konkrétně dalších ulic
s názvem:
Teplická, Unčínská, Nádražní, Bezová,
Haškova, Kovářská, M. Kršňákové, Na
Běhání.
Na další straně následují volební programy stran a sdružení z roku 2006 pro
volební období r. 2006 - 2010.
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VOLEBNÍ PROGRAMY

Volební programy stran do Zastupitelstva

města Chabařovice v roce 2006
KSČM

Hlavní body: sociální práva a jistoty, bezpečí – stop zločinu a korupci, úřady pro občany
– omezení byrokracie, cenově dosažitelné
bydlení a služby, dostupná školka, škola i
lékařská péče, kvalitní hromadná doprava i
silnice, místní programy zaměstnanosti, zdravé
životní prostředí
Motto: Hájíme Vaše zájmy – jsme tu pro
Vás, o problémech víme, chceme je řešit spolu
s Vámi.
Navrhujeme natrvalo rozšířit přímý spoj
MHD do Ústí nad Labem a zpět.
V oblasti místních komunikací zrealizovat
generální opravu komunikace a chodníků v
ulici V Aleji.
Pravidelně provádět čištění a celkový úklid
místních komunikací včetně kanalizačních
vpustí.
Zajistit pravidelnou kontrolu zaměřenou na
veřejné osvětlení.
Věnovat pozornost provozu dětských hřišť,
rozšířit a zkvalitnit jejich vybavení o novější
prvky.
Podporovat mimoškolní činnost naší mládeže s využitím všech sportovních zařízení
našeho města.
Realizovat opravu kruhového objezdu ve
městě.
Vytipovat nové lokality pro výstavbu nových rodinných domků.
Zvyšovat úroveň bydlení s využitím dotačních fondů, určených na opravy a zkvalitnění
bytů.
Zaměřit pozornost na údržbu a čištění vodních toků na území našeho města.

ČSSD

Máme za to, že ne vždy se vedení radnice
podařilo s majetkem dobře zacházet. Našim cílem je privatizace nepotřebného majetku obce,
ale zároveň sledujeme, aby obec nerozprodala
majetek lukrativní.
Chceme pečlivě vytvářet rozpočet a bedlivě
sledovat jeho plnění. Příjmy musí obec obohacovat především ekonomickým využíváním
majetku a výdaje minimalizovat v činnostech,
které jsou zbytečné. S tím souvisí důsledné
a rychlé vymáhání dluhů s použitím všech
zákonných možností.
Pořádek a bezpečnost v obci chceme zajistit
především občanskou kázní – dodržováním
obecně závazných vyhlášek. Důsledná kontrola znění vyhlášek a následná kontrola jejich
dodržování usnadní řádným občanům žití v
obci a značně ho znepříjemní jeho porušovatelům.
Budeme věnovat více pozornosti mimoškolní aktivitě dětí a mládeže a podporovat
programy sledující politiku omezení zločinnosti mládeže a protidrogového zaměření.
V oblasti životního prostředí budeme vy-

užívat pracovníků veřejně prospěšných prací.
Toto musí být doplněno o důslednou kontrolu
práce dodavatelských organizací, důslednou
kontrolu dodržování podmínek stavebních
povolení apod.
Nastíněné body programu nejsou vše, o
co budeme usilovat. Vyvstane samozřejmě
mnohem více úkolů, které bude nutno řešit.
Uděláme vše pro to, aby byly řešeny ku prospěchu našich občanů. ČSSD a její kandidáti
se zavazují ke spolupráci s každým, kdo bude
svou činností podporovat rozvoj obce, především pak s Vámi, občany našeho města.

Sdružení pro zdraví, sport
a prosperitu

Základním mottem je: „Spoluprací aktivních občanů k příjemnému životu ve městě“
V komunální politice chceme oslovit
především ty občany, kteří hledají osobnosti
a metody řízení pro řešení důležitých stránek
života každého občana tohoto města.
Čtyři předcházející volební období nemůžeme hodnotit jako neúspěšné nebo pro město
neužitečné. Protože se však mnoho nemění ani
v obsazení členů zastupitelstva, ani v personálním složení úřednického aparátu, chceme
nabídnout chabařovickým občanům z obou
územních částí města určitou strukturální a
myšlenkovou změnu při podílu na řízení a
správě města.
Při sestavování naší kandidátky jsme se
řídili především zájmem o přeměnu Městského zastupitelstva s novými podněty v oblasti
způsobu života, ekonomiky, inteligence a
životního prostředí.
Rozvoj městského regionu
Při využití podnikatelského potenciálu
města citlivě vážit další obnovu Chabařovic a
Roudníků v bytové oblasti, službách a občanské vybavenosti
Pro individuální výstavbu připravit vlastní
řešení bez účasti parazitujících realitních a
stavebních společností, především výběrem
vhodných pozemků za přijatelnou cenu a s
přípravou stavební infrastruktury
Aktivně se zapojit do spolupráce s okolními
městy při realizaci myšlenky propojení územních celků v trojměstí Ústí nad Labem, Děčín,
Teplice za předpokladu zachování plné samostatnosti všech obcí a měst na tomto území
V souladu s rozvojovým plánem města
usilovat o vybudování obchvatu města tak,
aby především nákladní doprava neztěžovala
občanům Chabařovic a Roudníků život, jak
tomu bylo při výstavbě dálnice a může tomu
opět být do dokončení dálnice přes České
středohoří
Bezpečnost a pořádek
Dále zvýraznit pozici Městské policie ve
vztahu k prevenci, pořádku a dopravy ve
městě
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Zvýšit spolupráci s občany při zajišťování
pořádku a klidu ve městě, např. obnovit účinný
systém občanských aktivit, dohledu nad veřejnými aktivitami (dětská hřiště a parky)
Při přímé součinnosti s občany přehodnotit
dopravní situaci ve městě s cílem odstranit
některé nedostatky v dopravním značení, průjezdnosti vedlejších i hlavních silnic a ulic
Podle zahraničních poznatků organizovat
průjezd městem tak, aby nenarušoval pohyb
občanů a návštěvníků města (zpomalovací
ostrůvky, pevné střední pásy zamezující předjíždění, kamerový systém sledování rychlosti
apod.)
Vyšší motivací Městské policie minimalizovat porušování občanského soužití,
majetkových deliktů, přestupků v oblasti
životního prostředí a narušování výchovy
dětí a mládeže
Do vnitřních ulic se zvýšeným pohybem
dětí instalovat zpomalovací zařízení a dopravní značky (v okolí škol, dětských hřišť
a sportovišť)
Řízení a správa města
Starosta by měl být především reprezentantem města a koordinátorem všech činností
za účinné pomoci Městské rady a dostatečně
fundované administrativy Městského úřadu,
fungující odborné výbory a komise, zahrnující
všechny oblasti života města
Místostarosta podle poznatků mnoha městských a obecních úřadů by měl především řídit
ekonomiku a ﬁnancování města
Dobře fungující Stavební úřad by měl být
nástrojem pro realizaci záměrů vedení města
a také prostředníkem dohledu v oblasti životního prostředí, správy městského majetku a
podnikatelských subjektů.

ODS

Rozvoj města a jeho částí
Chceme ve městě a okolí připravit podmínky pro přivítání dalších nových obyvatel.
Investice (ve spolupráci s Evropskými
fondy a Ústeckým krajem:
Zahájíme opravu kanalizace v Chabařovicích i její výstavbu v Roudníkách.
Podpoříme aktivity směřující ke vzniku
nových pracovních míst v lehkém průmyslu v
zónách okolo nově dobudovávané dálnice.
Dle ﬁnančních možnosti budeme pokračovat v opravě povrchů vozovek a chodníků.
Budeme podporovat všechny možné formy
spolupráce města a budoucích investorů a
bude-li třeba, navrhneme k novým investicím
změnu územního plánu.
Doprava
Prosadíme ve spolupráci s Ústeckým krajem urychlenou výstavbu obchvatu města tak,
abychom ukončili devastaci majetku občanů v
důsledku stále se zhušťující nákladní dopravy
v centru města
Do doby realizace obchvatu zamezíme osazením zákazových dopravních značek vjezdu
těžké nákladní a kamionové dopravy.
V jednáních s DP města Ústí n. L. se zasadíme o přímou linku Chabařovice - Ústí nad
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Labem a o linku, která by v pevně daných intervalech zajišťovala i obslužnost Roudníků
Jednáním s dalšími dopravci se pokusíme
najít cestu, jak v časech s menším počtem
cestujících osob zajistit ekonomicky únosné
dopravní spojení
Bezpečnost
Bezpečnost občanů chceme nadále zajišťovat za pomoci Městské policie Chabařovice
a Policie ČR
U městské policie chceme dosáhnout takové úrovně, která umožní strážníkům kvalitní
výkon služby.
Životní prostředí a zdraví
Zdravotní péči o občany chceme udržet v
rozsahu praktický lékař, praktický lékař pro
děti a dorost, zubní ordinace a lékárna. Zdraví máme jen jedno. Se životním prostředím
souvisí velmi úzce.
Naši zastupitelé budou prosazovat všestranný rozvoj jezera Milada ve spolupráci s
městem Ústí n. L. a okolními obcemi, budeme
se podílet i na společné práci Mikroregionu
Milada. Podpoříme dobudování cyklostezky
v okolí tohoto díla. Hlavně však chceme, aby
se do okolí Milady vrátili lidé
Konkurence vodních ploch v okolí je
veliká, musíme tedy k jezeru přivést život a
přilákat turisty. Pro zatraktivnění turistické
infrastruktury zvážíme možnost vybudování
rekreační železniční tratě od Teplic k bývalému starému chabařovickému nádraží nad
jezerem Milada
Spolchemii, jako majiteli chabařovické
ekologické skládky, budeme dobrým partnerem při dalších sanačních pracích, ale také
nesmlouvavým a pečlivým kontrolorem při
provozu tohoto komplexu
Životní prostředí ve svém nejbližším okolí
si leckdy ničíme sami. Všichni obyvatelé
Chabařovic a Roudníků mají zajištěno v rámci
zákona o odpadech pravidelné odvážení komunálního odpadu a navíc také kontejnerový dvůr
na nárazové „velké“ uklidy. Proto spalování
plastů v topných systémech na pevná paliva
budeme ve spolupráci s městskou policií
věnovat takovou pozornost, že už se to pak
skutečně nevyplatí těm, kteří dosud beztrestně
takto zamořovali své okolí
Černé skládky se jejich původcům a uži-

VOLEBNÍ PROGRAMY
vatelům prodraží. ODS chce prosadit postihy
všech, kteří vypouštějí do potoků na katastru
Chabařovic a Roudníků znečišťující látky
Firmy i jednotlivci provádějící stavební
úpravy či provozující podnikatelskou činnost technického charakteru, ale i obyvatelé
provozující rozebírání vraků aut jako hobby,
se budou na území města a jeho částí chovat
stejně jako v jiných místech – zamezí tedy
hlučnosti a exhalacím, a to zejména ve dnech
pracovního klidu a o svátcích. Za tímto účelem
chceme prosadit vydání městských vyhlášek,
jejichž dodržování bude kontrolováno a nerespektování postihováno
Sport, kultura a volný čas
Dle možností rozpočtu podpoříme spolu s
dalšími sponzory tradiční sportovní aktivity
spoluobčanů: kopanou, volejbal a plochodrážní sporty a obnovení sportovišť a dětských
hřišť v Chabařovicích i Roudníkách
Podpoříme vznik cyklostezek okolo města
a městských částí a jejich integraci do celorepublikové sítě cyklostezek
Budeme podporovat tradiční Chabařovickou pouť
Na jezeře Milada podpoříme již v projektové fázi různé formy vodních sportů, sportovního rybolovu, vznik vodáckých základen
a dětských sportovišť
Prosadíme zkvalitnění služeb koupaliště a
kempu Chabařovice tak, aby i nadále zůstaly
tradičním místem setkávání turistů z celé
Evropy
Budeme podporovat veškeré aktivity mládeže, které budou alternativou ke gamblerství,
vysedávání po hospodách a obecně pasivnímu
způsobu trávení volného času

SNK – ED

Motto: žádná ideologie nemůže nahradit
schopnosti, iniciativu a tvořivost svobodného
člověka
Rozvoj města – město se nachází ve stavu
rychlého rozvoje. Vzhledem k tomu, že byly
vyčerpány téměř všechny možnosti výstavby
na pozemcích města, budeme spolupracovat
se soukromými vlastníky půdy a investory na
rozvoji bytové výstavby
Roudníky jsou součástí Chabařovic – po
odkanalizování Roudníků musí následovat
rekonstrukce vozovek, údržba prostranství,
uvolnění pozemků pro výstavbu rodinných
domů. Rozvoj Roudníků budeme koordinovat
s rozvojem jezera Milada. Ve prospěch rozvoje obce zapojíme nově založené Sdružení
obyvatel Roudníků
Nové Vyklice změní Roudníky .- na obzoru
je výstavba Nových Vyklic. Tato výstavba vylepší postavení Roudníků. Budeme prosazovat
zájmy Sdružení občanů Vyklic
Stále diskutovaná doprava – naší snahou
bude další posilování přímých linek, které
ovšem závisí i ohledem na linku 57 na ﬁnančních možnostech města. Linky musíme plně
hradit. Vzhledem k příměstským zónám v okolí Chabařovic vzniká naděje na další posilování
dopravy v tomto regionu. Budeme usilovat o
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změnu systému dopravy do Roudníků ve spolupráci se Sdružením občanů Roudníků
Lepší a bezpečnější vozovky a chodníky,
hezčí město – vyřešili jsme centrum Chabařovic. Budeme pokračovat
Sportovní organizace, sdružení a spolky
jsou páteří života města – jsme rádi, že se
zvýšil počet aktivních spolků a sportovních
seskupení v Chabařovicích a Roudníkách.
Podpoříme každou organizaci města, která
bude pracovat s mládeží
Kulturní vyžití – vytvořili jsme důležitou
základnu pro kulturní vyžití – sál Zátiší. Nyní
se zaměříme na pestrost nabídky kulturních
pořadů a dalších aktivit
Naši předkové – opravy a rekonstrukce
hřbitovů budou pokračovat
Důležité jsou informace – informace
budeme nadále předávat přes Chabařovické
noviny, plakátovací plochy, infokanál a nově
také internet. K získávání informací budeme
využívat servisní středisko mikroregionu Milada ve Staré radnici
Turistický ruch – přibližuje se doba, kdy
bude město díky jezeru turisticky atraktivní.
Přivedeme cyklostezky až k hladině jezera,
rozvojové plány jezera přizpůsobíme zájmům
města
Teď jsou na řadě dětská hřiště – zrekonstruujeme dětské hřiště U Křížku, ve školce, na
točně i v Roudníkách. Vybavíme je moderními
atrakcemi. Vytvoříme podmínky pro využívání
školního hřiště v odpoledních hodinách
Peněz není nikdy dost, ale dají se získat
– peníze nám nikdo nedá zadarmo. Chceme
je získat z nadačních fondů a rozvojových
programů. Máme s tím již zkušenosti
Bezpečnost je důležitá – město se rozrůstá.
V současné době má 2 350 občanů. Posílíme
městskou policii o dalšího strážníka
Zeleň – máme zpracovaný dlouhodobý
program revitalizace zeleně a její začlenění do
nově budovaných čtvrtí včetně Roudníků. Ten
chceme v následujícím období realizovat
Historie uz se nevrátí – budeme usilovat
o znovunavrácení a obnovu památek, které
byly z Chabařovic a Roudníků v dřívějších
dobách odvezeny
Kruhový objezd – po dokončení dálnice a s
tím související znovuzavedení zákazu průjezdu těžké dopravy v Chabařovicích „jdeme“ do
rekonstrukce „kruháku“ na náměstí
Kormidlem již není třeba točit, kurz je
správný. Přidejme však plyn. Pojďte s námi
do toho!!

Chabařovické NOVINY

INFORMACE

Jak dál s městskými byty?
O

d příštího roku budou byty ve vlastnictví města odregulovány. To znamená,
ze stávající ceny tj. 28,22 Kč za m2 se může
nájemné zvýšit. Otázka je o kolik? V tisku
čteme hororové scénáře o padesát, sto a výše
procent. Dosavadní rada města se otázkou
zvýšení nájemného nezabývala a tudíž ponechá řešení na radě příští. Vzhledem k tomu,
že nájemné se může zvýšit až po tříměsíčním
oznámení nájemníkům je zřejmé, že se počátkem roku nezvýší, což je jistě dobrá zpráva pro
nájemníky městských bytů. Otázkou však je,
zda lze s takovýmto nájemným byty provozovat. Po zkušenostech, kdy jsme prodali domy,
u kterých se předpokládaly velké investice,
nám zůstaly již jen domy, které by měly svůj
provoz krýt nájmy. Rozpočet bytového fondu
na příští rok není ještě znám, ale předpoklad
je takový, že příjmy z bytů budou ve výši cca
2 mil. Kč. Vezmeme-li v úvahu, že budeme i
nadále chtít dodržet zásadu, že příjem rovná se
výdeji zpět, odkud byl získán, pak ﬁnance musí
pokrýt nároky, které nájemníci nebo správce
bytů bude mít. Tím mám na mysli údržbu,
ne investice v podobě nových fasád, střech
apod. Na tyto akce se musí vždy najít jiné
prostředky, tak jak tomu bylo doposud a nelze
je hradit z nájmů. Aby dopad na nájemníky byl
co nejmenší, mám takovéto řešení: po svých
mnohaletých zkušenostech jak ušetřit ﬁnance
města, je přímá účast vlastními pracovníky
a využití místních ﬁrem. Tak se prováděla
rekonstrukce Zátiší, rekonstrukce kuchyně v
mateřské škole, rekonstrukce šaten v Základní
škole na Masarykově ul., altán na Friedrichu
a další drobné stavby. Město nyní disponuje
kvalitními pracovníky, z nichž řada jsou sta-

vaři a jejichž práce je na úrovni stavebních
ﬁrem. Pokud je zapojíme do úprav bytů, jistě
rozpočet výdajů bude vypadat jinak. Další z
možností zlevnění je možnost vlastní práce
nájemníků, samozřejmě pokud jsou schopni.
V tomto případě by město hradilo pouze náklady na materiál a nájemník by si, na základě
dohody, upravil byt podle svého. V takovém
případě bychom nemuseli přistupovat k nějakému drastickému zvyšování nájmů tak, jak
se avizoválo v médiích. Takovýto postup bych
v příštím období zvolil já. To však už záleží

na voličích, koho si do zastupitelstva zvolí a
na zastupitelstvu, koho si vyvolí do rady, na
které do značné míry bude záviset další vývoj
v našem městě.
Jiří Záhořík
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cesta, vybaveno dětské hřiště, obec je odkanalizována a v Kulturním domě je nainstalováno
nové topení.
Pomyslnou tečkou za nynějším volebním
obdobím je vybudování tratě pro cyklisty a
bruslaře na „Vyklické cestě“, o které město
po čtyři roky usilovalo.

Dvanáct
let…

D

vanáct let
starostou je
dlouhá doba a za
tu se dá také hodně
udělat nebo promarnit. Dovolím si zde
takové malé poohlédnutí nad tím, co
se podařilo. Samozřejmě bez pomoci
zastupitelstva a rady
bych se zde chlubit
nemohl.
Co mi za celé období dělá největší radost,
je vybudování Domu s pečovatelskou službou, který i dnes slouží lidem a je v takovém
stavu, jako by se postavil včera. Vše je také
dílem tamních obyvatel, kteří budovu udržují
a chovají se k ní jako ke své.
Další objekt, na kterém mám velký podíl,
ač v tehdejším zastupitelstvu jsem stoprocentní
podporu neměl, je objekt Zátiší.
Tyto dvě stavby zřejmě směrovaly mé
další působení v zastupitelstvu. Lidé si jistě
pamatují, jak vypadalo náměstí, s rozbitými
chodníky, s dožívající alejí kaštanů, nedořešenou křižovatkou - nyní „kruhák“ s dominantou
hornického vozíku, zvaného hunt, který připomíná městu to, na čem vyrostlo a také to, co ho
mohlo zničit.
Rovněž dvě nejvyšší budovy na náměstí se pyšní tím,
že jejich majitel
– město, se o své
objekty dobře stará.
Poohlédneme-li
se po katastru města,
vidíme krásný altán
na Friedrichu, kvalitní dětská hřiště,
novou vozovku v
ulici V Aleji, včetně
zámkové dlažby na
chodnících, nové
vozovky v ulici Haškova a na „horním městě“
v poslední době dokončované práce s novými
chodníky a nové veřejné osvětlení. Výměna
veřejného osvětlení se nyní provádí i v ulici
M. Kršňákové. Po dokončení těchto oprav,
bude ve městě z devadesáti procent vyměněno
veřejné osvětlení za nová a hlavně úsporná
svítidla.
Roudníky jsou dnes oproti minulosti k
nepoznání. Byla vybudována náves, nový
kontejnerový dvůr, zhotovena nová spojovací

Na základě již uvedeného snad mohu
konstatovat, že za toto poslední období se
z hlediska množství různých menších, ale i
větších akcí udělalo nejvíce za posledních
dvanáct let.
Nemohu zde popisovat všechny provedené
akce, jejichž seznam zastupitelé obdrželi, to
by jistě čtenáře otrávilo. Věřím, že město se
i nadále bude ubírat ku prospěchu občanů, že
zde nepřevládne politikaření. Pokud to takto
bude, určitě se chci na rozvoji města podílet i
nadále.
Jiří Záhořík

Zajímavé údaje z individuální
výstavby ve městě

O

d roku 2002 bylo za dvě volební období v Chabařovicích postaveno a řádně
zkolaudováno padesát šest rodinných domů.
Nejvíce domů bylo postaveno v ulici Luční I
a Luční II – celkem dvacet šest domů. Dále
v ulici Na Běhání deset domů, v ulicích Na
Můstku a Bezová po třech, v ulici V Aleji šest a
další rodinné domy jsou v rozptýlené výstavbě
po městě. V těchto rodinných domech bydlí
cca 168 nových občanů města.
Odbor výstavby města

C

Z historie voleb
v Chabařovicích

esta ke samosprávě našeho města byla
dlouhá. Teprve když se Chabařovice
dostaly nad úroveň běžné poddanské vsi,
byla určitá omezená forma samosprávy na
obec přesouvána. Městský řád Chabařovice
dostaly roku 1521, městskou radu pak volili
přímo ze svého středu, přičemž čtyři z jejích
členů se střídali po uplynutí čtvrtiny roku v
úřadě purkmistra. Stále se však nejednalo o
plnou samostatnost obce. Pravomoci byly na
město přesouvány až v době rozvoje průmyslu,
když se začalo využívat místních uhelných
zásob. V roce 1848 byla zrušena robota a
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následující správní reformy se odrazily v
přesunu funkcí samosprávy na město. Rokem
1850 překročily Chabařovice důležitou hranici

5000 obyvatel města. Tím se také zvýšil počet
volených zástupců na 30, včetně ustanovení
šestičlenné rady v čele se starostou. Funkce
starosty se stala čím dál náročnější a byly do
ní voleny především osobnosti města. Funkci
starosty dosud vykonávali občané s trvalým
bydlištěm v Chabařovicích. Výjimka byla
učiněna v letech 1884 a 1902, kdy Chabařovice
plnily významnou úlohu Ústecka. Do vedení
města bylo nutné ustanovit zdatné úředníky s
vysokoškolským vzděláním. Starostou se tak
stali mimochabařovičtí občané: JUDr. Wenzel
Reissel a MUDr. Heinrich Mattauch. Vznikem
Československé republiky, hned od počátku

roku 1918, bylo snahou českého obyvatelstva,
které bylo v Chabařovicích v menšině, dostat
do samosprávy určitý počet Čechů. To se pak
stalo při volbách v roce 1919. Volby byly zpravidla vždy odrazem politické situace ve státě.
Zvrat ve vývoji nastal nástupem fašismu a po
násilném rozbití Československa v důsledku
Mnichovské dohody, uzavřené v roce 1938.
Městská rada byla zvolena převážně z řad pronacisticky orientovaných občanů. Ukončením
II. světové války a po kapitulaci Německa v
roce 1945 nastal konec německé nadvlády. V
červnu 1945 existovaly v Chabařovicích tři
politické strany a to národně-socialistická,
Sociálně-demokratická a komunistická, které
se po volbách dohodly na seskupení tzv. Národního bloku. Správa města pak byla sestavena výhradně z občanů hlásících se k české
národnosti. Únorem 1948 počínaje, až do roku
1989 probíhaly všechny volby pod vlivem
Komunistické strany Československa.
V lednu 1986 byla provedena centralizace
místní a okresní samosprávy s cílem zřízení
statutárního města Ústí n. L. Tím došlo ke sloučení Chabařovic a Chlumce a jejich přičlenění

HISTORIE
k Ústí n. L. Správa Chabařovic byla včleněna
do nově vzniklého Obvodního národního
výboru Ústí n. L. – Chlumec.
Po roce 1990 se
uskutečnil proces
decentralizace a
opětovné vytvoření
samosprávy Chabařovic. První komunální volby se
konaly v listopadu
1990. Nově zvolené
zastupitelstvo poté
přejímá veškeré
kompetence města. V roce 1991 byl
dořešen střet zájmů
mezi městem a Lomem Chabařovice,
kterým mělo být původně celé území Chabařovic odtěženo. Funkci starosty vykonával
Zbyněk Hrom.
Další komunální volby se uskutečnily v
roce 1994. S ohledem na celkovou politickou
situaci ve státě, kde rozhodující politickou silou byla ODS, vychází z kandidujících stran ve
městě vítězně ODS. Starostou se stal její člen
Karel Vaněk. Počátkem uvedeného volebního
období po zhodnocení jeho práce je na návrh
ODS z funkce odvolán. Starostou se stal předtím penzionovaný Zbyněk Hrom, který funkci
vykonával do konce volebního období.
Při volbách v listopadu 1998 dochází k
podstatné výměně zastupitelstva města a do
funkce starosty byl zvolen Jiří Záhořík, který
při volbách získal od voličů největší počet
hlasů.
Následující volby v letech 2002 a 2006 s
převahou vyhrálo Sdružení nezávislých kandidátů (SNK), které šlo opakovaně do voleb s
Jiřím Záhoříkem ve funkci starosty.
Personální sestavení zastupitelstva a Rady
města po posledních volbách v roce 2006
reﬂektovalo poměr vzešlý z výsledků voleb
v tomto pořadí:
1. Sdružení nezávislých kandidátů
(SNK-ED)
2. ODS
3. Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu
(SPZSP)
4. KSČM
5. ČSSD
Jiří Záhořík jako starosta dovedl město
úspěšně do konce volebního období, tj. do
října letošního roku 2010.
Poslední dvě volební období lze hodnotit
z hlediska rozvoje města, jako nejúspěšnější
v novodobé historii Chabařovic.
Stanislav Sochocký
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Fotbal před novou sezónou

V

elká výzva pro mladé chabařovické
fotbalisty je před novou fotbalovou
sezónou. Vychází z kvalitní základny dorostu z vlastní líhně, kam ještě přišli hráči,
kteří v minulém ročníku úspěšně bojovali v
okresním přeboru žáků, s vazbou na mužské soutěže 1.B. třídy krajského přeboru a
okresní 3.třídy. Vedení fotbalového klubu
se rozhodlo dát právě mladým šanci při
ukončení hráčské kariéry některých starších hráčů. Proto od počátku nové sezóny
nastupuje zcela nové, mladé družstvo a přes
počáteční neúspěchy (po 3 kolech 1 bod za
bezbrankovou remízu v derby s Chlumcem)
tomuto družstvu fandíme a věříme v budoucí
obrat a úspěchy. Trenér Miroslav Kadlec je
sám o tom také přesvědčený.
Volejbal Chabařovic po létech v 2.lize
V baráži družstvo mužů volejbalového
oddílu TJ Slovan Chabařovice uspělo, když
si suverénně vybojovalo v Jablonci postup
do 2.celostátní volejbalové ligy.
Příprava začala vlastně hned po úspěšné
baráži, v letních měsících družstvo absolvovalo několik přípravných turnajů se slušnými
výsledky. Tradičně v Nýrsku to bylo 2.místo,
poslední přípravný trunaj absolvovali volejbalisté v Ústí n.L. už s celkovým vítězstvím.
Tvrdá fyzická příprava je čekala na konci
prázdnin a počátkem září už začali trénovat
i v hale.
Premiéru v 2.lize má toto mladé a perspektivní družstvo 2.10.2010 v Liberci s týmem
reprezentace ČR kadetů, na domácí půdě v
chabařovické sportovní hale můžeme naše
borce povzbudit v sobotu 16.října, kdy hostí
družstvo Bižuterie Jablonec n.N. K dalšímu
domácímu utkání zveme příznivce 30.10.
(Karlovy Vary), 20.11. (Loko Liberec), 4.12.
(Praga Praha) a 11.12. (Příbram B).
Vlastimil Pabián
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Pravé noviny – nalevačku

H

le, blíží se komunální volby, jsou
podány kandidátky a jako první
vyrazila do „boje“ místní buňka ODS, a to
vydáním „Pravých novin“, jakési volební
tiskoviny. Tento, jistě ne levný leták, je dle
moudra předsedkyně místní buňky v č. 2, tzv.
„slovem kritizující opozice“. Na tom by nebylo
nic špatného, ale kritika musí být oprávněná
a hlavně pravdivá, a ne složená z polopravd,
dezinformací, až nesmyslů.
Konkrétně jsem četl dva výtisky č. 2 a 3. V
č. 2 jsem se dočetl, že se převážné většině lidí
nelíbí důlní hunt na kruhovém objezdu (to je
třeba dva ze tří?). Dále jsem se dozvěděl, že
autor Tomáš Rieger se rozhodl pod záštitou
buňky ODS uspořádat přednášku o nemoci
AIDS a jaksi samozřejmě předpokládám, že
je v této oblasti příslušně odborně vzdělán
a vybaven potřebnou akreditací, když se
dožaduje na základní škole spolupráce. Proč
však odmítl nabídku vykonat svou přednášku
v prostorách školy a trvá na odpoledním čase
konání v jiných prostorách, to nějak nechápu,
ve škole by měl zajištěnu 100% účast a jistě
i spolupráci fundovaného odborného lektora,
jímž samozřejmě škola disponuje! Zřejmě
je výhodnější napadnout ředitele školy za
neochotu a podsouvat mu politický motiv.
Jen tak mimochodem, myslíte, že teenager ve
věku 14-15 let půjde dobrovolně odpoledne v
létě na přednášku?
Další článek od Michala Hájka se jmenuje
trefně Procházka naším městem. Zde jsem
nabyl dojmu, že ale bydlí někde jinde, protože
jmenovaný kritizuje stav veřejného osvětlení
např. ve Smetanově ulici. Takto činí v době,
kdy od března tohoto roku probíhá kabelizace rozvodu elektřiny ﬁrmou ČEZ spojená
s budováním nového veřejného osvětlení na
náklady města. Tato akce za několik miliónů
Kč se připravovala cca 3 roky (projekt, peníze, stavební řízení, jednání o cenách atd.) a
vyústí v nové veřejné osvětlení a chodníky
v celé horní části města. Ano, pane Hájku,
nové lampy budou vybaveny nízkoenergetickými světelnými zdroji tak, jak jsme již před
těmi třemi lety rozhodli a do projektu nechali
zapracovat. To vše byste se dozvěděl, pokud
byste se pořádně rozhlédl a případně zeptal na
městském úřadě či některého zastupitele, kteří
byli průběžně informováni o postupu příprav.
Tedy i vašich zastupitelů za ODS. Obdobně
lze okomentovat i kritiku odpadkových košů
se sáčky na psí exkrementy. Na Váš případný
dotaz by Vám jistě příslušný úředník sdělil, že
jsou z rozhodnutí Rady města vydávány sáčky
na exkrementy při platbě poplatku za psa. Volně dostupné sáčky tu už byly, to vy nevíte, ale
vůbec se to neosvědčilo (k doptání na Úřadě či
u občanů). Ostatně to není v sáčcích a koších,
ale jen a jen v lidech.
V třetím a posledním článku č. 2 přispěvatel Jiří Hladík se tvrdě opírá do Rady města
pro rozhodnutí o zákazu míčových her v
prostorách dětského hřiště U Křížku. Autor

OHLASY
velice dobře manipuluje s fakty a navrhuje
jednoduché řešení: vysoké pletivo a přítomnost městského strážníka. Jak jednoduché,
že? Strážník v počtu jednoho muže ve službě
plní celou řadu úkolů a rozhodně nemůže stát
u hřiště celý den, navíc, a to autor jistě dobře
ví, nelze postihnout to, co není zakázáno či
vymezeno. Proto byla přijata opatření k předmětnému dětskému hřišti, která nejsou jenom
ve věkovém omezení, ale i v dopravní úpravě
a teprve potom jsou již smysluplné kontroly
strážníkem na místě. Pan Hladík by si měl
skutečně promluvit s lidmi z okolí hřiště a s
maminkami navštěvujícími tento prostor, které
se o toto místo musely dělit s návštěvníky z
Předlic. Ale to by asi neměl co psát, nemohl
by manipulovat s fakty a podsouvat své rádoby
vtipné komentáře. Aby to bylo celé, autor zálibně vytrhuje z kontextu části a slova z článků
několika nevýznamných tiskovin a moc se
mu líbí formulace o vládě koalice SNK-ED a
komunistů. Takže pro upřesnění, Radu města v
počtu pěti zastupitelů tvoří dva zástupci SNK-ED a po jednom za ODS, KSČM a SPZSP.
Je to skutečně koalice, ne politická koalice,
ale pověření lidé, kteří chtějí a svou prací
něco dokázali, bez ohledu na to, jaká strana
je nominovala, tak, jak je již tradicí v našem
městě, bez politizování a hašteření.
Poslední 3. číslo volebních „novin“ ODS
obsahuje prakticky jen jeden článek, pominu-li
moudra předsedkyně a článeček o zásluhách
ODS na záchraně Roudníků. Mimochodem
pane Vojto, v té době ODS vznikala (duben
1991) z OF a skutečně se realizovala až po
volbách 1992 a boj za záchranu Chabařovic
se odehrál zejména v letech 1990-1991. Dříve
zmíněný článek reportéra Jiřího Hladíka se
týká hospodaření města, samozřejmě se dělá
všechno špatně, bez ohledu na vyrovnaný
rozpočet a nepopiratelný rozkvět města, který
snad každý rozumný člověk vidí. K tomu článku jenom krátce. Ano, město prodává majetek,
ale i nakupuje a takto získává prostředky na
větší investiční akce, jinak to prostě nejde,
navíc město je živý organismus, stále se něco
mění a vedení města na to musí reagovat. To se
nedá napsat do tabulky, manipulovat s čísly a
vydávat je za ty správné, Vám vyhovující.
Co napsat závěrem? Třeba, že je mi divné,
proč se v těchto „Pravých novinách“ neobjevila kritika na dopravní situaci v Chabařovicích.
Asi je to tím, že někteří z uvedených autorů
se významně „zasloužili“ o nevybudování
obchvatu města a tím i nesplnění jediného
slibu z volebního programu. Nebo by si třeba
mohli všimnout, co dobrého se právě za uplynulé období udělalo a nebylo toho málo. To se
však rádoby kritikům nehodí, zvolili si zřejmě
cestu nepravd, manipulací s fakty a pošpinění.
Já věřím, že kdo chce vidět - vidí a kdo chce
slyšet - slyší. Takže ať si manipulují s fakty,
politizují a zesměšňují, oprávněnou kritiku
rádi přijmeme. Za námi i před námi je kus
práce, chce to jen přiložit ruku k dílu a vážení
občané, výsledky naší dobrovolné práce jsou
nepopiratelné.
Jan Baňas, radní
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Reakce na text v PRAVÝCH
NOVINÁCH ODS „Vedení
chabařovické základky se
AIDS nebojí“

P

ůvodně se mi ani odezvu psát nechtělo.
Už dětem totiž říkáme, že nejlepší je si
provokací nevšímat a prostě je ignorovat. Ale
jelikož tento text neosočuje jen mě, ale celý
systém prevence naší školy, reagovat prostě
musím. Už jen titulek neodpovídá realitě.
Prevenci mám na starosti já, školní metodik.
Již v září sestavuji minimální preventivní
program (MPP – asi třicetistránkový dokument popisující celý systém prevence na naší
ZŠ), ve kterém musí být plánované aktivity
nastíněny. Jaké besedy, programy a akce pořádáme, nechává vedení školy v mé kompetenci,
nezasahuje do nich a schvaluje je pouze tehdy,
pokud jsou nutné změny v rozvrhu. S mým
emailem panu Riegerovi nemělo tedy vedení
nic společného a pan ředitel se zástupcem byli
asi překvapeni, když text, který je napadá, v
„Pravých novinách“ četli.
K další kritice našeho přístupu. I když
pana Riegera vůbec neznám a nabídka přišla
pouze emailem, ihned jsem slušně odepsala
a vysvětlila situaci. Nabídla jsem budoucí
možnou spolupráci a to i přesto, že zpravidla
spolupracujeme pouze s osvědčenými, doporučenými organizacemi, které své nabídky posílají měsíce dopředu, jelikož vědí, že systém
prevence se plánuje dlouhodobě a pro akce na
poslední chvíli nebývá prostor.
I když jsme základní škola a naší prioritou
jsou jiné oblasti než AIDS, to, že se problematikou nezabýváme, je obvinění absurdní.
Vy, co se o školu opravdu zajímáte, víte, že
každoročně organizujeme besedy s lékaři,
návštěvu gynekologa, přednášky kurátorů,
policistů atd. a vyčleňujeme tzv. preventivní
bloky. V těch se spíše než na čísla a teorii
soustředíme na praktické věci – jak se nestydět
koupit kondomy, jak poznat prošlý prezervativ,
jak ochranu nasadit. I když se někteří deváťaci
při těchto hodinách trochu stydí, myslím, že
tyto praktické věci dozajista nezapomenou a
v budoucnu ocení.
A k mé údajné lži. Informaci jsem deváťákům předala. (I když myslím, že to ani nebylo
nutné, letáky byly po celých Chabařovicích a
většina našich žáků číst umí). S těmi, kteří byli
ve škole (asi 60 % dětí připravovalo a realizovalo projekt Evropské dny) jsme dokonce
žertovali na téma dobrovolná účast náctiletých
na vzdělávacích akcích.
Prevencí se u nás zabýváme do takové míry,
že jsme letos obětovali kupu volného času
a podali na kraj projekt „Spokojená škola“.
O tom, že to dobře dopadlo a získali jsme
alespoň nějaký ﬁnanční obnos, se dočtete v
následujícím článku.
Klára Pečivová
(není a nechce být v žádné politické straně)
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Projekt Spokojená škola

P

rojekty. Pořád se o nich mluví, tak
si většina lidí myslí, jak je to lehké
a samozřejmé projekty využívat. My víme,
že to taková legrace není, ale přesto jsme se
do toho pustili. Koncem minulého školního
roku vyhlásil Ústecký kraj dotační program
„Speciﬁcká primární prevence v Ústeckém
kraji v roce 2010“. Vypracovali jsme tedy
projekt „Spokojená škola“, kde jsme popsali
současnou situaci – zvyšující se počet dětí s
poruchami chování, nárůst agresivity, konﬂiktů, a tedy i případů šikany - , a tím zdůvodnili
potřebnost projektu. Žádali jsme o 35 000,-Kč,
které by byly použity na nákup odborných
materiálů, vybudování nových, aktuálních
informačních koutů a hlavně také vzdělávání
učitelů, které považujeme za velmi důležité.
Vše jsme rozpracovali, popsali, propočítali,
dodali desítky příloh a dokumentů, a i když
to byl první projekt, o který se školní metodik
pokusil, byl v pořádku a schválen.
Jelikož ale ﬁnancí nakonec nebylo dostatek,
Ústecký kraj částku zkrátil a přidělil nám jen
16 000,- Kč. I za ty jsme ale rádi. Část jsme již
použili na srpnový seminář Poruchy chování
a co my s nimi (viz článek na www.zschaba.
cz), další díl použijeme na seminář Řešení
konﬂiktů o podzimních prázdninách a možná
zbude i něco málo alespoň na pár odborných
publikací. Doufáme, že i v následujícím roce
bude nějaký dotační program vyhlášen, abychom se opět zapojili a prevenci mohli neustále
zdokonalovat.
Klára Pečivová, školní metodik prevence

Pohádkový les na Friedrichu

R

ok utekl jako voda a začarovaný lesopark Friedrich se opět probudil se
svými vílami, vodníky, hejkalkami, dřevničkami, čarodějkami i čerty. Kostěj, bludičky,
lupiči, piráti nezůstali pozadu a vyzkoušeli
tentokrát pohybové dovednosti dětí, které
kolem Friedrichu procházely.

OHLASY
že Vám všem chutnalo a žízeň jste uhasili.
Chtěla bych rodičům, kteří na stezce pomáhali, velmi poděkovat za snahu a výdrž,
laskavost, obětavost a nasazení. Také SRPDŠ
za ﬁnanční příspěvek, který letos vyšplhal
na 5000 Kč. Děkuji také panu školníkovi za
přidělání a doplnění loučí, rybářům ze SRCH
a panu Pečivovi za vysekání stanovišť a cesty,
panu Kočímu a jeho týmu za prima vodníka
na vrbě. Panu Šromovi za práci všeho druhu
a organizaci pohoštění, pracovníkům MÚ za
posekání a odvoz věcí potřebných na stezku.
Panu Hradovi za trička s dinosaurem. Panu
Kalendovi s manželkou a pejskem, kteří statečně hlídali přístupovou cestu při noční stezce,
Monice Fridrichové a Karlu Koudelkovi, kteří
hlídali zadní cestu. Poděkovat chci hlavně
mým strašidlíčkům.
Letos se na stezce předvedli: Filip Štrejl,
Eliška Vítová, Barbora Mazánková, Natálie
Jahelková, Adéla Macková, Jan Douša, Lenka
Šromová, Lucie Filková, Petra Honzajková,
Veronika Vernerová, Sabina Soušková, Adéla
Černá, Martina Hrubínová, Barbora Hrdličková, Sabina Perutková, Daniel Hrubý, Václav
Kršňák, Dominik Hlaváček, Eliška Kytková,
Lucie Zábranská, Lucie Nováková, Karolína
Pertželková, Pavlína Prošková, Sarah Tomášková, Tereza Becková, Marcela Kozlíková,
Valerie Sochorová, Sabina Benkoová, Kristýna
Dlasková, Jindra Moravcová, Kristýna Kovářová, Richard Netolička, Michal Tuček, Natálie Průšová, Marek Šugár, Zdeněk Ment, Jan
Buňa, Magda Doušová, paní učitelky Lásková,
Šromová, Pečivová, Hrstková s manželem,
Šamsová s manželem, a Pelcová ml.
Letošní rozloučení se školním rokem zpestřili šermíři, střelba na terče, rozverný klaun
a milí poníčci.
Příští rok budou však strašidla odpočívat, a
tak se s nimi setkáme až napřesrok.
Děkuji ještě jednou všem, kteří se snažili
udělat pro děti čarovné odpoledne a strašidelný
večer při svitu loučí. Pokud jsem na někoho
zapomněla, omluvte tedy mou zapomnětlivost.
To víte, jsem již vysloužilé a unavené strašidlo.
Elen Urieová

P

Letos malé děti sbíraly hrací kameny,
kostky, plánek a pravidla pro hru ,,Strašidlo,
nezlob se!“, která se velmi podobá hře ,,Člověče, nezlob se!“. Na konci stezky také získaly
pamětní list a krásné modré triko s dinosaurem.
Letos si stezku prošlo kolem 130 dětí .
Bílá paní, která letos rozdávala obálky, v
podání paní učitelky Láskové, se zhostila nejen
kreslení herního plánku, pravidel, obálek a
výučních listů pro strašidla, ale byla to právě
její kouzelná hlavinka, ve které se nápad této
hry zrodil. Děkuji velmi.
SRPDŠ se skvěle ujalo obsluhy. Věřím,

Dodatek

aní učitelka Urieová sice poděkovala
všem, kteří se na stezce podíleli, ale kdo
poděkoval jí? Za ty měsíce dřiny, večery strávené výrobou a opravou kostýmů, obsazením
stanovišť, vymýšlením her a aktivit, „proškolením strašidýlek“, zajištěním sladkých odměn
atd… V jiném odvětví by se najala agentura, 20
lidí by si rozvrhlo činnosti a hotovo.Ve školství se musí najít obětaví blázínci, kteří vše
obstarají zadarmo, s láskou a ještě s úsměvem.
Díky bohu za ně.
Tedy, děkujeme paní učitelce Urieové a
doufáme, že ji její nadšení hned tak neopustí.
PS: A vy, rodiče a přátele školy, když se
vám něco líbí, řekněte to, pochvalte osobně,
nebo třeba i emailem, moc to potěší a pocit,
že někdo naši práci ocení, je fajn.
Klára Pečivová

Chabařovické NOVINY

Řemeslná dílna Čas

S

polečně s dětmi nám končí prázdniny.
Dílna se opět připravuje otevřít své
dveře zájemcům o ruční práce, kteří se nejen
chtějí naučit techniku či si odnést svůj vlastní
výrobek, ale i těm, kteří si do dílny přijdou
odpočinout.
I v tomto pololetí je připraveno velké
množství kurzů. Už v září začínají hned čtyři
pololetní kurzy (to znamená 5 lekcí po dvou
hodinách, zhruba 1x v měsíci). Vždy je v nabídce uvedeno, co se kterou lekci budeme učit
a je tedy možné si zakoupit i vstup na jednotlivé části kurzů. Klasicky učíme paličkování
pro začátečníky i pokročilé, znovu pro velký
zájem se otevírá kurz patchworku. Nové kurzy
jsou háčkování a pletení. V kurzu háčkování se
naučíme techniku samotnou, tedy její základy
a poté v jednotlivých lekcích různé vzory,
háčkování s korálky, či háčkování vícebarevné.
Kurzem pletení nás bude provázet profesionál. Během kurzu zvládneme několik druhů
začínání, dozvíme se, jaké používat jehlice na
patřičné druhy přízí a vln, naučíme se vytvořit
si střih a také pleteninu ukončovat.
V dalších měsících je mimo tyto klasické
kurzy připravena celá škála různých zajímavých činností. Čeká nás pletení z papíru,
smaltované šperky, spony z drátků a korálků,
pletení z pedigu, paspartování, plstěné korálky,
enkaustické kurzy po dojednání s lektorkou
a spousta dalších věcí. Určitě bude nějaké
překvapení s vánoční tématikou.
Na všechny zájemce se těší lektorky i lektor
dílny Čas

L

Osm let života DPS

etos je tomu již osm let, co byl chabařovický dům s pečovatelskou službou
– DPS, uveden do provozu. V 27 bytech tu
bydlí pět manželských párů, celkem 10 mužů
a 22 žen, tedy je nás tu celkem 32 osob. V
současné době je o bydlení v DPS značný
zájem, neboť náš život se ustálil na slušném
standardu a jednotlivé byty i celý dům jsou
udržovány v dobrém stavu. Většina z nás
se aktivně zapojuje do společenských akcí,
pro což máme vytvořeny dobré podmínky.
Za tento stav děkujeme zastupitelstvu města,
jmenovitě starostovi, panu Záhoříkovi, který
se celých osm let o DPS staral a podporoval
jeho životaschopnost. DPS není popelkou, za
dvě funkční období jsme vždy cítili podporu
úřadu. Naše aktivity nám dávají zábavu a radost ze života. O tom, jak se nám v DPS žije,
vedeme „Kroniku DPS“, od začátku v r. 2002,

Chabařovické NOVINY

INFORMACE

do současnosti a každému, kdo projeví zájem,
je u nás k nahlédnutí. V kronice je zachyceno,
jak šel náš život i jak se mění složení zde
bydlících. Řada našich spoluobčanů již mez
námi není.
Ještě jednou srdečně děkujeme zastupitelům města a starostovi, panu Záhoříkovi,
kterému letos končí další 4leté období ve
funkci. Budeme rádi, pokud pan Záhořík bude
v dalším funkčním období zastupitelem, na
kterého je možno se obrátit s návrhy pro další
vylepšování areálu DPS a který naše snažení
podpoří.
Milí zastupitelé, srdečně vás zveme: „Přijďte se mezi nás podívat“.
Za obyvatele DPS Chabařovice
František Cícha

bude naší prioritou pro nebližší roky obnova
zastaralých učebnic, zpočátku na prvním a poté
na druhém stupni. Bohužel, stát v současnosti
na tyto potřeby nehodlá poskytovat školám
téměř žádné prostředky (úsporný balíček
vlády) a tudíž i zde musíme hledat jiné zdroje.
Přesto jsme již letos pořídili zcela nové čítanky
pro 1. stupeň ZŠ (2. až 5. tř.). V tomto duchu
budeme pokračovat i nadále, jakmile se objeví
nové prostředky.
Na druhém stupni se podařilo pořídit další
dataprojektor a notebook. To znamená, že je
toto zařízení již v 6., 7. i v 8.třídě) a zbývá
pouze 9. třída. Také všechny třídy 1. stupně
jsou vybaveny televizí a DVD přehrávači.
Jiří Sochor

Stále se něco děje

Vážení čtenáři, tímto příspěvkem bych Vám
chtěla přiblížit dění v obci
Roudníky, kde se o zpestření běžného života snaží členové „Občanského sdružení obce
Roudníky“ pořádáním různých kulturních,
sportovních i společenských akcí.
Již uplynul téměř celý rok, kdy byl součástí „Chabařovických novin“ vytištěn také
„Roudnický list“. Mnohým se mohlo zdát, že
dění v obci Roudníky pohaslo, ale to je mýlka.
Za dobu, ve které přídavek novin nevyšel, se
nenašel nikdo, kdo by o dění v Roudníkách
něco sepsal. Proto chci využít tohoto čísla
novin a něco o životě napsat.
Předně bych se zmínila o „Mikulášské besídce“, kterou jsme uspořádali pro děti nejen
z Roudníků, ale i z okolních obcí. Měla velký
úspěch nejen u dětí, ale i u jejich doprovodu.
Překvapením pro přítomné bylo loutkové divadlo pana Kopeckého, který se svou divadelní
společností zahrál dětem pohádku. Poté děti
soutěžily a nakonec se dočkaly i Mikuláše,
kterého doprovázeli, jak jinak, čerti a také
anděl. Pro každého malého návštěvníka byl
připraven balíček, který obdržel od Mikuláše.

Začal nový školní rok (2010/2011) a s ním
přišly i některé změny ve škole. Dovolte mi,
abych vás seznámil s novinkami a plány na
nový školní rok.
V první řadě chci poukázal na stavební
úpravy, které jsou dány především hygienickými předpisy.
Jde o zcela nové centrální šatny u hlavního
vchodu do budovy. Původní šatny jsou rozděleny do dvou místností s přímým vstupem z
vestibulu tak ,že žáci vstupují do prostor školy
již přezutí. Nové šatny jsou částečně vyzděné,
vykachlované a především prostornější. To
by mělo vést ke zvýšení čistoty v prostorách
školy (hygiena) a zároveň k omezení zrát věcí
ze šaten, než jak tomu bylo v minulosti. Sami
žáci i rodiče si tuto změnu velice pochvalují a
šatna se jim líbí. Šatny budou ještě průběžně
doplňovány novým nábytkem.
V průběhu tohoto školního roku se budou
dále postupně budovat zcela nové šatny pro
chlapce a dívky u tělocvičny, včetně sociálního zařízení (WC, sprchy). To opět povede k
větší hygieně a lepšímu využití tělocvičny i v
odpoledních hodinách pro zájmové útvary a
veřejnost (pronájmy).Všechny tyto stavební
úpravy jsou však ﬁnnačně velmi nákladné a
proto patří dík především zřizovateli (město
Chabařovice).
Na základě zkušeností z minulých let se
chceme pokusit obnovit a vybudovat školní
hřiště vlastními silami za pomoci některých
rodičů a přátel školy. Původní záměr výstavby
moderního hřiště ﬁnancovaného z projektů EU
se zdá být nereálný (cca 12 miliónů korun).
Z počátku by se jednalo o antukové a
beatchvolejbalové hřiště a poté postupně
dobudovávat atletická sportoviště (dálka,
koule, dráha).
V této souvislosti myslíme i na nejmenší
žáky naší školy a rádi bychom vytvořili na
školní dvoře drobná sportoviště pro volný
čas (družina a klub). Zde by se měla objevit
prostor na petang, kuželky a dětské hřiště.
Samozřejmě, bez pomoci rodičů a sponzorů to
bude velmi těžké, a proto věříme, že některé z
nich přesvědčíme.
Co se týče učebních pomůcek a vybavení,

Co se děje v Roudníkách

A nakonec se dětem líbila i diskotéka, která
celou akci zakončila. Další pořad pro místní
děti bylo divadelní představení k oslavě jejich
svátku Mezinárodního dne dětí. To se uskutečnilo dne 5. června. Pohádku „O začarované
princezně“ předvedl opět divadelní soubor
Matěje Kopeckého. Stejně jako na „Mikulášské“ mělo představení velký úspěch.
Další akcí, která byla uspořádána sdružením, bylo posezení k MDŽ. Každá z žen,
která se oslavy zúčastnila, obdržela kytičku.
Proběhla ochutnávka domácích výrobků, a to
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jak sladkých, tak i slaných. Muži z Roudníků
se postarali o grilování, a to i když bylo 8. března. Samozřejmě nechyběla hudební produkce
při kytaře, harmonice a klávesách.
Někomu se může zdát, že se sdružení
převážně zabývá pořádáním zábav, ale není
tomu tak. Členové sdružení se rovněž podílejí
na přípravách sportovních akcí.
Tou první je spolupráce na cyklozávodech
okolo jezera Milada. V letošním roce se uskutečnil již 3. ročník a musím napsat, že o cyklozávod je stále větší zájem. V průběhu závodu,
kterého se zúčastňují i děti, se uskutečnila již
podruhé oslava Mezinárodního den dětí. Připravené soutěže a různé ukázky se líbí nejen
dětem, ale i dospělým soutěžícím i návštěvníkům. Tento den pak završila tradiční „Májová
veselice“, při které zahrála skupina O.L.I. Tito
skvělí hudebníci však hráli v Roudníkách již
po celý den v průběhu závodů a svými písničkami potěšili všechny návštěvníky.
Další sportovní akcí byl v červenci 3. ročník turnaje v nohejbalu neregistrovaných hráčů
o „Putovní pohár OS Roudníky“. V letošním
roce se turnaje zúčastnilo 9 družstev. Hrálo se
celý den a po dlouhém klání vybojovalo pohár
mužstvo „Roudnický mlátičky“ ve složení Jan
Ausprung, Milan Moc a Lukáš Moc, všichni
z Roudníků, tedy konečně domácí mužstvo.
Také své vítězství pak řádně oslavili. Pro
nepřízeň počasí se neuskutečnil turnaj v líném
tenise. No nic, snad se to podaří příští rok.
V Roudníkách také funguje fotbalové
mužstvo v amatér-junior-senior složení, které
se účastní jak „výjezdních“ tak „domácích“
zápasů. Účastnilo se již tradičního utkání v
Suché, kde výsledkem byla remíza. Domácím
zápasem byla lítá bitva s „profesionálními“
borci-seniory z teplického fotbalového klubu.
Výsledek 4:3 pro Teplice je myslím i přes naši
prohru velice pěkný, neboť jsme i přes minimální přípravu s nimi alespoň udrželi krok.
O velký fotbal by byl zájem i nadále, ale
pro trénování a hraní chybí řádná úprava hřiště
a hlavně zázemí pro hráče.
Ale lidé se rádi baví, a proto na počátku
prázdnin se uskutečnila velká grilovačka u KD
za doprovodu hudebníků. Pánové grilovali a
ostatní přítomní zpívali a ochutnávali, co se
na grilu připravilo. V hudební produkci se
střídala skupina O.L.I. a naši vlastní hudebníci
Pepa s Járou.
To je tedy život v Roudníkách. Jsou však
také akce, které se nezdaří, ne však vinou pořádajících, spíše není ze strany obyvatel zájem.
Tou nepovedenou akcí lze nazvat „Václavskou
zábavu“ dne 24. 9. Je smutné se dívat na kapelu, která hraje pro prázdný sál. Čím to je,
že všichni zůstanou sedět v restauraci sledovat
televizi a do sálu nezavítají? Musím se přiznat,
že tento pohled je velice smutný. V takovémto
případě je pak lépe nic nepořádat. Snad se
podaří uspořádat alespoň mikulášskou zábavu
pro děti, která se již připravuje.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem
roudnickým občanům, kteří se jakkoli podíleli
na přípravách akcí.
Irena Scholzová
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ZLATÁ SVATBA

Před padesáti lety dne 11.06. 1960 nastoupili manželé Miroslav a Drahomíra Klabanovi
společnou cestu životem. Tváře tenkrát byly
bez vrásek, vlasy bez šedin, srdce naplněna
něhou a láskou. Tak plynula léta, život šel v
radostech i starostech. Dovolte nám, abychom
ocenili vaše rodinné soužití, vyplněné společnou prací, vzájemným pochopením a láskou.
Přejeme Vám, ať všechny další společné dny
prožíváte ve zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti.

VOLBY

Zaměstnanci Městského úřadu Chabařovice v souvislosti s přípravou voleb upozorňují
občany, že volby do ZASTUPITELSTVA
města Chabařovice pro volební období roku
2010-2014 se budou konat ve dnech 15. a
16.10.2010. Volič si může v úředních hodinách
do středy 13.10.2010 ověřit na MěÚ – evidence obyvatel, zda je zapsán ve stálém seznamu
voličů. Hlasovat na voličský průkaz ve volbách
do zastupitelstva obce nelze!
Volební okrsky:
Volební okrsek č. 1 Chabařvice, část Roudníky - kulturní dům
Volební okrsek č. 2 Chabařovice, Husovo
náměstí 3 – Stará radnice
Volební okrsek č. 3 Chabařovice, Masarykova 559 – základní škola

VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH
PRŮKAZŮ

Výměna řidičských průkazů se týká všech
držitelů, kteří mají vydané průkazy v období
od 01.01.1994 do 31.12.2000. Výměna musí
být provedena do 31.12.2010. Městský úřad
Chabařovice výměnu řidičských průkazů neprovádí, ani nemá k dispozici žádosti o vydání
nového řidičského průkazu. Občané o výměnu
musí žádat v Ústí nad Labem.
Lada Šištíková

Závěr jubilejního školního
roku na praktické škole

Minulý školní rok byl na Praktické škole
Chabařovice již šedesátým od založení v roce
1950. Samotný závěr byl tak jako každý rok ve
znamení soutěží a přehlídek. Zejména soutěž v
praktických dovednostech „ Zlaté kladívko „
a lehkoatletické závody byly náročné zejména
tím, že naše škola organizovala okresní kola
pro ostatní školy.
20. dubna se uskutečnilo školní kolo soutěže „ Zlaté kladívko“ v jejímž rámci soutěžící
vyráběli ptačí budku pro sýkory. Tato soutěž je
určena pro žáky osmých tříd. Ve školní soutěži
se zúčastnilo 5 žáků. Jako nejlepší výrobek
vybrala porota budku vyrobenou Rosťou Mastíkem. Okresní kolo se uskutečnilo 30. dubna.
Naší školu reprezentoval Dominik Vavřina,
protože Rosťa byl v době soutěže nemocen.
Dominik skončil na třetím místě.
Největší akcí v rámci speciálních škol bývá
atletický čtyřboj, který se skládá ze sprintu,

INFORMACE
dlouhého běhu, hodu míčkem a skoku dalekého. Na začátku měsíce května jsme uskutečnili
školní kolo a po týdnu na hřišti v Neštěmicích
okresní kolo. Soutěž je rozdělena podle věku
a pohlaví. Každou školu reprezentují tři
nejlepší v každé kategorii. Naši žáci velmi
zabodovali, neboť se jim podařilo vyhrát tři
ze čtyř kategorií. Žák pátého ročníku Marek
Batyi zvítězil v mladších žácích, Kamila
Berkyová z deváté třídy ve starších žákyních
a Vlado Batyi z osmičky mezi staršími žáky.
Celkově jsme získali nejvíce bodů a po zásluze
zvítězili v celkovém hodnocení škol. Tím není
výčet úspěchů v této soutěži u konce. Krajské
kolo se uskutečnilo 19.5. v Lovosicích a v
šestičlenném družstvu okresu Ústí nad Labem
jsme měli poprvé dva reprezentanty - Kamilu
Berkyovou a Vlada Batyiho. Ani tam naše
pouť touto atletickou soutěží neskončila. Shodou okolností se oba dva umístili shodně na
druhých místech ve svých. kategoriích. Kamila
zvítězila ve skoku dalekém a Vlado byl druhý
ve sprintu na 60 m a druhé místo získal i v
běhu na 1500 m. Poprvé v historii školy byli
naši 2 žáci vybráni na reprezentaci kraje na
republikové mistrovství žáků speciálních škol.
Letos pořádání 44. ročníku Mistrovství ČR v
atletice připadlo na ZŠ a MŠ Křižná Valašské
Meziříčí. Ve dnech 14. – 16.6. se Kamila a
Vlado tohoto mistrovství zúčastnili. Vladovi
se podařilo získat druhé místo v běhu na 60 m.
Celkově se oba umístili v polovině startovního
pole, a tak více než důstojně reprezentovali
školu a Chabařovice.
Úplný závěr sportovních soutěží je vyhrazen turnajům v malé kopané. V Trmicích i v
Krásném Březně jsme vybojovali třetí místa.
V Trmicích Jan Čísar obhájil potřetí v řadě
cenu pro nejlepšího střelce.
Aktivní byl i taneční kroužek. 5. června
jsme se tradičně zúčastnili Květinových Teplic,
které jsou součástí otevírání lázeňské sezóny.
9.6. se členové kroužku společně s dalšími
dětmi podíleli na „ Mezigeneračních hrách“
v DS Chlumec. 24.6. TK vystupoval v LK v
Ústí nad Labem při akci „ Hurá na prázdniny“,
kterou uspořádalo KS m Ústí nad Labem. V
Chabařovicích jste mohli náš taneční kroužek
vidět při „Pálení čarodějnic“ 30. dubna.
Vrcholem akcí věnovaných 60.výročí vzniku školy bylo „Putování za starými a ekologickými technologiemi“ do Skanzenu Zubrnice
a na Ekofarmu Babiny. Toto putování jsme
mohli uskutečnit díky sponzorskému daru OS
z Chomutova vedeného Ing. Milanem Kostkanem. V Zubrnicích se dětem nejvíce líbil vodní
mlýn a zařízení školy z roku 1945-1946. Na
farmě Babiny to byla projížďka na koni a další
chovaná zvířata.
Jiří Capljuk

Chabařovické NOVINY

Životní jubilea

Sv je pro člověka jako nepřtená kniha.
Přejeme všem, aby čli hodně pěkných zážitků, které pak vytvářejí pohodový život.
V míci dubnu až srpnu oslavili svá
životní jubilea:
Dvořáková Věra
Šteﬂová Jiřina
Vidner Kurt
Hlaváček Václav
Černá Libuše
Trunková Anna
Řezáčová Erna
Kaňková Miloslava
Vrtišková Margita
Bartošová Ludmila
Velý Václav
Pokorná Adéla
Kabíčková Anna
Řičánková Věra
Vohnoutová Marie
Havlínová Anna
Sytařová Gertruda
Kusebouchová Paulína
Šaroun Jan
Jamborová Marie
Pomahač Jaroslav
Davenová Vlasta
Beláková Mária
Vadkertiová Katarína
Pekárna František
Vrtiška Karel
Kunert Josef
Lokšanová Helena
Hálová Erika
Kuncová Eva
Šťastná Věra
Cíchová Edeltraud
Martin Gustav
Vlčková Anna
Ausprungová Věra
Jindráček Josef
Adámková Františka
Přibylová Marie
Frank Manfred
Jelínková Erika
Drtinová Monika
Mocová Helena
a paní Plzáková Marie - nejstarší žena
našeho mta, která v míci srpnu oslavila
své 95 narozeniny.
Přejeme všem, ať další dny mají provázeny
pohodou, šttím a ve zdraví prožívají jtě
řadu l.

Chabařovické NOVINY

SPORT

N a m e z i n árodním kempu nohejbalové
mládež e v C h a b a ř o v i c í c h

N
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absolvovali „republiku“ dorostu jednotlivců.
Nejdříve v sobotu mohli obdivovat vrcholné
umění špičky nohejbalu v České republice na
MČR trojic mužů, pak v neděli absolvovali
náročný turnaj, kde přes snahu se ze základních
skupin neprobojovali do závěrečných bojů
play-off 8 nejlepších.
Významný mezinárodní turnaj žáků v
Košicích na počátku září má již svoji tradici
i pro chabařovické nohejbalisty. Před 2 lety
absolvovali letecký zájezd na tento turnaj, letos
ve stejném hráčském složení lehátkovým vlakem (letenky razantně podražily za ty 2 roky).
Ve své věkové kategorii skončili M.Sehrig,
M.Komár a T.Doubek pod koučem A.Rypkou a
spolehlivým vedením R.Sehrigové na 6. místě
z celkových 10 zúčastněných trojic.
Nakonec jedna premiéra. V utkání Krajského přeboru žáků (Chabařovice-Kadaň 7:0)
nastoupila za chabařovické družstvo Míša Tichá, která v klubu trénuje v přípravce už 1 rok.
Takže i pro dívky není tento sport k zavržení,
ženy České republiky jsou držitelky několika
zlatých medailí z mistrovství světa a dívek a
žen je v naší republice registrovaných kolem
400. V Chabařovicích se už v minulosti konaly
tři Mistrovství ČR žen.

ohejbalový oddíl TJ Slovan Chaba- metodik a také pořadatel volejbalových mlářovice byl v posledním červencovém dežnických kempů. Další seminář pak obohatil
týdnu spolu s Českým nohejbalovým svazem Vladimír Šmicer, bývalý fotbalový reprezepořadatelem historicky prvního Mezinárodní- nant, nyní člen realizačního reprezentačního
týmu České republiky.
ho kempu nohejbalové mládeže.
Je docela možné, že se stane MezinárodPro pořadatele to bylo něco nového, protože
se podobná akce připravovala poprvé jako ní kemp mládeže v Chabařovicích tradicí i
pomoc především zahraničním sportovcům, do budoucna. Od samotných účastníků to
kde nohejbal se sice hraje, ale bez patřičné bylo dokonce několikrát vyslovené přání.
metodiky treninků a vedení družstva.
Pořadatelům bylo při loučení nejen poděkoVelká neznámá byla už samotná účast. Pod- váno, ale vedoucí jednotlivých výprav velmi
le reakcí na zahraničních akcích reprezentací ocenili práci domácích členů nohejbalového
České republiky se dal očekávat zájem až 100 klubu, sportovní areál v Chabařovicích a celý
hráčů z mnoha zemí. Po uzavření přihlášek komplex služeb. Každopádně pořadatelství
s omezením na 70 účastníků podle kapacity takové akce je pro Chabařovice velkou ctí a
ubytování se v Chabařovicích prezentovalo závazkem. Budoucnost je ale ve ﬁnancích. Bez
7 týmů z České republiky a 4 celky ze Švý- podpory města a Krajského úřadu Ústeckého
carska, Maďarska a Slovenska. Konkrétně se kraje by nebylo takovou akci možné uspořádat.
kempu zúčastnilo 48 žáků, 8 žen-juniorek a 14 Pokud se ﬁnanční prostředky najdou i v příštrenérů a vedoucích. Navíc se aktivně kempu tích letech, chabařovický nohejbalový oddíl je
zúčastnilo i 5 mladých nohejbalistů chabařo- připraven kemp opakovat.
vického oddílu.
Vynikající podmínky – až 7 nohejbalových
Nohejbalová mládež
kurtů, včetně umělky, sportovní hala, kapacita
autokempu, koupaliště, celodenní strava v
doma i v zahraničí
Žáci jsou přeborníky kraje
jídelně základní školy – umožnily uspořádat
elmi zajímavé a atraktivní letní
velkým náskokem ovládli chabařovičtí
opravdu velkou akci v Chabařovicích. Na
prázdniny mohli chabařovičtí mladí
žáci krajský přebor ve své věkové katedruhou stranu bylo potřeba připravit program nohejbalisté strávit doma, po celé republice i
na 4 aktivní dny tak, aby byly naplněny hlavní v zahraničí. To vůbec není přehnané a svědčí gorii. Už druhé vítězství si vybojovali chabacíle kempu. „Nohejbaloví odborníci v oblasti to o mimořádně úspěšné a náročné práci s řovičtí, dnes už staší žáci, v krajském přeboru.
metodiky tréninku mládeže Vladimír Mašát a mládeží v nohejbalovém oddílu TJ Slovan Ve složení M.Klaban, M.Sehrig, M.Komár,
T.Doubek, F.Štrejl a M.Tichá vybojovali titul
Vlastimil Stehlík se sami aktivně zapojili spolu Chabařovice.
přeborníka kraje. Pod vedením A.Rypky a
s trenérem české reprezentace mužů a žen Jiřím
Koncem června se zúčastnili žáci (Sehrig,
Šmejkalem. Jejich významnými pomocníky Komár, Klaban a Doubek) Mistrovství ČR ve V.Pabiána neměli v tomto roce konkurenci a
byli aktivní hráči a reprezentanti Jan Vanke a své věkové kategorii v Českém Brodu. Tam ve vyřešili i personální problémy při absencích
Richard Makara. Mezi hosty byli také význam- trojicích skončili na 9.místě, když v osmiﬁnále hráčů základního kádru.
ní představitelé mezinárodní asociace: Gabo podlehli budoucím stříbrným žákům z Modřic
Viňanský, prezident slovenské nohejbalové a ve dvojicích na 5.místě po vítězství v osmiasociace a Romain Jaquet, prezident švýcarské ﬁnále nad Semily, pak již stop jim vystavila
asociace. Protože jedním z hlavních pořadatelů nakonec bronzová Aš. Už na počátku července
kempu byl prezident Českého nohejbalového absolvovali turnaj ve Strážově u Klatov, kde
svazu a zároveň prezident Evropské nohejba- Ondra Falát, Alexandr Rypka a Martin Sehrig
lové asociace Kamil Kleník, v Chabařovicích obsadili 4.místo po celkem smolném semiﬁse sešla vysloveně špička světové nohejbalové nále s šancí bojovat o prvenství. V posledním
garnitury. Odvážný projekt se vydařil nad červencovém týdnu absolvovalo 5 žáků a
očekávání. Nejen pro samotné hráče, kterým dorostenců Mezinárodní kemp mládeže v
tento kemp asi výrazně pomůže v jejich další Chabařovicích (píšeme o něm na jiném místě
K dovršení titulu bylo i vítězství v jednoaktivní sportovní činnosti, ale velký význam Chabařovických novin).
rázových soutěžích krajského přeboru, kdy v
pro další rozvoj tohoto sportu bude mít kemp
Tradiční soustředění v Nýrsku absolvovalo
pro trenéry mládeže, Ti se aktivně zapojili a 9 mladých hráčů nohejbalového klubu. To je kategorii starších žáků vybojovali tituly přepod vedením odborníků si vyzkoušeli v praxi pro ně už několik let velká motivace, protože borníků kraje v trojicích (Klaban,Sehrig,Doupro ně zatím neznámé postupy trenérské práce všichni se na soustředění těší a po příjezdu bek, Komár), ve dvojicích (Klaban, Sehrig) a
od metodiky přípravy, vlastního tréninkového už plánují příští rok. Na turnaji v Děpolticích v září i završili vítězství v soutěži jednotlivců,
procesu až po potřebné znalosti zdravovědy a v rámci soustředění celkově zvítězila trojice když 1.místo obsadil M.Klaban a na 2.místě
skončil M.Sehrig.
fyziognomie.
Falát, Rypka, Absolon.
Je to pro celý nohejbalový klub velký příSoučástí kempu byly semináře pro trenéry
Další účast na republikovém mistrovství
slib
do budoucnosti. Určitě se to projevuje v
mládeže. Ty vedli nejen odborníci nohejbalo- jsme zaznamenali 22.srpna v Karlových
vého sportu jako například Zdeněk Haník, sou- Varech. Naši hráči O.Falát a A.Rypka zde běžném tréninkovém procesu, když základní
kádr žáků se již plně zapojuje do činnosti
časný prezident Českédružstev mužů nejen v
ho volejbalového svazu
Chabařovické noviny, občasník informací o chabařovickém regionu vydává:
trénincích, ale i v samota bývalý trenér české
Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183, IČO 556912
ných soutěžích.
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