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Přijďte v pátek 29. dubna na tradiční akci pálení čarodějnic
na koupališti. Čeká vás zábava pro di i dospělé.
Josef Kusebauch

nejen pro rok 2016

Plány

Stáří

Už v minulém sloupku jsme se dotkli
stáří, když jsme se nabádali, abychom nenechali život protéct mezi prsty. Ale ať děláme,
co děláme, stáří stejně přijde. Snažíme se na
poslední okamžik nemyslet a vytěsňujeme
jej někam do koutku mysli. O co to mají
jednodušší věřící lidé, kteří doufají v nějaký
posmrtný život.
Příroda to má prostě dobře zařízené.
Každý život začíná a po určitém čase končí,
aby ustoupil novému, aby se mohl vyvíjet
a zdokonalovat. Proces zrození a zániku
probíhá od nepaměti a bude pokračovat,
dokud bude nějaký život na Zemi. A to platí
pro živočichy i pro rostliny.
A nyní parafráze na Shakespeara:
kácet nebo nekácet? Myslím samozřejmě
stromy ve městě a okolí. Vždy, když musí
nějaké stromy ustoupit, objeví se řada
aktivistů a mudrlantů. „Jaká je to škoda a
jaký je ten strom krásný!“ Jenže i stromy
stárnou a je potřeba je obnovit. V přírodě, v
lese, do kterých nezasahuje člověk, dochází
k přirozené obměně. Staré stromy umírají a
nové se derou za sluncem.
V městském parku však proces obnovy
nemůže probíhat jako v přírodě. Člověk
je zasadil a jedině člověk je zase musí
nahradit.
Všechny významné stromy, ať jsou to
například aleje, nebo jednotlivé solitéry,
které se mají nahradit, projdou odborným
posuzováním a teprve potom je jejich odstranění povoleno. Vždy, až na malé výjimky, je
připraven plán na jejich obnovu. Používají
se již stromy vzrostlé, které se rychle uchytí
a svými korunami ozdobí veřejná místa.
Staré stromy se nevyměňují jen z rozmaru, vedle vzhledu je potřeba také myslet
na bezpečnost. Je známo mnoho případů,
kdy staré a nemocné stromy zranily nebo
usmrtily člověka.
Na závěr ještě otázka na aktivisty a
stěžovatele: Kolik stromů jste během svého
života zasadili?

Rok 2016 už je v plném proudu.
Každý se snažíme naplnit svoje plány a touhy. V Chabařovicích máme
také naplánováno. Čeká nás řada
akcí, které povedou ke zkvalitnění
života ve městě.
Vše zatím vychází podle plánu. Jen co
skončila plesová sezóna, najednou se oteplilo
a jaro začíná propukat naplno. Práce mohou
začít. Ale popořádku. Před dokončením je
důležitý dokument města: rozvojový plán
Chabařovic, který vychází ze statistických
údajů i dotazníků od občanů. V něm budou
vytýčeny priority a směr, kterými se má rozvoj
města ubírat.
Během dubna se budou vysazovat nové
stromy na místo starých, které byly odstraněny.
Například v parku u točny budou zasazeny
opět duby. Budou již vzrostlé a navíc půjde
o parkové kultivary, takže neporostou do
takové výšky.
U základní školy dojde k rekonstrukci přechodu, zastávek příměstské dopravy s chodníky, které budou občany bezpečně k zastávkám
přivádět. Jedná se o naplňování opatření pro
dopravní bezpečnost v Chabařovicích.

V Roudníkách je již vybraná ﬁrma na
výměnu oken v KD a v létě by mělo dojít
k rekonstrukci komunikace od KD směrem
nahoru.
V plném proudu je příprava projektových
dokumentací na zdravotní středisko, pečovatelské byty a výměnu oken v celé budově školy
na Husově náměstí.
Během jara také dojde k vybudování nové
služebny MP v budově PORS, a vzápětí bude
stará služebna přebudována na centrální šatnu
pro školu.
V létě proběhne rekonstrukce atletického
a víceúčelového hřiště před školou. Mládež
tak bude mít kvalitní sportoviště pro tělesnou
výchovu a sportovní kroužky.
Nadále budou pokračovat práce v parcích,
budou opravovány komunikace a chodníky.
Největší akce nás čeká na podzim. Začne
rekonstrukce kanalizace a vodovodu od parku
T. G. M. k hřišti a ke koupališti. Práce budou
postupovat etapově, aby se co nejvíce zmírnilo
omezení, která budeme muset akceptovat.
Před zahájením prací budou občané sezváni a
informováni o celém průběhu.
Josef Kusebauch
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ROZHOVOR

Jak je to v Chabařovicích s přípravnou třídou?

N

a Základní škole v Chabařovicích
pomáhá dětem bezproblémově zvládnout vstup do školy přípravná třída již od roku
2009, pod vedením paní učitelky Hradové pak
již šest let.
A přece pořád koluje kolem přípravné třídy
několik „zaručených“ informací, které odrazují
nerozhodné rodiče od vstupu na školní půdu.
Napadlo mě tedy udělat takový malý rozhovor
s paní učitelkou Hradovou, co ona na to, jestli
bude mít s chabařovickou agenturou JPP (tak
klepům říká můj tatínek - „agentura Jedna paní
povídala“) stejný názor.

Paní učitelko, jak dlouho již pracujete
s dětmi?
S dětmi předškolního věku pracuji již
třicet let, z toho šest let v Chabařovicích v
přípravné třídě.
Proč myslíte, že přípravná třída dětem
usnadňuje vstup do školy?
Mám možnost pozorovat úspěch dětí
po vstupu do první třídy. Moje dcera také
navštěvovala přípravnou třídu v Ústí nad Labem a i tam jsem měla denně na očích, jak se
rozvíjí. Vidím, jak se žáci začleňují do aktivit
pořádaných školou, ztrácejí ostych, neděsí je
cizí prostředí školy. Denně jsem v kontaktu
s učiteli prvních tříd, kteří mi referují, jak se
dětem daří a co by bylo potřeba ještě zlepšit
na naší práci.
No právě, prostředí školy - děti si tedy
prodlouží školní docházku na deset let,
místo aby si ještě pěkně hrály, vy je začnete
ve škole tlačit do lavic a bezstarostné dětství
je pryč...
To není vůbec pravda, školní lavice v přípravné třídě vůbec nejsou. Pokud se pracuje,
tak u stolečků, jaké používají školky a školní

družiny. V přípravné třídě se jistě už pracuje,
ale jinak než ve škole. Většinu času si děti hrají
(dostaly od Ježíška spoustu nových hraček),
ale učí se hru opustit a soustředit se i na jinou
činnost, než je hra – vybarvují, stříhají, lepí,
přednáší básničky (a přitom se tichounce nenápadně učí správně vyslovovat hlásky), počítají,
vyprávějí příběhy a spoustu jiných činností.
K těmto činnostem používají pracovní sešity,
které jsou zpracovány pro potřeby přípravných

tříd. A věřte, že je to baví, být důležité při práci,
která se již trochu podobá té školní.
A co mimoškolní aktivity? Chodí děti
vůbec někam mimo školu?
I když je dětí nejvíc patnáct (což je prima
pro individuální přístup a řešení dílčích oslabení u dětí), jezdíme na výlety, někdy nás vezme s
sebou třída 1. stupně, jindy jedeme hromadnou
dopravou. Pravidelně se účastníme všech aktivit školy, které jsou určeny pro mladší žáky
– letos již „Putování za mamutem“ – přednáška o pravěku, „Mikulášská“, „ Karneval“,
„Vánoční besedování“, návštěva nemocnice,
„Modelářský den“, kde si každé dítě vyrobilo
model letadélka. Účastnili jsme se recitační
soutěže. Zapojujeme se do sběrových akcí.
Pravidelně chodíme na vycházky, které jsou
motivované plánem celého týdne. Užíváme
školní dvůr, školní zahradu, kam chodíme
okukovat pěstební úspěchy starších spolužáků,
hrajeme si na dětském hřišti.
V čem spočívá příprava na školu?
Učíme se udržet pozornost při řízené
činnosti, správně držet tužku, soustředit se na
zadaný úkol, věřit si, vystupovat sebevědomě,
nebát se neznámého, a to vše individuálně dle
potřeb každého jednotlivce.
Jak je to s obědy a s provozní dobou
přípravné třídy?
Děti z přípravné třídy chodí na obědy do
školní jídelny, mají možnost vybírat ze dvou
jídel. Mohou využít školní družinu s provozem
od 6.00 h do 16.30 h. O prázdninách je provoz
přerušen.
Paní učitelce Martě Hradové děkuji za
poskytnutý rozhovor a snad jsem agentuře
JPP poskytla nějaké informace přímo od pramene, jak to s tou „přípravkou“
vlastně je.
A ještě otázka – jestlipak ji
letos otevřeme?
Děláme vše pro to, abychom
i letos přípravnou třídu naplnili
a mohli ji otevřít.
Informace o tom, že letos přípravnou třídu nechceme otevřít,
je nepravdivá.
Pokud se budete chtít informovat na přípravnou třídu,
neváhejte mne kontaktovat na
telefonu 602 149 049 nebo přímo ve škole, kde se můžete sami přesvědčit,
jak vypadá přípravná třída a popovídat si s paní
učitelkou Hradovou osobně. Přihlásit je možné dítě šestileté po odkladu školní docházky
nebo i pětileté, kde se vyskytlo nějaké dílčí
oslabení, které by bránilo hladkému vstupu
do první třídy.
Všem budoucím školákům přeji pohodový
vstup do školy.
Dagmar Brožová
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lavnosti Masopustu byly v Roudníkách
naposledy v roce 1948. Poté podobným aktivitám doba nepřála, takže se oslavy
zrušily. Čtyři dámy a jeden muž se rozhodli
tuto tradici obnovit. Někdo s kuráží, někdo s
ostychem přišel 23. ledna do Kulturního domu
v Roudníkách předvést svou masku. Sto dvacet
bavících se lidí, z toho šedesát pět masek, byli
určitě úspěchem Osadního výboru v Roudníkách, který slavnost Masopustu zorganizoval.

Masopustní Roudníky

Místní přišli, jak se o Masopustu sluší s pohoštěním pro sousedy. Dámy připravily pamlsky
různých druhů, obložené chlebíčky, koláče a
nechyběl ani vepřový výpek na chlebu s cibulí.
Odpolední program byl zahájen vzájemným
představením nových a starých obyvatel
obce, a připomenutím masopustních tradic.
Poté všichni přítomní vybrali nejlepší dětské
a dospělé masky. Volili mezi Batmanem, tygrem, pirátem, čarodějnicí, mnichem, mumií,
čertem a mnoha dalšími. Nejlepší tři masky
obdržely výhry (1. cena 500,- Kč, 2. cena 300,-Kč, 3. cena 200,- Kč) ve formě poukázek na
večeři do oblíbené dětské restaurace a dospělí
zase do restaurace klasické. Ceny darovali
členové Osadního výboru ze svých osobních
prostředků. Mnoho radosti přítomným udělala
tombola sestavená z přinesených „přebytků
domácností“, které udělaly radost zase jiným
domácnostem, nebo alespoň vykouzlily úsměv
na tváři výherce. Od 18:00 do 24:00 hodin
doprovodila společenskou zábavu hudební
skupina Krušnohorka. Za jejich taktů tančili
vnuci s babičkami, ďArtagnan s jeptiškou,
kašpárek s mumií, vlastně všichni dohromady, a všem bylo dobře. Úsměvy na tvářích
přítomných byly určitě největší výhrou tohoto
večera v Roudníkách. Dětští tanečníci opustili
parket dříve, ale dospělí končili za ranního
kuropění.... Povedlo se, za rok přijďte také, jste
zváni!
Jaroslava Račáková
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Oblastní charita Čím méně sněhu SDH Chabařovice

Ústí nad Labem děkuje všem dárcům
Tříkrálové sbírky z Chabařovic

J

ménem Oblastní charity Ústí nad Labem
srdečně děkujeme všem obyvatelům
města Chabařovice, kteří přívětivě přijali naše
koledníčky v Tříkrálové sbírce a štědře přispěli
do připravených kasiček. Kromě běžného
koledování v ulicích města potěšili malí koledníci svou návštěvou také seniory v Domově
pokojného stáří sv. Ludmily v Chabařovicích.
Do tohoto domova putuje také většina výtěžku
Oblastní charity Ústí nad Labem, konkrétně
na nákup elektrických polohovacích lůžek pro

imobilní obyvatele domova. Letos se Oblastní
charitě Ústí nad Labem podařilo díky zapojení
cca 100 dobrovolníků dosáhnout výtěžku 59
852,- Kč. Přímo v Chabařovicích jsme vykoledovali 2 657 korun. Do Tříkrálové sbírky
se zapojily děti z našich nízkoprahových
zařízení Tykadlo a Světluška, Gymnázium
Jateční, Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, ZŠ
Vojnovičova, rodiny a zaměstnanci Farnosti
Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem,
Základní umělecká škola v Ústí nad Labem a
další rodiny a dobrovolníci z Ústecka. Naše
poděkování patří také panu starostovi a zaměstnancům Městského úřadu Chabařovice,
kteří nám ochotně vyšli vstříc při propagaci
naší sbírky, zapečeťování kasiček i sčítání
výtěžku. Tříkrálovou sbírku na území celé
České republiky pořádá Charita ČR již od roku
2000. Probíhá každoročně od 1. do 14. ledna.
První lednovou neděli tradičně podporujeme
propagaci sbírky pořádáním Tříkrálového koncertu, který běží v přímém přenosu na České
televizi, a při kterém je možno posílat DMS.
Letošní celkový výtěžek v ČR opět překonal
dosavadní rekord, vybralo se 96 021 731,- Kč.
Naprostá většina (65%) vybraných peněz zůstává v místech, kde byla vybrána, část putuje
na projekty místní diecéze, část na celostátní
projekty (zejména na povodňovou pomoc) a
část na zahraniční humanitární projekty (v
roce 2013 pomáhala Tříkrálová sbírka např. ve
Filipínách zasažených ničivým tornádem).
Radka Neprašová

tím více dětských hřišť ohlédnutí za rokem 2015

N

a první pohled nelogický titulek dá
smysl, až po konstatování, že za
všechno se platí, i za odklízení sněhu ze silnice.
A laciné to zrovna není! Například roční náklady na čištění komunikací byly 400 000,-Kč,
ať přes zimu sněžilo, jak v Himalájích, nebo
nepadla ani vločka. Nikomu se ale nechce platit paušální částku za něco, co nevyužije. Proto
byla po uplynutí platnosti smlouvy vyhlášena
nová soutěž na zimní údržbu, kde se bude platit
pouze za to, co se skutečně udělá.
Takže v soutěži
o zimní údržbu by
mohlo platit logické
konstatování „nejlevnější nabídka
vyhrává“, a když
se dobře navrhne
smlouva, tak by to
mohlo být dobré
a laciné zároveň.
Jenomže k penězům města by se
mělo přistupovat
tak, jako každá rodina přistupuje ke
svému měsíčnímu
rozpočtu, tzn. vynakládat je účelně
a pokaždé poměřovat poměr cena-kvalita.
Nikdo si přeci nekoupí auto jen podle ceny,
ale ptá se i na spotřebu, cenu servisu, cenu a
dostupnost náhradních dílů atd., a to už nemluvím o použití subjektivních hodnotících
kritérií, jako třeba u nákupu nových kalhot:
líbí -nelíbí, sluší - nesluší, padnou - nepadnou.
Cena je důležitý parametr,
ale určitě by neměla stát
osamoceně.
V soutěži byla tři hodnotící kritéria dle typu
a rozsahu jednotlivých
činností při zimní údržbě
(hrnutí, solení atd.) Vyhrála nejvýhodnější nabídka a
po skončení zimní údržby
komunikací letošní zimy
lze konstatovat, že oproti
paušálním platbám uspořilo město téměř 75% předchozích nákladů a uspořené prostředky může
investovat do dětských hřišť. A to nás vrací k
vysvětlení titulku, čím méně bude sněžit, tím
větší budou úspory na odklízení sněhu. A ty
mohou být použity ve prospěch občanů prostřednictvím investic do rozvoje města.
Zbyněk Tichý
P.S: Na zatraktivnění hřiště U křížku nejen
pro malé děti se již pracuje.

K

městu Chabařovice neodmyslitelně
patří sbor dobrovolných hasičů.
Ve sboru je 68 členů, z toho 19 členů tvoří
výjezdovou jednotku. Jednotka v minulém
roce vyjela k osmi událostem (požáry), ke
třem čerpání vody ze sklepů a k jednomu
průplachu odpadního potrubí. K činnostem
sboru a jednotky samozřejmě patří i pravidelná
údržba hasičské zbrojnice a hasičských aut. V
roce 2015 hasiči odpracovali mnoho hodin na
rekonstrukci garáží. Úspěch střídá zklamání,
v červenci se porouchala „liazka“, která dosud
nejezdí a oprava bude stát 80.000 Kč. Mezi
další činnosti SDH Chabařovice samozřejmě
patří spolupráce a pomoc obci při různých
akcích. Asistovali jsme u pálení čarodějnic,
hlídali na plesech pořádaných městským úřadem, zajišťovali požární bezpečnost na pouti
a při průvodu městem, pomáhali při kácení a
odstraňování kaštanů v Aleji 5. května. Dále
jsme například zalévali nově vysazené stromky
a trávníky v letních horkých dnech a také jsme
provzdušňovali vodu na rybníce. Hasiči se také
snaží přispět do kulturního žití města a pořádají
akce pro děti, například maškarní ples, dětský
den, mikulášskou nadílku v Kulturním domě
Zátiší a ve školce. Každoroční hasičský ples
má vždy velký úspěch a pravidelně je vyprodán. V roce 2015 se také konal 2. ročník
soutěže O pohár starosty SDH Chabařovice
pořádaný naším sborem. Neobvyklou událostí
je účast v soutěži Dobráci roku pořádanou ČRo
Sever. Abych nemluvil jen o tom, co jsme
dali, tak jsme naopak také dostávali. V září
od krajského úřadu darem požární čerpadlo za
220.000 Kč, v listopadu jsme převodem získali
dvě auta, jedno od policie a druhé od celní

správy. Jedná se o transportéry Volkswagen.
Jeden bude sloužit pro přepravu osob a druhý
jako technické vozidlo, které je již hotové a
připravené k výjezdu. Na závěr bych chtěl
poděkovat všem, které jsem zmínil v článku,
krajskému úřadu, policii, celní správě. A
především děkujeme městu Chabařovice za
dobrou spolupráci, ve které budeme i nadále
pokračovat.
Zdeněk Ležovič
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HŘBITOV II
V

minulém čísle Chabařovických novin
jsme se zamysleli nad současným
stavem místního hřbitova, ale i, co s ním dál.
A o tom vás chceme v následujících číslech
informovat. Jedná se o informace a databáze,
které se stanou neoddělitelnou součástí historie
našeho města. Aktivity okolních měst spočívající v úpravě některých vybraných hrobů
místních hřbitovů jsou známé, ale sepsání historie hřbitova se vším všudy je věc, do které se
zatím nikdo nepustil. Budeme první. Chceme
využít všech možných zdrojů informací, které
lze získat například i za hranicemi naší země.
K tomu je vybavena i naše pracovní skupina,
která o uvedené usiluje.

Internet - to je věc, ale pozor!

Neodmyslitelnou součástí dnešního života
je internet. To je věc, kliknete a máte jasno.
Ale pozor! Přílišná důvěra v toto médium vám
může přinést život v bludu. Například, jedna
turistka vyrazila za poznáním do Chabařovic
a své dojmy internetovala. Prošla i místní
hřbitov, který ji zaujal. Mimo jiné obdivovala
práce kameníků. Zatím dobré. Jak ale začala
historicky kategorizovat, byla vedle.
Zřejmě i chabařovický student se rozhodl
svojí autorskou práci na podobné téma a o
našich smírčích křížích publikoval na internetu. Zabloudil. Jistý návštěvník Chabařovic
a místního hřbitova informuje pod rubrikou
Chabařovice včera a dnes o zmizení jednoho
z válečných pomníků z důvodu výstavby pomníku rudoarmějců. Bohužel si nezjistil, že
rudoarmějci zde mají svá místa dvě, a to na
začátku a konci hřbitova. A je z toho hřbitovně
internetová bramboračka! Internet může dodat
i depresivní nálady. To jistě potvrdí ten, kdo
zhlédl Fajraizlův dokument, který se dostal
na místní kanál.

Dokument Jindřicha Fajraizla

„Chabařovice – čas v podvečer“ je krátký
černobílý ﬁlmový dokument, který pojednává
o Chabařovicích před jeho plánovanou likvidací. Velký časový úsek je zde věnován i místnímu hřbitovu, který je zrovna v uvedený čas
připravován k exhumaci lidských ostatků, ke
které nakonec nedošlo. Depresivní dokument
se nelíbil ani zadavateli, kterým byl Ústav
památkové péče Ústí nad Labem. Ten vystavil v roce 1986 objednávku nového náladově
přívětivějšího dvoudílného ﬁlmu se stejnou
tematikou. Byl jím pověřen režisér Krátkého
ﬁlmu Praha Pravoslav Flak. Natáčení bylo
zahájeno v roce 1988. To byl ale čas, kdy to v
naší zemi vřelo. V roce 1989 padl společenský
systém a následně po něm i Lom Chabařovice.
Zastaven byl přímo v branách města a hřbitov
zůstal ušetřen. Nekonalo se tím ani dokončení
rozjetého ﬁlmového díla, nebylo proč.

Uveďme věci na pravou míru

Asi tak by se dala charakterizovat snaha

HISTORIE
naší pracovní skupiny k poznání, co vše s
chabařovickým hřbitovem souvisí. No, a je
toho určitě tolik, že je žádoucí to sepsat. Ortel
nad tímto historicky cenným místem byl vyřčen, ale nenaplnil se. Při odkrývání historie
se budeme věnovat tomu, kdy- jak -proč a za
jakých okolností vzniklo, a čím je zajímavé.
Chceme jít po osudech osobností, pomníků,
ale i zajímavých lidí, kteří zde odpočívají.
Naší snahou je i rozptýlit pochybnosti, dohady
a fámy, které o některých hrobových místech
kolují. Pátrání to jistě nebude jednoduché,
když došlo ke ztrátě podstatné části hřbitovní
dokumentace. K tomu by měla posloužit výpověď dosud žijících svědků, dobová literatura,
či vyhledané zprávy předválečných periodik,
ale i pátrání po pozůstalých, kteří byli převážně po válce odsunuti do Německa. Vždyť v
předválečné době zde byla pochována většina
obyvatel hlásících se k německé národnosti. To
ale není důvod se této problematice nevěnovat.
Uvedené obyvatelstvo dalo základ dnes již
našemu městu, které se do doby nedávné spíš
zmenšovalo, než rozšiřovalo. Výsledky práce
původních obyvatel zde bez zábran využilo
nově příchozí obyvatelstvo v rámci osídlování
pohraničí, a dále využíváme i nyní.

Máte hřbitov s nejvýraznější
kontinuitou

To jsou slova, která vyřkl ten nejpovolanější, ještě než jsme spolu zasedli k povídání
o našem hřbitovu. Historik, znalec místních
poměrů, výborný vypravěč s podmanivým hlasem, šéf Archivu města Ústí nad Labem, PhDr.
Vladimír Kaiser. Výstižněji se to snad ani
vyjádřit nedá. Na hřbitově v Chabařovicích se
snoubí dávná minulost se současností v takové
družnosti, že podobné místo na Ústecku nenajdete. Chabařovický hřbitov si svoji historií,
ale i pohnutým osudem, přímo říká o zvláštní
zacházení, ale i popsání.Takže, pojďme na to.
Konec, tečka. Pokračování příště.
Stanislav Sochocký
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Přišli si ji prohlédnout
ještě teplou…

N

adpis může lehce evokovat úvod jako
k nějaké detektivce, ale řeč je o nové
komunikaci v Roudníkách. A tak došlo na
přání Osadního výboru v Roudníkách, který
vyhodnotil stav silnic a chodníků, a označil
tuto západní komunikaci jako jednu z priorit,
kam si přeje nasměrovat plánované ﬁnanční
prostředky určené právě na rekonstrukci povrchů. Pak už stačilo dát na MěÚ dohromady
výzvu k podání nabídky spolu se zadávací
dokumentací, vybrat vítězného uchazeče, podepsat smlouvu o dílo, nechat stavbu provést,
zkontrolovat ji a převzít. Na fotkách to sice
není moc vidět, ale ještě se ze silnice kouřilo,
když zástupce města podepisoval dne 10. 12.
2015 předávací protokol. A z čeho že mohou
mít Roudničtí radost?
Společnost PowerCem Czech Republic,
s.r.o. vybudovala v místě rozbité komunikace
s mnohačetnými dírami novou komunikaci s
pevným pojízdným povrchem za vysoutěženou cenu ve výši 956.022,- Kč bez DPH (+
vícenáklady ve výši 20.652,- Kč za dodatečné
požadavky v místě stavby v souvislosti s
osazením silničních obrubníků, nad rámec
vysoutěženého výkazu výměr). V rámci této
rekonstrukce je třeba zmínit zajímavost, že
se jednalo o alternativní postup oproti běžné
rekonstrukci. Tato alternativní metoda je
založena na technologii RoadCem s krytem
ACO 11 – a co za tímto označením skrývá?
Povrch komunikace je za pomoci zemní frézy
a dávkovače cementového pojiva přetvořen na
stabilizovanou vrstvu, na kterou je položena
vrstva asfaltobetonu.
Dalším krůčkem tak město Chabařovice
pokračuje ve svých prioritách, mezi které patří
investice do chodníků a silnic v rozsahu možností rozpočtu města. Touto komunikací to tak
nekončí, další komunikace, která se v Roudníkách dočká rekonstrukce tak již ve schváleném
rozpočtu je, a jedná se o komunikaci vedoucí
od KD nahoru směrem k zahrádkám.
Co se Chabařovic týče, je zde také potřeba
masivních investic do komunikací a chodníků,
přitom je třeba se obrnit trpělivostí. Ačkoliv
se město snaží najít vhodné dotační tituly, v
rámci kterých by bylo možné rekonstrukci
povrchů provést, dosud žádný takový dotační
titul nebyl vypsán, a tak budeme nuceni zatím
postupovat po kouskách.
V rozpočtu na rok 2016 je pro město Chabařovice vyčleněno na komunikace 2 mil.
Kč. Z těchto prostředků se začne pracovat na
realizaci prvních opatření Dopravní studie.
Každým rokem budou vyčleněny prostředky na rekonstrukci povrchů – v krátkodobém
horizontu to bude např. v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí vodovodu a kanalizace v
ulici Za Stadionem a přilehlých ulicích, kterou
zahájí SVS a. s. ještě letos, s dokončením v
roce 2017.
Jiří Hladík
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Bruslení v Povrlech

T

o bylo jednou v pátek na obědě, kdy
jsme s kolegou Romanem Kepičem
debatovali, jak to bylo báječné, když jsme
byli před Vánoci s dětmi bruslit na kluzišti u
Obchodního centra Forum Ústí nad Labem,
a kam se vlastně tento zimní sport ze škol
vytratil, protože oba dva si ještě bruslení ve
školních osnovách pamatujeme. Slovo dalo
slovo a my se domluvili, že zjistíme, jestli by
byl o tento sport zájem.
Naše paní zástupkyně ředitele byla touto
myšlenkou nadšena. Oslovili jsme žáky 2. a
9. tříd. Za učitele jsme se zúčastnili já, Mgr.
Jiří Morávek, třídní učitel 9. tř., a odborník na
slovo vzatý - Mgr. Roman Kepič. 12. 2. v 8.20
hod. už na čekal autobus, který nás odvezl na
zimní stadion do Povrlů.
Ani ve snu mě nenapadlo, jaký krásný den
je před námi. Všichni žáci se přezuli do bruslí
a vyrazili na led. Pan učitel Kepič nechal žáky
nastoupit, aby jim vysvětlil, jak bude výuka
bruslení probíhat. Trošku mě polilo horko,
když onen nástup měl proběhnout na druhé
straně kluziště. Na ledě se v tu chvíli nacházeli
bruslící žáci 9. třídy a pár mých „ druháčků“,
ale většina z nich visela na mantinelech a
nechtěla se pustit, natož aby se přemístila na
druhou stranu. A já si pomyslela, že máme
problém. Nicméně „ deváťáci“ na nic nečekali, pro moje děti si přijeli a odvezli je. A
v tomto duchu pokračovalo celé dopoledne.
Pomáhali, byli trpěliví, báječní, za což jsem
jim velmi vděčná.

Pan učitel Kepič se ani na chvíli nezastavil,
protože střídavě trénoval „druháčky“ i žáky
9. třídy. Pro některé nejmladší to bylo první
setkání s bruslením vůbec, takže se v úvodu
učili nejprve vstávat z ledu a trénovat základní
bruslařské dovednosti k udržení rovnováhy.
Poté hráli několik her, jejichž cílem bylo rozvíjet bruslařské dovednosti, ale také spolupráci
mezi dětmi – a to jak mezi „druháky“, tak mezi
„deváťáky“.
Pan učitel Morávek si to s „deváťáky“ také
náležitě užíval, společně se svými žáky prošel
průpravou kolegy, i hokej si zahráli. Mým
úkolem bylo utírat dětem nosy, slzičky a pod-

OHLASY
porovat je psychicky. Věřte nevěřte, na konci
výcviku bruslili už opravdu všichni.
Chtěla bych touto cestou tedy poděkovat
svým kolegům, kterým se podařilo připravit a
uskutečnit pro žáky tento výcvik, za podporu
SRPDŠ, které se na akci podílelo ﬁnančně, a
v neposlední řadě naší paní zástupkyni, která
nám tuto akci povolila, neboť žáci si to opravdu užili a neustále se nás ptají, kdy půjdeme
zase bruslit.
Vyslovím tedy přání, aby to příště opravdu
bylo, ale pro všechny žáky, neboť jak jsme se
přesvědčili, na naší škole mají žáci sport rádi,
bruslení nevyjímaje.
Sylva Přikrylová

Milada

jezero pro všechny lidi

T

ak, i takto lze do titulku shrnout snažení
všech zainteresovaných. V minulém
čísle jsme vám přinesli přehled aktivit a
výčet probíhajících prací, ať už se jednalo o
budování dalších vstupů do vody dosypáním
kačírku, osazení laviček, výsadbu stromů, či
opravu komunikace.
Další dobrou zprávou pak je informace z
výjezdního zasedání meziresortní komise, které se konalo 11. února 2016, a na kterém primátorka města Ústí nad Labem Věra Nechybová
společně s ředitelem Palivového kombinátu
Petrem Lencem představila přítomným projekt
s názvem Rekreační území – východ, jehož
cílem je vytvoření
plovoucího zařízení
na jezeře Milada a
vybudování přípojky elektro. Představovaný projekt je
součástí plánované
komplexní revitalizace areálu jezera
Milada, kde započala příprava rekreační oblasti. Cílem
projektu je oživení
oblasti a vytvoření
rekreační oblasti.
Primátorka Věra Nechybová přítomné
požádala o podporu
a realizaci tohoto projektu, a meziresortní
komise jeho realizaci podpořila. Jedná se tak
o další úspěšnou snahu při získávání podpory
na realizaci nákladných investic do dalšího
rozvoje jezera a jeho bezprostředního okolí.
Paní primátorka o penězích jednala již v lednu
i s premiérem Bohuslavem Sobotkou.
Co se týká harmonogramu prací na projektu, je závislý na vyhlášení veřejné zakázky
Ministerstvem ﬁnancí ČR. DSO Jezero Milada
bude usilovat o to, aby se tak stalo ještě letos.
Předpokládaná doba realizace projektu Rekreační území – východ jsou 2 až 3 měsíce.
Aktuálně probíhá správní řízení k udělení
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výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny
ve věci břehových kotvících prvků.
Důležité pro další rozvoj oblasti je také
to, že se podařilo prosadit projekt Centrální
kanalizace do priority 1., o které rozhoduje
meziresortní komise, k tomuto projektu pak na
jednání zastupitelstva Ústí nad Labem, které se
konalo 23. 2. 2016, bylo schváleno uzavření
příslušných smluv pro stavební povolení.
A co se týká letošní sezóny? DSO JM podal
žádost do programu Podpora regionů Nadace
ČEZ na projekt „Jezero Milada – bezpečně a
bez bloudění“ v hodnotě 300 tis. Kč. „Pokud
budeme úspěšní a prostředky získáme, budeme na Miladě realizovat doplňkové značení,
které bude sloužit k lepší orientaci v území pro
veřejnost i pro složky integrovaného záchranného systému. Zároveň v systému značení
připomeneme staré místní názvy a památná
místa. Stezky bychom rádi otevřeli při zahájení
sezony, které je naplánováno na sobotu 4. 6.
2016. Již tradičně sezonu zahájí cyklozávody
a běžecký závod. Akce bude spojena také s
oslavami stoletého výročí Trmické teplárny a
dalším doprovodným programem.“, přibližuje
nadcházející sezónu tajemnice DSO Jezero
Milada, Marta Šašková.
Těšit bychom se mohli také na nové služby. Dne 1. 3. 2016 byla vyhlášena výzva pro
zájemce o poskytování služeb na Miladě pro
sezonu 2016. Jsou poptávány služby a aktivity,
které by návštěvníci jistě uvítali, patří mezi
ně zejména:
občerstvení – teplé a studené nápoje,
zmrzlina, palačinky, grilované pokrmy, langoše
bezmotorové vodní sporty – jachting,
windsurﬁng, paddleboarding, kánoe, šlapadla,
veslování, SUP, vodní vlek
sporty na souši – např. discgolf, pétanque,
ruské kuželky, šipky, plážový volejbal, líný
tenis, hookbruč, velké „Člověče nezlob se“,
velké šachy, Mölkky, workoutové hřiště
půjčovna kol + hlídané „parkoviště“ kol
a servis
půjčovna slunečníků a lehátek + převlékací kabinky
stylové přírodní zázemí (zákoutí) pro
rodinné pikniky
nafukovací atrakce, tobogány
workshopy studentů – sport, přírodověda,
pedagogika, umění
umělecká sympózia, hudební produkce
v malém rozsahu
geocaching
příměstský tábor, provozování tábořiště,
přírodovědné kroužky
potápěči, školička plavání
paragliding
Písemné nabídky se přijímají na adresu
Dobrovolného svazku obcí Jezero Milada do
24. 3. 2016. Nabídky budou hodnoceny stanovenou komisí složenou se zástupců DSOJM a
PKÚ, s. p. a výsledky budou zveřejněny na
webových stránkách www.jezeromilada.cz.
Jiří Hladík
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Střípky ze ZUŠ
R

ok 2016 je pro základní uměleckou
školu výjimečný hlavně proto, že v
letošním roce škola slaví 70. výročí od založení. Pro tuto významnou událost se bude v KD
Zátiší 21. 3. konat koncert, kde vystoupí žáci
školy, ale také absolventi, kteří jsou v mnoha
případech aktivními umělci u nás i v zahraničí.
Naše pozvání přijala zpěvačka Tereza Chyňavová – Šrámková, která působí v divadle v
Saarbrückenu, což je hlavní město Saarska, na
hranicích mezi SRN a Francií. Dále jednáme s
Davidem Deylem, zpěvákem populární hudby,
který je také naším absolventem. Představí se i
další, kteří působí jak v Severočeské ﬁlharmonii, tak v Severočeském divadle opery a baletu
v Ústí nad Labem, např. V. Kareš a K. Kála,
hráči na trubky, či smyčcové nástroje. O další
čísla se postarají žáci školy.
V měsíci lednu se konaly dva úspěšné
koncerty tanečního oddělení v KD Chlumec.
Diváků bylo opravdu požehnaně. Žáci toto
vystoupení měli jako generální zkoušku před
soutěžním obdobím.
6. února se soutěže O Stodůleckou růži v Praze zúčastnily A.
Niklová a T. Kučerová. Ta si přivezla medaili
za 3. místo v kategorii Disco dance sóla. 13. a
14. února se konala soutěž, pořádaná TK Luna
Louny pod názvem ELITERY 2016, kde žáci
byli velmi úspěšní a přivezli 3 krát 1. místo, 1
krát 2. místo a 1 krát 3. místo. Každý tanečník
obdržel medaili, společný pohár a diplom.
Ti nejlepší byli slovně hodnoceni odbornou
porotou. Je na místě svým svěřencům velmi
poděkovat za snahu, chuť do práce a popřát jim
výdrž, a s tím spojené další úspěchy. Čeká nás
krajská postupová přehlídka scénického tance
v Severočeském divadle, soutěž Dance mania
cup a soutěž Mia fest v Říčanech u Prahy, Koncert baletního studia Severočeského divadla a
jeho hostů, na který jsme každoročně zváni.
Výtvarný obor opět spolupřipravuje velikonoční jarmark, který se uskuteční 19. 3. 2016
v KD Zátiší. Žáci si sami budou prodávat své
výrobky. Nabídneme i výtvarnou dílničku, kde
si budou moci děti jarně zatvořit. K příležitosti
70. výročí školy připravujeme také výtvarnou
výstavu prací žáků výtvarného oboru, kterou
letos chceme přesunout z Ústí nad Labem do
Chabařovic. K výročí chystáme keramické
upomínkové předměty a almanach školy, takže
se máte na co těšit.
Další akce, které v ZUŠ proběhly, a které
pro vás chystáme:
1.3. Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na
EKN, 2.3. Koncert učitelů, 15.3. Okresní kolo
soutěže MŠMT v komorní hře na smyčcové
nástroje, 16.3. Interní koncert vždy od 17.00
hod. v sále ZUŠ. 19. 3. od 9.00 hod. se můžete
těšit na naše žáky v KD Zátiší na Velikonočním
jarmarku. 22.3. Interní koncert v hudebně ZŠ
Chlumec. 26. 2. se bude konat pro žáky, kteří
postoupili ze školního kola, Okresní kolo v
komorní hře s převahou dechových nástrojů,
zde nás budou reprezentovat dva soubory, a to
Kvartet zobcových ﬂéten ze třídy pana učitele

ŠKOLY
M. Vancla a Trio zobcových ﬂéten ze třídy
paní učitelky E. Zemanové. 1. 3. nás reprezentoval v soutěži klávesových nástrojů Nicolas
Davanet ze třídy G. Kočanové. 13. 4. se bude
konat Absolventský koncert od 17.00 hod. v
hudebně ZUŠ. 22. 4. – 24. 4. vystoupíme na
soutěži Teplické ﬂautohry, které se naše škola
každoročně velmi úspěšně účastní.
Táňa Dědovská

Školka plná zábavy
Odklad školní docházky:
ano, či ne?

Š

kolní zralost je dosažení takového
stupně ve vývoji, aby se dítě mohlo bez
obtíží účastnit společného vyučování.
Každé dítě by mělo být přiměřeně připraveno po stránce tělesné, pracovní, sociální,
emoční i poznávací. Některé je v šesti letech
schopno bez větších potíží zvládnout vstup do
školního vzdělávacího proudu, jiné se ještě potřebuje v některé oblasti zdokonalit a rozvinout
své schopnosti a dovednosti.
Učitelky mateřských škol nejlépe vědí,
v jakých dovednostech se děti zdokonalily,
kolik času a úsilí je to stálo, jakými metodami
a způsoby pracovaly, co jim pomohlo, a proto
také dokážou odhadnout, co děti ještě zvládnou
za sedm měsíců, než nastoupí do první třídy. Z
těchto důvodů je žádoucí věnovat více pozornosti i jejich podnětům a doporučením.
Učitelka má zpravidla s dítětem dlouhodobější zkušenost, při které je vidí v nejrůznějších situacích, při rozmanitých aktivitách i v
různých obdobích roku. Má rovněž množství
výsledků činností dítěte. To je nesmírně
cenný zdroj porozumění, který často schází
psychologovi v poradně, protože pracuje s
dítětem jednorázově. Učitelka má navíc s dítětem vztah, který vzniká přirozeně díky jejich
dlouhodobému kontaktu. Děti tráví v mateřské
škole až 10 hodin denně. I tato zkušenost
ovlivní, jak se na dítě dívá. Všímá si realizace
činností, plnění úkolů, vytrvalosti, spolupráce
s učitelkami, i ostatními dětmi, samostatnosti
při sebeobsluze, vyjadřování myšlenek i přání,
reakcí na neúspěch.
Národní centrum klinických programů
pro děti vydalo zprávu, z níž vyplývá, že
studijní úspěchy dítěte nejsou určovány ani
tak rozsahem jeho znalostí nebo předčasným
čtením, jako spíše citovými a sociálními
charakteristikami – sebejistotou a přirozenou
zvídavostí. Dítě by mělo při vstupu do školy
vědět, jaký druh chování se od něj očekává,
jak ovládnout potřebu zlobit, být trpělivé, řídit
se pokyny, požádat učitele o radu, projevovat
vhodným způsobem své potřeby a dobře vycházet s ostatními dětmi. Připravenost dítěte
na školní docházku závisí na nejzákladnější ze
všech znalostí – na znalosti, jak se učit. V této
zprávě se uvádí sedm nejdůležitějších aspektů
této schopnosti:
1/ Sebevědomí: dítě plně kontroluje a zvládá své chování, pohyby i okolní svět
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2/ Zvídavost: pocit, že je dobré a zajímavé,
dozvídat se nové věci
3/ Schopnost jednat s určitým cílem: vlastní
schopnosti, vytrvalost
4/ Sebeovládání: schopnost přizpůsobovat a
ovládat vlastní chování, vnitřní sebekontrola
5/ Schopnost pracovat s ostatními: pochopení druhých a potřeba ostatním rozumět
6/ Schopnost komunikovat: schopnost,
vyměňovat si prostřednictvím slov myšlenky,
pocity a představy.
7/ Schopnost spolupracovat a nalézt při
společné činnosti rovnováhu mezi vlastními
potřebami a potřebami druhých.
Zda dítě při vstupu do školy tyto schopnosti
má, závisí do značné míry na jeho rodičích a
učitelkách mateřské školy, kteří mu věnují
patřičnou péči.
Klíčová je tedy spolupráce všech zúčastněných stran, které o vstupu dítěte do školy
rozhodují – a to jsou především rodiče, dále
pak pedagogové z mateřské a základní školy,
ale také školské poradenské pracoviště.
Rodina hraje v celkovém rozvoji dítěte naprosto zásadní roli. S výchovou je nutné začít
již od narození dítěte, přičemž pro celkový
rozvoj osobnosti je nejdůležitějších prvních
šest let života, což si mnozí rodiče neuvědomují. Pro harmonický vývoj je nezbytné, aby
dítě znalo hranice a limity, cítilo se bezpečně,
mělo dobrý řečový vzor, vědělo, že je milováno, bylo obklopeno spoustou lásky, něhy a
trpělivosti, zažívalo krásné chvíle s těmi, které
miluje a kteří milují je.
Alena Vaněčková

Bádáme, zkoumáme

a experimentujeme v MŠ

V

předškolním věku kladou děti tisíce
otázek, jak funguje svět kolem nich.
V naší školce tomu není jinak, proto jsme pro
děti zvolili cestu zábavnou a zároveň poučnou:
zkoumáme, experimentujeme, pozorujeme.
Děti rády poznávají nové věci a nejraději na
ně přicházejí samy. Zažívají tak radost z vlastních objevů. Nám dospělým zase dělá radost
dívat se, jak jsou nadšené, jak spolupracují a
přemýšlejí, co se asi stane, jak pokus vlastně
dopadne.

A jaké pokusy měly největší úspěch? Balónek propíchnutý špejlí, bělení šišek, krystalizace slané vody, barvení sněhu, rozpouštění
toaletních roliček, …
Nejvíce zábavná, nejen pro děti, byla bublající sopka. Kdo by si chtěl zaexperimentovat,
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Informace z městského úřadu Životní jubilea
zde je návod:
Děti vymodelovaly sopku s _ litrovou
sklenicí uvnitř (stačí jen sklenice). Připravili
jsme nálev (2 lžíce saponátu na nádobí, 1 lžíce
jedlé sody nebo kypřícího prášku do pečiva,
potravinové barvivo - jen pro efekt, nemusí
být) a nalili do sopky. Pak jsme přilili ocet a
čekali. Sopka začala chrlit lávu.
Vyzkoušejte si to také…
Jiřina Haasová

Zajímaví lidé mezi námi

Z

náte kouzelného pohádkového dědečka? My, ano. Potkávali jsme se s ním,
s dětmi ze třídy Kytiček, při procházkách
podzimní přírodou v okolí jezera Milada. Pan
Jiří Žižka, vždy usměvavý, vyprávěl dětem
o přírodě tak poutavě, a odpovídal na jejich
všetečné otázky tak pohotově a trpělivě, že
nás to zaujalo. Byla by škoda nedozvědět se o
rostlinách a zvířátkách něco víc, než je napsané
v knížkách. Pozvali jsme proto pana Žižku k
nám do školky k podzimnímu povídání o lese.
A nestačili jsme se divit, jaké znalosti má.
Zajímavé a poučné to bylo i pro nás. Poprosili
jsme tedy pana Žižku, zda by nechtěl dětem
v předvánočním čase povyprávět o tom, jaké
byly Vánoce za dob jeho dětství. Ochotně souhlasil. Děti se tak při tomto adventním setkání
dozvěděly, jak dříve lidé na vesnici žili, s čím
a jak si tehdy děti hrály, jak dříve uchovávali
potraviny, když ještě nebyly ledničky a jak
bylo nebezpečné jít za války do lesa uříznout
vánoční stromeček. Za takové hezké vzpomínání děti rády „dědečkovi“ zarecitovaly,
zazpívaly koledy i zatančily. Nebyl by to ale
hodný pan Žižka, kdyby dětem nepřinesl na

PLATEBNÍ TERMINÁL

Městský úřad Chabařovice pokračuje
v elektronizaci služeb a ve snaze dalšího
ulehčení života místním občanům a zvýšení
komfortu služeb pořídil platební terminál pro
bezhotovostní platby.
Od února 2016 je tak možné zaplatit poplatky třemi způsoby: hotově, bezhotovostně
bankovním převodem a nově platební kartou
přímo na přepážce městského úřadu.
Druhý platební terminál pořídilo město
Chabařovice pro městskou policii.
Vítězslav Vlček

NOVÉ VYHLÁŠKY MĚSTA

Zastupitelstvo města Chabařovice na svém
zasedání dne 22. února 2016 schválilo hned
dvě nové vyhlášky. První (OZV č.1/2016)
se týká systému sběru a třídění komunálních
odpadů a druhá (OZV č.2/2016)pojednává
o zákazu požívání alkoholických nápojů na
vybraných veřejných prostranstvích.
OZV č.1/2016 (odpad) bylo třeba přijmout
z důvodu legislativní úpravy zákona a další
nabídky města občanům při třídění odpadu
(duonádoby). Účinnosti nabývá v červnu
tohoto roku. OZV č.2/2016 (alkohol) vznikla
na popud zkušeností městské policie a řeší
zákaz požívání alkoholických nápojů na Husově náměstí, na Náměstí 9. května, v parku
T. G. Masaryka a v parku na Husově náměstí
u kruhového objezdu. Účinnosti nabývá již v
průběhu března tohoto roku.
Obě nové vyhlášky byly zveřejněny na
úřední desce a trvale jsou vyvěšeny na webových stránkách města.
Vítězslav Vlček

ZLATÁ SVATBA

rozloučenou se starým rokem dárek, krásný
papírový betlém. Předškoláci nelenili a hned
se pustili do díla. Pilně vystřihovali postavičky
a za pomoci asistentky Kristýnky je lepili a zapichovali do polystyrenové podložky a zdobili
vatou „snížkem“. Hotový betlém paní učitelka
Jiřinka vyfotografovala na památku pod ozdobeným stromečkem. A také jako důkaz pro
„našeho dědečka“, aby viděl, že si jeho času
vážíme a už se těšíme na příští vyprávění. O
čem bude? O jaru a o tom, jak se dříve na vsi
slavily Velikonoce. Necháme se překvapit! Je
dobré, že lidé starší generace žijící blízko nás
našim nejmenším rozumí a jsou ochotni, pokud
jim to zdraví dovolí, věnovat jim chvilku. Věřte, má to smysl.
Daniela Šímová

Dne 05.03.2016 oslavili Jana a Jiří Záhoříkovi 50 let společného života. Svůj manželský
slib si dali v obřadní síni v Chabařovicích dne
05.03.1966. Dcery Jana a Blanka s rodinami
jim přejí spoustu pohody a zdraví. Městský
úřad Chabařovice se připojuje s blahopřáním
k tomuto významnému výročí. Děkujeme bývalému dlouholetému starostovi za příkladně
prožitý život a přejeme manželům ještě hodně
společně prožitých let.

Někdy zapomínáme na to, že život jednou
skončí, avšak my nušíme, kdy ten den přijde.
Proto je důležité zůstat vždy dobrým člověkem a
čerpat ze zkušeností, které nám život přinesl. Jiﬆě
s námi souhlasí všichni, kteří svá životní výročí
slaví v mících leden až březen.

Honolke Robert
Pohlová Edita
Linková Hedvika
Gubasko Josef
Herzinová Irena
Rottová Anna
Kydlíčková Blažena
Mudrochová Anna
Pohlová Helena
Rohlenová Margita
Kubáčová Marta
Nováková Marie
Sigmund Vladimír
Mrázek František
Sehrigová Soňa
Eislerová Hana
Nováková Jozefa
Kačenová Terezie
Šarounová Emilie
Nováková Eliška
Hroch Josef
Holek Dobromil
Kašpárková Analisa
Kříž Pr
Blaško Vincenc
Langová Jaroslava
Lukáš Jaroslav
Život je dost dlouhý, když víme jak ho prožít,
a proto dříve než se zítřek stane včerejškem, nepřehlédne šance, které vám nabízí dnek. My
Vám všem přejeme, aby th prožitých dnů ve
zdraví bylo jtě co možná nejvíce.
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SPORT

Chabařovice mají Mistra republiky

S

peedwayclub v AČR slaví úspěchy
svých svěřenců, loňská sezóna byla velmi vydařená a titul Mistra republiky 125ccm
na klasické ploché dráze všem dodal energii
a chuť do další práce.

Filip Šifalda: výsledky v roce 2015

MČR na klasické ploché dráze: 1. místo =
Mistr ČR 125ccm na klasické ploché dráze
MČR na krátké ploché dráze: 2. místo
Speedway mini Cup: celkové 7. místo
Unyjne talenty Europy - Polsko: 4. místo
Mistrovství Evropy 2015: 4. místo
závody ve Stanowicích: 12/2015 - 3. místo
Smůla: Zlomená ruka při tělocviku znemožnila start v jarních závodech a hlavně start v závodu Mistrovství světa, do kterého byl nominován.
Milan Dobiáš: výsledky v roce 2015
Speedway mini Cup: celkové 2. místo
MČR na klasické ploché dráze: 5. místo
MČR na krátké ploché dráze: 5. místo
Adam Fencl v roce 2015 nás úspěšně reprezentoval ve Francii na Světovém poháru plochodrážních motocyklů o obsahu 250ccm, kde
vybojoval krásné 6. místo z 37 závodníků!
Adam Fencl také začal trénovat na silnějším motocyklu - královská kubatura 500ccm a
úspěšně se zapojil do národních soutěží, jeho
umístění je zhruba uprostřed soupisek.
Pod křídla klubu také přišla mladičká Sindy

Weber z Německa, která pilně trénuje,
aby byla klukům plnohodnotným soupeřem.
Sindy Weber: výsledky v roce 2015
Speedway mini Cup: 12. místo
MČR krátké ploché dráze: 9. místo
MČR na klasické ploché dráze: 7.
místo
Jan Sochůrek: výsledky v roce 2015
Speedway mini Cup: 22. místo
Ostatní děti i Davídek Gacksch,
zatím pilně trénují, aby se mohly zapsat
do výše uvedených soutěží.
Dále jsme uspořádali závody Flattrack, je to tzv. Americká plochá dráha,
která získává stále více nadšenců z řad „hobíků“, jelikož součástí tohoto motocyklu jsou
i brzdy, což klasický motocykl na plochou
dráhu nemá! V této disciplíně máme také
zastoupení, jmenovitě Jiřího Mikšovského,
který ve své kategorii, třída Classics, obsadil
celkové 8. místo.
Tradiční závod Memoriál Jiřího Hurycha
měl také šťávu, kromě domácího Adama Fencla se zúčastnili závodníci zvučných jmen a na
stupínek nejvyšší se nakonec postavil skoro
domácí závodník Zdeněk Holub ml., který začínal na naší dráze a dnes již závodí za pražský
klub, kde má fantastické výsledky! Letošní
25. ročník je naplánovaný na 18. 6. 2016, kdy
bude možno v jednom dni vidět závod všech
plochodrážních kategorií. Dopoledne se pojede
MČR 125ccm na krátké dráze, od 14hod. MČR
250ccm a Přebor 500ccm. Komu není plochá
dráha lhostejná, přijďte se podívat!
Zahraniční mítinky jsou součástí naší bohaté sezóny, nejraději však jezdíme do Polska.
Také pořádáme zimní soustředění, kde si děti
osvojí základy lyžování, či snowbordingu.
Myslím, že se vůbec nenudíme, už nyní se
připravujeme na novou sezónu 2016, která
začíná již na konci března.
Jiřina Šifaldová

Motoareál Chabařovice nabízí
sport, vyžití a zábavu všem...
...a provozuje ho Motoclub „F“ Chabařovice, který vznikl v roce 2006 v montovaném
objektu „teskobaráku“ na plochodrážním stadionu Chabařovice. Celou řadu našich aktivit
znáte z minulosti, ať už pořádání akcí v KD
Zátiší, či na koupališti v Chabařovicích, nebo
v prostorách areálu Zalužany.
Dne 30. června 2012 jsme získali plochodrážní areál do pronájmu od města Chabařovice poté, co byla naše nabídka po veřejné
výzvě k využití prostoru a předložená koncepce naší práce vyhodnocena jako nejlepší
ze všech přihlášených zájemců. V areálu tak
působíme čtvrtým rokem.
Naším hlavním cílem je vychovávat mládež
k motoristickému sportu, pořádat sportovní
a kulturní akce a nabízet celý prostor jak ke

sportovnímu, tak i společenskému vyžití.
Pestrá škála aktivit nás vedla i k tomu, aby se
nejednalo jen o jeden segment plochodrážního
sportu, přejmenovat celý prostor na Motoareál
Chabařovice. Město Chabařovice v rámci
předložené koncepce souhlasilo i s tím, že se
stávající objekty přebudují ke svému pravému
účelu, a provozované restaurační zařízení bude
plnit veškeré legislativní požadavky. Prvním
krokem tak bylo provést rekonstrukci bývalé
klubovny na pivnici a zajistit její kolaudaci.
Co se motosportu týká, tak jsme obnovili
bývalé autocrossové závody, vč. obnovení
motocrossové dráhy. Vše se podařilo dokončit
prakticky za velmi krátkou dobu, a to i díky
drobným sponzorům, a hlavně velkého úsilí
celého Motoclubu. V naší intenzivní práci
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pokračujeme, každým rokem o další kus, a
postupně opravujeme celý areál, který byl
postaven před 30ti lety, a zub času je tak na
něm již znát...
V současné době se můžeme pochlubit 24
akcemi, které jsou v tomto roce v Motoareálu
naplánovány. Zdůraznit bychom chtěli hlavně
akce: 4. 6. Den dětí, 18. 6. Memoriál J. Hurycha, či již tradiční a letos jubilejní 10. ročník
MOTOCHABA 2016, nebo seriál autocrossových závodů.
V roce 2014 se podařilo Motoclubu založit
Klub Mladých Motorkářů, který k dnešnímu
dni čítá 26 registrovaných členů ve věku od 4
- 12 let. Tréninky jsou každou středu od 17.00
hod. od dubna podle daných propozic, a každý
měsíc pořádá klub závody. Tímto k nám zveme všechny, kteří máte zájem o motocyklový
sport. Vybavení a motocykl máme na zkoušku
k dispozici.
Chceme poděkovat touto cestou sponzorům, městu Chabařovice a návštěvníkům
motoareálu, kteří nás podporují v naší činnosti.
Těšíme se na další shledání.
Motoclub „F“ Chabařovice

Malí fotbalisté

a jejich zimní příprava v Krkonoších

N

ádherné, ale i fyzicky hodně náročné
zimní soustředění opět čekalo na malé
fotbalisty Chabařovic v Krkonoších, letos v
krásně zrekonstruované Boudě u Lišky. Trenéři
Pavel Nechuta a Lukáš Král s výpomocí Libora
Kašpárka cepovali 24 dětí, a to jak na běžkách,
tak na sjezdovkách. Pokrok oproti loňskému
prvnímu zimnímu kempu byl znatelný. I nováčci na konci soustředění jezdili jako mazáci.
Za sněhem se muselo z Velké Úpy šlapat do
kopce, což prospělo kondici dětí, přesto i pak
zvládly kilometrové túry na běžkách a mnohokrát sjely kopce na Stagasserových boudách
či ve středisku Portášky na červené a modré
sjezdovce, pokryté technickým sněhem. Na závěr soustředění proběhlo slavnostní vyhlášení,
každý z účastníků dostal Certiﬁkát lyžaře od
Krakonoše. A ve druhé části ceremoniálu před
děti předstoupili za zvuku olympijské fanfáry
a hurónského smíchu trenéři v antických
kostýmech a předávali medaile za šipkařský
turnaj, lyžování a běžkaření. Poděkování patří
sponzorovi, který přispěl velkou částkou, ale
nechce být jmenován, menší sumou přispělo
i město, děkujeme!
Klub se dětem věnoval po celou zimu,
kromě tréninků v chabařovické sportovní hale
se účastnil i halových turnajů, všechny kategorie vyjely třeba až do Meziboří. Fotbalisté
si také byli zaházet na kuželně Sokola Ústí na
Střekově. Vedení mládeže vyhlásilo pro malé
fotbalisty soutěž ve sběru papíru. Kdo má
zájem, aby jeho dítě hrálo fotbal, může přijít
na trénink, nabírají se ročníky 2010 a 2011,
ale můžou začít i starší.
FK Slovan Chabařovice

