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Sport i zábava v jeden den
T

ak opět zdravím chabařovické a
zejména „domácí“ občany od nás z
Roudníků, neboť se chci podělit o kulturní i
sportovní zážitky z naší obce.
Hlavní kulturně – společensko – sportovní
akcí byl, dle mého názoru, velmi vydařený
cyklistický závod „Kolem jezera Milada“,

jsme pro ně Dětský den, aby se nenudily než
rdiče odjedou hlavní závod. Atrakce zajistili
dobrovolníci z našeho sdružení ve spolupráci s
dalšími dobrovolníky a mohu říci, že se děcka
vyřádila dost a dost. Samozřejmě že nechyběly
ani sladké ceny pro účastníky.
No a když už se bavily děti, tak bez zábavy

jevilo Karaoke, takže se „vyblbnul“ opravdu
každý.
A to, že se mladá generace zapojuje do dění
ve vsi, dokazuje i to, že právě její zásluhou
vyrostla dne 30.4.2009 hranice na pálení
čarodějnic a také „májka“, jejíž přípravu i
vztyčení si vzali mladí na starost sami. Mládeži
velké díky!
Jaroslav Scholz

Stručně proběhlé
i připravované akce

který uspořádal Svazek obcí jezera Milada a na
němž se podílelo též naše Občanské sdružení
obce Roudníky. Akce proběhla dne 30.5.2009
a my jsme v úzké spolupráci s rodinou Krškových zajistili zázemí s občerstvením pro
závodníky i pořadatele a hudební doprovod
celé akce. K dobré náladě přispěla hudební
skupina O.L.I., se kterou máme jen ty nejlepší
zkušenosti, která doprovázela celou akci již od
ranních hodin.
Závodů se zúčastnily i děti. Připravili

nemohli zůstat ani dospěláci. Skupina O.L.I.
si užila skutečný hudební maratón, protože
večer ještě „odehrála“ Májovou zábavu. K
překvapení všech byl místní sál doslova nabitý
návštěvníky a ti rozhodně nechtěli muzikanty
pustit domů. Tančilo se a zpívalo od prvních
taktů až ... raději pomlčet, kdy byl rozchod.
Ještě jednou díky všem, jejichž činnost
přispěla k velmi vydařenému dni.
Jaroslav Scholz

Velikonoce, pálení čarodějnic a májka

P

řiznávám, že k této již tradiční akci je
těžko dodávat něco nového. Od božího
rána dne 13., měsíce 4., léta páně letošního se
děvčata obávala „nájezdů“ mužské části naší
obce. Vyzvednout snad lze jen to, že akce se
kromě tradičních patriarchů obce zúčastnila ve
znatelném množství i mladší generace.
Přece jen malá novinka přibyla, a to taková, že po poledni děvčata kromě tradičního

polévání opozdilých hodovníků, převzala do
ruky i pomlázky a koledovala také. Přijela k
nám do Roudníků totiž na návštěvu děvčica z
Moravy, a tam je to prý zvykem. Musím říci,
že tento zvyk se místním velmi líbil, totiž jen té
něžnější části, a mám obavu, aby se neuchytil
natrvalo. To by mohlo bolet.
Že se večer grilovalo a zpívalo snad ani
nemusím dodávat. Hrály kytary a také se ob-

Dne 4.7.2009 uspořádalo naše občanské
sdružení setkání všech svých členů, jejich
rodinných příslušníků a kamarádů u grilu a
soudku s pivem. Opět byla přítomna skupina
O.L.I.. Bohužel než se stačila pořádně rozehrát,
vzala ji doslova velká voda. Přihnal se onen
přívalák, který jistě ten den opláchnul i Chabařovice, a voda se dostala do aparatury i kláves
elektronických varhan a bylo po muzice.
Dobrou náladu nám ale průtrž nevzala, před
nejhorším nás ochránil přístřešek, který jsme
si svépomocí vybudovali, a pak už nastoupily
kytary a také počítačová muzika veškerého
žánru, kterou mistrně ovládal „Náš Laďa“, povýšený okamžitě na „Nejlepšího amatérského
DJ“ a tak vše dobře dopadlo.
Ale aby si nikdo nemyslel, že se v Roudníkách jen jí, pije a tančí. V Roudníkách se i
sportuje.
Proběhl celodenní turnaj ve stolním tenise, s
velmi mohutnou účastí a samozřejmě i cenami
pro vítěze, i když vlastně zvítězil každý, kdo
se zúčastnil tohoto rozhýbání těla.
11.7.2009 se uskutečnilo přátelské fotbalové utkání staré gardy s mladými posilami.
Bude to bratrovražedný boj Roudníky versus
Mlékojedy. Noviny s Roudnickým listem sice
vyjdou až po akci, takže mohu předem jen
doufat, že přijdou sportumilovníci fandit nebo
se jen tak podívat na možná zajímavé momenty
tohoto zápasu.
No a samozřejmě nesmíme zapomenout na
turnaj o putovní pohár v nohejbale, ze kterého
bychom chtěli udělat rovněž tradici, protože si
myslím, že loňský první ročník se vydařil.
Druhý ročník proběhne dne 8.8.2009 na
antukovém hřišti v Roudníkách a na ten bych
vás všechny mohl pozvat i v tomto listě, jenž
bude doufám již rozebrán. Pokud ne, tak toto
berte alespoň jako informaci, že i sport u nás
v Roudníkách neživoří.
Jaroslav Scholz
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Strašidelná stezka na začarovaném rybníku
L

etošní strašidelná stezka se opravdu
vydařila. Počasí sice každou chvíli
hrozilo deštěm a hřměním, ale nakonec se
nad námi slitovalo a potěšilo nás krásnou
oblohou. Myslím si, že jsme si to právem
zasloužili. Vždyť připravit tuto akci opravdu
není maličkost.
Žáci ZŠ Chabařovice pečlivě připravovali tři týdny předem pomůcky, opravovali a
vybarvovali kulisy, nalepovali obálky, třídili
obrázky, vymýšleli kostýmy a přemýšleli nad
úkoly, které budou zadávat dětičkám na samotné stezce. Pan František Štolfa, náš poklad
na škole, opravil a naplnil louče a vypomáhal
kde se dalo.
SRPDŠ se pečlivě staralo o dobré pohoštění, hudbu, doprovodný program, plápolající
oheň. A právě díky snaze a úsilí některých
rodičů, kteří ve sdružení nejsou jen formálně,
ale srdcem, je možné stezku zrealizovat. Příští
rok jim ubude stavění stanu pro případ deště,
neboť se do dalšího léta podaří konečně postavit dřevěný altán.
Sdružení rybářů se postaralo o kompletní
úpravu okolí rybníka a Marek Najman s p. Kusebauchem vysekali stanoviště pro strašidla.
Příprav bylo opravdu hodně, doufám tedy,

a Michal Molnár obstarávali Kabanosovník.
Devátá třída se opravdu letos rozloučila
stylově, posuďte sami. Jana Menčlová- motýl,Sabina Soušková- víla, Eliška Kytková a Veronika Vernerová – rusalky, Lukáš Budínský,
Radka Kozová a Marcela Urbanová- piráti,
František Machart a David Král- čerti, Nikola

tíky na Kabanosovník , na p. Petra Šroma jež
obstaral obrázkové puzzle a vytiskl pamětní
listy, na paní Květu Korandovou a p. Korandu
za obsluhování u občerstvení. Děkuji p. Petru
Proškovi za zatlučení a zapálení loučí.
Děkuji SRPDŠ za ﬁnanční příspěvky na
stezku, protože „ nic není zadarmo“ .
Elí Urieová

KERAMIKA
PRO KAŽDÉHO
Dílna C h a b a ř o v i c e
Ve sklepních prostorách
ZŠ Chabařovice, Masarykova 559

* točení na hrnčířském kruhu *
* modelování * glazování *
* dekorování * sádrové formy *

že se stezka líbila nejen malým dětem, ale i
„dospělákům“. Mohu prozradit, že účinkující
se nesmírně těšili, hlavně na noční strašení, a
tak jsem byla o půlnoci šťastná, jak pěkně obě
stezky proběhly.
Letos jste mohli vidět u brány opět Bílou
paní v podání p. uč. Andreji Láskové, princeznu p. uč. Janu Šromovou a pomocnici p. uč.
Gabrielu Menčlovou. Jako čert Vás pozlobil
manžel p. uč. Hanky Hrstkové, která mu pomáhala na prvním stanovišti jako Čarodějnice.
Letos se poprvé zapojili žáci ze 4. ročníku, jež
obstarali role vil, vodníka a loupežníků. Byli
to : Dominika Juklová a Veronika Barochová
jako víly, Barča Mazánková jako vodník,
Dominik a Filip jsou „loupežníky“celý rok,
hejkalka Pavlína Prošková a dřevnička Lenka
Fil’ková okouzlily malé i velké, Daniel Hrubý

Králová a Erika Soukupová - vodnice. Ze
6.ročníku se předvedla Lenka Šromová s Kristýnou Dlaskovou jako pirátky. Z 8. ročníku se
vyřádili Richard Netolička- kostlivec, Honza
Douša –hejkal, Kuba Tlačbaba- pomocník
kostlivců, Michal Tuček - kostlivec. Lukáš
Petrů- spojka mezi strašidly.Pamětní listy
rozdávala p. Jana Soušková – víla a p. Jana
Jedličková- bludička.
Pohádkové bytosti měly zhruba hodinu,
než začala noční stezka. Marek Šugár, František Král, Lukáš Doubek a Tomáš Doubek se
připojili při nočním strašení k ostatním. Černé
kukly ušila p. Jana Soušková.
Děkuji Vám všem, kteří jste pomohli
při realizaci stezky. Nesmím zapomenout na
p. Štěpánku Kozlíkovou, která obstarala buř-
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