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Práce, práce, práce
Při pondělku opět musíme do práce a
pokud se vracíme jen trochu včas, pak nás
čeká práce doma: střecha, omítka,
popřípadě malování, úklid... Nebo máme
nějaké starosti: někdo je naštvaný z toho,
jak dopadlo mistrovství světa v hokeji,
někdo má před důležitými zkouškami, pro
někoho jsou to jen malicherné záležitosti a
má starosti se zaměstnáním nebo ještě hůře
se zdravím svým nebo se zdravím blízkých.
V návalech všedních dnů si ani
neuvědomíme, co se děje venku, v přírodě.
Zima nás zlobila dlouho, ale přece jen
nezvítězila a příroda se probouzí.
Co je hezkého na tom, že je zataženo a
prší? Že prší, to je přeci ta nejhezčí zpráva.
Vzpomeňte si na minulý rok. V jarních
dnech už bylo horko jako v létě a to jsme
ještě netušili, jaké sucho nás čeká.
Nemějme proto přírodě za zlé, že se
zavlažuje. Vzduch po jarním deštíku je
velice příjemný a blahodárný. Příroda pučí
a zelená se, kvete a voní. Je škoda nevyužít
každou volnou chvilku k procházkám a
aktivitám v přírodě. Zahrádkáři, myslivci,
rybáři, cyklisté, ale i ti, kteří jsou zvyklí
pravidelně do přírody chodit, by nám mohli
vyptrávět. Ti si užívají jara plnými doušky.
Patřím k těm, kteří využijí každou
volnou chvíli k vychutnání jarních lahůdek
venku. Nenechám si ujít pár nejkrásnějších
dní. Při toulkách v okolí Chabařovic
začínám mít dojem, že mizí nepořádek v
jeho okolí. Dlouho jsem nenarazil na
skládku v bezprostředním okolí města, i
když samozřejmě úplně nevymizely. Zdá se,
že po změnách ve městě si lidé i více všímají
nejbižšího okolí. Zkrátka - je zde krásně.
Dobře se tu žije.
Přicházející jaro nám přináší i více
zábavy: právě začíná tradiční pouť,
následuje Den dětí a nezapomeňte na
strašidelnou stezku na Friedrichu!
Takže... jděte se podívat na přírodu.
Raší. Kvete. Voní. I ten poslední nový strom
na náměstí.
Josef Kusebauch
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středu města - Jiří Záhořík
Po více než sto letech se nám
podařilo, mimo plán, změnit vzhled
Husova náměstí. Kaštany, které zde
již dožily, byly 146 let staré a
všichni se mohli přesvědčit, jak
vypadaly jejich kmeny. Z celého
stromořadí bylo šest až sedm stromů
zdravých, ale při takovémto zásahu
je nutné rekonstruovat celý objekt.
Vždyť nové stromořadí bude tvořit
střed města dalších mnoho let.
Tuto pěší zónu zbývá dovybavit
novými parkovými lavičkami a
odpadkovými koši. Stane se tak po
pouťových oslavách. Naší investicí
pak je zámková dlažba na této nové pěší zóně
Husova náměstí. Chápu rozladění některých
našich občanů, ale celá akce se seběhla tak

Nový vzhled

Ë
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rychle, že rada města nemohla vzhledem k
termínu, kdy se mohou kácet stromy, tento
jistě velký zásah do vzhledu města řádně
projednat s občany. Vzali jsme proto na sebe
toto riziko, protože jsme byli 100%
přesvědčeni, že nový stav bude mnohem lepší
než stav současný. Věřím, že nám to občané
prominou. Vždyť si nás zvolili a veškeré naše
činy nám mohou spočítat ve volbách. Také
věřím, že se všichni k novému vzhledu města
budeme chovat jak slušní lidé, aby ti co
projíždí, si naše město ukládali do své paměti
jako hezký zážitek.
Chtěl bych tímto také požádat občany, aby
využili možnosti poskytnutí výhodných
půjček od města a uvedli své objekty do
slušného stavu. Tato výzva samozřejmě platí
pro všechny ulice našeho města.

Chabafiovické NOVINY

SPOLKY
ROZHOVOR

Rozhovor s členem zastupitelstva
to smutné. Naštěstí vysvitlo slunko naděje a
situace je taková, jaká je.
ChN: Jak vidíte okolí Chabařovic ze
sedla koňského povozu?

Václav Pištora
ChN: Pane Pištora, jste chabařovickým
rodákem?
Nikoliv, ale vždy jsem se tak cítil. Jsem
křtěný Vltavou. Připadám si ale jako
starousedlík
ChN: Která událost spojená s Chabařovicemi se vám nejvíce vryla do paměti?
To je otázka k zamyšlení. Je jich víc, od
politických po kulturní i hospodářské.
Historickým okamžikem byl r. 1948.
Dopoledne zazněly v Chabařovicích sirény, v
lavicích jsme vstali, dozvěděli se, že moc
převzala dělnická třída. Otec přišel o živnost.
Začal jsem jako kluk pracovat na rodinném
hospodářství a tím bylo rozhodnuto o mé
profesi.
ChN: Jak na vás působil stav blížící se
likvidace města v důsledku jeho vyuhlení?
Byla to neradostná situace, Město mně
přirostlo k srdci a začalo se likvidovat.
Někteří lidé, zvláště ti starší, to neunesli, bylo

Je to krásný, nepopsatelný pocit. V létě i v
zimě je na co se dívat. Bohužel od dříve
zemědělsky obdělávané krajiny se ustoupilo
k nesystémovému hospodaření, což svádí
zejména nesvědomité občany k zakládání
černých skládek, které devastují okolí. Bude
to však lepší, příkladem je přeměna chemické
skládky a vyuhlené jámy, troufám si říci v ráj
pro rekreanty a rybáře.
ChN: Jako starousedlík jste jistě
povolán hodnotit vývoj města. Kráčí tím
správným směrem?
Vývoj města se nedá přehlédnout,
hodnotím ho jednoznačně kladně. Byla
realizována řada prospěšných akcí, chybí mi
však a to jistě nejen mě společenské zařízení,
kde by se i budoucí úspěšné akce daly oslavit
a zároveň si připomenout, že město kráčí tím
správným směrem.
ChN: Co byste rád jako zastupitel
ovlivnil?
Věřím v mladé lidi, myslím, že když se
jim pomůže, mám na mysli bytovou politiku,
výstavbu domků za rozumnou cenu pro
mladá manželství s dětmi, pak se tato politika
městu vrátí. Mládí je budoucnost Chabařovic.
ChN: Co popřejete městu do jeho
budoucnosti?
Jen to nejlepší, hlavně hodně schopných a
slušných lidí, kteří se zaslouží o jeho rozkvět.
ChN: Děkuji za rozhovor
Stanislav Sochocký
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Zastupitelé měst i obcí si plně uvědomují,
že kromě optimálního spravování věcí
veřejných jsou pro rozvoj obcí a měst
nejdůležitější finanční zdroje, ze kterých lze
záměry uskutečňovat. Jedno z podstatných
hledisek je počet obyvatel, nebo-li daňových
poplatníků, na jejichž podílu je pak postaven
rozpočet. Magistrát Ústí opět lobbuje pro

Mikroregion Trmice
obnovu velkého Ústí přisvojováním si
okolních obcí. V posledním období vydává
množství propagačních brožurek a materiálů
s cílem zpopularizovat život ve městě. Obce
se rovněž snaží zatraktivnit vše, co by
přilákalo nové osadníky. Všichni si uvědomují, co znamená pro naši oblast dostavba
dálnice D8. K tomuto účelu bylo v minulosti
založeno společenství obcí s honosným
názvem MIKROREGION TRMICE.

Chabařovice a Mikroregion
Do činnosti Mikroregionu se zapojilo i
naše město. Je vybráno několik aktivit, které
chceme v rámci Mikroregionu prosazovat a
získat pro ně finanční pomoc z podpůrných
mimorozpočtových programů. K tomuto
účelu byla vytvořena skupina osvědčených
osobností, které svými aktivitami a představami dokáží naplnit uvedené záměry.
Chabařovická sekce se zaměřuje na tyto
cíle a oblasti:
Zvýraznění atraktivních míst, jakými
jsou po turistické stránce:
Janský vrch s kapličkou, grottou a
památníkem bitvy Na Běhání.
Vyklická cesta, historicky významná
komunikace, v dávné minulosti zvaná Srbská
stezka, spojující území Čech se sousedním
Saskem a středním Německem. Vyklická
cesta nabývá svého nového významu jako
spojnice mezi naším městem a rekultivovaným územím zbytkové jámy bývalého dolu
Lom Chabařovice.
Lesopark Friedrich
Stará radnice s nově vybudovaným
městským muzeem a dalšími záměry
popsanými na jiném místě Chabařovických
novin.
Dále je součástí těchto aktivit:
Sportovní areál Chabařovice.
Rybniční komplex s areálem koupaliště a
chatovým táborem.
Spolek pro historická vozidla Bus
Historic Group se sídlem na bývalém
Montážním místě Zalužany.
Pan Mazánek, agroturistika Roudníky.
Pozornost je dále věnována na doladění
projekčních záměrů rekultivované „Haldy“bývalé chemické skládky Spolku a rekultivaci zbytkové jámy Lomu se záměry našeho
města.
O výsledcích naší činnosti vás budeme
průběžné informovat na stránkách našich
novin.
Stanislav Sochocký
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OHLASY

Současné stavby ve městě a okolí
V tomto článku bych chtěl naše občany
informovat o změnách, které se ve městě dějí
v oblasti výstavby. Chtěl bych navázat na
článek z minulého čísla, kdy jsem informoval
o tom, co se má stavět.
To, co občané již vidí, je stavba nového
napojení elektrorozvodů v Nádražní ulici. V
této souvislosti jsme nedovolili v rámci této
stavby provést pouhé vyspravení chodníků.
Přistoupili jsme k celkové rekonstrukci
chodníků po obou stranách Nádražní ulice.
Zároveň jsme nechali upravit přístup až ke
zdravotnímu středisku. Zde se rovněž
vyznačí dva přechody pro chodce.
V souvislosti s touto stavbou se rovněž
provedlo také veřejné osvětlení, čímž se
značně ušetřily náklady na zemní práce.
Osvětlení nás bude stát 360 tis. Kč, napájecí
kabely samozřejmě neplatí město, tyto jsou
plně hrazeny SČE. Pro město má toto
napojení velký význam, nebude již docházet
k poklesu napětí, nebude docházet k tak
častému vypínání sítě. Vzhledem k tomu, že
další výměna vrchního vedení v ulici
Smetanova není prozatím jasná, námi
uvažované zámkové dlažby v této ulici budou
pozastaveny.

stále ve stavu přípravy.
Z okolních staveb, které město nefinancuje (jsou financovány státem) je to stavba
sanace chemické skládky a opevnění břehů
jezera Chabařovice. Termín úplného dokončení sanace chemické skládky byl posunut o
tři roky, to znamená, že celá stavba bude
dokončena, včetně ozelenění, v roce 2010.
U jezera je situace optimističtější, byly
zahájeny práce na opevnění břehu firmou
VIAMONT, která má svou základnu poblíž
této stavby. Doprava materiálu (lomový
kámen) bude prováděna po železnici, takže se
negativně neprojeví ani v Chabařovicích, ani
v Roudníkách.
Předpokládá se, že ještě v tomto roce bude
znovu zahájeno napouštění. Rekultivační
práce probíhají dle předpokladu. Pokud
nebudou tak suché roky, jako byl rok loňský,
mělo by být jezero plné za 5 až 6 let.
Další stavba, která nás bude do jisté míry
ovlivňovat, je dálnice D8. Vedoucí Technické
dozorčí správy Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dr. Lány na zastupitelstvu v březnu seznámil
přítomné s jejím stavem. Předpokládá se, že
během dvou let bude na našem úseku dálnice
postavena. Její zprovoznění se předpokládá v

Další stavbou, která vyrůstá ve východním
parku, je stavba "Domu klidného stáří". Tuto
stavbu provádí pro oblastní charitu firma
INSKY. Stavba je plně hrazena švýcarskou a
německou církevní charitou. Zároveň s touto
stavbou byly inženýrské sítě propojeny tak,
aby město mohlo připravit dalších deset
parcel pro výstavbu rodinných domů.
Hodnota těchto pozemků tím značně stoupá.
Dokončujeme rovněž nové šatny pro
hřiště s umělou trávou v hodnotě 750 000 Kč.
Stavba je prováděna většinou našimi
pracovníky, ke stavbě přispěly také firmy
TBG - betonárka v Chabařovicích, EGRES
a.s. v Přestanově a SSAŽ se sídlem na
Šmelci. Naproti panelákům zahajují soukromí stavebníci výstavbu dvou rodinných
domů, včetně haly pro uskladnění svých
strojů. Připravovaná stavba dvaceti pěti
rodinných domů vedle Unčínské ulice je

roce 2007.
Rovněž další stavba na příjezdu do
Chabařovic směrem od Ústí nad Labem je již
dokončována. Jablonecká firma FIRAT
Truck, která zatím sídlí v Ústí nad Labem – v
Důlcích, zde otevře prodejnu a servis vozů
DAF. Firma uvažuje o výstavbě benzinové
pumpy na svém vedlejším pozemku. Poblíž
Domu s pečovatelskou službou pokračuje
výstavba rodinných domků v Bednářské ulici
a v ulici V Aleji.
V letošním roce by také měla být zahájena
akce "Odkanalizování Chabařovic". Splaškové vody budou odvedeny do Předlic a odtud
na centrální čistírnu do Neštěmic. Pro
kanalizaci v
Roudníkách bylo vydáno
stavební povolení, nyní bude záležet na
získání státní dotace – odhadovaná investice
činí 10,2 mil. Kč.
Jiří Záhořík

Chabafiovické NOVINY
Bylo dohodnuto již v pořadí čtvrté místo,
kde by mohly stát nové Vyklice – mezi
samotou Marie Antonie a Roudníky. Zastupitelstvo města schválilo zahájení prací
spojených se změnou územního plánu pro
tuto lokalitu. Jaký to bude mít přínos pro
Chabařovice a Roudníky?
Chabařovice ztratily téměř tisíc obyvatel v
důsledku plánované likvidace. Takže je v
našem zájmu, abychom co nejdříve dosáhli
stavu před patnácti lety. Vyklice budou
zřejmě první vesnicí, která bude postavena po
likvidaci 114 obcí severních Čech. Budou
postaveny v atraktivním místě s výhledem na
vodní plochu, na Krušné hory a na
Středohoří. Do městské pokladny přibudou
další prostředky, které budou používány pro
město. Nová osídlení totiž nevyžadují tak
velké finanční prostředky na zastaralé
komunikace, inženýrské sítě, a podobně.

Nové
Vyklice
Nechci se zatím zmiňovat o hodnotě,
kterou město převodem pozemků dostane.
Také pro Roudníky bude toto sídlo výhodou.
Počet obyvatel v této lokalitě významně
stoupne, což bude mít příznivý dopad na
obchodní síť (dnes v Roudníkách není jediný
obchod), na kulturu, na dopravní obslužnost a
jiné.
Roudníky a Vyklice svým umístěním
budou do budoucna atraktivní, vyhledávanou
lokalitou.
Již teď je v obci zvýšený zájem o pozemky
ke stavbě rodinných domů. Také starší domy
se dobře prodávají.
Výstavba Vyklic je také podporována
krajským úřadem. Velký kus práce odvedlo
Sdružení občanů Vyklic, které usiluje od
svého založení o znovuobnovení své bývalé
obce.
Také Palivový kombinát v Ústí nad Labem
se k tomuto záměru nestaví negativně. Ve
svém důsledku by jistě takováto nová vesnice
mohla sloužit i ku prospěchu tohoto podniku.
Věřím, že doba projednávání změny územního plánu nebude trvat dlouho a již teď se
těším na vydání potřebných povolení k
vybudování nezbytné technické infrastruktury pro toto nové sídlo.
Jiří Záhořík

Základní ‰kola Chabafiovice
bude 24.5. od 14 h,
na ‰kolním dvofie, prodávat
vyfiazen˘ nábytek.
·kolní lavice (30 Kã),
Ïidliãky (10 Kã),
skfiíÀka (50 Kã) ap.

Chabafiovické NOVINY

HISTORIE
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OD HISTORIE K SOUČASNOSTI
médií se samozřejmě okamžitě dostavili na
místo samé, ale když se přesvědčili o záměru
města, bez zájmu o tento problém okamžitě
odjeli.

Z historie
V novém městském muzeu, kde je mimo
jiné dokumentován vývoj obou našich
náměstí, je možné se přesvědčit o tom, že
radikálních změn za posledních 150 let moc
nenastalo. Náměstí bývá srdcem obce a jeho
vzhled zpravidla podstatným způsobem
vypovídá o charakteru obce. Do doby
průmyslového rozmachu bylo naše město
celkem chudé a nezajímavé. Tomu odpovídal
i stav jeho náměstí. Obě náměstí byla prašná a
bez zeleně. V kronice města Chabařovice,
kterou v roce 1880 vydal kaplan Gustav
Mattauch, je možné si na straně 50 přečíst:
„Radostný rozmach našeho města a celého
okolí je datován otevřením Ústecko-teplické
dráhy v květnu 1858. Nyní mohly být
odpovídajícím způsobem využity bohaté
podzemní poklady! Jako houby po dešti
rostly ze země strojní šachty se svými
kouřícími komíny….
… Také obraz našeho města se změnil.
Obě velká náměstí, kolem nichž se kupily

náměstí. Ne však jako dar spasitele, ale
oboustranně technicky výhodnou záležitost.
V krátké době bylo tedy rozhodnuto o
podstatné rekonstrukci Husova
náměstí, spočívající v poražení
kaštanové aleje
lemující centrální chodník náměstí a pokládku zámkové dlažby.

Náměstí - věc veřejná
domy, byla srovnána, kde to bylo nutné, byla
dodána dlažba, vydlážděny chodníky a
vysazena alej kaštanů. Vysazení kaštanů v
roce 1858 bylo provedeno díky energickému
jednání tehdejšího c.k. okresního představitele Benedikta Chileho…“

Kácení kaštanů

Kaštany z roku 1858
Ano, divte se, jak chcete, kaštany, se
kterými jste se na Husově náměstí setkávali,
dovršily v letošním roce stáří 146 let. No a
tomuto věku také odpovídal jejich stav.
Kmeny byly duté, větve křehké a podobně
jako ostatní kaštany (odborně jírovce), byly
od roku 1996 napadeny ničivým a dosud v
naší zemi nevyhubitelným malým motýlkem,
klíněnkou jírovcovou. Kaštany na frekventovaném náměstí již dlouho představovaly
reálné nebezpečí, především pro chodce, ale i
pro vozidla a okolní domy. Například v
minulém roce při pádu objemné větve na
popelářský vůz nedošlo naštěstí ke smrtelnému úrazu.. I když byl tento stav často
předmětem kritiky, z důvodu předpokládaných vysokých finančních nároků bylo řešení
stále odkládáno.

Spasitel přímo z nebe seslaný?
V poslední době zaznamenáváme čilý
stavební ruch kolem projektované trasy
dálnice D8. Práce s tím spojené předpokládají
i dílčí přesuny různých materiálů, což si
vyžádá po určitou dobu zvýšenou průjezdnost
dopravy naším městem. Jako kompenzaci za
dopravní zatížení byla přijata pomoc,
prostřednictvím které se podařilo řešit

Kácení kaštanů přímo v centru města
vyvolalo samozřejmě zvýšenou pozornost
našich spoluobčanů. Avšak ne s jednoznačným názorem. Většina občanů pochopila a
přivítala záměr tolik odkládané radikální
rekonstrukce náměstí. Tak jak to v
podobných případech bývá, kácení stromů se
stalo předmětem různých aktivit. Byla to,
mimo jiné bez odezvy, organizovaná petice k
zabránění vykácení kaštanů, ale i telefonické
udání televizi Prima a Nova. Hoši z těchto

I když se ví, že iniciátorem těchto aktivit
je jedna konkrétní osoba, nelze ji odsuzovat.
Rekonstrukce náměstí je opravdu věcí
veřejnou a má právo se k ní vyjádřit každý, o
to víc, je-li chabařovickým občanem. Spíše se
domnívám, že pokud se jedná o skutečně
ortodoxního milovníka přírody, mohl se
projevit při dobrovolných akcích pořádaných
poslední dobou v našem městě. Byla to
například výzva občanům k výsadbě stromů
na Friedrichu, v okolí základní školy, na
Vyklické cestě a při dalších podobných
akcích. Nikde spatřen nebyl. Ale nic se
neděje, svět tímto nekončí a výzva „Zasaď si
svůj strom“ ho jistě někdy příště osloví.

Na scéně italské akáty
Co za poražené kaštany – bylo předmětem
odborné diskuse. Na základě zkušeností
získaných při řešení obdobných problémů v
ostatních městech bylo rozhodnuto o nákupu
akátů s odborným názvem Robinia Pseu-
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doumbraculifera. Jedná se o strom nekvetoucí čili není v seznamu alergenů, s kulovou
korunou dorůstající do výšky pěti metrů.
Poptávkou v rámci Česka byla nakonec
přijata nabídka teplického zahradnictví ing.
Dvořák a syn, zajistit dodávku 22 kusů akátů
z italského Toskánska v požadovaném
termínu za velmi výhodnou cenu 2 200 Kč za
jeden. Se vším příslušenstvím, nutným k
„výzbroji“ uvedeného (juta, husí krk na
zálivku, úvazky atd.), je cena jednoho stromu
2 300 Kč.

Neosázený jeden zelený pás
Historicky, tedy od roku 1848, byly na
náměstí osázeny oba zelené pásy lemující
centrální chodník. Bohužel nároky na zimní
údržbu komunikací se zvyšují, a to vede
správce hlavní komunikace procházející
městem, Správu a údržbu silnic, přesolovat
komunikace. Projíždějící silniční pluhy pak
přesolený sníh odhrnou přímo na zelený pás

přimknutý k hlavní silnici. Příčinou toho
bylo, že nejhorší stav kaštanů byl na
uvedeném zeleném pásu. Nutno zdůraznit, že
staré kaštany měly možnost vyrůst v dobách
dávných, ještě bez zhoubného vlivu chemické údržby silnic. Veškerá pozdější dosadba
stromů na uvedeném zeleném pásu zklamala.
Na základě toho bylo rozhodnuto tento pás
neosazovat.

Kdo na akci vydělal?
Na tuto otázku je jednoznačná odpověď –
vydělalo město, které jak již bylo vysvětleno,
do akce nevložilo ani korunu. Náklady na
nákup stromů byly pokryty v plné výši jako
kompenzace ke zvýšené dopravě městem. Co
se týká ostatní práce, mohu odpovědně říci,
že aby akce pro nás nebyla ztrátová, musela
být provedená v rekordních termínech, o
čemž se mohl přesvědčit každý, kdo ji
sledoval. Při všech rizicích (kácení stromů v
blízkosti budov, při zachování provozu na
náměstí a neomezování průchodu náměstím),

HISTORIE
byly za jeden den poraženy všechny stromy,
včetně likvidace dřevní hmoty a úklidu
náměstí. Druhý den bylo odfrézováno 25
pařezů. Následovala, rovněž v rekordním
čase, pokládka zámkové dlažby na centrálním chodníku náměstí. Po jejím dokončení
bylo za jednu směnu vysazeno 22 akátů.

Závěr
Jak bylo již zdůrazněno, rekonstrukce
náměstí je věcí veřejnou. Byl jsem denně na
místě při pracích konfrontován se spoluobčany. Jejich názory lze shrnou takto:
- při zahájení rekonstrukce byl vysloven
naprosto ojedinělý názor - kaštany nekácet,

Chabafiovické NOVINY
případně pokácet jich jenom několik a
provést dílčí dosadbu. Tento názor neměl pro
případ chabařovického náměstí žádnou
podporu.
- po vykácení stromů byl často slyšen
názor nechat náměstí volné – bez zeleně
- většina spoluobčanů však byla pro
celkovou rekonstrukci náměstí.
Je měsíc květen, rekonstrukce náměstí
byla dokončena. Ústřední chabařovické
téma pominulo. Je na každém, aby sám
zhodnotil, jaké náměstí máme dnes.
Jisté však je, že na tuto rekonstrukci se
čekalo celých 146 let. Stanislav Sochocký

Stará radnice - nejen Městské muzeum
V minulém čísle Chabařovických novin
jste byli informováni o historii muzejnictví v
našem městě. Souhrnně lze k této oblasti
vyjádřit:
co bylo v Chabařovicích v oblasti
muzejnictví vybudováno do druhé světové
války, na to se po válečných událostech
nenavázalo. Důvody byly především politické. Menší snahy byly podniknuty po
rekonstrukci budovy Staré radnice v roce
1996, avšak ani to nebylo tím, co by si naše
město z tak zajímavou historií zasloužilo.
Historie Chabařovic byla nějaká, tu nelze
změnit a ani dílčí období násilně upravovat.
To by mělo souhrnně dokumentovat muzeum
jako „svědomí našeho města“.
K tomuto cíli směřují první kroky.
Budova Staré radnice s jejími záměry se
má stát významným bodem propagace
našeho města. V článku Mikroregion Trmice
uveřejněném na jiném místě CHN se můžete
seznámit s širšími souvislostmi.
Ve Staré radnici by měly vzniknout
následující stálé expozice:
- Dějiny města
- Historie likvidovaných obcí
- Napoleonské války
- Bitva Na Běhání
- Hornictví a ostatní průmysl
- Přetváření krajiny a její návrat k užívání
- Popis turisticky významných míst
K tomuto účelu bude postupně přizpůsoben mobiliář radnice.
V první fázi bude k pouťovým oslavám
otevřena expozice Dějiny města, zatím v
základní podobě s tím, že bude dále
dotvářena. Proběhlo mimo jiné jednání s
Městským muzeem v Ústí nad Labem o
zápůjčce příslušných exponátů.
Předtím však musí být splněny určité
bezpečnostní podmínky, například prosklené
vitríny, zabezpečení objektu a stanovení
určitých organizačních zásad pro provoz
muzea. Předjednána byla rovněž spolupráce s
Národním památkovým ústavem – územním
pracovištěm v Ústí nad Labem o navrácení
exponátů, které byly před postupem Lomu
Chabařovice z našeho města a okolí

odvezeny a jsou nyní součástí Skanzenu
Zubrnice. Jsou jimi tzv. smírčí kříže a
podobně. Pod Palivový kombinát Ústí nad
Labem (PKÚ) byly organizačně začleněny
některé doly Kladenska a Mostecka, které
jsou v likvidaci. Proběhlo rovněž jednání s
příslušnými pracovníky PKÚ o přesunu
určitých věcí připomínajících průmyslovou
minulost našeho města.
To vše by měla shrnovat propagační
brožura rozeslaná na všechny školy Ústecka a
Teplicka a další příslušné organizace.
Historie našeho města plná zvratů,
současná unikátní přeměna krajiny a její
návrat k užívání je tím, čím se žádná obec
Ústecka nemůže pochlubit. Jde o to, aby toho
bylo vhodně využíto. Stará radnice by po
nezbytných úpravách měla získat statut
muzea. Náklady do ní vložené by se pak měly
v brzké době vrátit.
Hlavním cílem však je:
definitivně smazat názor, že Chabařovice
jsou městem kouřících továrních komínů,
dýmící prašné a páchnoucí uhelné jámy,
sousedící s nebezpečnou chemickou haldou.
Podaří-li se to, i Chabařovice se stanou
vyhledávaným místem pro příliv nových
osadníků.
Podíváme-li se nyní na čilý stavební ruch
ve městě, zjistíme, že to nabírá ten správný
směr.
Stanislav Sochocký

Chabafiovické NOVINY

Co nám řeknou děti...
Sbohem a šáteček...
Nazdar, spolubojovníci, doufám, že jste
přežili období příjímacích zkoušek a jarního
sluníčka. Pomalu, ale jistě doklopýtáváme do
cíle. Někteří s úsměvem na tváři, jiní nepříliš
nadšeně podle hesla: Jak si kdo ustele, tak si
lehne.
Tyto příspěvky by vám měly připomenout
období „utrpení“ , které ovšem nekončí,
protože vás čeká další etapa vašeho životaale až od září.
Tímto bychom se chtěli s vámi rozloučit a
poděkovat vám za trpělivost a přízeň, kterou
jste nás museli poctít, ale nemusíte se bát,
naše pomyslné žezlo nejrespektovanější a
nejobdivovanější třídy této základní školy
poputuje dále. Tímto se budou nervy učitelů
utužovat dále, aby i další generace po nás
mohly mít tu čest učitele potěšit. Bylo to
překrásné a bylo toho dost. Básník by přidal:
Sbohem a šáteček... Těmito slovy se loučíme
s celým učitelským sborem a hlavní obdiv
věnujeme našemu třídnímu učiteli Jiřímu
Sochorovi, který projevil značnou všudypřítomnost při každodením krocení divé zvěře.
9. třída

Harry Potter
Harry Potter, hrdina mnoha knih o
kouzelnícich (Harry Potter a Kámen mudrců,
Harry Potter a Tajemná komnata,Harry Potter
a Vězeň z Azkabanu, Harry Potter a Ohnivý
pohár), smyšlená postava, která vznikla v
hlavě paní J. K. Rowlingové, když jela
vlakem do Manchestru, se narodil 31.
července. Když Harrymu byly dva měsíce,
zlý kouzelník jménem „lord“ Voldemort zabil
jeho rodiče a když se pokusil zabít i jeho z
neznámých důvodů, ztratil sílu a moc.
Harryho odvezl k jeho strýci a tetě poloobr
Ruberus Hagrid, v té době zaměstnaný ve
škole čar a kouzel v Bradavicích, do které
Harry o něco později nastoupí. Ale
nepředbíhejme. Harry vyrůstal u strýce až do
jedenácti let, než nastoupil do Bradavic.
Strýc mu v tom chtěl zabránit, ale Hagrid si
Harryho přece odvedl.
Harry po nástupu na novou školu získal
spoustu přátel - Rona Wesleyho a Hermionu
Grangerovou, nějaké nepřátele - Draco
Malfoye, Crabeho, Goyla a prožil spoustu
dobrodružství. V prvním ročníku zápasil se
služebníkem Voldemorta, v druhém se
Zmijozelovým dědicem, ve třetím s jeho
Kmotrem a hlavně proti Mozkomorům a ve
čtvrtém se samotným Voldemortem. Ten
znovu povstal pomocí svého služebníka
Červíčka a dávného kouzla, které zní: Ty,
části těla služebníka, darovaná z úcty, vzkřísíš
svého mistra, vy, kosti předka, darovány
nevědomky, vzkřísíte svého syna a ty, krvi
nepřítele, vzkřísíš svého soka.“ Po získání
těhto ingrediencí Voldemort znovu povstal
děsivější a mocnější než kdy dřív.
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AKTUALITY

Harry díky svému zděděnému létání na
koštěti si vydobil místo ve famfrpálovém
družstvu své koleje NEBELVÍRU. Od
ředitele školy dostal nové koště NIMBUS
2000, v té době nejrychlejší závodní koště na
světě

Jaro
Právě teď nastal krásný čas.
Celá živočišná říše se probouzí
z dlouhého studeného snu.
První žíznivá zvířátka se běží
napít z blízkého potůčku, který
také nezahálel a vyprostil se ze
zajetí ledových strážců, kteří ho
trýznili po celou zimu. Staří
mudrci se zbavují svého bílého
kabátu a jako netrpěliví mladíci
se vyhřívají v prvních jarních
paprscích.
Celý les je vzhůru. Ozývají
se famfáry trubačů, kteří právě
vylétli vzdát hold spasiteli lesa, který září
vysoko na obloze. Na zemi bílý nepřítel táhne
z bitvy poražen a musí počkat až zas na
přesrok.
Jako symbol vítězství vykoukla z
pokrývky posledního sněhu sličná dáma
jménem Sněženka.
Lukáš Novák 9.třída

Nebe
Nebe je jak peřina pokrývající celý život.
Nebe s drobnými chomáčky obláčků, do
kterých se slunce ukládá k odpočinku.
V zimě je nebe temné. Tmavé mraky plují
a sype se z nich sníh. K jaru se mraky rozloučí
a mráz vybělí nebe do nádherné modré barvy
bez jediné poskvrnky. Na jaře je obloha čistá
jako křišťál. Ale občas se najde i na křišťálu
kaz, tak i nebe se občas zatáhne a z mraků se
začne snášet osvěžující déšť. Letní nebe je
modré, ale i tmavé, ze kterého na zem dopadá
déšť i blesky. Podzimní nebe je překrásně
čisté, neboť jej noční mrazíky vyčistí. Je
nádherné dívat se na barevné kopce a modré
nebe. Noční obloha je hebká jako černý samet
večerních šatů posetý tisíci perlami, na nichž
dominuje veliká kulatá brož, která se shlíží v
tůních. Ranní obloha bývá někdy kalná a
někdy jasná jako nejčiští voda v pramenu
řeky. Někdy obloha zrudne barvou krve, to
když se v letních teplých dnech slunce chystá
spát. Nebe je jak náruč objímající celý svět.
Jakub Kotlík 8. třída

Škola v přírodě
Škola v přírodě je pro děti ve školním
věku přímo ideální pobyt na čerstvém,
zdravém vzduchu. Snad každý se rád potěší
lesnatým okolím, které se kolem areálu
rozkládá. V létě při krásném slunném dnu se
můžeme ochladit v nedalekém rybníce.
Můžeme ocenit také čistotu okolí. Nedaleko

areálu je malá vesnička, která se jmenuje Tis.
Několikrát jsme si tam také zahráli různé hry,
například měli jsme nakreslit mapu této
vesnice, nebo si zjistit, jak se jmenuje pan
starosta. Kousek dál je obec Žihle. Tam jsme
měli nasbírat co nejvíce razítek. Při této
činnosti jsme měli možnost si celou obec
projít. Zjistili jsme, že je menší než
Chabařovice. Mají tu školu i školu
mateřskou, pár samoobsluh a různé menší
obchůdky, kde jsme si mohli zakoupit pár
suvenýrů pro rodinu i třeba na památku. Na

procházku jsme chodili, kam se jen dalo.
Když jsme došli na dané místo, měli pro nás
naši vedoucí Ivan a Honza opět připravené
soutěže. Tyto hry jsme hráli odpoledne.
Každý den po snidani se bodovaly pokoje,
spíše jak je v nich uklizeno. Tu nejlepší
smetánku slízli vždy „Smraďoši“. Dostali
nejvíce bodů, přestože osádku pokoje tvořili
jen kluci.
Před večeří jsme měli hodinu na učení.
Poté jsme šli ven, nebo jsme šli do tělocvičny,
občas byla připravená diskotéka. Večerka
byla v devět hodin.
Není člověka, kterému by se chtělo domů.
Někteří dokonce odjezd probrečeli. Pan
ředitel nám slíbil, že přští rok tam pojedeme
znova. Už teď se moc těšíme!
Tereza Volejníková 9. třída

Lavička v parku
Dnem i nocí, v zimě, v létě, ve dne a v noci
sedím sama a čekám, kdo mě zahřeje. Celá ze
dřeva se chvěji v chladném počasí a v létě se
vystavuji slunečním paprskům, které mě
celou zahřejí.
Jako správná lavička vím, co se v mém
bydlišti děje, jaké jsou v okolí nové přírůstky,
ale ten největší zážitek je pro lavičku jako
jsem já, když se objeví v okolí nový
odpadkový koš. To víte, u něj se schází vždy
omladina. Jednou k nám do parku přivezli
lavičku, která se zažila velkoměstský život.
Byla celá popsaná, pokreslená, rozbitá a také
trochu styděla za svůj vzhled. Řekla, že je prý
ještě v dobrém stavu a já rázem pochopila, že
stát ve městě je riskantní. Já bych tam nikdy
nebyla tak šťastná, jako jsem zde. Jsem ráda,
že si mě lidé všímají a hřejí mé tělo ze dřeva.
Je příjemné mít kolem sebe hodné lidi. Život
lavičky je báječný.
Andrea Frydrychová 9. třída
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Informace z městského úřadu
Volby do Evropského
parlamentu
Volby proběhnou v pátek dne 11.6. (ve
14:00 až 22:00 h) a v sobotu 12.6. 2004 (v
8:00 až 14:00 h). Umístění volebních
místností v Chabařovicích se nemění.
Hlasovací lístky obdrží volič nejpozději 3
dny přede dnem voleb na adresu svého
úředně hlášeného trvalého pobytu.
Občan hlasuje osobně, prokazuje svou
totožnost a státní občanství svým platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem, do úřední obálky vloží jeden hlasovací
lístek, na kterém může vyznačit dva
přednostní hlasy.
Kdo nebude moci hlasovat ve svém
trvalém bydlišti, může si již nyní požádat o
voličský průkaz a může pak hlasovat v
jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. O
vydání průkazu se žádá písemně, žádost musí
být doručena na úřad nejpozději 27.5.2004,
vyhotovený průkaz lze voliči předat nebo
zaslat od 27.5.2004. MěÚ Chabařovice
přijímá žádosti na pracovišti evidence
obyvatel a matriky. Podrobnější informace k
volbám jsou zveřejňovány na internetových
stránkách Ministerstva vnitra, Ministerstva
zahraničních věcí, Českého statistického
úřadu.

občany, kteří zjistí neplatnost (ztráta, zcizení)
a budou jim vyhotoveny občanské průkazy s
platností na 1 rok. Žádosti vyřizuje MěÚ
Chabařovice. Bližší informace telefon
475225005.

Pozvánka
Zveme vás na zasedání zastupitelstva
města Chabařovice, které se uskuteční v
pondělí 28.6. 2004 od 17:00 hodin v budově
Staré radnice. Zasedání zastupitelstva je
přístupné veřejnosti, program jednání bude
vyvěšen týden předem na úřední desce.

Přehled obyvatel Chabařovic
k 30.4. 2004
počet obyvatel: 2281 z toho dětí 379
počet pracujících: 1390 - muži 730, ženy 660
počet důchodců: 512 - muži 194, ženy 318

Mateřská škola
Mateřská škola v Chabařovicích děkuje
všem občanům, kteří sběrem papíru pomáhají
našim dětem.Výtěžek je použit výhradně pro
děti. Věříme, že i v další akci, která bude od
10.5. do 14.5.2004 nám budete nápomocni.
Děti vám tuto pomoc svou přítomností v
životě mnohokrát oplatí.

Informace o připravovaných
opatřeních na úseku
odpadového hospodářství
Na základě předběžných jednání s
partnery v oblasti nakládání s odpady t.j.
Krušnohorskými komunálními službami a.s.
Teplice a společností EKO-KOM a.s., bude
připravováno rozšíření sběru odpadových
surovin na území města Chabařovice i
územní části Roudníky, včetně jeho dalšího
třídění. Opatření se budou týkat jak obalů z
plastů, tak samostatného sběru a odvozu skla.
Další opatření budou prováděna u velkoobjemového odpadu a stavební suti.
Cílem všech opatření je zkvalitnění
dosavadní situace při třídění odpadů a snížení
finančních nákladů města na tento úsek.
Hlavním důvodem je nezvyšovat poplatky
za odpad a snažit se je udržet na přijatelné
výši.
Bližší podrobnosti k připravovaným
opatřením budou zveřejněny v kabelové
televizi, na veřejných vývěskách, v místním
rozhlase i v dalších Chabařovických novinách.

Občanské průkazy
Občanské průkazy se vyhotovují ve lhůtě
do 30 dnů od podání žádosti. Vzhledem k
termínu konání voleb doporučujeme občanům provést kontrolu platnosti těchto
dokladů. Magistrát města Ústí nad Labem
(správní odbor) bude zajišťovat služby pro
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Blahopfiání
V˘hodou stáfií je, Ïe se ãlovûk
stává lhostejn˘m k pomluvám,
zatímco vnímavost vÛãi vlídnosti
a lásce sv˘ch blízk˘ch se
stupÀuje.
V‰em, ktefií oslavili od mûsíce
prosince 2003 do dubna 2004
svá v˘znamná Ïivotní v˘roãí
blahopfiejeme.
Kaftan Bohumil
Kubcová Marie
Fischerová Milu‰e
·u‰otová Vincencie
Halíková Gerlinde
Zemanová Franti‰ka
·mídová RÛÏena
Caitámlová Evelina
Honolke Robert
Kodadová Milena
Hrdliãková Anna
·indeláfiová Gertruda
Pohlová Edita
Zavadilová Wanda
·ugar Ján
KníÏková Ida
Otcovsk˘ Václav
Mike‰ Josef
Kapitán Jifií
âerná Libu‰e
Mike‰ Antonín
Rohlena Rudolf
Hanus Radoslav

Junioři postupují do extraligy
Titulek, který asi do Chabařovických
novin nepatří? Ale je tu zcela oprávněně!
Velmi významnou zásluhu mají na úspěchu
ústeckého juniorského družstva SKV Ústí
n.L. bratři Vladislav a Milan Moníkové z
Chabařovic.
Předpoklady ke sportu a především k
volejbalu mají z rodiny. Děda Moník hrál za
Ústí n.L. nejvyšší volejbalovou soutěž, táta
Moník hrál v extralize za Chemičku a Setuzu
Ústí, babička hrála volejbal, matka hraje
volejbal za Chabařovice dosud a další
volejbalisté jsou v příbuzenstvu.
První volejbalové krůčky začínali oba

bratři v Chabařovicích „za plotem“, protože
jejich dům sousedí s volejbalovým areálem
Slovanu Chabařovice. Pod dohledem zkušeného trenéra Václava Hajného se brzy začaly
projevovat geny a Chabařovice začaly být pro
oba malé, vlastně málo perspektivní. Takže
tehdy nově zřízená Zlatá volejbalová škola v
Ústí nad Labem se stala na dlouhou dobu
základnou pro jejich další sportovní růst.
Dnes šestnáctiletý Milda je velkým
příslibem pro ústecký volejbal. V uplynulé
sezóně hrál za družstva 3 mládežnických
kategorií a všude s rozhodujícím vlivem.
dokončení na straně 8
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pokračování ze strany 7
Starší žáci vyhráli Český pohár a kadeti
skončili v extralize třetí. Podílel se také
významně na postupu juniorů do extraligy.
Kromě volejbalu má talent i na jiné sporty. Je
stabilním členem reprezentace v kategorii
kadetů a velmi intenzivně se o něj zajímali
manažeři extraligových volejbalových družstev – Dukla Liberec, Odolena Voda a
Příbram. Pokud by se plně věnoval třeba
nohejbalu, fotbalu, cyklistice nebo atletice,

určitě by se dostal do špičky v tom určitém
sportu. Jeho sportovní projev je uvolněný a
lehký, je na něm vidět ohromná vitalita a
radost z pohybu a ze hry.
Osmnáctiletý Laco hraje v juniorce Ústí a
pokud byl volný, tak startoval úspěšně i v
druholigovém družstvu dospělých VK SPORT
Chabařovice pod vedením svého otce jako
trenéra družstva. V Ostravě 24. - 25.dubna
vybojoval se svým bratrem v družstvu SKV
Ústí účast v extralize juniorů pro příští
sezónu. Sportovně se projevuje velkým
úsilím, zarputilostí a sebevědomím.
Oba bratři mají další společné věci.
Studují stejnou střední školu v Ústí n.L., Laco

právě v těchto dnech maturuje a Milda je v
prvním ročníku. Oba hrají (a velmi úspěšně)
nohejbal a dobře si rozumějí se staršími pány
nohejbalového družstva Občas si zahrají
fotbálek a všestrannost ve sportu projevili
významným vítězstvím v míčovém sedmiboji
před rokem v Chabařovicích.
Máme určitě upřímnou radost z toho, že
chabařovičané pronikají do světa sportu a
moc jim přejeme další úspěchy. Budoucnost
mají před sebou. Osobně jsem rád, že mohu
vedle nich a někdy i s nimi sdílet jejich
úspěchy a třeba i porážky. Byl jsem pro ně
vždy strejda Vlastik, teď už mne občas
oslovují „dědečku“, ale je mezi námi dost
legrace a pohody.
Přeji jim v jejich sportovní i životní dráze
samozřejmě úspěch, ale také dobrou pohodu
a kamarády.
Vlastimil Pabián
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lený rozpočet obsahuje pro letošní
rok položku 50.000 Kč na tuto
akci. Z dalších prostředků vlastních i tělovýchovných jsme na rekonstrukci
plotu vynaložili dalších 65.000 Kč. V květnu
celou akci dokončíme. Významně se na
rekonstrukci podíleli pracovníci firem
p.Kindermanna, Petáka a Szarkoziho, členů
„B“ družstva volejbalu. Vlastní činností a
prací řemeslníků těchto firem jsme ušetřili
řádově 50.000 Kč, takřka veškeré náklady
byly vynaloženy na materiál a služby
zinkovny.
Další významná oprava se týkala osvětlení. Získali jsme 9 nových osvětlovacích těles
a provedli jsme úplnou výměnu za 35 let staré
lampy. Nové přípojky el.instalace, obnova
nátěrů a oprava stávajících halogenových
těles byla nutná a namáhavá práce spojená s
rekonstrukcí. Půjčením lešení ze Základní
školy Chlumec jsme realizovali výměnu ve
výšce 9 metrů prakticky ve 3 dnech. Fyzicky
náročnou a nebezpečnou práci odvedli
především Moníci, Jirka Vaššik a Tonda
Kočí.
S dalších aktivit na stadionu kromě běžné
údržby hracích ploch byla také rekonstrukce

Náš svatostánek
Možná tento článek nezaujme většinu
chabařovických občanů, ale pro nás, zainteresované ve sportu a především ve volejbalu a
nohejbalu, má tato problematika velký
význam.
Brigády – slovo z minulosti zprofanované
a zavánějící formálností. Přesto bez tohoto
slova a hlavně skutkové podstaty si sportovci
ještě v dnešní době nedovedou sportovní
život představit. Pro někoho je ten pojem
velmi nechtěný a snaží se tomu dění vyhnout,
pro některé je to naopak docela dobrá
možnost v partě něco vytvořit a těšit se z
„dobře vykonané práce“.
Na sportovištích s profesionálním zázemím si s tím nemusejí dělat hlavu. Co
nezvládnou placení správci a údržbáři,
udělají smluvené odborné firmy. Jinak tomu
je tam, kde nejsou tyto profesionální
podmínky a kde finanční prostředky musejí
několikrát přehodnotit a řešit variantu údržby,
obnovy a rekonstrukce zařízení co nejlevněji.
To je přesně náš případ v TJ Slovan
Chabařovice. Bývalí aktivní „budovatelé“
buď již nežijí (např. J.Lehr,
H.Kindermann) nebo vzhledem k
věku již se nemohou zapojit do
naší práce. My se snažíme na ně
navázat a snad jim neděláme
ostudu. Se mnou pak velmi
intenzivně, zvláště v tomto
jarním období, pracují na údržbě
a obnově našeho areálu Vláďa
Moník, Karel Kindermann, Jirka
Vaššik a Tonda Kočí. Ale
nezanedbatelnou úlohu v této
činnosti mají jednotlivá družstva
s větším či menším podílem na
společné práci.
Největším a nejnákladnějším
dílem letošního brigádnického
jara je určitě rekonstrukce oplocení. Část do
ulice pravidelně již třetím rokem obnovujeme, starý dřevěný plot nahrazujeme trochu
netypickým materiálem. Použité sjezdové
lyže z firmy V+K SPORT Vl.Moníka a
K.Švihy využíváme na oplocení, které je
strukturou materiálu velice praktické a
trvanlivé. Je to pro návštěvníky rarita, kterou
většina lidí oceňuje, ale najdou se i tací, kteří
tento nápad zatracují.
Hlavní obnova oplocení se děje ve směru
do zahrádek sousedů. Plot již několikrát
korozí popadal, museli jsme v minulosti dělat
provizorní opatření. 32 let vydržel, ale už
nebylo možné otálet s jeho rekonstrukcí. Na
základě projektu a cenové nabídky firmy
JKL.mont s.r.o. jsme přikročili k realizaci
oplocení podobného typu, ale s kvalitativně
lepší úrovní. Především žárové pozinkování
všech dílů bude z hlediska trvanlivosti
příslibem, že nebudeme muset plot nijak
zvlášť ošetřovat a že dlouho vydrží. K
realizaci významně pomohl Městský úřad
Chabařovice a zastupitelstvem města schvá-

všech lavic pro diváky a sportovce. Nové
nátěry a kompletní výměna dřevěné části
lavic byla opět práce, kterou jsme museli
provést vzhledem ke stáří a opotřebení
materiálu.
Jen za duben bylo odpracováno členy
klubu přes 500 hodin, brigádnických hodin,
ať se toto slovo někomu líbí nebo nelíbí. Bez
této každoroční namáhavé práce by nám již
některé hřiště nebo stavby nesloužily, jak
pozorujeme na mnoha sportovištích třeba v
Ústí n.L. (viz volejbalový areál Chemičky a
Neštěmic, zanedbaný Střekov, Trmice, rozprodaný Vaňov). To jsou reálné pohledy, proč
musíme tento trend udržet tam, kde zdaleka
nemůžeme očekávat profesionální podmínky
s plnou starostlivostí a péčí města nebo
sponzorských firem.
Stojí nás to hodně sil, ale pak při sportu a v
partě kolem krbu vládne dobrá nálada a
kamarádství. To také je doména a tradice
Čechů, snad tyto vlastnosti neztratíme
vstupem do Evropské unie mezi státy, které
zrovna tímto neoplývají. Vlastimil Pabián

