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ž to máme za sebou. Volby. Někteří
jsme šli volit, aby vše zůstalo při
starém, někdo chtěl změnu, někdo se
dokonce chtěl vrátit i zpátky. A někdo nešel
volit vůbec. Každého věc. A to je dobře.
Máme možnost volby, jsme svobodní. Na
druhou stranu z výsledků je patrné, že k
žádné velké změně nedojde. Rozložení sil v
parlamentu je takové, že výraznou změnu v
postojích očekávat nelze. Poměry sil zůstaly téměř shodné a opět budou v křeslech
sedět ti stejní „experti.“
Stíhačky asi budou, plošné přídavky
také, důchodová reforma nebude, daně
neklesnou. Česká republika zůstane demokratickou zemí, vláda bude vládnout. Kdo
bude platit dluhy se neví?! Parlament bude
řešit důležité věci typu: jak si zvýšit platy,
jak omezit poslaneckou imunitu a zároveň
jak ji neoslabit, jak mít služební auto a brát
současně příspěvek na dopravu ap. Mimochodem prý se tam nedostal Pilip.
Co se nyní bude dít ve sněmovně, už
neovlivníme přinejmenším další čtyři roky.
A tak se volbami vlastně nic nezměnilo.
„Nejlíp udělali ti, kteří vůbec nešli volit, asi
to tak taky udělám,“ řekne si možná některý
z občanů. Každého věc.
Jenže další volby jsou na podzim, ne za
čtyři roky. A možná ještě důležitější. Nejsou
o lidech tam nahoře, ti dolů nevidí (odpady,
doprava, bydlení, vyžití,...). Podzimní volby
jsou o lidech tady dole. O lidech, kteří ve
svém volnu pracují, scházejí se, řeší
problémy. O lidech, pro které parlamentáři
vymýšlejí právní kliky háky, kličky a háčky.
Lidi ve městě známe, víme, co pro nás
udělali. Vidíme, nebo také nevidíme za nimi
práci. Můžete se rozhodnout, každý jak
chcete. Každého věc.
Nezůstávejte doma, Vaše město se mění.
Vaše město žije.

Víceúčelové hřiště už je v provozu
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Nohejbal
v Chabafiovicích
právo. Zahrát si může každý,
ovšem ne zadarmo. Pobyt na hřišti
tenisu, nohejbalu nebo volejbalu
stojí 80,-Kč na jednu hodinu, hřiště pro malou
kopanou 180,-Kč na jednu hodinu. Použití
sprch se hradí zvlášť a jejich cena je 10,-Kč za
osobu. Pro zájemce, kteří by chtěli přiložit
ruku k dílu a svou prací přispět k zlepšení
areálu, jsou připraveny volné vstupenky na
hřiště. Jistě nezůstane jen u aktivit Chabařovických. Nabízí se zde využití celého
komplexu k přeshraniční spolupráci, se
kterou bychom měli co nejdříve začít.
Provozovatelem hřiště je městský úřad,
správcem pan Kalenda
Zveme vás, pojďte si zasportovat v
příjemném prostředí.
Jiří Záhořík

SPORTU ZDAR
V měsíci květnu bylo zprovozněno víceúčelové hřiště, které má
hodnotu tři a půl milionu korun.
Byla upravena plocha před hřištěm a
provozovatelem občerstvení „Budnik“ panem Nohejlem. Vybudováno
bylo i posezení pro návštěvníky.
Chybí dokončit terénní úpravy a v
příštím období vybudovat samostatné zázemí - šatny, sprchy, skládky.
Správcem hřiště byl určen pan
Kalenda, u něhož je také možné
objednat se na hřiště, a to na tenis,
volejbal a nohejbal. Město má tedy
zařízení, na které není přednostní

Objednávky u pana Kalendy na telefonním čísle 510 34 22 nebo 0723 758 740

Friedrich. Jak se nám líbí?

F

ZDARMA

riedrich, každý z nás se tam již byl
určitě podívat. Po velké námaze se
povedlo tento rybník zrekonstruovat. K
tomuto výsledku přispěla nemalým dílem i
školní mládež. Rybník je sice ještě v
rekonstrukci, ale už se na něm začínají dít
docela zajímavé věci.
Například se v zimě povedl uskutečnit
odvážný pokus, zamrzlá vodní plocha začala
být uměle upravována a po okolních stro-

mech byly rozvěšeny reflektory, které umožnily noční bruslení. Tento počin vyvolal
veliký ohlas, hlavně u malých dětí, ale
nejenom u nich, přicházeli i dospělí lidé.
Autoři doufají, že se rybník Friedrich
stane novým místem pro náš odpočinek a
relaxaci, k čemuž by mělo významnou měrou
přispět i vybudování naučné přírodovědné
stezky. Určitě brzy už u tohoto rybníka
uvidíme davy lidí, kteří budou hledat u břehu
rybníka odpočinek a budou u něj trávit svůj
volný čas.
Jiří Jirák a Ondřej Kotouč - 9.A
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ybolov provozovaný na Chabařovic
ku má bohatou tradici. Vhodné
podmínky jsou předurčeny především hustou
koncentrací vodních ploch vzniklých buď
samovolně, nebo převážně jako důsledek
předchozí důlní činnosti. Jsou to především
tzv. „oprámy“ a „pinky“ po bývalých dolech,
které se později zaplnily vodou a v upravené
nebo neupravené podobě se v nich daří

Rybáři
rybám. Cíleně, jako rybochovné zařízení, byl
vybudován Velký a Malý luční rybník a další
vodní plochy tohoto gigantického komplexu,
který byl již na stránkách Chabařovických
novin popsán v rubrice Historie města. Je
třeba zdůraznit, že ne všichni, kteří se s
rybářským náčiním pohybují v okolí chabařovických vod, jsou členové chabařovického
spolku.

SPOLKY

Přínos činnosti spolku
pro město
„Chytrých řečnilů“, posvěcených stratégů
bez vojska, tvrdých kritiků všeho najdete ve
všech městech a obcích přehršle. To platí i pro
město Chabařovice. Málo je však těch, za
kterými je vidět nějaké, byť i malé dílko, které
vzniklo vlastním nápadem a realizací ve
prospěch všech lidí ve městě.
Především takových by si mělo město
vážit a podporovat je v jejich činnosti. To
platí mj. i o občanském sdružení Sportovní
rybolov Chabařovice, jejichž přičiněním bude
v červnu letošního roku dáno do užívání dílo
milionových hodnot v podobě lesoparku
Friedrich II. Lesopark bude sloužit celé
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chabařovické veřejnosti.
Omezené finanční prostředky získalo
sdružení z grantu nadace VIA pro podporu
místních iniciativ. Tyto prostředky byly
mnohonásobně zhodnoceny přispěním zdejších podnikatelských subjektů. Dílo bylo
dotvořeno především díky značnému množství brigádnických hodin členů sdružení,
kteří zde pracovali bez nároku na odměnu a
někdy i na úkor vlastní rodiny. Počáteční
nadšení a masovost sdružení byla za čtyři
roky jeho existence vytříbena na optimální
počet skalních členů. Občanské sdružení
Sportovní rybolov Chabařovice tak výraznou
měrou přispělo k revitalizaci okolí města, na
kterou by město jen těžko hledalo finanční
prostředky z vlastní pokladny.
Stanislav Sochocký

Český rybářský svaz (ČRS)
Rybáři jsou v České republice organizováni
jako členové Českého rybářského svazu. Ten
hospodaří téměř na všech vodách naší
republiky. Aby mohli jeho členové lovit,
musí si na městském úřadě zakoupit státní
rybářský lístek, povolenku k rybolovu a
členskou známku pak na místní organizaci
ČRS. Dále musí odpracovat předepsaný
počet brigádnických hodin. Ve své činnosti se
řídí rybářským řádem. Tyto rybáře pak
můžeme vidět na „Školácích“, Glázru, Kateřině a dalších vodních plochách v okolí.

Občanské sdružení Sportovní
rybolov Chabařovice
Za účelem obnovy vodní plochy FRIEDRICH II. a získání k tomu potřebných
finančních prostředků formou grantu a dále
pro podporu soutěžního rybolovu vznikl
samostatný právní subjekt Sportovní rybolov
Chabařovice. Iniciátorem založení sdružení
byl Josef Kusebauch a Roman Kepič. Prvně
jmenovaného k lokalitě Friedrich II pojí
citové pouto z dob jeho mládí. Občanské
sdružení vzniklo v roce 1998, má vlastní
stanovy, zastupuje zájmy sdružených sportovních a soutěžních rybářů. Činnost je dle
stanov zaměřena na obnovu a údržbu vodních
ploch s důrazem na ekologický přístup k
přírodě. Dále se zabývá přípravou závodníků
rybářských sportů. Uvedené sdružení patří
mezi nejagilnější spolky našeho města a od
doby svého založení se realizuje především
na úpravách okolí vodní plochy Friedrich II. a
jeho přetvoření v lesopark. Funkci předsedy
sdružení v současné době zastává Josef
Kusebauch.

Včelaři kolem Chabařovic
Vážení přátelé,
dovolte mi, abych s novým rokem pozdravil všechny přátele přírody, krátce představil
naši zájmovou včelařskou organizaci a zároveň vás seznámil se stavem včelařství v
našem regionu.
Naše organizace sdružená pod Českým
svazem včelařů má sídlo v Chlumci, ovšem
zahrnuje rozsáhlé území například Roudníky,
Stadice, Chabařovice, Varvažov…
Přestože většina našich členů svá včelstva
svědomitě ošetřuje, takto rozsáhlé území by
pro dostatečné opylení hmyzosnubných rostlin potřebovalo podstatně rozšířit stávající
členskou základnu, kterou představuje šestnáct členů. Například v Chabařovicích, které
jsou samostatným městem, včelaří pouze
jediný včelař. Jeho dvě včelstva v žádném
případě nemohou zabezpečit dostatečné opylení ovocných stromů a zeleniny na zahradách. Tento stav není uspokojivý, naopak je
možné jej označit za kritický.
Přesto věřím a jisté náznaky tomu i
odpovídají, že ve včelařství se blýská na lepší

časy. Především je to zájem lidí o zdravý
životní styl v bezprostředním kontaktu s
přírodou, o čisté, tedy nejzdravější přírodní
produkty, které včelaření bezesporu nabízí.
Tento zájem je vidět i z toho, že v posledních
letech nestačím svojí omezenou produkcí
medu uspokojovat nové zájemce o tento stále
cennější artikl. Pro mnohé z nich je představa
vlastního medu vyprodukovaného vlastními
včeličkami jistě silným pokušením, kterému
jsem svého času nemohl odolat ani já sám.
Je také výhodou včelaření, že tuto činnost
může provádět prakticky každý a není
žádným tajemstvím, že většina včelařů začala
s tímto ušlechtilým koníčkem ve střením či
vyšším středním věku. Podmínky pro úspěšný chov včel jsou vlastně jen dvě: míra
nadšení pro věc, čím větší tím lepší, a trochu
zdravíčka a energie.
Pro ty, kdo by se myšlenkou chovu včel
chtěli vážněji zabývat: zavolejte na telefonní
číslo 047/2778221.
Na všechny vaše ohlasy se těší Radek
Kuda, jednatel ZO ČSV Chlumec.
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tickým výpočtem. Vrby tohoto
druhu byly ve městě vysazeny
v roce 1859 a pouze dvě na
můstku se dočkaly letošního roku
při stáří 143 let. Měly ty nejvhodnější
podmínky k životu, když jejich kořenový
systém byl napájen přímo ze Ždírnického
potoka. Vláha je pro vrbu to nejdůležitější.
Bude jistě zajímavé, když uvedené vrby
zařadíme do časové posloupnosti vývoje
města. Především je nutné zdůraznit, že
místně byly vysazeny na nejdůležitější a
nejstarší cestě, která prochází naším městem
již od doby římské (2. stol.n.l.). Původně se
jednalo o Srbskou nebo také Chlumeckou
cestu. Vedla z Prahy přes Doksany, Lovosice,
Velemín, Řehlovice, Lochočice, Otovice,
Vyklice, odkud pokračovala „Alejí“ dnes
nazývanou Vyklickou cestou do Chabařovic a
přes Chlumec do země Lužických Srbů.
Vrby byly vysázeny za Rakouska-Uherska
v dobách panování Franze Josefa I., rok poté,
co byla zprovozněna „uhelná železnice“ z
Ústí n. L. do Teplic a slévárna Franze Hubera,
nazývaná „Šmelc“. V čase výsadby panovala
v našem městě „uhelná horečka“, když v jeho
okolí bylo evidováno 122 uhelných dolů.
Počet obyvatel závratně stoupal a dosáhl
stavu 3 296, zatímco Ústí n. L. mělo 12 550
obyvatel. V době, kdy vrby již existovaly
,
nestála na Teplické ulici např. „knoflíkárna“,
kterou nechal v roce 1882 postavit F
. A.
Püchner, ani ocelárna u starého chabařovického nádraží, která byla postavena v roce
1894. Tyto, ale i mnoho dalších továren, obě
vrby přežily. Dále pamatují výstavbu „Chemičky“ v Ústí n. L., avšak např. „Šichtovka“,
dnešní Setuza Ústí n. L., byla postavena až 23
let po výsadbě vrb. Vrby pamatují dobu, kdy
Chabařovice ještě nebyly elektrifikovány. V
časovém porovnání bychom mohli dále
pokračovat, avšak na to, abychom složili
poklonu dlouhověkosti, již jediné z „dam“ z
čeledi vrb, to bude jistě dostačující. Poslední
vrbě na točně proto popřejme, aby v novém
„sestřihu“ brzy okošatěla do krásy a dožila se
alespoň dvoustovky.
Stanislav
Sochocký

Vrby na točně
Málokterý, spíše však žádný z obyvatel
Chabařovic by dokázal přesně vyjmenovat
všechny vzrostlé stromy z okolí svého
bydliště. Je však v našem městě několik míst,
ke kterým jako dekorum přináleží buď

jednotlivé vzhledově mimořádné stromy,
nebo souvislá stromořadí, které máme v
podvědomí. K Vyklické cestě, v současné
době již upravené, patří lipová alej vysázená
na náklady města Chabařovice a za přispění
obce Vyklice v roce 1897. Zažitou máme dnes
již prořídlou topolovou řadu od točny k
fotbalovému hřišti podél Ždírnického potoka
atd.
Dominantou křížení Smetanovy ulice se
Ždírnickým potokem „Na točně“ byly dvě
majestátní vrby. Ty jakoby vartovaly silniční
a vodní přístup do města od Chlumce.
Nebývaly jediné. U parku T.G. Masaryka,
hned naproti chlumecké zastávce, byla v
minulosti poražena vrba stejné výsadby a
druhu. Na těchto historických vrbách se
nesporně projevil zub času a v posledních
letech se staly reálným nebezpečím pro okolí,
zejména pak pro čekárnu na můstku. To bylo
také důvodem k tomu, že jsme se rozhodli k
zásahu, který měl jednak stabilizovat vrby,
ale především ochránit bezpečnost okolí.
Již při samotném zásahu jsme si uvědomili, jak hluboce jsou stromy spjaty s okolím a
jak těžce by starší obyvatelé Smetanovy ulice
nesly jejich poražení. Když byly odřezány
dlouhé, avšak velmi křehké větve stromů,
došlo zároveň k obnažení letité dutiny kmene
stromu. Dutinu pak někdo buď vědomě, nebo
nevědomě využil k zapálení jedné z vrb. Na
místo museli být povoláni naši hasiči, kteří
požár lokalizovali. Oheň jenom zvýraznil
velmi chatrný stav vrby, která nakonec
musela být poražena. Do dutiny poražené
vrby se poté při hrátkách natěsnalo bez
problémů šest dětí.
Že se nejednalo o bezvýznamný strom,
svědčí stáří vrby, které bylo zjištěno matema-
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ak lze postavit městečko bez cihel a
betonu a další zajímavosti, lze získat v
Ekologickém klubu, který organizuje občanské sdružení YMCA v Ústí nad Labem v
prostorách Základní školy v Chabařovicích.
Projekt MĚSTEČKO, do kterého jsou
zapojeny děti z Chabařovic a okolí ve věku od
11 let, je praktickou ukázkou, jak lze
spolupracovat a rozvíjet kvalitní vztahy mezi
lidmi. Každý účastník projektu, obyvatel
městečka, je právoplatným členem Městské
rady městečka, které nese název TRAMPOV.
Děti mají velkou příležitost za pomoci
koordinátora - dospělého a zkušeného vedoucího projektu tím je Ministr nového území,
seznamovat se a zároveň velmi přitažlivou a
zábavnou formou se učit, jak funguje městský
úřad, obecní policie, soud, národní banka, co
je to soukromé vlastnictví nebo obecní
majetek a podobně.
Městečko vzniklo z papíru a kartonů
krabic za použití lepících pásek, izolep,
lepidel a barev asi tak na ploše 12 metrů
čtverečných na Základní škole v Masarykově
ulici. V příštím školním roce budeme v
projektu pokračovat a rozvíjet další nápady
pro rozvoj a blahobyt TRAMPOVA.
Výňatek z práv a povinností občanů
městečka Trampov: …… a tudíž má dle
platných zákonů nárok na bezplatný pronájem půdy, kterou však musí obhospodařovat a
podmínečně na ní postavit dům pro bydlení.
Dále by se měl účastnit politického života
(jako člen rady městečka, kde může být
zvolen starostou nebo tajemníkem). Volby se
konají každé dva měsíce a jsou vedené
demokraticky.
Každý obyvatel má možnost si zažádat o
bezúročnou půjčku v Národní bance do výše
10 000,- Tp (trapné prachy - místní měna), za
podmínky, že postaví na pozemku získaném
od ministra dům pro bydlení…..
YMCA v měsíci květnu uskutečnila
výstavu s názvem "Výstava mladých aneb
mládí má talent". Kdo jste přišli do Staré
radnice v Chabařovicích, jistě jste poznali, že
šlo o přehlídku vlastních výtvorů dětí z
keramické dílny YMCA, výstavku bonsají,
městečko TRAMPOV a kdo byl šikovnější,
mohl si vyzkoušet tkaní na tkalcovském
stavu. Další akcí pro děti byla víkendová
výprava na zámek Ploskovice, kde teenageři,
kteří se zúčastnili, mohli proniknout do
historie 18. století. V historickém oblečení
navštívili starodávné komnaty a seznámili se
s tím, jak se žilo na zámku.
Na prázdniny s klubem Teenagerů připravujeme putovní tábor do Labských pískovců.
Puťák je zaměřen na poznávání přírody - jak
žít a přežít v přírodě, jak se pohybovat v
přírodě, co lze v přírodě vidět a podobně.
Každý zažije spoustu neočekávaných situací,
dobrodružství a legrace. Seznámí se s novými
kamarády a vyzkouší si život bez civilizace.
Pavel Hušek
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ktuálně v souvislosti s otevřením stej
nojmenného lesoparku zabádejme v
historii místa všeobecně známého pod názvem FRIEDRICH. Kdo, nebo co je Friedrich a čím si zaslouží naší pozornost? Pokud
bychom chtěli být přesní, museli bychom za
jméno přidat ještě římskou dvojku.
Lokalita Friedrich II. v době poválečné
přitahovala zejména mládež školního věku.
Pro kluky byl Friedrich nevysloveným tajemnem. Záhadné jámy, otevřené sklepení s
různými technickými pozůstatky, jezírko
přecházející do okolního močálu. Pro dospělé
z horní části Chabařovic, ale i pro některé
místní podniky byl místem, kam po desetiletí
do propadlin ukládali veškerý odpad.

Co řekli o lokalitě pamětníci:
František Krois: „Vory na vodní hladině,
uhelný mour a otevřená sklepení nás jako
kluky lákalo. Začerněni mourem jsme si
hrávali na černochy.“
Bruno Babinský: „Na Friedrichu II.
dělala moje teta. Horníky v nehlubokém dole
bylo možno slyšet jamou až na povrch.“
Jiří Suchý: „Poblíž dolu v důchodovém
věku pracoval můj děda, který upravoval
mour a popel pro zakládání vytěžených
chodeb okolních dolů“ (zemřelý kapelník).
Zbyněk Hrom: „Máti vyprávěla o tom,
jak se náš dům otřásal, když v jeho okolí
probíhala těžba trhacími pracemi.“
Jan Nerger: „Před čtyřiceti lety byl pro
nás kluky Friedrich hotovým Eldorádem.“
Josef Kusebauch: „Pro mne byla tato
lokalita od dětských let snem, který se mi zdál
až do dospělosti.“
Hana Nejedlá: „Kopeček mezi naším
domem a Friedrichem se za léta mého
sledování postupně propadá a mění se v
rovinu“ (Unčínská ulice).

Čím skutečně Friedrich je
Lokalita má název po bývalém hlubinném
Dole Friedrich II. Vznik dolu sahá do období
rozvoje dobývání uhlí na Chabařovicku. V
listopadu 1853, kdy zde z převahou ovládal
těžbu chlumecký hrabě Westphalen, koupilo
konsorcium složené převážně ze saských
podnikatelů sdružených pod názvem Důlní
společnost Saxonia v Chabařovicích, část
důlních měr v okolí města. V roce 1859 pak z
tohoto uskupení vznikla Chabařovická uhelná společnost Saxonia. Tato společnost
získala na katastrálních územích Chabařovice, Hrbovice, Tuchomyšl a Vyklice pozemky
o rozloze 2 790 743 m2, kde se dosud
nacházela technicky zaostalá kutiště, která
byla majetkem převážně místních sedláků.
Saxonia, posílena kapitálem lipského úvěrního ústavu, zde poté založila nebo inovovala
několik významných hlubinných dolů. Stala
se třetím nejvýznamnějším těžařem východní
části uhelného revíru, přičemž zaměstnávala
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550 zaměstnanců. Na chabařovickém katastru založila m.j. dva doly jménem Friedrich a
sice Friedrich I., nazývaný jako „velký“,
který byl napojen na bývalou železniční
stanici Chabařovice vlečkou dlouhou 43 m, a
důl Friedrich II., nazývaný „malý“.
Důl Friedrich II. byl vyhlouben v roce
1876 v místech, kde uhelná sloj směřuje k
výchozu a hloubka těžební jámy byla pouze
43,7 m oproti Friedrichu I., který měl těžní
jámu hlubokou 89,1 m. Těžební činnost
„malého“ Friedricha se soustředila mimo jiné
do míst nacházejících se v těsném sousedství
zástavby města a to především do okolí
Unčínské a Nádražní ulice. Jelikož dobývací
metodou uvedeného dolu bylo komorování
na zával s použitím trhacích prací, pak i
původní obyvatelé Unčínské a Nádražní
ulice, ale i v okolí západní části Husova
náměstí měli prostřednictvím silných detonací přehled, ve kterých místech se momentálně
těží. Důl neměl vlastní železniční vlečku. Byl
však napojen visutou lanovkou na „velkou
chemickou „ v Ústí n. L., kterou zásoboval
uhlím. V těsné blízkosti těžní jámy se
nacházela dělnická kolonie sestávající ze tří
domů s patnácti byty. Důl byl podle většiny
historických pramenů zastaven koncem února 1925. Tento údaj převzali i zpracovatelé
publikace Dějiny města Chabařovic, vydané
v roce 1998. V jedné z kronik našeho města se
mi však podařilo najít zmínku o tom, že 2.
března 1936 se začalo pracovat na znovuobnovení těžby uvedeného dolu. Tím písemné
zprávy o těžební činnosti uvedeného dolu
definitivně končí. V době zániku dolu již
dávno společnost Saxonia neexistovala. Friedrich I. a II. od Saxonie koupila druhá
nejmocnější společnost LOMSKÉ UHELNÉ
DOLY vzniklá v roce 1888.
Zajímavá je i historie pojmenování původního Dolu Friedrich II. Název byl sice po
vzniku Československé republiky oficiálně
počeštěn na Bedřich II., ovšem stejně pro
okolí zůstal Friedrichem. V mapách z
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válečného období, kdy většina dolů v
pohraničí byla násilně převedena pod SUBAG (Sudetoněmecká důlní společnost) se
sídlem v Mostě, je důl vyznačen pod názvem
Emanuel po předchozím majiteli dolů v
Srbicích, Přítkově a Chabařovicích dr. Emanuelu Laškovi. Tento název se však nevžil a je
jen krátkou epizodou v historii dolu.

Co formovalo blízké okolí Dolu
Friedrich II.
Na přetváření okolí do dnešní podoby měl
největší podíl způsob těžby v těsném okolí
jámy krátce před uzavřením dolu. Postupným
propojováním dílčích kráterů po zavalovaných porubech a struktura nadložních zemin
způsobily postupné zavodňování propadlých
prostor povrchu s konečným výskytem souvislé vodní plochy. Ta se poté stala součástí
biokoridoru široké oblasti s výskytem různého druhu živočichů. Organizovaná, cílevědomá rekultivace povrchu okolí po zániku dolu
provedena nebyla. Propadliny byly spíše
živelně, než cíleně zaváženy zejména obyvateli horní části Chabařovic převážně domovním odpadem. Možnosti odsypu odpadu z
průmyslové produkce využily i místní podniky. Při zemních pracích v roce 2000 byly
nalezeny m.j. i formy z bývalé ultramarinky,
která se nacházela v ulici M. Kršňákové,
výmětové izolátory pro vyráběná elektrická
vedení atd. Největším organizovaným zásahem do okolí byly práce těžké mechanizace v
posledních letech, která přetvářela okolí do
podoby lesoparku. Přitom bylo zahrnuto i
tajemné sklepení, odkryta a poté zasypána
těžní jáma dolu. Ta byla do roku 2000 volná,
pouze „zadeklovaná“ na povrchu.

Fakta – záhady – dohady
Jak již to bývá, každé zvláštní místo je
opředeno různými záhadami a dohady, jejichž
původ je zpravidla skryt pod příkrovem času.
Ne jinak je tomu u lokality Friedrich II.
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V roce 1938, po okupaci tzv. Sudet, byla
provedena násilná centralizace dolů v Severočeském hnědouhelném revíru a jejich
pohlcení říšskoněmeckým kapitálem. Tím
byla postižena i část chabařovických dolů. V
době válečné a zejména po vytvoření SUBAG (Sudetendeutsche Bergbauactiongesellschaft) část dolů začala sloužit jako úkryt
různého zařízení a věcí před spojeneckými
bombardovacími svazy. Noční ohnivá záře
bombardovaných Drážďan byla vidět i v
Chabařovicích. Tyto události iniciovaly další
kvapná protiletecká opatření. Pro úkryt
obyvatel byl vybudován důlní technologií
protiletecký kryt v břehu potoka mezi
dětským hřištěm u pily a polnostmi pana
Förstera, jehož zbytky jsou tam dosud. Důl
Marie Antonie při silnici do Roudníků byl
finančně propojen se Spolkem pro chemickou
a hutní výrobu v Ústí n. L. Spolek se v době
válečné dostal pod vliv německých firem v
čele s neblaze proslulou I. G. Farbenindustria,
která využívala hlubinné prostory Dolu Marie
Antonie k úkrytu různého blíže neurčeného
tajného zařízení třetí říše před bombardováním. Do tajemného poslání měl být zapleten i
bývalý Důl Friedrich II., který svými podzemními prostory komunikoval s průmyslovou zástavbou západní části Chabařovic.
Dokumentace o těchto aktivitách byla tajná a
bližší podrobnosti mohli proniknout pouze z
ústního podání aktérů událostí z řad řídících
důstojníků speciálních složek německé armády. Na tyto zdroje byl později napojen známý
hledač pokladů, Čechoameričan Helmut Gaensel, který v současné době slídí po
legendární Jantarové komnatě mj. i v prostorách Hory Sv. Kateřiny. Jantar je sice veden
jako kámen či polodrahokam, ve skutečnosti
se jedná o dlouhodobý proces zkamenění
pryskyřice ze stromů, zvláště pak z borovic.
Jantarem si nechal pruský král Bedřich Vilém
I. vyložit komnatu, kterou pak v roce 1706
věnoval ruskému caru Petru I. Tuto komnatu
přepravilo v době válečné speciální nacistické vojenské komando z Puškina v Jekatěrinském paláci do východního Pruska. Naposledy
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byla spatřena před náletem na Königsberg v
srpnu 1944. Od této doby se po jantarové
komnatě pátrá po celém světě, neboť má
nevyčíslitelnou hodnotu. Podezřelé jsou v
tomto směru i Čechy a zejména místa s
volnými podzemními prostory. To byl také
důvod, proč se údajně Helmut Gaensel
zajímal i o lokalitu Friedrich II.
Tím, že navštívíte lokalitu Friedrich, však
ještě není zaručeno, že Jantarovou komnatu
objevíte.

Němí svědci zašlé slávy Dolu
Friedrich II.
Píše se rok 2002, těžní kola se již dávno
zastavila a naše město řeší jiné problémy.
Vychladly emoce z barikádních bojů o
existenci nebo neexistenci dolu či města.
Město žije. Rodí se nová generace nezatížená
předsudky. Je dnes módou, a je to tak
správné, že každá, byť i malá vesnička, pokud
má tu možnost, pochlubí se nějakou svojí
zvláštností, kterou pak vystavuje na obdiv
širokému okolí. Proč by tomu bylo jinak v
Chabařovicích a konkrétně i na Friedrichu.
Tou zvláštností je minulost města, ale i
uvedené lokality, kdy zisky z prodeje chabařovického uhlí přispívaly na budování Lipska, Drážďan, ale i ke stavbě výstavních
paláců Vídně, bývalého sídla monarchie. Pro
„starou dobrou monarchii“ bylo chabařovické uhlí ve své době prvotně nejdůležitější
surovinou v jejím rozmachu. Především na
základě existence uhlí byl vybudován na
tehdejší dobu a evropské poměry vyspělý
průmysl Ústecka. Z těchto pohnutek navštívil
několikrát Ústí i sám největší monarcha
Franz Josef I., zvaný Franta Procházka. To
bylo také důvodem k tomu, že při budování
lesoparku bylo zachováno i to málo historického, které se ještě podařilo zachránit. Na
Friedrichu můžete vidět zbytky zdiva s
kotevními šrouby těžní věže vzdálené 15 m
od těžní jámy dolu. Tam je také umístěn důlní
vozík „klaničák“, který sloužil pro přepravu
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důlního materiálu. Dále pak základy bývalých objektů dělnické kolonie, která mívala
15 bytů. Hrázní těleso jezírka je tvořeno
převážně z uhelného mouru, pro který nebyl v
dobách existence Dolu Friedrich II. odbyt. V
přilehlých křoviskách a pod vodní hladinou
se nachází kolejničky, které po likvidaci dolu
sloužily jako nosné sloupky okolních zahrádek.
Důl Friedrich II. neměl vlastní železniční
vlečku, ale byl přes Důl Friedrich I. a haldu
Spolku, která se v současné době rekultivuje,
propojen s „Velkou chemickou“ v Ústí n. L.
nadzemní lanovku. Tu postavil Spolek pro
chemickou a hutní výrobu a uvedl ji do
provozu v roce 1908. Zbytky základů
nosných sloupů lanovky je možné vidět po
obou stranách silnice u vodní plochy „V
tůních“ nebo také „Na kolejích“.
Posledními obyvateli objektů byla rodina
pana Soukupa, který měl na starosti likvidaci
podzemního zařízení dolu. Jeho synové se
později odstěhovali do Ústí n. L. Od té chvíle
byly zbývající objekty bez dozoru a postupně
začaly chátrat, až zmizely úplně. Posledním
majitelem pozemků byl Palivový kombinát
Ústí n. L., který je převedl na město. Při tom
byly také vypořádány drobné restituce.
Různé zbytky zařízení, které byly buď jako
vykopávky, nebo při buldozerových pracích
nalezeny, jsou instalovány v umělém bloku
na rozcestí parkových cest lesoparku.
Vše ostatní, včetně rozsáhlých terénních
úprav okolí, bylo vytvořeno v posledních
třech letech v souvislosti s budováním
lesoparku.

Budoucnost Friedricha
Od jarních měsíců si vodní plochu
zamluvila rodina divokých kachen, která se o
toto teritorium nehodlá s nikým dělit. Je
nekompromisní a pouze čápům a labutím
občas povolí krátké občerstvení. Blízké okolí
se zalíbilo divočákům, kteří zde realizují
genově zažité umění hluboké orby. O zvukovou kulisu se starají žáby. Důkazem toho, že
se zde rozhodly definitivně zakotvit, jsou
shluky vajíček na vodní hladině pro založení
dalších potomstev. Nové prostředí samozřejmě přiláká i další druhy „osadníků“. To je
neklamným znakem toho, že se Friedrich
stává součástí biokoridoru naší oblasti, jehož
konečnou podobu si příroda dotvoří sama.
Friedrich se stane místem pro sportovní
rybolov, prostředím pro odpočinek nejen
našich spoluobčanů. Plány na využití má i
základní škola. V zimním období se okolí
stane opět centrem zimních radovánek dětí, i
když náklonnost k bruslení v minulé sezóně
projevili i dospěláci, hlavně rodiče dětí. Z
historického hlediska bude Friedrich připomínkou nedávné minulosti hornických Chabařovic. V této podobě bude součástí
propagované turistické zóny Ústecka.
Ať prostředí bývalého dolu slouží všem.
ZDAŘ BŮH.
Stanislav Sochocký
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AKTUALITY

Husa, aby mohla oslava
proběhnout ještě před školními prázdninami, aby přilákala předevší mládež a
stala se jednak atrakcí, jednak akcí, která
probouzí v dětech, mládeži i dospělých zájem
o historii vlasti a probouzí v nich národní
hrdost. Rádi bychom, aby se historické dny v
Chabařovicích staly tradiční kulturní akcí. Je
to i naše povinnost. Máme zde pomník Na
Běhání.
Michal Šidák, Josef Kusebauch

Historické dny v Chabařovicích
V

sobotu 22. června 2002 se opět
uskutečnila v Chabařovicích historická kulturní atrakce, která měla přilákat
všechny, jež se ještě dokáží nadchnout
romantickou atmosférou dob dávno minulých. Cílem akce, pořádané městem Chabařovice a Volným sdružením šermířů v Ústí
nad Labem, mělo být připomenutí nejslavnějšího okamžiku zdejší regionální historie,
velké husitské bitvy u Ústí nad Labem, zvané
též Na Běhání. Tehdy před 576 lety, 16.
června 1426, nedaleko Předlic a Hrbovic
rozdrtila vojska spojených husitských svazů v
čele s Jakoubkem z Vřesovic, Prokopem
Holým a knížetem Zikmundem Korybutem
míšeňské oddíly markraběte Friedricha, snažící se ubránit německé državy na severu
Čech.
Přestože již v období mezi dvěma světovými válkami se na Ústecku udržovala
tradice každoročně si připomínat slavnou
minulost, se zánikem starého památníku
během 2. světové války i oslavy utichly. A tak
dnes, pomineme-li pět setkání skupin historického šermu v letech 1992 - 1998 netěšících
se přílišnému zájmu veřejnosti ani zástupců
města Ústí nad Labem, si prostý občan
připomene zašlou slávu zdejší historie jen
v učebnici dějepisu nebo při návštěvě ústec-

kého muzea.
Ve snaze navázat na přerušenou tradici byl
na zmíněný slavnostní víkend připraven
dobový průvod k památníku Na Běhání,
fragment historické bitvy a malé dobové
tržiště.
Cílem této kulturní akce bylo spojit výročí
bitvy a zároveň výročí upálení Mistra Jana

Apák, Apauloch, Popelák dnes Friedrich
T

éměř každý Chabařovičák ví, kde toto
místo je. Pro mě to byl tajemný
prales, skýtající ohromná tajemství. A téměř
pod okny školy, takže stačilo jen prásknout
taškou do kouta a vyrazit za dobrodružstvím.
Na jaře pro proutky na pomlázku. V létě o
prázdninách stavět bunkry z trávy a hrát
bojovky. Na podzim pozorovat s přírodovědným kroužkem pavouky, vážky a vodní
ptactvo. V zimě trávit slunečné i podmračené
dny na bruslích. Na ohni sušit mokré věci,
opékat buřty nebo kukuřici z vedlejšího pole.
A ryby. Kterého kluka z Chabařovic nelákají
ryby. Friedrich byl svědkem našich prvních
rybářských zážitků. Prostě dětství.
Jenže to bylo dřív. Rybník začal vysychat.
Vyschnul docela. Mysleli jsme, že je rozbité
šoupě u přítoku. Pravdu jsme se dověděli až o
dvacet jet později.
O Friedrichu se mi čas od času zdávalo.
Šel jsem k rybníku lesem, ale nikdy jsem
nedošel, vždy jsem se probudil. Nebo jsem se
tam najednou octnul a rybník existoval.
Krásně velký, dokonce měl i rozhlednu, jenže
na druhém břehu, než je dnes.
Říká se, že sny se mění ve skutečnost,
když člověk opravdu chce. A já jsem opravdu
chtěl. Nebudu zde popisovat úřední úkony,
které jsem musel absolvovat, ale výsledkem
bylo občanské sdružení Sportovní rybolov
Chabařovice, nějaké finance od dvou nadací a

klukovský sen. Jenže práce se dá udělat jen
rukama a ty moje byly málo. Zbláznil jsem
několik lidí a dali jsme se do práce. Výsledek
už musíte posoudit sami. Vznikl přírodní park
Friedrich, který bude sloužit občanům Chabařovic k procházkám, žákům školy k hrám a
k výuce, členům sportovního rybolovu k
pěstování koníčka a rybářské mládeži k
prvnímu seznámení s rybařinou a sportovnímu tréninku.

Areál už sloužil v zimě k bruslení. I když
ještě není úpně dokončen, už jej navštěvují
občané toužící po klidu v přírodě. Pokud se k
nám chce někdo přidat může. Podmínkou
jsou zdavé ruce a chuť pracovat.
V sobotu 29. června budeme Friedrich
otvírat. Přijďte se svými dětmi na strašidelnou
stezku. Přijďte se bát vodníka, rusalek,
hejkala a dalších strašidel.
Josef Kusebauch
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INFORMACE

Informace z městského úřadu
Mateřská škola Chabařovice
E. Štyndlová Děkujeme všem občanům
Chabařovic, Roudníků a Přestanova, kteří v
průběhu roku pomohli naší mateřské škole se
sběrem papíru. Peníze, které jsme získali,
jsme použili na zřízení keramického kroužku
pro děti této školy. V kroužku, v němž se
všem velmi líbí, děti vyrábějí různé ozdoby,
které jsou v mateřské škole k nahlédnutí. Bez
vaší pomoci bychom nemohli kroužek zřídit
pro jeho finanční náročnost.
Všem přejeme hezké prázdniny a dovolenou a těšíme se na spolupráci v příštím roce.

Oznámení
Mateřská škola v Chabařovicích bude z
důvodu čerpání dovolené uzavřena od
15.7.2002 do 11.8.2002.
Dětem přejeme hezké prázdniny.

Poděkování
Poděkování patří občanům panu Mudrochovi, panu Jankovskému, paní Hlínské a
paní Švarcové, kteří darovali knihy Městské
knihovně v Chabařovicích pro rozšíření
knižního fondu.

Literární talent
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad
Labem dne 8.6. 2002 vyhlásila výsledky
celonárodní dětské literární soutěže „Psaníčko 2002“, která byla určena žákům 6. až 9.
tříd. Do soutěže se zapoilo sto čtyřicet dětí.
V rámci vyhlášení výsledků nejlepších
básní a próz se na třetím místě umístila
žákyně ZŠ Chabařovice Michaela Škubalová,
které touto cestou blahopřejeme. Žák Ondřej
Patrovský získal čestné uznání.

Odpady
Informace o průběžném zajišťování úkolů
na úseku odpadového hospodářství: v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a
obecně závaznými vyhláškami města Chabařovice č. 4/2001 - o nakládání s komunálním
a stavebním odpadem a č. 5/2001 - o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů na území města Chabařovice
zabezpečoval městský úřad od začátku letošního roku úkoly, které vyplynuly ze změny
celého systému svozu komunálního odpadu z
města. Jednalo se zejména o zajištění potřebného množství nádob na odpadky pro více jak
50 soukromých bytových objektů, které
neměly nádoby na odpad a město nezabezpečovalo jejich svoz a likvidaci odpadu. Dále
docházelo a stále dochází k upřesňování
počtu osob s trvalým bydlištěm, podle
kterého je určována velikost odpadových

nádob a výše stanoveného poplatku. Ve
značné míře se vyskytly požadavky i na
změnu nádob a místo plechových nádob
požadují občané plastové, které však postupně dodávají po dohodě s městským úřadem
Krušnohorské komunální služby a.s. Modlany, jež zabezpečují svoz pravidelně l x týdně
v Chabařovicích - úterý, v Roudníkách pátek.
Ke konci května bylo zaplaceno cca 90%
poplatků od občanů. Ke konci I.pololetí bude
vyhodnocena celková situace na tomto úseku
a budou přijata opatření k odstranění dosavadních nedostatků. Výsledek včetně dalších
opatření bude zveřejněn v příštích číslech
Chabařovických novin.

Co nového v ZUŠ
Ve druhém pololetí se zúčastnily desítky
dětí soutěží vypsaných MŠMT ČR pro žáky
ZUŠ.
V hudebním oboru byla soutěž určena hře
na housle, cello, kytaru a klavír. Ze školního
kola postoupilo 36 žáků do okresního kola,
kde soutěžili se žáky ze ZUŠ Evy Randové z
Ústí nad Labem a ZUŠ Neštěmice. Získali
jsme celkem deset 1. míst, čtyři 2. místa a
jedno 3. místo. Ti nejlepší se utkali v
krajském oblastním kole, kde je laťka výkonů
velmi vysoká. Markéta Ledvinková získala 3.
místo ve hře na kytaru, dále jsme získali 3x
čestné uznání (ve hře na klavír Šárka
Fraigangová, ve hře na kytaru Lucka Zahradníková a za hru na housle Adam Liška).
Velmi dobře si vedli žáci výtvarného
oboru pod vedením Mgr. Jany Šimkové z
pobočky v Chlumci, kteří se zapojili celkem
do osmi soutěží. K dnešnímu dni získali 2x 1.
místo, 1x 2. místo a 3x 3. místo v soutěži
„Obnova areálu letního kina“. Ocenění S.
Bockerová, J. Hanyková, N. Zelenková, H.
Bureschová, L. Schejbalová, M. Půtová.
Dobře si vedla Kristýna Brandová v soutěži S
Machem a Šebestovou, která získala roční
vstupenku do ZOO. Několik cen s postupem
získaly práce v Přehlídce VO ZUŠ Libereckého a Ústeckého kraje, kde se předvedlo
celkem 36 ZUŠ obou krajů. Žáci poslali práce
do soutěží Betlémy, Rok na vsi, Svět filmu v
dětské kresbě, Krásné je žít, Malujeme po síti
„Báječný výlet“ aj. Z některých teprve
výsledky přijdou.
18.4. zazněl na staré radnici v Chabařovicích Absolventský koncert žáků I. a II. stupně
hudebního oboru. Žáci obdrželi Pamětní list,
poukázku na knihy dle vlastního výběru,
květinu. Vystoupilo 10 absolventů viz foto.
Konec května a začátek června je vždy ve
znamení postupových zkoušek. Zde žáci před
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Îivotní jubilea
Do dal‰ích dnÛ a let hodnû Ïivotních
sil, pevné zdraví a dobrou pohodu
v‰em, ktefií oslavili svá Ïivotní jubilea
v mûsících bfiezen - kvûten:

Berníková Vlastimila
Gallert Miloslav
Krátká RÛÏena
Korálková Marie
Matyá‰ová Marie
Krausová Jaroslava
·indeláfi Alois
Machutová Vûra
Vyn‰ová Marie
Kabíãková Anna
Zemanová Franti‰ka
Kabíãková Antonie
BaÀasová Marie
Pro‰ková Jaroslava
zkušební komisí zahrají připravený program,
ve kterém předvedou, jak za rok pokročili.
Čeká nás ještě řada vystoupení pro MŠ,
ZŠ, ZvŠ a velké závěrečné koncerty jak v
Chabařovicích, Chlumci, Libouchci i v Ústí
nad Labem. Žáci si vyzkoušeli, jaké je hrát a
zpívat na zámku v Trmicích, kde před plným
sálem zazněla velmi rozmanitá hudba. V
galerii na zámku je též měsíc výstava
výtvarných prací žáků ZUŠ.
Za přítomnosti představitelů města Ústí
nad Labem byla 31.5. 2002 v Národním domě
slavnostně předána úspěšným žákům POCHVALA PRIMÁTORA města Ústí nad
Labem. Za své studijní výsledky převezmou
v letošním roce toto vyznamenání Z. Král
kytara a I. Ďuračková zpěv.
Tak, jako zazněly fanfáry na zahájení
Chabařovické pouti, stejně tak slavnostně vás
zveme k zápisu do ZUŠ na nový školní rok
2002/2003.
Jiřina Deimlingová

Chabafiovické noviny, obãasník informací o chabafiovickém regionu vydává:
Mûstsk˘ úfiad Chabafiovice, Husovo námûstí 183, IâO 556912
Vedoucí redakce: J.Kusebouch telefon: 0607 108 276, e-mail: zschaba@volny.cz
âlenové: V. Pabián telefon: 0602 161 273, S. Sochock˘, J. Jankovsk˘, H. Nejedlá
Tiskne: Tiskárna Jifií Barto‰ - SLON
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Nohejbal v Chabařovicích
A

si nejmladší chabařovický sport má
svoje historické základy v osmdesátých letech, kdy se konaly tehdy pod
městským národním výborem a později pod
obvodním národním výborem č. 2, tradiční
trunaje v nohejbalu trojic. Zúčastnili se jich
většinou aktivní sportovci Chabařovic a okolí
– fotbalisté a volejbalisté.
Ke vzniku nynějšího nohejbalového oddílu při TJ Slovan Chabařovice přispěla parta z
ulice M. Kršňákové, která pravidelně hrála na
asfaltovém plácku „U křížku“, družstvo z
tehdejší Plynárny PKAZ a také chabařoviční
volejbalisté a fotbalisté. Začalo se pravidelně
trénovat na antukových kurtech i ve Sportovní hale a v roce 1992 byla také obnovena
tradice pořádání turnajů na konci června,
podle volejbalu jako noční turnaje. S nimi je
také spojena první oficiální účast v pravidelných soutěžích nohejbalu, kam chabařovické
nohejbalisty pozvali účastníci druhého ročníku nočního turnaje.
Účast v Teplické amatérské lize nohejbalu
od roku 1995 je pro chabařovický nohejbal
zkouškou možností a porovnáním výkonnosti
s hráči, kteří se nohejbalu věnovali dlouhou
dobu v úrovni i republikových soutěží.
Počátek byl velmi těžký a nebýt tehdy týmu
BAF, který se do soutěže přihlásil zároveň s
Chabařovicemi, neměli jsme šanci na jakékoliv vítězství. Éra Teplické amatérské ligy se
po 3 letech naplnila vítězstvím v celé soutěži,
což jasně signalizovalo o vzrůstající úrovni
chabařovického nohejbalu podpořené intenzívními tréninky.
V roce 1998 se začala hrát okresní soutěž
ústeckého okresu. Ukončením Teplické ligy
se rozpadl tým Krupky, a tak jejich hráči
začali trénovat v Chabařovicích, kde posléze
Dušan Pařez a Petr Váňa zakotvili natrvalo.
Ke stálému kádru ve složení J. Sochor, A.
Kočí, V. Pabián, J. Vašik, J. Kaliba, J.
Kalenda st. a F. Štolfa se přidal J. Kalenda

ml., V. Moník a hráči z Krupky. Okresní
přebor jsme v prvním roce hráli jen s 1
družstvem, v dalších letech už nastupovala 2
družstva. Přes počáteční nevyrovnané výkony jsme zvláště v letech 1999-2000 dosáhli
výborného výsledku, když jsme 2x soutěž
vyhráli a také druhé družstvo se umísťovalo
na čele tabulky. Přitom jsme hráli proti
bývalým ligovým hráčům (Neštěmice). Do
týmu se již dostávají svými dobrými výkony
bratři Moníkové.
Přestože v roce 2001 skončila chabařovická družstva v okresním přeboru na 3. resp. 5.
místě, pro rok 2002 se „A“ družstvo
přihlásilo do ústeckého krajského přeboru.
Další etapa rozvoje chabařovického nohejbalu, další nováčkovské problémy tak jako
dříve na počátku Teplické ligy nebo ústeckého okresního přeboru. Opět chabařovičtí
nohejbalisté hrají proti kvalitnějším soupeřům a přes dílčí úspěchy se zatím nedaří
porazit v soutěži žádné družstvo. S porážkami
5:1 (jednou 5:2) zatím nejsou hráči spokojeni,
ale velmi dobré výsledky proti hráčům ligové
úrovně a velmi cenné zkušenosti v této
soutěži budou určitě velmi důležité pro
případné další pokračování v soutěži v
příštích letech.
S účastí v krajském přeboru je spojená
povinnost přihlásit do krajského přeboru také
mládežnické družstvo. Základním článkem
nového týmu jsou Vladislav Moník ml. a
Milan Moník, k nimž se přidali ještě
dorostenci z fotbalového družstva P. Prosický
(také hráč nohejbalu Přestanova) a M. Falát.
Nejdříve se zúčastnili krajského přeboru v
individuálních soutěžích v Lounech, kde ve
dvojicích a trojicích obsadili vždy druhá
místa a v jednotlivcích 3. a 4. místo. V
krajském přeboru družstev odehráli tito hráči
2 turnaje, na kterých opět uhráli vždy druhá
místa a jsou na 1.-3. místě krajského přeboru.
Je to pro chabařovický nohejbal velice

pozitivní příslib pro budoucnost a také výzva
dalším zájemcům z řad mladých, aby své
aktivity přenesli z prostředí čekáren, parků a
jiných zákoutí na sportoviště, kterých je po
dobudování areálu s umělou trávou dost pro
všechny.
Chabařovický nohejbal si získal již velmi
dobré jméno v rámci celé republiky. Zúčastnil
se několika velmi kvalitních turnajů (Karlovy
Vary, Praha-Řeporyje, Teplice, Meziboří,
Česká Kamenice, Kytlice a další), kde
zaznamenal některé významné úspěchy. Perfektní sportoviště a jeho zázemí je lákadlem
pro ty, kteří do Chabařovic přijíždějí na
mistrovská utkání nebo turnaje. Dokumentuje
to i přidělení pořadatelství mistrovství České
republiky jednotlivců v roce 1999, které bylo
ze strany organizace i sportovní úrovně velmi
vydařené. Několik let trvá zájem bývalých
hráčů Neštěmic, kteří nyní hrají republikové
soutěže v Karlových Varech, Počeradech i
Děčíně o znovuobnovení ligy v ústeckém
okrese vytvořením družstva v Chabařovicích.
Tuto snahu zatím nohejbalový oddíl ignoruje
a z různých důvodů nepřipouští.
Vyvrcholením činnosti klubu je každoročně červnový noční turnaj trojic. Letošní již
10. ročník se hraje v pátek 28. června od
17:00 hodin a opět se čeká velmi dobrá a
kvalitní účast. V minulých letech si turnaj
získal velkou popularitu a také s přispěním
internetu velký zájem. 9. ročníku se loni
zúčastnilo 32 družstev, což je v rámci České
republiky největší turnaj. Rozšířením počtu
kurtů o 3 hřiště v novém areálu s umělou
trávou se může v budoucnosti očekávat ještě
další rozmach v tomto směru.
Skromnost, poctivá práce a dobrá parta je
zatím pro nohejbalový oddíl Slovanu Chabařovice největší devizou v jejich nedlouhé
činnosti. Pro klub je celý kolektiv chabařovických nohejbalistů nedocenitelný. Je vidět
při jakékoliv pracovní činnosti v rámci areálu
stadionu i ve Sportovní hale. Je aktivní i v
dalších doplňkových sportech (tenis, fotbal,
sedmiboj), a tak je možné nohejbalisty spatřit
skoro denně na některém sportovišti v
Chabařovicích.
Vlastimil Pabián

