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ZDARMA

Zveme vás na tradiční Chabařovickou pouť, která se bude
konat v Zalužanenh17. a 18. kvna

Šikana?

V

Klára Pečivová

médiích se často hovoří o tom, že
agresivita dětí a mládeže stoupá.
Dokládají to různými otřesnými případy.
S tím pak zaznívají povzdechy: „To za nás
nebylo“. V takové míře asi opravdu nebylo.
Co se tedy změnilo? Pokud děti tráví hodiny
u počítačových her, kde skórují tím, že zabijí,
pokud od raného dětství sledují ﬁlmy, ve kterých krev teče proudem, myslíte, že to jejich
přístup neovlivní? Nejsou pak k agresivitě
tolerantnější a náchylnější?
Stejně často se teď skloňuje termín šikana. Někteří jsou už na tento pojem přímo
alergičtí, jelikož se v současnosti používá až
příliš často. „Zase písemka? To je šikana“,
zkoušejí to někdy děti. Tak v tomto případě
rozhodně ne. O šikaně mluvíme, pokud
jedinec nebo skupina jedinců úmyslně,
většinou opakovaně ubližuje jiným. Nemá
cenu prohlašovat, že na naší škole není
a nikdy nebyla. Nejsme naivní, na každé
škole se v menší míře vyskytuje. Jde o to,
aby se nerozrostla a nezhoršovala. Naše
škola toto téma rozhodně nepodceňuje,
máme výchovnou poradkyni i koordinátorku
primární prevence, na chodbách schránky
důvěry… Kromě toho náš celý učitelský
sbor prošel seminářem „Úvod do 1. pomoci
šikanování“, vedeným dr. Kolářem, jedním
z našich největších odborníku. Také jsme si
ihned obstarali Kolářovu příručku Bolest
šikanování, se kterou budeme dále pracovat.
Jsme tedy připraveni. Netolerujeme žádnou
formu násilí vůči slabším. Co ještě je důležité
pro vás, rodiče? Pokud byste měli pocit, že s
vaším dítětem není vše v pořádku, obraťte se
na nás. Pro oběť není lehké o svém trápení
mluvit, cítí to jako ponížení, nechce „bonzovat“ a hlavně má strach, proto je důležité
zvolit vhodný, citlivý přístup.
Více informací naleznete na stránkách
naší školy: www.zschaba.cz
Klára Pečivová

Jihozápadní obchvat
Ú

vodem chci touto cestou říci: „A je
to tady, má se realizovat dlouhodobý
záměr a byť do současnosti se vyjma zastupitelů o obchvat skoro nikdo nezajímal, tak
nyní se vyrojila celá řada projektantů, ekologů,
alibistů a rádoby odborníků, kteří ví, co je
nejlepší, co se už dávno mělo udělat a co se
má udělat nyní“. Není to nic mimořádného,
děje se to běžně a patří to k životu, ale co by
tam nemělo patřit, je populismus některých
lidí, kteří se této situace snaží využít zřejmě ve
svůj prospěch. Rozhodně se mi chce věřit, že
pan Jabůrek koupil stavební pozemek od jiné
osoby a nezajímalo ho, co že to má u pozemku
za silnici a teprve v době výstavby od sousedů
prý zjistil, že je tam plánovaný obchvat / Ústecký deník 25.1.2008/. Chce se mi také věřit
v upřímnou snahu některých občanů, např.
člena ODS, dosáhnout nevybudování obchvatu
poté, co si před dvěma lety zajistil projektové
úpravy a odprodal část pozemku na výstavbu
právě tohoto obchvatu a dnes v naprostém rozporu s myšlenkami své strany vydává výzvu
a prohlášení, obsahující informace nepřesné,
zavádějící a neověřitelné a zdůrazňující pouze
možné negativa obchvatu. Přitom je to tak

prosté. Silnici vedoucí srdcem Chabařovic nám
vybudují za Chabařovicemi a postupně se tam
přesune většina dopravy, která projíždí městem
a hlukem i prachem, ale i nebezpečím ohrožuje
obyvatele již řadu let, a pokud obchvat nebude,
bude i nadále stále víc ohrožovat.

Petice

V souvislosti se zintenzivněním prací v
oblasti projekční a blížící se možné realizace
dlouhodobě plánovaného jihozápadního obchvatu - přeložky, který jako veřejně prospěšnou stavbu ﬁnancuje Ústecký kraj v návaznosti
na v roce 1997 schválený územní plán města
Chabařovic, se výrazně začal projevovat nejvíce v budoucnosti touto stavbou postižený
občan pan Rostislav Jabůrek. Nešel sice za
svými zastupiteli, nenavštívil radu města, ale
podnítil napsání několika článků v Ústeckém
deníku a sepsal petici na krajský úřad. Protože
informace v těchto článcích a v petici jsou
minimálně poněkud nepřesné, účelově vytržené z kontextu, a ani veřejné setkání občanů
Chabařovic v Zátiší dne 13.2.2008, veřejné
zasedání zastupitelstva konané dne 18.2.2008
a ani jednání s činovníky kraje dne 22.2.2008
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nevneslo do celé věci jasno, ale zejména
mnohé nepřesnosti a nepravdy pronesené odpůrci stavby obchvatu mne donutily k napsání
tohoto článku.

Silnice II. třídy

Silnice vedoucí přes centrum města
Chabařovic ze směru od Ústí nad Labem
do Teplic je silniční komunikace II. třídy č.
253 a v současné době je sice do Chabařovic
zakázán vjezd nákladních automobilů, díky
prozatímnímu souhlasu s užíváním silnice z
Předlic do Užína /tento platí do konce roku
2008/. Autodoprava se chová zcela stejně
jako voda, jde vždy nejkratší cestou, a proto i
tranzit přes Chabařovice roste úměrně dopravě
v souvislosti se zvyšujícím se počtem aut a
výstavbou v našem okolí. Musím souhlasit
s tzv. Výzvou, že občanská výstavba v ose
Teplice – Chlumec roste, ale kudy obyvatelé
pojedou za zaměstnáním? Jistě nejkratší cestou
a pokud tato vede přes naše město, pojedou
tudy, tedy již jezdí, stačí se dívat kolem sebe.
K tomu musíme přičíst i nákladní dopravu v
ose ulic Teplická – Nádražní. Nejzatíženějšími
prostory jsou tedy uvedené ulice a obě náměstí,
lidé, kteří tam bydlí si to užívají. Je pravdou, že
po obchvatu by měla jezdit i nákladní doprava,
ale rozum do hrsti, mělo by se jednat o místní
dopravu, jejíž část tu stejně jezdí v uvedených
ulicích a jistě i část dopravy v souvislosti s
průmyslem v naší oblasti. Samotný obchvat
bude od blízké zástavby oddělen protihlukovou stěnou, rychlost nebyla dosud stanovena
a zastupitelé by měli zejména hledat nejlepší
řešení jak v oblasti délky a výšky stěny, tak
možných přechodů do prostoru za obchvatem.
Kladu si v této souvislosti také otázku, jak
dlouho je zmíněné omezení nákladní dopravy
udržitelné /silnice 2. třídy, žádosti autodopravců a přístup správce – kraje/. V odpovědi mohu
uvést, že by se v případě výstavby obchvatu
stala silnice vedoucí středem našeho města
silnicí místního významu a mohli bychom
účinně tuto upravit tak, aby průjezd městem
byl pro průjezd nevhodný a pohyb po uváděných lokalitách bezpečný /přechody, retardéry,
snížení rychlosti a kontrola rychlosti/. Toto by
nám umožnilo smysluplně zahájit konkrétní
práce na obnově celého centra města, kterou
již delší čas připravujeme. S tím souvisí i
zvýšení bezpečnosti našich občanů a hlavně
dětí při pohybu městem, zejména v souvislosti
s uvažovaným rozšířením výuky ve škole na
Husově náměstí v budoucnosti.

Závěrem

Přemýšlel jsem. Kyby došlo k nejhoršímu
a stala se dopravní nehoda, úraz dítěte apod.,
bylo by Vaše rozhodování snazší? Zastupitelé,
rada města a starosta musí hájit zájmy rozvoje
obce, vidět souvislosti do budoucna, vážit
zájmy skupiny obyvatel proti zájmům jednotlivců, tedy hledat a najít řešení nastalé situace,
které by bylo nejméně bolestivé pro ty, jichž se
to týká nejvíc. Ale to vše jen v rámci možných
řešení a odpovědnosti k voličům. Nechceme

AKTUALITY
a nemůžeme postupovat dle populistických
návrhů, které nemají oporu v realitě a zdravém
rozumu, i když někteří odpůrci zjevně chtějí
tuto situaci využít ve svůj prospěch a hlavně
bez jakékoliv odpovědnosti, znalosti příslušné
dokumentace, která je přitom přístupná na
našem městském úřadě.

Pro připomenutí

Usnesení vlády ČR č. 331 ze dne 11.9.1991
určilo závaznou linii těžby Lomu Chabařovice
a rozhodlo o zachování města Chabařovice
a Ocelárny Chabařovice a o odpisu zásob
vázaných za stanovenou hranicí, kdy tyto
uhelné zásoby pod městem byly převedeny
do netěžitelných zásob. Nejzazší hranice
těžby činila 625m, dle tohoto usnesení byly
tedy provedeny odpisy zásob vynětím z
evidence a převodem zásob do nebilančních.
Dalším usnesením vlády ČR č. 444/1991
bylo předcházející usnesení 333/1991 zapracováno do katastrálních map.
Jan Baňas - radní

Co nás čeká
Smetanova ulice

Dokončení Smetanovy ulice se plánuje
na duben tohoto roku. Stoku provádí SSaŽ,
silnice je v majetku Správy a údržby silnic.
Z naší strany se bude jednat o rekonstrukci
chodníku, včetně obrubníků. Po dlouhé úvaze
přistupujeme k této stavbě i přesto, že víme o
připravované stavbě elektrické sítě do země v
této části města. Dle vyjádření projektanta ke
stavbě může dojít nejdříve koncem roku 2009,
ale i déle. Vedení se poté uloží do zámkové
dlažby.

Horní část města

V celé horní části města, včetně ulice Unčínské a Teplické, se bude připravovat uložení
vrchní sítě elektro do chodníků. Zároveň s
touto akcí hrazenou společností ČEZ a.s.
provedeme nové veřejné osvětlení, které se
uloží do stejného výkopu. Následně bychom
zrekonstruovali i chodníky. Není třeba zdůrazňovat, že obě tyto stavby budou pro město
velmi výhodné z hlediska ﬁnancování.

Pouť opět v Zalužanech

Zastupitelstvo města odhlasovalo konání
15. Chabařovické pouti opět v Zalužanech.
Po úvaze přenést tuto slavnost zpět do centra
města dospěla rada k tomuto závěru a doporučila ji zastupitelstvu. Hlavním důvodem je
možnost průjezdu dopravy ulicemi V Aleji,
Souběžné a Husovo náměstí, poškození nově
vysazených stromů na náměstí a také z ekonomických důvodů.
Jiří Záhořík

S
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polek obcí Milada pořádá v sobotu
31. května velký cyklistický závod v
prostoru nad jezerem Milada. Trasy povedou
cyklostezkami, které jsou již v provozu. Start
bude v Roudníkách před Kulturním domem. V
„Kulturáku“ bude také hlavní stan celé akce.
Během akce zde bude také kulturní program.
Zveme mladé i starší, přijďte se podívat, nebo

První velký cyklistický závod
přímo závodit. Spolek chce tímto zahájit tradici a naše město se bude podílet na její podpoře.
Zároveň zvýší zájem o malou obec Roudníky.
Na akci se bude spolu s městem také významnou měrou podílet Sdružení občanů Roudník.
Tak těšme se, bude to vedle Chabařovické
pouti další významná kulturní událost s příchodem jara. A je to také další krok k využití
jezera, navzdory skeptikům, kteří mluví o této
lokalitě velmi zlým jazykem.
Jiří Záhořík

M

ístní sdružení, které působí v katastru
Chabařovic, se podílí i na kulturních
akcích ve městě. Nyní již tradičně pořádá své
plesy v kulturním domě Zátiší. Podílí se na
zprovoznění cyklostezek nad Roudníky, kde
společně se Sdružením občanů Roudníků
připravilo občerstvení v podobě zvěřinového gulášku. Má však i špatné zkušenosti s
majiteli psů, kteří své miláčky vypouští v

Myslivecké sdružení Chabařovice
terénu za městem. Žádáme majitele psů, aby
dodržovali zákon a své svěřence měli vždy
zajištěny košíkem a na vodítku, případně chůzí
vedle sebe, ale pouze když je pes ovladatelný.
Příroda nám nabízí rozličné druhy zvěře, o
kterých nezúčastněný ani neví a pro kterou
jsou psí rejdy smrtelným nebezpečím. Jedná
se hlavně o rušení hnízdění ptáků, vodního
ptactva v rákosích a v neposlední řadě též také
ovlivnění vývojových stádií srstnaté zvěře jako
jsou zajíci, divocí králíci, srnčí a černá zvěř.
Mnozí občané mokou zaznamenat i velice
nepříjemnou zkušenost – jsou známy případy
napadení psa, ale i člověka, často končící
vážnými zraněními. Jedná se o zvěř černou,
pečující o mláďata.
Myslivecké sdružení Chabařovice

A ještě něco

Letos bude opět Konec školy - strašidelná stezka na Friedrichu. Teda
odpoledne, ještě za světla, proběhne
Pohádkový les pro nejmenší děti a
až se setmí, začne strašidelná stezka pro starší. Pro děti bude navíc
připraven doprovodný program a
pro všechny ostatní hudba a občerstvení. Letos v novém altánu.
Déšť nás už nevyžene.
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Co je to starost o občany? V
J

ak všichni víme, 3.3.2008 se v kulturním
domě Zátiší konala veřejná diskuse na
téma JZ obchvat města Chabařovic. Jsem
člověk, který se o politiku a politické boje
nezajímá, a abych byla upřímná, nezapojila
jsem se dosud ani do dění města. Nikdy bych
nevěřila, že mě ještě něco dokáže donutit
veřejně vystoupit , ale to, co jsem vyslechla
a zažila na tzv. veřejné rozpravě k JZ obchvatu města, mé mínění poněkud změnilo.
Nejdříve jsem se v duchu smála dojemnému
líčení budoucnosti, pak nevěřícně zírala a ke
konci byla rozhodnuta nezůstat stranou. V
úvodu jsme od zástupců ODS vyslechli jímavý
projev o snaze místních zastupitelů zhoršit
životní prostředí, znemožnit vstup k rekreační
oblasti Milada, zhoršit životní prostředí pro
několik rodinných domků v dolní části města
apod. Velmi dojímavé. Organizátoři této diskuse se však zapomněli zmínit o desítkách
rodinných domů, které stojí přímo u nynější
komunikace a doprava jim jezdí přímo tzv. u
prahu a které nechrání a nebude nikdy chránit
žádné pásmo ani ochranná protihluková stěna,
kterou je možné postavit pro ochranu těch
několika domků , kterých se obchvat dotkne.
Zapomněli připomenout, že ve městě máme
krásnou a nově opravenou odpočinkovou alej,
kde se ale nedá posedět, protože by se mohlo
stát, že se vám z množství výfukových plynů
udělá nevolno. O bezpečnosti dětí, důchodců
a i nás všech se ani nezmiňuji. Zřejmě není
prioritou bezpečí občanů v centru města. Co
však konferenciér diskuse nezapomněl, bylo
skryté napadání radnice, která dle jeho názoru
za vzrůstající provoz odpovídá. Měl by snad na
každém příjezdu do města stát 24 hodin denně
člen Městské policie a hlídat vjezd vozidel?
Ani mně se nechce věřit, že to bylo myšleno
vážně. Silnice vedoucí městem je komunikace
II. třídy, a patří tudíž kraji. Město jako takové
může jen smlouvat a žádat Magistrát města
Ústí n. L. a záleží jen na něm, co povolí a co
ne. Zákaz vjezdu nákladní dopravy do města
je jen jeho dobrá vůle. A co se asi stane, až
lidé, stavící se pod hlavičku ODS, plánovanou
stavbu a krajem připravené projekty zastaví?
Asi by bylo hloupé dělat si iluze. Značky se
zákazem vjezdu do města zmizí, peníze na
odložený obchvat města se již v nejbližších
dvaceti letech v rozpočtu nenajdou a my,
občané Chabařovic, budeme jen bezmocně
sledovat tisíce aut, která nám budou projíždět
centrem města. Tyto maličkosti představitelé
ODS přešli mávnutím ruky. Vždyť oni nechtějí
stavbu zastavit. Jedna část se jim i líbí. Ale
věříte snad někdo tomu, že kraj dá peníze na
polovičatou stavbu? Umíme si vůbec představit, co vše by se za miliony korun, které bude
muset město zaplatit za zastavený projekt dalo
pořídit? Opravit např. školu, do které chodí
děti z Chabařovic. Samozřejmě, vedení obchvatu není ideální. Ale lze dosáhnout něčeho
ideálního pro všechny? Vždyť celý život je
jeden velký kompromis.

Odpůrci stavby tvrdí, že tomu tak není, že
pozastavením stavby se nic neriskuje. Já jim
nevěřím. Za dobu, kdy jsem seděla v sále a
poslouchala řeči od mikrofonu, nepadlo jediné
slovo o tom, co konkrétně dobrého pozastavení stavby přinese občanům Chabařovic. Vše
byly jen nic neříkající fráze, ale konkrétního
nic. A i když nad tím budeme přemýšlet, napadne vás něco?
Spíše mě zaujala otázka, proč tato opozice
vznikla. Jsem toho názoru, že ve vedení tak
malého města, jako je naše, nemá politika co
dělat. Všichni, které jsme zvolili, by měli mít
na zřeteli zájmy nás občanů a chtít pro ně jen
to nejlepší. V tomto případě se mi to tak nejeví.
Mluvil pan Jansa na shromáždění za sebe nebo
za ODS? Jestli vystupoval jako mluvčí této
strany, tak tomu opravdu nerozumím, protože
tato jejich snaha tvrdě popírá vlastní volební
program. A já, ačkoliv jsem je v parlamentních
volbách volila, po zhlédnutí tohoto vystoupení
slibuji, že už to opravdu nikdy neudělám.
Ze slovní přestřelky mezi přítomnými mi
vyplynulo, že pan Jansa prodal pro výstavbu
tohoto zavrhovaného obchvatu část svých
pozemků. To je v pořádku. Ale z toho logicky vyplývá, že zřejmě vlastní další pozemky
související s plánovanou silnicí. A co udělá
silniční obchvat se sousedícími pozemky?
Mírně je znehodnotí. A tak mě napadá hříšná
myšlenka - jde panu Jansovi opravdu o blaho
a lepší život nás, občanů Chabařovic?
Myslím si, že bychom měli radnici více
věřit. Nejsem zdejší, pocházím ze Skorotic.
Byla to nádherná obec, která měla svůj úřad,
školu, školku, knihovnu, obchod, společenský
sál, pravidelnou dopravu. Byla to obec, kde
se žilo. Dnes je to okrajová čtvrť města Ústí
nad Labem. Vyrostla tam sice spousta nových
domků, ale není tam nic. Jen drahé pozemky.
Je to mrtvá část, kam se jezdí jen přespat.
Něco takového mohlo potkat i Chabařovice.
Není to tak dávno, kdy se radní ubránili silnému tlaku podnikatelů a majitelů pozemků
a nesouhlasili s připojením Chabařovic zpět k
Ústí nad Labem. Už jen tím dokázali, že jim
na rozvoji města záleží. Proč jim tedy nevěřit
i v tomto případě?
Zdeňka Baňasová

e středu 12.března t.r. proběhlo 8.zasedání Zastupitelstva města Chabařovice, které bylo svoláno „mimo plánovaný termín“, neboť o svolání zasedání zastupitelstva
požádalo starostu města 8 zastupitelů města,
což je více než zákonem požadovaná třetina
všech zastupitelů.

Zastupitelstvo
Důvodem svolání zastupitelstva města byla
problematika výstavby Jihozápadního obchvatu města Chabařovice, která v posledních
dnech tolik zajímá občany. Zasedací místnost
Staré radnice byla zaplněná do posledního
místa, neboť vedle zastupitelů, kteří měli 100%
účast, a pracovníků městského úřadu, se na
jednání přišlo podívat a diskutovat 45 občanů
města. Tomuto zastupitelstvu města předcházelo i několik dalších několikahodinových
diskusních setkání starosty města s místními
občany a tak zasedání města trvalo jen necelé
dvě a půl hodiny.
Výsledky zasedání města Chabařovice,
které se sešlo kvůli jedinému výše uvedenému
bodu jednání shrnul tajemník městského úřadu
Vítězslav Vlček: „ Zastupitelé města schválili
počtem hlasů 9 PRO usnesení o pokračování
prací na akci JZ obchvatu města Chabařovice,
4 zastupitelé se zdrželi a 2 byli proti.“
Dle slov tajemníka úřadu podali někteří
zastupitelé během zasedání další dva protinávrhy, které však nezískaly potřebný počet hlasů
ke schválení. Jedním z návrhů bylo i svolání
místního referenda, které získalo pouze tři hlasy, další protinávrh získal rovněž tři hlasy.
Starosta města Jiří Záhořík na konci jednání
poděkoval všem přítomným za věcnou diskusi
a slíbil občanům města, že i nadále se bude
zasazovat o zvelebení města, odklon přetížené
dopravy z centra města a zachování klidové
zóny na náměstí.
Vítězslav Vlček

Co je na obrázku?

JIHOZÁPADNÍ OBCHVAT
ROZHODNUTO
Na mimořádném zasedání Zastupitelstva
města Chabařovice konaném dne 12. 3.
2008 byl předmětem jednání jediný bod:
Jihozápadní obchvat města
Z plného počtu 15 zastupitelů bylo při hlasování o realizaci navrženého obchvatu:
9 zastupitelů - PRO
2 zastupitelé - PROTI
4 zastupitelé - SE ZDRŽELI HLASOVÁNÍ

Někteří to poznali hned, pro ostatní: jedná
se bývalou panelku podél trati, která navazuje
na silnici do Chlumce nedaleko rybárny. Silnice vede podél kolejí a pokračuje lesíkem. Už
víte k čemu se dá využít? Jedná se o technickou
silnici českých drah a smíme ji využívat pro
kolečkové brusle a kola. Můžete ji vyzkoušet.
V budoucnu bude ještě ochráněna závorou.

Chabařovické NOVINY

HISTORIE

Od historie k současnosti
M

asivní výstavba rodinných domů v
Chabařovicích je důvodem k tomu,
že rubriku Historie města opět věnujeme aktuálně lokalitám, kde je výstavba realizována.
V minulých vydáních Chabařovických novin

vzdálené od zástavby. Výstavba východního
předměstí je dílem až příchozích osídlenců.
Jelikož nebyly Chabařovice v oné době dostatečně bohaté, neumožňovalo samosprávě, aby
se podílela na bytové výstavbě. Byla vytvořena
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zpracovat plán likvidace dolu. A tak se také
stalo.
Demoliční úsek původního předměstí byl
zplanýrován buldozery a podél silnice ve
směru na Ústí nad Labem a k bažantnici byl
osázen dřevinami. To bylo ještě hrazeno z
ﬁnancí určených k likvidaci města.

Východní park

Další úpravy uvedeného prostoru směřující
k vytvoření parku byly realizovány městem a
odvisle od výše k tomu určených ﬁnančních
prostředků. Posledním pozůstatkem nedávných
průmyslových časů byla strouha odvodňující
chemické výluhy z haldy Spolku středem parku do Důlního potoka. V ní pozvolně tekoucí
žlutočervená břečka likvidovala veškerou
vegetaci přilehlých břehů. Problém vyřešila
až nedávná rekultivace haldy. Východní park
byl využíván k procházkám, ale zejména k
pořádání různých akcí spojených s pouťovými
oslavami ve městě. Poté zastupitelé města
rozhodli o výstavbě Domů s pečovatelskou
službou a pokojného stáří, následně i o rozdělení plochy na stavební parcely.

Na Běhání

to byly ulice Bezová a Luční.
Zaměřme nyní pozornost na stavební lokalitu v ulici Na Běhání, která v současné době
vzniká na východním předměstí.

Chabařovice

Původní zástavba Chabařovic měla podobu
vesnice. Náměstí bylo budováno jako „ulicovka“, kde středem procházela jediná komunikace ve směru východ – západ. Na obou stranách
náměstí bývaly dubové okované brány, které
se uzavíraly po setmění a při ohrožení obce.
Rozvoj Chabařovic nebyl do druhé poloviny
19. století nijak znatelný. V roce 1830 zde žilo
1340 obyvatel ve 247 domech, z toho 297 osob
v 54 domech na předměstích. Důvodem byla
také skutečnost, že obec ležela mimo hlavní
tzv. „říšské komunikace“. Zvrat přišel až s objevem uhlí, na jehož zásobách je situována celá
zástavba města. Z původně zemědělské osady
se postupem doby stává průmyslové město. To
podnítilo prudký příliv nových osadníků nejen
z různých koutů země, ale i ze sousedního Saska. Lidé sem přicházeli zejména za slušným
výdělkem, který jim nabízely právě vznikající
hlubinné doly ve městě a jeho nejbližším okolí.
V době mezi roky 1830 a 1930 stoupl počet
obyvatel z 1340 na 6165 !!
Věnujme dále pozornost východnímu
předměstí.

Východní předměstí

V roce 1823 byla zahájena na Janském
vrchu stavba nové kaple Svatého Jana Křtitele, která zde stojí s grottou (jeskyní) dosud.
Jak dokládá přiložený obrázek z roku 1868,
vzniklo při silnici na Hrbovice idylické místo

urbanisticky značně nesourodá čtvrť řadových
domů, odpovídající majetnosti jejich stavebníků. Rozhodně to však nebyla výstavní část
Chabařovic, o čemž svědčí přiložený snímek
části předměstí před jeho likvidací.

Plán likvidace města

Uhelné zásoby pod
městem výrazně ovlivňovaly život města od
roku 1830. Vznikající
průmysl v okolí potřeboval palivo, a to
mu dodávaly místní
doly. Ty byly zpočátku hlubinné, ale již
před druhou světovou
válkou se přechází na
povrchový způsob dobývání uhlí. V roce
1974 byly zahájeny
přípravné práce pro
povrchový důl Lom
Chabařovice a v roce
1977 je odsouhlasena
tzv. Velká varianta těžby, která uvažovala s
likvidací Chabařovic ve dvou etapách. Demolice města byla plánovaná do června 1992.

Změna společenských poměrů

Změna společenských poměrů ve státě iniciovala velké úsilí nejen obyvatel Chabařovic
o zachování města, což vyústilo ve vydání
rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR z 29. prosince 1992, kterým se ukládá
Palivovému kombinátu Ústí nad Labem, pod
který organizačně Lom Chabařovice příslušel,

Název lokality je přinesen z návrší nad
bývalou obcí Hrbovice, kde se střetlo husitské vojsko pod vedením Prokopa Holého s
přesilou křižáků. Toto místo již neexistuje,
bylo vydolováno. Pozůstatkem je obnovený
pomník bitvy, který byl na Janský vrh přenesen
z původního místa a podle dobové dokumentace postaven v roce 2000 kamenosochařem
Štěrbou z Kozojed.

Území je součástí městské památkové zóny.
Vzhled nových domů musí proto odpovídat
tomuto charakteru. Jelikož se lokalita vyskytuje na uhelném ložisku, musí domy splňovat
podmínky staveb na poddolovaném území a
základy domů musí být opatřeny izolací proti
radonu. Z důvodu zvýšené hladiny spodních
vod nesmí být domy podsklepeny. Lokalita
obsahuje celkem 10 stavebních parcel, přičemž ke konci února bylo 5 rodinných domů
zkolaudováno, 3 jsou rozestavěné a poslední
dvě parcely jsou již koupené.
Hlavní pozitiva spojená s výstavbou jsou
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ta, že se výrazně mění vzhled města k lepšímu.
Východní předměstí, reprezentované nově
vzniklými ulicemi Na Běhání a Bezovou, se
tak stane skutečně výstavním urbanistickým

celkem města. Původní trend úbytku obyvatel
města byl přílivem nových osadníků zastaven.
Město žije a rozvíjí se. 7 domů obsadí příchozí
obyvatelé z Ústí nad Labem, 3 domy pak původní obyvatelé Chabařovic.

Co tomu říká pan Absolon

HISTORIE
jen mi v paměti vyvstanou ulice Vodní a Bednářská a kovárna blízko kapličky.
Když se bouralo předměstí, bylo vám 17
let. Jaký pocit ve vás
zanechala myšlenka
věčné ztráty domoviny, ke které nakonec
nedošlo?
Pocit, na který si
dodnes vzpomínám
byl ten, že přijde naše
rodina o dům a budeme se muset přestěhovat do panelákového
bytu na sídliště. Byla
to tehdy velmi reálná
skutečnost, ale díky
tomu, že se změnil režim a díky nesouhlasu
občanů, se hrozba neuskutečnila. Dodnes se
tak mohu vracet na místo, které je plné vzpomínek na šťastný domov a dětství!
Odstěhoval jste se do Prahy, která dává
mladé rodině rozhodně větší šance v uplatnění. Proč se vracíte zpět do Chabařovic?
Ano, Praha dává velké šance,ale co se týká
rodinného života a dítěte především, zvolili
jsme Chabařovice – místo mého rodiště, které
splňuje předpoklady pro klidný a pohodový
rozvoj života našeho dítěte. Dostupná školka,
škola, příroda a sport s tím spojený. Zejména
nás oslovila i vznikající rekreační zóna v okolí
a jezero Milada. Dále rodina,která zde stále
žije a přátelé,kteří zůstali.
Většina rodinných domů v ulici Na Běhání
již stojí, okolí je zatím neupravené. Co schází,
podle vašich představ, k tomu, aby i vaše
dcerka měla nakonec pocit, že to je právě ono
místo, ve kterém si přeje vyrůstat?

Jak bývá zvykem, byl vyzván jeden ze
stavebníků, aby odpověděl na vybrané dotazy. Je jím Mgr. Roland Absolon. Přestože se
narodil roku 1974 v Ústí nad Labem, většinu
dosavadního života prožil v Chabařovicích. V
průběhu studia na vysoké škole se s partnerkou
odstěhovali do Prahy, kde bydleli do konce
roku 2007. V roce 2006 zakoupili v nové stavební lokalitě pozemek a v současné době je
jejich rodinný dům před kolaudací.
Jistě nás čtenáře Chabařovických novin
budou zajímat odpovědi na tyto dotazy:
Co zůstalo ve vaší paměti zachováno z
původního vzhledu východního předměstí?
Bohužel si toho moc nepamatuji,ale přece

Pokud půjdou Chabařovice směrem dalšího
zvelebování – vytvoří tím podmínky pro krásný život (tj. nová dětská hřiště, místa pro odpočinek a relaxaci,místa pro sportovní vyžití,

výsadba zeleně, čistota města a okolí, zajištění
bezpečnosti na silnicích – vyznačené přechody,
omezení nadměrné dopravy a hluku). I naše
dcera bude jistě v budoucnu spokojená a pyšná,
že zde vyrůstala a žije!
Stanislav Sochocký

Chabařovické NOVINY

KERAMICKÁ DÍLNA

Vážení a milí zájemci o vytváření z
keramické hlíny, zdravíme vás v roce 2008
Máme pro vás připraveno několik novinek a
skromných nápadů… Nejdřív mi ale dovolte
seznámit vás s naší dílnou a kurzy, které tam
probíhají od listopadu minulého roku.
Začali jsme pozvolna a velice skromně.
Koupili jsme pec a hrnčířský kruh, abychom
se mohli věnovat naplno zájmové činnosti,
v tomto případě vytváření různých výrobků
z keramické hlíny. Zatím nás tady moc
není, ale já věřím, že se najdou další, kteří
by rádi chtěli zkusit na vlastní ruce své
nadání, schopnosti a tvůrčí nadšení, přijít si
vyzkoušet svou zručnost a něčemu se třeba
přiučit…
Máme tady vše, co nutně potřebujeme ke
kvalitní práci: stoly, židle, vodu, teplo, sucho,
světlo, věšák, hrníčky – ty si vytvoříme,
konvici, kávu, čaj.
S tímhle pak jde vše snadno a rychle!
Tvoříme úplně všechno, na co stačíme a
to co chceme. A já, Marek Siekiera, absolvent
Keramické průmyslové školy v Bechyni,
výtvarník – modelář se smyslem pro humor,
vám určitě (bez přemlouvání) všem rád poradím, pomůžu…
Budeme hňácat, plácat, válet, lepit, mačkat, tlouct, vlhčit, točit, zdobit, malovat,
glazovat, vylévat, polévat, máčet, sušit, pálit,
balit, prodávat a radovat se!
Z čeho? Přijďte a uvidíte, uslyšíte!
A teď k těm nápadům: chystáme speciální
kurzy se zaměřením na výrobu sádrových
forem, na odlévání výrobků z forem. Zaměříme se na výrobu užitkových nádob na hrnčířském kruhu, budeme vytvářet podlahové
vázy, zahradní keramiku, květináče, žardiniéry a další. Dokonce si troufnu společně s
vámi na přenosný krb nebo kachle.
Za všechno se dneska platí, to už jinak
nebude, a u nás hlína, glazury ani proud
nejsou zadarmo. Členové sdružení mají
kurzovné levnější. Bližší informace získáte
na internetových stránkách školy nebo na
níže uvedeném čísle.
A pak už jen tvoříte a tvoříte a výrobky
si odnášíte domů, k rodině, k přátelům a
jinde!
Pokud vás to zaujalo a máte chuť si
dokázat, že dovedete víc, tak pak mi prosím
můžete zavolat na mobil: 720 343 701, nebo
osobně se přijít podívat, popovídat, rozhodnout se – klidně, já vás nevyhodím a dozvíte
se, co potřebujete vědět.
Marek P. Siekiera
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ŠKOLY

Soutěžení žáků ZUŠ
V

Základní umělecké škole v Chabařovicích právě probíhají školní a okresní
kola Národní soutěže ZUŠ České republiky
pro školní rok 2007/2008. Vyhlašovatelem
je MŠMT ČR. Na každý nástroj dojde řada
1x za tři roky, a tak žáci a učitelé čekají na
svou příležitost. Letos je soutěž vypsána pro
hru na klavír, akordeon, smyčcové nástroje,
kytaru a hudební skladbu. Žáci jsou rozděleni
do řady kategorií a úroveň těchto soutěží je
vždy vysoká. Proto úspěch žáků je velmi
ceněn. Každý soutěžící musí mít připraveny
skladby od barokních a klasických skladeb až
po romantické a současné. I minutově je hra
velmi náročná. Ono hrát 5 – 15 minut v kuse
– podle kategorie, vše zpaměti a bez chyb,
není nic jednoduchého. O to více nás těší, že
každoročně získáváme ceny jak v okrese, tak i
v kraji a máme úspěch i z celostátního kola.
Ve školním kole se představilo 9 soutěžících ve hře na housle, z nichž 5 postoupilo do
okresního kola, dále 11 soutěžících ve hře na
klavír, z nichž postoupili 4. Soutěž kytar bude
probíhat 18. března 2008. I toto oddělení má
z minulých soutěží řadu cen, a tak jim, i všem
ostatním držíme palce.
Okresní kolo ve hře na klavír bylo v pondělí
25.2.2008 v Átriu ZUŠ E. Randové v Ústí nad
Labem. Lucie Deimlingová získala 1. místo s
postupem do kraje, který je 14.března 2008 v
Teplicích. Nikola Stripačuková a Adéla Tokárská získaly obě 3. místo, Kateřina Žahourová
získala Čestné uznání.
Okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje
organizujeme my, a tak se ve čtvrtek 6.3.2008

bude soutěžit ve hře na housle a violoncello. Za
naši školu se představí Anna Vodňanská, Jakub
Fridrich, Eva Vodňanská, Lucie Adámková
a Monika.Fridrichová. Spolu s našimi žáky
budou soutěžit i žáci ze ZUŠ Ústí nad Labem,
Neštěmic a Krásného Března.

Žáci tanečního oddělení se připravují na
krajskou postupovou přehlídku dětských
skupin scénického tance. Zatančí si v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad
Labem dne 28.3.2008. Toto oddělení se v
letošním roce početně rozrostlo, a tak budou
vystupovat ve dvou skupinách.
I výtvarné oddělení obeslalo několik soutěží, ale zde se na výsledky čeká dlouho. Toto
oddělení připravilo keramické dárky pro soutěžící a nyní jsou již v plném proudu přípravy
na velikonoční výzdobu.
Kromě soutěže bude i řada vystoupení
žáků školy. Na duben připravujeme koncert
učitelů. Na všechny naše akce vás pozveme
prostřednictvím TV kanálu.
Jiřina Deimlingová

Mezigenerační akce Základní školy praktické
Chabařovice a Domu seniorů Chlumec

N

ejvětší akce na základní škole praktické na počátku roku 2008 byly
mezigenerační akce, které se uskutečnily v
DS Chlumec.
První akcí byl 12. února „ Šikula 2008“.
Úkolem smíšených družstev seniorů a žáků
bylo v prvním kole zazpívat určenou lidovou píseň, ve druhém kole předvést pantomimicky vylosované řemeslo tak, aby to většina
přítomných poznala. Ve třetím kole dostala
družstva tajemný předmět, u kterého měla určit
název nebo aspoň kde a k čemu se používá.
Soutěž byla zakončena hádáním známé české
osobnosti. Většina družstev byla úspěšná ve
všech kolech soutěže, a proto byla na závěr
odměněna všechna družstva.
Všem starouškům se tato akce velmi líbila,
a proto byla pátá a devátá třída pozvána na
další akci, kterou byla soutěž „Maska roku“,
která proběhla 27.února. Děti při této akci
pracovaly jako asistenti, odborná porota a
zároveň i mezi dětmi byla vyhlášena „Maska
roku“. Tato akce byla spojena s vepřovými
hody. Naši žáci byli překvapeni náročností a

fantazií masek seniorů. Velmi se líbil „Pepek
námořník“ a „Čarodějnice“. U poroty nakonec
zvítězila „Nevěsta a ženich“, kteří byli vyhlášeni „Maskou roku“. Mezi dětmi zvítězila
žákyně deváté třídy Petra Berkyová.
Jiří Capljuk
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VÝLET DO PLANETÁRIA

Jedna z pěti oblastí RVP PV je oblast
environmentální, tj. „Dítě a svět“. Součástí
této oblasti je i to, aby děti měly povědomí o
existenci planety Země jako součásti vesmíru.
V únoru jsme se věnovali bloku „Místo, kde
žijeme“, jedním z témat byla i „Planeta Země“.
Proto jsme se vydali na výlet do Planetária v
Teplicích s CK Trysk, která pořádá většinu
našich akcí autobusem.
Po příjezdu do Planetária Teplice jsme si
odložili bundy a čepice. Přivítala nás relaxační
hudba a v klidu jsme se posadili do pohodlných
křesel upravených pro pohled vzhůru. Světlo
zhaslo, v úplné tmě jsme začali sledovat, jak
svítí v kopuli planetária hvězdy, Měsíc, Slunce
a další planety. Za příjemného vyprávění zaměstnance planetária o obloze, mléčné dráze,
hvězdách, souhvězdích apod. děti pozorně
naslouchaly, pozorovaly, jak se noční obloha
otáčí. Viděly i padat kometu. Některé děti,
zvláště předškoláci, znaly i názvy některých
planet sluneční soustavy.
Po vyprávění o vesmíru následovaly pohádky „O Rákosníčkovi a hvězdách“. Po ukončení
projekce se děti protáhly, rozkoukaly, oblékly
se a za rozhovoru o prožitém se vydaly k autobusu. Své zážitky v MŠ vyjádřily i výtvarně.
Encyklopedie o vesmíru byly v obležení.
Věřím, že dětem zážitky z planetária zůstanou dlouho v paměti. Není nad prožitkové
učení.
Dáša Vadkertiová

KARNEVAL

Každý rok se v únoru děti seznamují
s tradicí masopustu a připravují si masku
na maškarní rej. Rodiče nikdy nezklamou
a vytvoří dětem masky podle jejich přání.
Jsou nápadité, originální. Letos bylo nejvíce
princezen a čarodějnic, nechyběly berušky,
lvi, vosy, piráti, spidermani, kuchtíci, mumie,
pohádkové bytosti a spousta dalších.
Masky se nejdříve předvedly ve svých
předem vyzdobených třídách, kde si zatančily s balónky, házely papírovými koulemi
na cíl. Potom jsme se sešli ve třídě Berušek a
všechny masky se procházely na přehlídkovém
molu. Ani paní učitelky nezůstaly pozadu a
převlékly se za šašky, večerníčka a „holky z
naší školky“.
Předvedli jsme se i v základní škole praktické. Poděkování patří p. Drábové a Horákové,
které pomohly ve třídě Sluníček při náročné
organizaci, kdy jsme byly oslabeny o p. učitelku a obě paní uklizečky.
Myslím, že jsme si všichni přišli na své a
karnevalová atmosféra nás provázela nejen
tímto dnem, ale celým týdnem.
Helena Kadlecová
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INFORMACE

Chabařovické NOVINY

Informace z městského úřadu Životní jubilea
EVIDENCE OBYVATEL,
MATRIKA

Po ukončení roku 2007 předkládáme několik zajímavostí o pohybu obyvatel a výkonu
uvedeného úseku:
narodilo se celkem 31 dětí
zemřelo 35 občanů, z toho bylo 8 úmrtí v
Chabařovicích
přistěhovalo se 109 osob
odstěhovalo se 68 osob
po Chabařovicích se přestěhovalo 47 občanů
bylo uzavřeno 19 manželství
Počet obyvatel v Chabařovicích včetně
části Roudníky dosáhl k 31.12.2007 celkem
2 409 osob.
O občanský průkaz požádalo za rok 2007
celkem 460 občanů, bylo vyřízeno 176 rejstříků trestů, ověřeno 2 242 dokladů, vystaveno
103 různých potvrzení občanům, odvysíláno
205 zpráv na TV infokanálu, vyhlášeno 134
informací městským rozhlasem. Uvedený úsek
zajišťuje vystavení náhradních dokladů při
ztrátách nebo odcizení OP, opisy matričních
dokladů, osvědčení o státním občanství, zápisy o určení otcovství a smlouvy na pronájem
hrobových míst.

INFORMACE O VÝMĚNĚ OP
V ROCE 2008

V letošním roce dochází k výměně všech
občanských průkazů bez strojově čitelných
údajů vydaných do 31.12.2003 / růžové /. Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji jsou
vydávány od druhé poloviny roku 2000 a platí
po dobu v nich uvedenou. Tato informace se
netýká občanů narozených před 01.01.1936.

CESTOVNÍ DOKLADY

Nová právní úprava / zák. č.106/2007 Sb./
umožňuje od 01.03.2008 zapisovat děti mladší
10 let do cestovních dokladů rodičů. Na základě zápisu mohou tyto děti překračovat státní
hranice bez vlastního cestovního dokladu
s rodičem, v jehož cestovním dokladu jsou
zapsány. Tento zápis provádí Magistrát města
Ústí nad Labem.

POPLATKY
ZA DOMOVNÍ ODPAD A PSY

Vyzýváme občany, aby přišli na MěÚ Chabařovice uhradit poplatky za domovní odpad
a psy na rok 2008. Poplatek má být uhrazen
vždy do konce měsíce března.
Lada Šištíková

PODĚKOVÁNÍ

Jsem občankou Chabařovic a z důvodu
zdravotního stavu odebírám obědy od roku
2006 ze školní jídelny v Chabařovicích. Chtěla
bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům jídelny v čele s paní Pištorovou za ochotu
a chutné obědy.
Berníková Vlasta

INFORMACE PRO
OBČANY ROUDNÍKŮ

V

odohospodářská stavba „Likvidace
splaškových vod obce Roudníky,“ která Vás v druhé polovině loňského roku zajímala a svým způsobem i chtě nechtě ovlivňovala
život a životní prostředí ve Vaší obci, byla dne
30.12.2007 předána dodavatelem ﬁrmou Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o., zmocněnému
investorovi, kterým je město Chabařovice. V
měsíci lednu t.r. proběhlo kolaudační řízení a
dne 15. února vydal vodohospodářský stavební
úřad odbor ŽP Magistrátu města Ústí nad Labem kolaudační rozhodnutí. V současné době
probíhají jednání, jak tuto ojedinělou státní
vodohospodářskou investici, hrazenou z 15
mld. Kč na zahlazování stop po důlní činnosti
v Ústeckém a Karlovarském kraji, převézt do
majetku a provozování akciových společností
Severočeská vodárenská společnost a SčVK
Teplice.
Do doby uskutečnění tohoto převodu
nemůže být toto vodohospodářské dílo provozováno a tak zatím nemůže být ani realizováno
přepojování Vašich domovních přípojek na
nově vybudované kanalizační řady. O začátku
možnosti přepojení domovních přípojek do
nového kanalizačního systému Roudníků budete včas všichni informováni. Kdo z vlastníků
rodinných domů by na zřízení nové domovní
přípojky neměl dostatek vlastních ﬁnančních
prostředků, může si půjčit z Fondu rozvoje
bydlení města Chabařovice částku až do výše
20 tis. Kč (při úroku 3% a době splatnosti 4
roky).
Bližší informace o celé akci vč. event.
půjček Vám podá odbor výstavby (stavební
úřad) MěÚ Chabařovice osobně nebo na č.tel.
475 225 460, 475 225 695.
Petr Bím

Pro každého člověka je důležité, aby měl
vzduch na dýchání, oheň na zahřátí, vodu co
se dá pít, přátele co umí naslouchat a domov,
kde se dá žít.
V míci lednu až březnu oslavili svá
životní jubilea:

Heyduková Bedřiška
Otcovský Václav
Hrušková Marie
Polanská Ingeborg
Janášová Jarmila
Mik Antonín
Hrdlička Stanislav
Plíšek Miroslav
Doubek Jan
Tlustý Jindřich
Müllerová Hanička
Pištora Václav
Vančurová Gertrud
Hradká Emma
Janáš Emil
Kratochvílová Vlasta
Šťastný Antonín
Toběrná Alena
Všem oslavencům přejeme další roky lné
pohody, kterou bude doprováz pevné zdraví.
K hezkým dnům ať přispějí i slunní
paprsky jara.

Civil moto cross Sdružení rodičů

Na tento rok jsme vymysleli seriál závodů
s názvem Civil moto cross 2008 v Zalužanech
hlavně pro děti, co udrží rovnováhu a pro
místní dorost, který má zájem o motocykly
a dění kolem nich. Po odjetých závodech se
mohu domnívat, že se nám tento cíl daří plnit,
opravdu je na každý závod více účastníků i
diváků a ani obava, že Zalužany jsou trochu
dál a zájem o tento druh sportu nebude, je
vyloučena.
Proto chci pozvat vás všechny na další
závody 26.dubna 2008 do Zalužan. 29. března
jsme pořádali již II.ročník výstavy MOTOCHABA 2008 v KD-Zátiší, od 10:00hod. Od
20 hodin byl MOTOBÁL se skupinou Radegast-soutěže, tombola, travesti show,a další.
Martin Fridrich

Když se řekne sdružení rodičů, většina si
představí: SRPŠ. Jednalo se spíše o formální
organizaci. Ale sdužení rodičů při ZŠ Chabařovice, hlavně jeho výbor s novým předsedou
panem Petrem Šromem je parta lidí, která
připravuje a podporuje akce pro děti a stará
se o to, aby hladce probíhaly zájmové kroužky
na škole. V současné době sdružení připravuje
Strašidelnou stezku na Friedrichu. Za sebou
má náročnou přípravu školního plesu, kde
členové výboru strávili nemálo hodin při
organizaci plesu a přípravě tradiční tomboly,
kde vyhrávají všichni. Tento článek využiju i k
poděkování všem, kteří nám poskytli ceny do
tomboly. Byly to: Agro Česká Skalice, Setuza,
Drogerie Ústí, Solárium - Jitka Durilová, Tisk
Reklama Hrad, Pekárna - Rýznarovi, Solná
jeskyně, Viamont, pan Lízálek a další drobní
dárci mezi něž patří učitelé a rodiče. Doufám,
že jsem na nikoho nezapoměl. Zkrátka díky
všem, kteří Sdružení rodičů podpořili. Doufáme, že se vám ples lílil a nashledadanou příští
rok.
Josef Kusebauch

Chabařovické NOVINY

SPORT

Sportovní zprávy z Chabařovic
I

sportovcům se už blýská na lepší časy.
Myslím tím, že se už dočkáme jara a s
tím i přesunu z haly na venkovní sportoviště.
Tradičně nejdříve začínají fotbalisté. Nadějná
situace v se jeví v „A“ týmu, kde se přes zimu
podařila kvalitní příprava částečně v hale, částečně doma na „umělce“. Nadějné výsledky v
přípravných zápasech signalizují dobré jaro v
soutěži. To bude asi problém v „B“ družstvu,
které po podzimu „trůní“ na posledním místě
2.třídy okresu a není příliš optimismu mezi
hráči i funkcionáři klubu, že se družstvo vyhoupne do nesestupových příček tabulky. Star-

ší žáci mají po podzimu velké ambice udržet
se v nejvyšších sférách okresního přeboru. To
je ale asi maximum pro tento tým, pokusit se o
postup do krajské soutěže je z hlediska věkové
struktury družstva možná trochu nereálné. Ale
to může být jen mylný a laický názor.
Florbalový tým TJ Slovan Chabařovice
odehrál již svou 3.sezónu ve Sportovní hale v
Krupce. V dlouhodobé soutěži skončilo družstvo na 8.místě, tj. na místě, které zajišťovalo
předkolo play-off. V něm se střetlo na 2 vítězné
zápasy s týmem FBK Děčín a po celkovém
skóre 2:1 pro Děčínské naše družstvo ukončilo svou činnost pro tento ročník Krupské
ﬂorbalové ligy 2007/2008. Po zápasech 2:1,
0:5 a 2:3 byl náš tým blízko k vytčenému
cíli. Snad příští ročník nebo v nadcházejícím
Krupském poháru.
Volejbalový klub TJ Slovan Chabařovice,
družstvo mužů, po delší odmlce startuje v
elitním krajském přeboru. Dokončuje svoji halovou soutěž a 6 zápasů před koncem obsazuje
střed tabulky na 6. místě, když 15 utkání dosud
naši vyhráli a ve 13 zápasech odešli poraženi.
V týmu hrají mladí volejbalisté především z
ústeckého volejbalového klubu, který pro tuto
sezónu nepřihlásil svoji rezervu do soutěže
a pro možnost pokračování hráčské kariéry
byly pro mladé vytvořeny podmínky v našem
oddíle. Zásluhu na tom má hlavně Karel Kindermann, hrají zde i chabařovičtí odchovanci
Vl.Moník ml. a Víťa Kindermann. Pokud
se podaří tento tým udržet i v následujících
letech, můžeme očekávat i lepší výsledky a
možná návrat chabařovického volejbalu do
druholigové soutěže.
Nohejbal je přes zimu trochu v soutěžním
útlumu, kromě několika turnajů absolvuje celý
klub své tréninky ve Sportovní hale. Zúčastnili
jsme se také jako diváci několika celostátních
a mezinárodních nohejbalových akcí, včetně

SuperSixu v Nymburce, kam s námi jeli vlakem i naši mladí, pro které bylo jistě velkým
zážitkem setkání a společný snímek s Janem
Železným, několikanásobným olympijským
vítězem a mistrem světa v hodu oštěpem. Stále
neutuchá zájem a účast na některých trenincích
přesahuje kapacitu tréninkové jednotky. Velmi
se osvědčilo, že v malém sále se dá provozovat
badminton a stolní tenis, někteří jedinci si přidávají v tréninkové píli i v posilovně. Posun
některých mladých z žáků do dorostu ještě
nemusí být konečný. Nejlépe se jeví Ondra
Falát, který si již řekl o místo v „A“ družstvu,
které hraje krajský přebor. Pokud bude mít
dostatek vůle a času (začínající hvězda fotbalových rozhodčích), má šanci stanout vedle
matadorů chabařovického nohejbalu.
Radost nám dělají v současné době nejmladší. Kromě možná odpadlé nejmladší části
(chlapci z Přestanova najednou přestali na
tréninky docházet) se jeví velmi nadějně garnitura mladších žáků Sehrig, Doubek, Komár. Po
úspěších na Mistrovství České republiky, které
se hrálo v září na domácích kurtech, je zájem

pořadatelů turnajů a pohárů po celé republice
o start našich žáků. Díky sponzorskému daru
paní Komárové jsme dokázali hráče i solidně
vybavit novými soupravami. Mladší žáci se zúčastnili turnaje Avie Čakovice v Praze Kyjích,
kde obsadili po velmi dobrém výkonu 5.místo.
Budoucnost je před námi, je jen otázkou času
a obětavosti trenérů abychom se zúčastnili
dalších vyhlášených turnajů po celé republice
s vyvrcholením na konci srpna v Brně, kde
se pořádá letošní Mistrovství ČR. Hned na
další víkend po MČR se chystá družstvo na
významný mezinárodní turnaj v Košicích, kam
jsme byli pozváni pořadateli KAC Košice.
Za účasti české a slovenské žákovské špičky
přijedou do Košic změřit své síly také hráči
z Francie, Rumunska, Švýcarska, Maďarska
a možná dalších států. Na letecký výlet ještě
sháníme sponzory, ale vše je na dobré cestě a
kluci se už velmi těší.
Zima se nám zase moc nepovedla, tedy
hlavně svatému Petrovi. Trochu mrazu jsme si
užili na začátku ledna, takže asi 3 týdny jsme
mohli bruslit kromě přírodních ploch rybníků
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také na kluzišti ve volejbalovém areálu, kde už
3. rok připravuje tým z nohejbalového oddílu
kluziště na centrálním kurtu. Z počátku nám
přidělali starosti nedočkavci, kteří narušili ještě
nehotový led, pak se podařilo udržet v provozu
ledovou plochu až do oblevy v polovině ledna.
Pak až do této doby to byl jen mělký bazének
a led už se nepodařilo připravit. Protože zájem
je velký a na ledové ploše se denně vystřídalo
hodně především mladých, vzniká myšlenka
jak trumfnout nezdárné klimatické podmínky
a po vzoru i menších městeček se pokusit přes
nějaký grantový projekt zakoupit umělý led.
Jde o investici kolem 700 tis.Kč, ale určitě pro
podporu aktivit v zimním období by se tato
investice pro Chabařovice vyplatila.
Vlastimil Pabián

Světové hvězdy stolního tenisu
v Chabařovicích!

Dobrá zpráva pro všechny příznivce sportu
a skvělé zábavy.
Městu Chabařovice se podařilo zkontaktovat dva z nejlepších světových tenistů všech
dob Milana Orlowského a Jindřicha Panského
a získat souhlas jejich marketingového agenta
k uspořádání největší stolnětenisové exhibice
na světě mezi těmito dvěma sportovními
hvězdami nedávné doby.
Tajemník Městského úřadu Chabařovice
Vítězslav Vlček, který celou akci organizačně
zaštiťuje, k tomu říká: „Milan Orlowski je
vicemistr světa a trojnásobný mistr Evropy a
Jindřich Panský je dvojnásobný vicemistr světa a mistr Evropy ve stolním tenise. Oba dva si
stále udržují vynikající kondici a v současné
době stále hrají druhou ligu v Německu.“
Toto exhibiční utkání se uskuteční v Chabařovicích dne 29.dubna (úterý) od 17 hodin v
nově vybudovaném kulturním domě Zátiší.
Vítězslav Vlček k tomu ještě dodává: „S
touto tenisovou show oba aktéři vystupovali
po celém světě a my máme tu čest přivítat je
v Chabařovicích, jako jedním z mála měst v
České republice na jejich 14 denním turné. O
lístky je již nyní velký zájem, přestože ještě
nejsou v prodeji.“
Lístky si je možné objednat již nyní telefonicky (tel. 475 209 903), případně mailem u
paní Kučerové. V prodeji budou od 1.dubna.
Akci, která je jedinečná tohoto druhu na Ústecku a Teplicku, budou doprovázet i vylepené
plakáty v širokém okolí.
Vlastimil Pabián

Chabařovické noviny, občasník informací o chabařovickém regionu vydává:
Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183, IČO 556912
Vedoucí redakce: S. Sochocký telefon: 775 586 000 Graﬁcká úprava: J. Kusebauch
Členové: V. Pabián, H. Nejedlá, G. Šteﬂová
Tiskne: Tiskárna Jiří Bartoš - SLON

