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a špatné věci nebo zážitky se rychle
zapomíná, jinak by si chlapi
nepovídali téměř při každém setkání o
vojně. Z příběhů a smíchu naslouchajících
by si nezávislý pozorovatel myslel, že vojna
byla jakási prima dovolená. A to byl jen
jeden příklad z mnoha podobných.
Myslím, že už jsme také téměř všichni
zapomněli na podzimní požár v chemičce.
Byl jsem téměř přímým účastníkem.
Cestoval jsem z centra města na Severní
Terasu. Při výstupu z autobusu mě přivítala
typická „vůně“ hořících plastů. Samozřejmě, že se v médiích objevovaly zprávy o
neškodnosti vzniklých splodin, ale já si
myslím své. Při požáru prý byla tak vysoká
teplota, že vše shořelo takzvaným dokonalým spalováním, a tudíž bez vzniku
jedovatých látek. Můžeme si myslet své, ale
přece jenom na tom takéněco může být.
Rozhodně však nemůže jít ani o náznak
dokonalého spalování, když se pálí plasty,
plastové lahve od nápojů a různé další
odpady v kamnech. Samozřejmě že "umělé"
palivo výtečně hoří, a dokonce hřeje, ale
bohužel také páchne a nejen to, splodiny
jsou jedovaté, dokonce rakovinotvorné.
"Jenomže to je venku." Tak brilantně
dokážou někteří z nás myslet. Znovu
opakuji: Jedovaté! Jedovaté! Jedovaté!
Nepochopitelné je, proč nám někteří
občané otrvují ovzduší, když mají zaplacen
příspěvek na odpadové hospodářství. To
znamená, že mají popelnici a ještě mohou
odvést přebytky na kontejnerový dvůr
zdarma! Navíc jsou ve městě rozmístěny
kontejnery na tříděný odpad (plastové
lahve se do nich vhazují sešlapané). Je to
lenost a lhostejnost k tomu, co se děje mimo
můj dům, mimo moji zahrádku.
Na chemičku jsme zapoměli. Dnes nám
ji opět noviny připomínají: obviněni jsou
zaměstnanci. I my budeme zapomínat na
hořící plasty, připomene nám je některá ze
závažných nemocí. Pak už bude pozdě.

Chabařovice na začátku roku

Rada města se pravidelně schází stovek milionů, které jsou hrazeny ze
jedenkrát za čtrnáct dní. Řeší slíbených 15miliard kraji.
jednotlivé záležitosti chodu města
Dále připravujeme s firmou TETA
více či méně závažné. Není cílem napojení internetu prostřednictvím kabelové
tohoto článku podávat zprávu o televize a zkvalitnění infokanálu, na kterém
činnosti, nýbrž informovat občany budeme vysílat i obrazové aktuality z města.
o tom, co se připravuje. Především Zahájili jsme jednání se zahraničním
se sestavuje rozpočet města v partnerem, a to s německou obcí DREBACH
součinnosti
ekonomický úsek ležící poblíž města CHEMNITZ. Chceme
stavební úsek, finanční komise a zapojit i sportovce a školu s cílem
rada města. Předpoklad jeho pro- vzájemného poznání a motivace jazykové
jednání zastupitelstvem je měsíc výuky na škole.
březen. Dále se spoluvytváří
V letošním roce oslaví Slovan Chabařoviprojekt okolí jezera, na kterém ce 70. výročí od svého založení. Sportovci
spolupracují město Chabařovice, připravují oslavy tohoto výročí a samozřejměsto Ústí, město Trmice, Palivo- mě, že ani město nezůstane stranou.
vý kombinát a projektanti.
Blíží se jubilejní desátá chabařovická
Na katastru našeho města budou pouť, která se bude konat 17. a 18. května. I
do projektu zahrnuty: Nové Vykli- zde budeme uvažovat o nadstardandních
ce, záchytná parkoviště Roudníky, akcích. Za spoluúčasti města a za spolufinanZalužany a bývalé Hrbovice, cování firem byl vydán chabařovický
travnaté prostory pro koupání v průvodce. Jistě přispěje k větší propagaci
linii Roudníky-Nové Vyklice-hlav- města Chabařovic, města, které bude v
ní pláž u Hrbovic.
příštích letech svědkem „navrácení vypůjčeDále konečná stanice MHD za né krajiny“ jako aktu, kterého bychom se při
kostelem v Roudníkách s letním naplnění „dlouhodobého socialistického pláprovozem, golfové hřiště se záze- nování“ vůbec nedočkali.
mím od chem i c k é
skládky
směrem k
ocelárně, cyklostezka
okolo celého jezera v
délce 12,5km, spojovací cesta RoudníkyTrmice (v návrhu bez
jakékoliv dopravy),
dále napojení celého
komplexu cyklostezek
na cyklotrasy Krušnohoří a Středohoří. Do
projektu bude zahrnut
i prostor pro muzeum
historické dopravy.
V současné době
probíhá soutěž na dodavatele opevnění břehů jezera v rozsahu Osvětlení kalichu zdarma instalovala firma pana Váni z Mojžíře

Starosta města Jiří Záhořík

Zapomínání

Chabafiovické NOVINY

Rozhovor s Josefem Kusebauchem
členem Rady města

Získal jste nejvíc hlasů při volbách do
zastupitelstva a funkci místostarosty. Co to
pro vás znamená?
Velké množství hlasů mě potěšilo. Je
příjemné, když člověk dostane důvěru. Ale
znamená to pro mě více práce pro město.
Výhodou je, že pracuji v Chabařovicích a
když se děje něco důležitého mohu svou práci
skloubit s funkcí neuvolněného místostarosty.
Již druhé volební období řídíte
zasedání zastupitelstva. Kdy dozrajete k
řízení Parlamentu?
Zatím netoužím stát se profesionálním
politikem na nejvyšší úrovni. V Chabařovicích je práce dost a i ve škole je toho potřeba
hodně udělat.
Kandidoval jste za Nezávislé, dosáhli
jste maxima. Jak naložíte s volebním
programem. Sloužil Vám – jak to
zpravidla u stran bývá, jako prostředek k
dosažení cíle, který se po volbách
„hluboko“ odloží, nebo se hodláte voličům
zpovídat.
Na volebním programu jsme pracovali
dlouho a pečlivě. Nekladli jsme si nesplnitelné cíle a neměli jsme velikášské představy.
Sdružení nezávislých se navíc pravidelně
schází a volební program průběžně vyhodnocuje. Jsme si vědomi toho, že nám na konci
volebního období občané vystaví účet za
plnění našich slibů.
Co zastupitelstvo, Rada, starosta.
Hodnotíte je jako „soubor“ vhodný k
řízení města?
Jsem zastupitelem druhé volební období,
takže nemohu srovnávat s dřívějšími orgány
města, ale myslím si, že v zastupitelstvu i radě
jsou lidé, kteří chtějí především pracovat pro
město. Jednání probíhají v dělné atmosféře a
všichni se snaží řešit problémy a úkoly, jež
před námi stojí.
Jste členem Rady města, místostarostou, máte i další časově náročné aktivity.
Netrpí tím základní škola, kde jste
ředitelem?
Škola je u mě na prvním místě. Je to moje
povolání a věnuji mu nejvíce času. Sám ještě
pracuji s dětmi ve sportovním rybářském
oddíle. V současné době rozvíjíme mezinárodní spolupráci se školami v Německu a
Anglii. Začínáme opět jezdit do školy v
přírodě.
Pomáhá mi i Sdružení rodičů, které se s
velkou vervou pustilo do práce.
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Moje ostatní aktivity, především sportovní, mi umožňují načerpat nové síly a nadhled
pro práci s dětmi i v samosprávě.
Po realizaci vašeho snu „Lesopark
Friedrich“ se chcete v příštím období
věnovat čemu ?
Na Friedrichu nás čeká ještě mnoho práce,
musíme sde sázet nové stromy, postupně
dokončovat terénní úpravy. Park je potřeba
udržovat, aby opět nezanikl v křoví a bodláčí.
Rádi bychom vybudovali ohniště s posezením, učebnu v přírodě, naučnou stezku,
prostor pro venčení psů,... Chci aby se z
loňského otvírání parku stala tradice. Akce se
bude jmenovat Konec školy a bude vždy v
červnu v den vysvědčení. Pro děti bude opět
připravena strašidelná stezka a dospělí se
pobaví u táboráku s kapelou. Bohužel naše
úsilí už začali ničit vandalové. Běžte se
podívat.
Stále mě trápí, že nemáme vlasní sál pro
pořádání kulturních akcí. Dva zájemci se
pokoušeli využít bývalou hernu ale podle
současných hygienických předpisů tam není
možné zřídit restauraci. Neházím však flintu
do žita, budu se zabývat tím, jak by mohly
tyto prostory využívat nezisková organizace a
za jakých podmínek by zde bylo možné
provozování zábav, setkání a dalších akcí.
Vím, že se mladí lidé v Chabařovicích nemají
kde bavit.
Pokud bude z řad občanů zájem, chtěl
bych veřejnosti zpřístupnit ve škole internet,
pořádat pro ně kurzy práce na počítači, kurzy
keramiky ap. Od května bude ve škole
otevřena pobočka chlumecké autoškoly.
Shrnuto - podtrženo, jsou to smělé cíle a
co rodina?
Ve volebních novinách SNK jsme psali, že
je u nás na prvním místě rodina, a já jsem byl
vyjímka, která snad podvrzuje pravidlo svobodný. Ale myslím, že už jste si všimli, že
i na mě došlo.
Otázky pokládal Stanislav Sochocký.

D

ruhým zasedáním Zastupitelstva
města Chabařovice konaném dne 16.
12. 2002 bylo schváleno zřízení kontrolního
výboru ve složení: předseda paní Jaroslava
Račáková, členové Bohuslav Holeček a Mgr.
Jan Baňas.
Úkolem kontrolního výboru v rozsahu
citovaného zákona je kontrola plnění
usnesení zastupitelstva města a rady města.
Výbor rovněž kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním
úřadem na úseku samostatné působnosti.
Výbor rovněž plní úkoly, kterými jej pověří
zastupitelstvo města. Ze své činnosti
odpovídá výbor zastupitelstvu města.

kontolní výbor
Kontrolní výbor se řídí kromě zákonem
stanovených úkolů svým plánem činnosti. V
I. pololetí tohoto roku bude kontrole
podroben stav pohledávek z poskytnutých
půjček občanům na rekonstrukce domů,
čerpání státem poskytnutých účelových
dotací městu Chabařovice a odpisy majetku
po provedených inventarizacích na jednotlivých úsecích majetku města.
Členové výboru se budou snažit v míře
nejvyšší splnit úkoly na ně kladené. O
výsledcích prověrek budou občané informováni na jednáních zastupitelstva města v
průběhu volebního období.
Jaroslava Račáková

Pohled občana
V tomto článku nechci chválit ani
kritizovat. Mám pouze potřebu se svěřit se
svými dojmy, které se týkají sportovního a
kulturního vyžití v Chabařovicích.
Co se týče možnosti sportování, tak jsou
u nás podmínky téměř perfektní. Sportovní
hala, fotbalové hřiště a volejbalový areál,
kde se hraje i nohejbal a tenis. Nechybí ani
hřiště na plážový volejbal. A samozřejmě
nově postavené krásné hřiště s umělou
trávou, které po několikaletém pohledu na
nevzhledné hromady s lebedou na mě
působí jako úžasná věc. Tyto podmínky
nám mohou závidět sportovně založení lidé
z mnoha větších měst.
Opak toho je je možnost kulturního
vyžití občanů. Například zajít si na večeři
do klidného prostředí, posedět v baru nebo
ve vinárně, to je nemožné. Sál, kde by si
lidé mohli zatančit a pobavit se, chybí již
řadu let. Někdy mi chabařovičtí občané
připadají jak vyhnanci, skupiny lidí jezdí
tančit do Roudníků, děti se musí trmácet na
dětskou diskotéku do Chlumce a početná
skupina nás musela jít slavit Silvestra do
Přestanova, kde to sice bylo pěkné, ale více
méně z nouze.
Přál bych si, aby se občané Chabařovic
mohli také bavit ve svém městě.
Jiří Čmejla mladší
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PLES JAKO ŘEMEN

15. února letošního roku se konal v
kulturním domě Roudníky ples. Pořadatelem
bylo Sdružení nezávislých Chabařovice.
V upraveném, dobře vytopeném společenském sále za přítomnosti roudnických a
chabařovických spoluobčanů ale i návštěvníků z okolních obcí se povedla zábava té
nejvyšší úrovně. O obsluhu se vzorně starala
rodina Panchartkova a Račákova, které
kulturní dům provozují.
K poslechu a tanci výborně hrála kapela
BLUE CAFÉ. Repertoár byl široký a pro ples
vhodně zvolený. Zaujal i soubor moderního
tance z Děčína, který předvedl několik
ukázek ze svého odvážného programu. Švih a
noblesu tance předvedla i početná skupina

zástupců Domu s pečovatelskou službou
Chabařovice.
Dobře fungovala i doprava. To vše se
odehrávalo za bedlivého dozoru našich
hasičů. Jen těžko by se hledaly připomínky.
Jediné snad, co by mohlo rozhodit
ortodoxního plesaře byla skutečnost, že
nepadla žádná facka na sále.
Z výrazů všech přítomných se toho večera
dalo vyčíst přání: Jen více takových akcí !!!
Pro toho, kdo se nezúčastnil a o těchto
slovech by pochyboval: Seznamte se s
programem akcí pořádaných v Roudníkách,
který je zveřejněn na jiném místě našich
novin a přesvědčete se sami.
Stanislav Sochocký

Kulturní dům v Roudníkách
informuje občany o plánovaných kulturních akcích na rok 2003
16. března 2003
se uskutečnil

Dětský maškarní ples - již tradiční diskotéka pro malé i
velké tanečníky spojená s vyhodnocením masek

28. června 2003

II. country festival - celodenní akce na sportovním hřišti, kde
budou vystupovat country kapely a koňské rodeo

27. září 2003

Václavská zábava - tradiční posvícenská tancovačka

6. prosince 2003

Mikulášská diskotéka pro děti a dospělé s návštěvou
nadpozemských bytostí

Chabafiovické NOVINY

YMCA
v Ústí nad Labem
První "Nízkoprahové centrum" pro
teenagery v Ústí nad Labem postupně
vzniká v prostorách Dominikánského

připravujeme nízkoprahové
centrum pro teenagery,
které otevřeme
koncem března
kláštera sv. Vojtěcha pod záštitou YMCA v
Ústí nad Labem. Otevřené bude každý
všední den v odpoledních hodinách pro
každého ve věku „náctiletých“,bezplatně a
s možností volného pohybu.
Pavlína Hušková

K VĚCI K VĚCI K VĚCI
Nové zastupitelstvo
Proč máme patnáct zastupitelů?
Protože je to nejmenší počet, abychom
mohli mít radu města. Nač potřebujeme
radu? V minulých volebních obdobích ji
Chabařovice neměli a taky to šlo. Pokud
není rada, její pravomoci přebírá starosta.
Nemá jich pak mnoho? A z druhé strany. Na
starostu se valí tolik úkolů, že je nemůže
sám zvládat. Rada se také schází častěji a
mnoho důležitých věcí předjedná a na
rozdíl od zastupitelstva má větší prostor
záležitosti prozkoumat na místě. Vícečlenné zastupitelstvo pak se širším rozhledem
schvaluje práci rady. A současné zastupitelstvo je pracovité a podnětné.

Opět DPS

15. března proběhl v Roudníkách 1. školní ples, kde se lidé z
Chabařovic, Roudníků a okolních obcí příjemně bavily. V programu
vystoupily školačky ze základní školy, které vede paní učitelka Urieová.
Autoškola Chlumec zahájí výuku pro chabařovické občany v nově
otevřené učebně v Základní škole v Chabařovicích.
Výuka v prostorách Základní školy bude zahájena v květnu 2003.
Bližší informace na tel. číslech: 603 468 639 nebo 604 950 718
Před otevřením učebny budou občané Chabařovic podrobně informováni.

K čemu jsme stavěli dům s pečovatelskou službou, když tam nebydlí lidé z
Chabařovic.
Do DPS se vybírali lidé v tomto pořadí:
občané Chabařovic bydlící v nájemních
bytech, občané Chabařovic bydlící v
soukromých bytech, bývalí občané Chabařovic, ostatní občané z okolí. Občané z
nájemních bytů se příliš nehlásili a DPS
musí být obsazen, protože se z nájmů
splácí úvěr, který si město muselo vzít na
dofinancování. Dva byty jsme poskytli
obětem povodní ze Zálezel (jsou součástí
Mikroregionu Trmice, ke kterému patří i
Chabařovice).
Nedávno byla v Chabařovicích kontrola
z ministerstva pro místní rozvoj a
vyplynulo z ní jednoznačně: DPS byl ze
sedmdesáti procet pořízen ze státní dotace a
musí být otevřen všem občanům.
Josef Kusebauch

K VĚCI K VĚCI K VĚCI

Chabafiovické NOVINY

HISTORIE
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OSUDY POMNÍKŮ T. G. MASARYKA

V CHABAŘOVICÍCH

P

okud bychom chtěli hledat vlastenec
ké činy, zjistíme, že k těm rozhodně
patří stavby památníku Na Běhání, ale i soch
našeho prvního prezidenta T.G. Masaryka.
Jelikož byla historie památníku bitvy Na
Běhání v Chabařovických novinách již
popsána, věnujme nyní pozornost výstavbě
soch T.G. Masaryka. Vzpomenutá historie se
odehrála na místě, kde stojí současná busta, tj.
ve stejnojmenném parčíku.
Psal se rok 1935. V sousedním Německu
vládne Hitler. Jelikož žila v Chabařovicích
většina obyvatel hlásících se k německé
národnosti, vliv politické orientace Německa
se s blížící válkou projevoval i v našem
městě.
Důsledky hospodářské krize prakticky
přetrvaly až do roku 1936. Na státní podpoře
zde v roce 1935 žilo 220 rodin a 275
svobodných osob. Kromě státních podpůrných akcí věnovalo město pro nezaměstnané
značné finanční prostředky na nákup
základních potravin.
Jako protiváha sílícímu nacismu se v
Chabařovicích organizuje skupina Čechůvlastenců, která na schůzi České místní
osvětové komise v dubnu 1935 přichází s
návrhem postavit v Chabařovicích pomník
T.G. Masaryka. K uskutečnění tohoto záměru
je zvolen pětičlenný výbor, který byl později
rozšířen o další tři členy. Předsedou se stal
truhlářský mistr Josef Kalač, dalšími členy
pak přednosta důchodového kontrolního
úřadu Josef Cabrnoch, učitel Alois Šrein,
podnikatel v autobusové dopravě Stanislav
Schořálek, rolník Karel Krupička, horník Jan
Jedlička, železniční zaměstnanec František
Klas a obchodní zaměstnanec Stanislav
Míšek. Pro realizaci tohoto cíle však bylo
nutné získat finanční prostředky. Kromě
výzvy v Chabařovicích rozesílá výbor petice

na vnitrozemské
spolky, peněžní
ústavy, ale i významné osobnosti republiky.
Shromážděním
finančních prostředků od dárců byla pověřena
místní
spořitelna
–
Kampelička. Z
rozboru dárců
lze usuzovat, že
občané české i
německé národnosti, ale i židovského původu v uvedené době ještě žili v určité
symbióze.
Největší obnos pro výstavbu pomníku
věnovala sama Kampelička. Ze známých
osobností dále přispěli např. ministr Dr.
Kamil Krofta, majitel tukových závodů na
Střekově J. Schicht, místní továrníci a
podnikatelé židovského původu - Josef Dub z
továrny na zpracování kůží, Markus Krauskopf z módního domu, Heřman Krauskopf –
majitel továrny na čepice a statkář Josef
Veselý z Tuchomyšle. Mezi dalšími dárci jsou
majitel městského mlýna Josef Popel,
nájemce statku v Roudníkách Josef Pavlíček,
ale i ministr financí Dr. Josef Kalfus,
manželka našeho druhého prezidenta Hana
Benešová, guvernér Národní banky Dr. Karel
Engliš, místní architekt Franz Pless, stavitel
Franz Schlosser majitel místního zahradnictví Karl Pollak, stavitelé Anton Pless, Ing.
Richard Waltr, statkáři Karel Krupička, J.
Čálek a Marie Jelínková. Na seznamu dárců
je i obuvník Baťa.
Z továren, spolků a institucí přispěli:
místní továrna na ultramarin, Životní
pojišťovna Fenix, Mostecká uhelná společnost, Svaz finanční stráže, Německá chlapecká a dívčí škola, Anglo-Pražská banka se
sídlem v Chabařovicích, Tělovýchovná
jednota Sokol, zaměstnanci místního berního
úřadu, Jednota železničních zaměstnanců,
Četnická stanice, místní svaz horníků,
chlumecká filiálka německé banky Kreditanstalt, Okresní soud, Vinohradská záložna
Praha, Severočeská elektrárna Podmokly,
Strana republikánská Ústí n. L., Německý
sportovní spolek Chabařovice, Strana čsl.
národně socialistická Varvažov a mnoho
dalších.
Souběžně s organizovanou sbírkou byl
zvolen čestný výbor. Ze známých osobností
v něm byli zastoupeni: nájemce statku

Roudníky Pavlíček a velmi populární a
uznávaný profesor Státního reálného gymnázia Ústí n. L. židovského původu Dr. Franz
Taussig, mimochodem pradědeček nekorunované Miss České republiky z loňského roku
Lenky Taussigové. Čestný výbor opět
reprezentují chabařovičtí podnikatelé a
továrníci, a sice Josef Dub, Blaheček,
Krauskopf, stavitelé Ing. Walter, Pless,
Schlosser, dále majitel městského mlýna
Popel. Nelze přehlédnout ani Dr. Franze
Josefa Umlaufta, který byl mj. iniciátorem
založení pracovní skupiny pro vlastivědu
Ústecka a do konce války vykonával funkci
vedoucího ústeckého muzea a archivu. Mezi
jmény najdeme i církevní hodnostáře,
zástupce sokolské župy Krušnohorské –
Kukaňovy.
Souběžně s tím se organizoval výběr
zhotovitele pomníku. Z mnoha nabídek byla
vybrána firma Franta Anýž a spol. v Praze,
která vyrobila bronzový odlitek dle modelu
akademického sochaře V. H. Macha z Brna,
který se narodil v roce 1882 a studoval u
profesora Suchardy a Myslbeka na Akademii
umění v Praze. Z významných prací měl již
za sebou výzdobu budovy Zemské správy
politické v Brně, Hodoníně, radnici v Mor.
Ostravě, spořitelny v Litomyšli, Brně a Mor.
Budějovicích. Dále ztvárnil několik bust
význačných osobností našich dějin.
Socha TGM byla vysoká 2,10 m, se spodní
bronzovou deskou o síle 17 cm. Sokl k
pomníku zhotovil místní kamenický mistr
Josef Webersinke z leštěné žuly. Město
věnovalo prostor k umístění sochy. Ten se
nacházel v místech, kde stojí busta TGM
dnes, ale tehdy to bylo vlastně při patě hráze
rybníka, kterému se říkalo Kotva. Na místě
rybníka je dnes parčík. Úpravu okolí pod
hrází provedl majitel zahradnictví V. Pollak.
Pro slavnostní odhalení pomníku byl
vybrán
28. červen 1936. Bylo zcela
mimořádnou událostí v rámci našeho státu,
aby v uvedené době v pohraničí, kde byli
obyvatelé české národnosti v naprosté
menšině, byl odhalen pomník zakladateli
československého státu. V úterý 27. října
1936 byla svolána slavnostní schůze obecního zastupitelstva, kde byl na návrh městské
rady jmenován T. G. Masaryk čestným
občanem Chabařovic. To již bylo Masarykovi
86 let a po třech funkčních obdobích v roce
1935 prezidentský úřad na vlastní žádost ze
zdravotních důvodů opustil. Městské zastupitelstvo bylo opět svoláno na pátek 17. září
1937, ale to již při příležitosti úmrtí čestného
občana Chabařovic.
Blížil se rok 1938. Neustálé stupňování
požadavků Sudetoněmecké strany, podporované politickými událostmi v Německu,
vedlo k prudkému zhoršení vztahů mezi
Němci a Čechy. Podle Mnichovských dohod
musely československé státní orgány dne 9.
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října 1938 opustit Chabařovice a chabařovičtí
nacionalisté připravovali slavnostní vstup
německé armády do města. Této události
předcházela fanatická hysterie, při které byly
strhávány české nápisy atd. Samozřejmě, bez
povšimnutí nemohl zůstat ani pomník T. G.
Masaryka. Ten odstraňovali místní nacisté
dne 14. října 1938.
Krátce po skončení války, hned 24. října
1945, se sešli ti členové dřívějšího výboru,
kteří se po okupaci do Chabařovic vrátili, a
začínají organizovat obnovu pomníku. Při
doplnění nových členů pracoval výbor v
tomto složení: Jan Jedlička – předseda, dále
František Klas, Stanislav Míšek, Stanislav
Schořálek, František Burian, Josef Hoffman,
František Veselý a František Jedlička. Náplní
práce výboru bylo především získání
finančních prostředků k výstavbě nové sochy.
K tomu byly organizovány sbírky.
K realizaci nové sochy byl opět vybrán
akademický sochař, docent vysoké školy v
Brně, V. H. Mach. Tomu se podařilo přes
okupaci uchovat sádrový odlitek sochy. V létě
1948 po uzavření sbírek došlo ke konkrétním
jednáním se sochařem. Souběžně s tím se
provádí nezbytné úpravy v parku kolem místa
uložení pomníku. Slavnostní odhalení druhé
verze pomníku bylo provedeno v neděli 12.
září 1948, před jedenáctým výročím úmrtí T.
G. Masaryka. K převzetí záštity nad odhalení
m pomníku byla vyzvána Dr. Alice
Masaryková a slavnostní projev pronesl
poslanec Národního shromáždění Jaroslav
Hladký.
Tím však anabáze pomníku TGM zdaleka
nekončí. Přišla padesátá léta a T.G. Masaryk
se stal pro nový režim opět nepohodlným. V
roce 1958 je znovu z podstavce odstraněn a
přechodně uložen do požární zbrojnice,
odkud je nakonec odvezen do Kovohutí
Povrly, kde jeho stopy definitivně končí.
Uvolnění politických poměrů v roce 1968
iniciovalo snahy o vybudování nového
pomníku. S návrhem přichází opět členové
bývalého výboru, konkrétně František Klas a
Standa Schořálek. Po jmenování přípravného
výboru záměr na dlouhou dobu zmařil
příchod vojsk Varšavské smlouvy dne 21.
srpna 1968.
Další marný pokus o výstavbu pomníku je
datován k příležitosti sedmdesátého výročí
vzniku Československa. Podnět dal v roce
1988 František Brynda z Ústí n. L. na odbor
kultury Národního výboru v Ústí n. L.
Teprve společenské změny po roce 1989
vytvořily reálnou možnost tuto snahu úspěšně
realizovat. Z podnětu městského zastupitelstva Chabařovic byl ustaven osvětový výbor.
Ten měl 21 členů a pracoval pod vedením
předsedy Jiřího Kapitána. Část nákladů na
výstavbu pomníku hradilo město, zbytek byl
získán veřejnými sbírkami, které byly
ukončeny k 31. prosinci 1992. K připomenutí
památky T. G. Masaryka byla zhotovena
bronzová busta od akademického sochaře,
rodáka z Předlic, Břetislava Holakovského.
Ten se stal rovněž spoluautorem pomníku Na

HISTORIE
Běhání. Slavnostní akt odhalení sochy byl
proveden při příležitosti 55. výročí úmrtí
zakladatele ČSR dne 12. září 1992. Součástí
oslav byl promenádní koncert hornické
dechovky a přítomnost junáckých oddílů,
které při odhalení vytvořily špalír pro čestné
hosty. Vlastní odhalení provedla předsedkyně
Masarykovy společnosti Jana Seifertová.
Přítomni byli představitelé státních a
zastupitelských orgánů, ale i nynější primátor
Ústí n. L. Petr Gandalovič. Mimo jiné byl
pozván i Václav Havel. Ten však byl omluven
dopisem jeho tajemníka 14. září 1992.
Poslední akcí obnovy tradice TGM v
Chabařovicích bylo odhalení modelu busty
ve vestibulu Jubilejní školy v Masarykově
ulici dne 8. března 1993. Myšlenky a
osobnost našeho prvního prezidenta jsou
každým rokem připomínány při příležitosti
oslav založení republiky, konáním tradičních
lampiónových průvodů městem, které začínají u památníku Bitvy na Běhání a směřují k
bustě T. G. Masaryka.
Oba tyto pomníky mají pohnutou a
podobnou historii. Jejich zhotovení bylo v
našich podmínkách výrazem vlasteneckého cítění obyvatel, které se začalo
projevovat zejména v dobách těžkých.
Věřme, že jejich dnešní podoba je
definitivní.
Stanislav Sochocký
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Základní umělecká
škola v I. pololetí

Akademický sochař V. H. Mach

Snad nejvíce se rozrostlo taneční oddělení,
které se rozšířilo o Mažoretky. Ty se poprvé
představily na Vánočním koncertě a těší se,
že se chabařovické veřejnosti představí při
některém z chabařovických průvodů. Doprovázet je bude pražský dechový orchestr pod
vedením Josefa Zettla, našeho učitele hry na
trubku. Také bychom rádi zahájili výuku
stepu, který je velmi moderní. Posílit bychom
chtěli hlavně přípravné oddělení pěti až
sedmiletých žáků ve výuce klasického baletu.
O vánočních svátcích se představilo mnoho
žáků školy na školních koncertech.Za zmínku
stojí vystoupení pěveckého oddělení v
kostele v Chabařovicích a v Ústí nad
Labem.Žáci kromě koled nastudovali Vánoční hru podle předlohy Jiřiny Rákosníkové a
Pavla Jurkoviče, kterou upravila Jana
Scholzeová, vyučující pěvecké třídy. Toto
vystoupení bylo kostýmované, kromě zpěváků hráli žáci a učitelé v malém souboru, který
dirigoval Pavel Holubec. Toto vystoupení
mělo velký úspěch.
Nově jsme začali vyučovat hře na
elektrickou kytaru, což posílilo stávající
kytarovou výuku.
V současné době se představil malý
smyčcový soubor a žáci dechového, bicího a
pěveckého oddělení ve školní kole soutěže
Základních uměleckých škol, vypsané Ministerstvem školství. V této soutěži dojde na
každý nástroj jednou za tři roky, což motivuje
žáky i učitele tuto možnost nepromarnit.
13. a 20. února 2003 proběhnou okresní
kola soutěže uměleckých škol, z nichž se
někteří žáci rozjedou změřit si síly do
krajského kola. Uměleckou školu Chabařovice reprezentuje 21 žáků v sólovém zpěvu, 6
žáků v komorním zpěvu, 1 žák na bicí
nástroje - Matoušek, 3 žáci na zobcové flétny
- Nováková, Beránek, Mattauchová, 1 žákyně
na příčnou flétnu - Bělovská, 2 žáci na trubku
- Košvanec, Tashlykov a houslový soubor Fridrichová, Šavlová, Čermáková, Gonsiorová. Všem soutěžícím přejeme hodně úspěchů
při reprezentaci školy.
Kolektiv pracovníků Základní umělecké
školy i žáci rádi přivítají mezi sebou další
zájemce.
Jiřina Deimlingová

Martrika 2002
Sňatky - V průběhu roku 2002 bylo v
Chabařovicích celkem 17 svatebních obřadů.
Uskutečnily se slavnostní obřady u příležitosti zlaté a stříbrné svatby. Úmrtí - Ve
vykazovaném období zemřelo celkem 27
chabařovických občanů. Ověřování - Ověřeno bylo celkem 5.046 podpisů a listin. V
porovnání s rokem 2001 došlo k vysokému
nárůstu o 2.283 ověřených dokladů. Tento
nárůst přinesl velké časové i pracovní
zatížení úseku matriky. Vyřízeno bylo 89
rejstříků trestů. Potvrzení - opisy matričních
dokladů. Pro 21 občanů byly dohledány a

vystaveny opisy matričních dokladů. O
potvrzení o pobytu požadalo celkem 38
občanů. Matrika vyřídila 3 rozhodnutí o
změně příjmení. Občanské průkazy, pasy Žádost o vystavení občanského průkazu
podalo v roce 2002 celkem 278 občanů. O
vyřízení cestovního pasu požádalo 37
občanů. Náhradních dokladů při odcizení,
ztrátě či neplatnosti občanského průkazu bylo
vystaveno 221. Evidence obyvatel -Ve
sledovaném období se narodilo celkem 22
dětí, zemřelo 27 občanů, přistěhovalo se 82
osob a 69 se jich odstěhovalo. Občanů, kteří
se stěhovali po Chabařovicích bylo 60.
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Informace o obchodech a službách v Chabařovicích
Z podnětu poštovní doručovatelky pí. Vaňkové se kterou se spoluobčané Chabařovic a Roudníků denně setkávají a žádají ji mj. o
informace o službách a obchodech v našem městě, vám pro základní orientaci předkládáme tento přehled.Vzhledem k tomu, že je
seznam rozsáhlý, předkládáme přehled obchodní sítě a v příštím čísle najdete přehled služeb.
Pokud vám tyto informace pomohou, pak děkujeme za námět paní Vaňkové a za zpracování paní Vášové.
Stanislav Sochocký

Obchod
Název - druh činnosti

Adresa

Autodíly J. Brož
AVEKA - Baby, dětské oděvy, koj. potřeby, kočárky
AVEKA - drogerie, sport, hračky, tabák, papírnictví
Bazar, komis
DAEWOO FAIR AUTOTOP s. r. o.
Domácí potřeby, hračky, V. Lacina
Drogerie
ELZA- elektro, topení, plyn
Chlazená drůbež
IMITRON pokladny, váhy - prodej odb. servis- J. Imiolek
KOVOMAT
Kouzlo domova - květiny a byt. doplňky, M. Macková
Kůže WEST STYL - výroba, prodej výrobků z kůže
Květiny, K. Černá
Lékárna
Maso – uzeniny
MODYK- oděvy, V. Filko
Občerstvení – Lahůdky
OBUV- punčochové zboží, kožená galanterie
Pekárna Chabařovice s. r. o.
Podlahové krytiny – Matyáš Ivan
Potraviny (garáž)
Potraviny CENTRUM, P. Kopřiva
Řeznictví Douša & spol.
Tabák, noviny, časopisy
U HOLOMKA- zastavárna, bazar, komis
V+K SPORT Chabařovice,V. Moník, K. Šviha
Večerka BAF-ZEM
Vyklická cekrárna, J. Vaněk
Velkoobchod sport, hračky, V. Lacina
Večerka
Večerka, potraviny

Teplická 421
Husovo náměstí 189
Husovo náměstí 9
Husovo náměstí 5
Nám. 9. května 199
Husovo náměstí 29
Husovo náměstí 20
Husovo náměstí 36
Husovo náměstí 6
Haškova 638
Husovo náměstí 24
Nádražní 62
Nám. 9. května 318
Husovo náměstí 10
Husovo náměstí 11
Husovo náměstí 4
Nám. 9. května 198
Husovo náměstí 12
Husovo náměstí 24
V Aleji 399
Smetanova 568
Smetanova 507
Husovo náměstí 153
Husovo náměstí 37
Husovo náměstí
Husovo náměstí 25
Husovo náměstí 1
Husovo náměstí 26
Husovo náměstí 155
Husovo náměstí 29
Husovo náměstí 33
Husovo náměstí 8

Přehled o počtu obyvatel v Chabařovicích a v části Roudníky za rok 2002
Pohyb

Chabařovice

Roudníky

2 270

2 047

223

narození

22

20

2

úmrtí

27

24

3

přistěhování

82

63

19

odstěhování

69

54

15

2 278

2 052

226

stav k 1.1.2002

stav k 31.12.2002

Chabařovice celkem

Telefon

475 225 173
475 225 586
475 225 591
475 225 053
475 225 227
776 141 051

475 225 165
475 225 205
475 225 003
475 225 101
475 225 489, 475 225 611
475 225 346
475 225 148
475 225 045

475 225 237

475 225 178

Zpráva o bytech K 1.1. 2003 je ve
stavu celkem 248 nevyřízených žádostí o
byt.
V roce 2002 bylo přijato celkem 52
žádostí o byt.
Uvolněno bylo celkem 37 bytových
jednotek, z toho 27 v domě s pečovatelskou
službou a 10 bytových jednotek po
odstěhování původních uživatelů.
V roce 2002 byla umožněna a
provedena vzájemná výměna bytů celkem
třikrát. V majetku města je celkem 216
bytů.
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INFORMACE

Informace o největších investičních akcích
města v loňském roce a o investičních záměrech připravovaných v současnosti

N

ejvětšími akcemi dokončenými v
roce 2002 byly stavby „Víceúčelového hřiště Chabařovice“ a „Domu s
pečovatelskou službou“.
Výstavba víceúčelového sportovního hřiště s umělou trávou, o rozměrech 53 x 34m,
kolaudovaná v dubnu 2002, mohla být
realizována jen díky účelové dotaci ve výši 1
399 000,-Kč, poskytnuté z rozpočtové
kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v
rámci Programu obnovy venkova. Na tomto
novém sportovišti je hřiště na malou
kopanou, ev. házenou, tři tenisové,
ev.volejbalové kurty a hřiště na basketbal.
Stavbu provedla firma JAPIS s.r.o. Chabařovice, spolu se subdodavatelem firmou Tenis
Zlín s.r.o. Druhou významnou stavbou,
dokončenou v září loňského roku, je Dům s
pečovatelskou službou. Stavba a především
její finanční zajištění se připravovala téměř tři
roky. Pro získání potřebné dotace museli být
osloveni i politici v zákonodárných sborech a
vládě ČR, ať to byl tehdejší předseda
poslanecké sněmovny Václav Klaus, předseda rozpočtového výboru sněmovny Vlastimil
Tlustý, poslanci Jaroslav Melichar a Karel
Kűhnl, senátor Jaroslav Doubrava či ministr
pro místní rozvoj Petr Lachnit. Městu se tak
nakonec podařilo získat investiční dotaci ze
Státního fondu rozvoje bydlení ve výši
17,5mil. Kč. Tato suma by sama osobě
nestačila, proto si město ještě vzalo úvěr od
České spořitelny ve výši 7mil.Kč a zbytek do
celkové sumy 25 196 000 Kč byl hrazen
vlastními prostředky z rozpočtu města.
Vznikl tak objekt, který se rázem stal

dominantou východního předměstí našeho
města v jehož moderních 27 bytech našlo svůj
nový domov 35 našich starších spoluobčanů.
Stavbu, jako generální dodavatel, realizovala
firma Ravel s.r.o. Ústí nad Labem, se svým
subdodavatelem firma JAPIS s.r.o. Chabařovice.
V současné době jsou připravovány
následující investiční akce: „Likvidace
splaškových vod obce Roudníky“ (zpracovává se projektová dokumentace ke stavebnímu
povolení), „Výtopna na spalování směsného
paliva Roudníky“ (rovněž zde se dokončuje
projekt ke stavebnímu řízení). Realizace
těchto obou akcí je závislá na získání dotací.
Rovněž je připravena v 5 etapách akce
„Rekonstrukce místních komunikací a chodníků Chabařovice“, jejíž realizace (1.etapa
jsou komunikace a chodníky ulic V Aleji, U
Haly a Libušina) se bohužel oddálí, protože
dotační program EU Sapard, o jehož přiznání
město žádalo, byl poměrně nečekaně
ukončen. V podobné situaci se nyní nachází
akce „Oprava vnitřní sanitní instalace a
výměna stávajících oken za okna plastová v
ZŠ Masarykova“, zde ale město alespoň 700
000 Kč na opravu sanitní instalace a
nevyhovujících WC musí získat z vlastních
zdrojů. V letošním roce se rovněž z rozpočtu
města připravuje rekonstrukce veřejného
osvětlení v ul. Nádražní a části ul. Marie
Kršňákové, jako souběh s investiční akcí SČE
„Rekonstrukce vedení nízkého napětí“. Z
účelového fondu města na opravy a
modernizaci stávajícího bytového fondu

Neplatiči Neplatiči Neplatiči Neplatiči Neplatiči Neplatiči
Město Chabařovice, ačkoliv má velmi
nízké nájmy, se stejně tak jako jiná města
potýká s nedostatkem financí na obnovu
bytového fondu. Musí skončit tolerance vůči
dlužníkům a město přikročí k razantním
opatřením. Neplacení nájmu po tři měsíce je
důvod k vystěhování. Jelikož dlužníci
nereagují na vstřícný postoj, kdy se promíjí
penále, které často převyšuje dlužnou částku,
přistoupíme k vymáhání. Soudy dnes již
pracují rychleji, a tak se mohou dlužníci
jednoho dne dočkat zabavení majetku a
následného vystěhování. Tyto neuhrazené
částky, které se blíží k 500.000 Kč, brání
dokončení plynofikace bytů a následnému
zkvalitnění bytového fondu převodem na
vyšší kategorii, brání opravám a nutí nás
úvěrovat rekonstrukce.
Pro přehled uveřejňujeme objekty, které se
podílejí na schodku v rozpočtu a zároveň se
omlouváme těm slušným občanům, kteří
bydlí v níže uvedených objektech a kteří si
své povinnosti řádně plní.

Dluhy na nájemném v Chabařovicích
seznam podle domů
Husovo náměstí
Husovo náměstí
Husovo náměstí
Husovo náměstí
Husovo náměstí
Husovo náměstí
Nádražní
Smetanova
Smetanova
Křížová
Marie Kršňákové
Marie Kršňákové
Náměstí 9. května
Náměstí 9. května
V Aleji
V Aleji
V Aleji
V Aleji
Haškova
Roudníky

11
14
23
31
32
184
61
85
385
98
168
420
195
313
336
350
381
490
672
21

13.321,3.662,5.301,3.018,2.178,42.307,4.292,5.531,20.711,1.000,30.739,26.757,26.440,8.900,38.520,119.278,63.377,3.662,36.333,6.185,-

budou hrazeny výměny stávajících oken za
okna plastová ve třech panelových domech v
Haškově ulici. V letošním roce je v plánu
výměna oken v čp. 671.
Ještě krátce o významných státních
investičních akcích v bezprostřední blízkosti
našeho města. Je dokončena podstatná část
stavby „Asanace skládky Spolchemie“ - její
zemní a terénní úpravy vč. provedení
nezbytných inženýrských sítí a stavba, dle
schváleného harmonogramu, spěje ke svému
plánovanému dokončení. Další státní zakázkou, realizovanou Palivovým kombinátem
Ústí , s.p. Ústí n/L je „Komplexní revitalizace
území dotčeného těžbou PKÚ s.p.“ , v jejímž
rámci se i napouští budoucí (250 ha vodní
plochy) jezero Chabařovice. V letošním roce
a dalších dvou letech má být prováděno
opevnění břehů lomovým kamenem
(tzv.protiabrazní opatření).
Jedna z dopravních tras přesunu až 250
000 t lomového kamene povede s největší
pravděpodobností přes Roudníky, což si
vyžádá jistou dávku trpělivosti a tolerance
jeho obyvatel. Poslední, ale svým významem
nejdůležitější, je stavba posledního úseku
dálnice D8 „Stavba 0807 Trmice - státní
hranice“, která svojí délkou (téměř 24 km),
dvěma tunely a mnoha mosty patří ke
nejnáročnějším úsekům této významné
dopravní stavby.
Po dokončení těchto tří státních zakázek
stoupne i význam a atraktivita Chabařovic,
jako přirozené spojnice ústecké a teplické
aglomerace.
Petr Bím

V‰em, ktefií slavili svá Ïivotní jubilea
v mûsíci fiíjnu 2002 aÏ únoru 2003,
pfiejeme, aÈ v dobrém zdraví proÏijí
je‰tû fiadu let, a ta aÈ jsou provázena
pohodou a ‰tûstím!

Smí‰ková Vûra
·paãková Marie
Kutílková Helena
Rojíková Anna
Svûdínek Václav
Bene‰ová Emilie
Caitáml Jifií
Kaftan Bohumil
Korunková Jifiina
Polanská Eva
Heyduková Bedfii‰ka
Honolková Drahomíra
Hru‰ková Marie
Polanská Ingeborg
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Příznivý vítr ve fotbalovém životě našeho města
M

ladší žáci mají ve vás od loňského
léta nové vedení. Co vás vedlo k
tomu dobrovolně
se pustit do této
nesmírně náročné a nedoceněné práce?
Naše rozhodnutí samozřejmě ovlivnili
naši vlastní kluci a jejich zájem o fotbal. V
krátké době se ve Fotbalovém klubu
vystřídalo dost trenérů bez perspektivy
systematické práce. Chceme také splatit svůj
dluh chabařovickému fotbalu, který pozitivně
ovlivnil naši vlastní fotbalovou dráhu. Naši
trenéři v žákovských kategoriích (J. Suchý,
M. Sebera, V. Medřický a další) jsou pro nás v
této době velkým vzorem a motivací.
Mít svého syna v družstvu je určitě pro
všechny zatím silná motivace. S jakými
plány do budoucna se v této chvíli zabýváte
a jak ovlivní případný odchod vašeho
možná talentovaného fotbalisty do družstva vyšší úrovně?
Zatím jsme pevně přesvědčeni, že
případný odchod některého z našich synů do
fotbalově vyšších pater se neprojeví v našem
dalším setrvání u mužstva. Tato perspektiva
se projevuje i v našich dalších úvahách a
plánech. Samozřejmě
je to důstojné
zakončení probíhající soutěže, již během jara
chceme připravit kvalitní letní soustředění,
které by mělo vyústit v lepší hře společným
pobytem stmeleného družstva, s tím souvisí i
vlastní výsledky v dlouhodobé soutěži.
Máte dojem, že oddíl či město
poskytnou vašim záměrům patřičnou

úroveň po stránce finančního a materiálního zabezpečení?
Fotbalovému klubu poskytuje město
dotaci na vlastní činnost, která je úměrně
přerozdělena i na mládež. Navíc se snažíme
pro žáky získat další finanční prostředky
(spoluúčast rodičů, pořádání turnajů). Financí
nikdy není dost, takže máme snahu a přání
získat pro žáky více prostředků třeba z
městské kasy nebo přes některé aktivity a
projekty.
První část – podzimní sezóna – je za
vámi. Co se podařilo v této době vám i
celému družstvu?
Mužstvo jsme převzali v průběhu
podzimní sezóny. Nejdříve bylo nutné
nastavit nový treninkový režim, zvýšit jeho
náročnost a odpovědnost k docházce. Již
během několika zápasů se projevil zlepšený
herní projev a také radost ze hry. V zimní
přestávce se daří družstvo rozšiřovat o další
mladé adepty tohoto sportu. Příjemným
překvapením je i zájem předškolních dětí o
fotbalovou a sportovní činnost.
Zimní období je čas pro přípravu na
nadcházející soutěžní jaro. Pustili jste se
do pořádání turnajů ve Sportovní hale a
tyto turnaje nacházejí příznivou odezvu u
soupeřů i u rodičů vašich svěřenců. Jak se
dosavadní dva turnaje jeví vám z pohledu
přípravy?
Zimní přípravu jsme zahájili dvěma
tréninky v týdnu ve sportovní hale. Vlastní

přípravu na nadcházející sezónu jsme začali
víkendovým soustředěním ve sportovní hale
Libouchec v předvánočním období. Pro hráče
je zimní příprava fyzicky náročná, navíc s
minimálním stykem s fotbalovým míčem.
Proto také pořádáme zimní halové turnaje za
účasti dalších pěti družstev v naší sportovní
hale. Potěšitelná je účast rodičů a známých na
trénincích nebo turnajích, což se jistě projeví
ve zvýšeném zájmu chabařovických občanů o
fotbalové dění v jejich městě.
FK nemá v současné době starší žáky, z
dorostu se také nejeví velká naděje na
posílení v dospělých. Co by podle vás
mohlo přispět k obnovení dobrého jména
chabařovického fotbalu v trochu kratší
době než třeba vlastními odchovanci
mladých fotbalistů, které v této době
trenérsky vedete?
Složitá otázka, na kterou není lehká
odpověď. Samozřejmě je za vším finanční
stránka. Nákup nových hráčů pro „A“ tým je
za dnešní úrovně ekonomiky města a klubu
nereálný. Je proto asi nezbytné odrazit se od
výchovy vlastních odchovanců, patřičně je
motivovat k odpovědnosti za tento vývoj a
vytvářet v nich patriotský vztah k jejich
městu.
S trenéry družstva mladších žáků Fotbalového klubu Slovan Chabařovice – J.
Luftnerem, M. Kadlecem a P. Sehrigem –
rozmlouval pro Chabařovické noviny V.
Pabián, člen redakční rady CHN.

S JAREM VYRAZÍME NA PÉTANGUE
S

port všech generací PÉTANGUE koule. Sport, který můžete v různých
podobách vidět v přímořských letoviscích
Francie, Itálie i Chorvatska. Každá země má
svoje pravidla, různé jsou i rozměry hracích
ploch a materiál hracích koulí. Rozvoj tohoto
sportu u nás se přiklání spíše k originální
francouzské verzi této hry.
K provozování tohoto sportu jsou nutné
určité předpoklady. Nejdříve je třeba si
zajistit vhodnou plochu. Minimální rozměry
jsou kolem 5x12 metrů, nejlepší je
samozřejmě originální hřiště, které je
ohraničeno dřevěnými trámky a má propustný, pravidelný a pevný podklad s jemným
šotolinovo-písčitým povrchem. To už je na
speciální výstavbu ve sportovním klubu, kde
se sportem chtějí zabývat závodně. V naší
republice existuje i celostátní svaz, dlouhodobé i jednorázové soutěže s mistry republiky,
především ve dvojicích a trojicích. Pro naši
potřebu bude stačit plácek s uvedenými
rozměry, který třeba na Stadionu TJ
vybudovali jako univerzální antukové hřiště
volejbalisté. V minulých letech jsme hráli i na
volných prostranstvích volejbalových antukových kurtů. Také se dá hrát v parcích s
šotolinovými cestičkami, na rovné ploše s

nízko posekanou trávou. Je třeba jen zajistit,
aby nepřekážely větve, kameny a štěrk, kde
bychom mohli své koule poškodit.
Dalším potřebným materiálem jsou hrací
koule. Doporučuji lesklé stříbrné koule, kde
je v sadě 6 až 8 kovových koulí, malá dřevěná
kulička (košonek) a také jednoduchá měrka.
Pro našince v prodejnách sportu i v různých
supermarketech cca 450,-Kč za sadu, ke hře
je třeba mít tyto sady 2x. Pro zájemce a
začínající máme v klubu takové 2 sady k
zapůjčení. Pro velmi pohodlné sportovce
ještě existuje magnetický zvedač koulí ze
země.
Pravidla hry jsou někdy k dostání v
prodejnách, kde prodávají koule, je možné
také si obstarat pravidla na internetu (webová
stránka svazu PÉTANGUE), nejlépe je si hru
vyzkoušet s někým, kdo již má zkušenosti.
Pravidla jsou nenáročná a po 2-3 partiích je
zvládnou všichni. Základem hry je vypuštění
košonku na plochu, nejlépe na vzdálenost 6-

12 metrů a nejméně 1 metr od hranice hrací
plochy. Hráči se pak svými koulemi (jsou
viditelně označené různými pruhy) snaží
dostat co nejblíže ke košonku, což pak má
vliv na pořadí hodů hráčů a nakonec na
celkový výsledek jedné hry. Zásada je, že po
odházení všech koulí vyhrává to družstvo či
jedinec, který má své koule nejblíže košonku
a získává tolik bodů, kolik svých koulí má
blíže než první nejbližší koule soupeře. Celá
hra končí po dosažení některého soupeře
nejméně 13 bodů. Pro začátek doporučujeme
hru 2 dvoučlenných týmů proti sobě.
Po dvouleté zkušenosti vřele tuto hru
doporučujeme jako velmi zábavnou a
zajímavou formu aktivního způsobu využití
volného času. Rychle vás tato hra vtáhne a
zaujme, zvláště při soupeření mezi členy
rodiny, při různých společenských akcích v
přírodě a jako dobrou zábavu mezi známými
zvláště za teplých letních večerů.
Vlastimil Pabián
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