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Břichomluvec
Matýsek v MŠ

Kulturní komise
města Vás zve

Mládež Slovanu
na turnaji ve Wurzenu

Co nového u chabařovických hasičů
Letos v dubnu jsme si postavili vlastními
silami nový betonový plot, protože
stávající plot byl nevyhovující a několikrát
již opravován. Také kvůli bezpečnosti,
neboť plot se nacházel u chodníku, kde se
pohybují občané a malé děti.

Původní železný jsme odřízli. Na novém
plotě se podíleli samotní hasiči a dva
občané našeho města. Jednomu z nich se
u nás moc líbí a chce vstoupit do našich řad,
je vítán. Chtěl bych klukům touto cestou
poděkovat za skvěle odvedenou práci.
Jinak začínáme postupně měnit nevyhovující
garážová vrata na naší zbrojnici, zatím
máme jedny vyměněny. Postupem času

budou vyměněny ještě dvoje. Původní vrata
jsou orezlá, děravá, těžká, a když fouká
silný vítr, nejdou udržet a hrozí jejich pád,
prostě už mají odslouženo.

Naše jednotka v období od 1. 1. 2019 do 30.
6. 2019 vyjížděla celkem k 14 mimořádným
událostem. Zároveň bych chtěl občany
Chabařovic ubezpečit, že místní hasiči
jsou zde proto, aby pomáhali lidem a to
nejen při požárech a různých mimořádných
událostech, ale vždy, kdykoli to bude
potřeba.
Rudolf Beneda

Šesťáci jsou první v kraji
V letošním roce se naši žáci zúčastnili
Branného závodu o pohár hejtmana, který
se konal v okolí Muzea civilní obrany Ústí
nad Labem a kde soutěžili žáci pátých až
devátých tříd ve smíšených čtveřicích.
V okresním kole se nám zadařilo napříč
všemi kategoriemi. Vybojovali jsme dvě
první a tři druhá místa. Díky tomuto
výsledku se všichni naši žáci kvalifikovali
do krajského kola, které se uskutečnilo 18.
6. 2019.
V průběhu celého dne se sjížděly školy
z celého kraje a bylo jasné, že konkurence

bude tentokrát opravdu velká. Skupina
po skupině se pouštěla na trať bojovat
nejen s ostatními, ale hlavně sama se sebou.
Trať byla koncipována s poměrně velkým
převýšením. V tomto závodě však nešlo
jen o fyzickou zdatnost, ale také o znalosti
a určité dovednosti. Na žáky totiž po cestě
čekala řada úkolů jako střelba, překážková
dráha, zdravověda a další. Toho všeho
se naši žáci zhostili na výbornou a i v tak
silné konkurenci obsadili skvělá místa. Žáci
sedmé třídy ve složení Kratochvílová Adéla,
Giapová Mai Quynh, Krušina Antonín, Bílek
Michal vybojovali krásné 2. místo. Úplně

nejlepší byli žáci šestých tříd - Šrámek
Ondřej, Mencl Daniel, Sobecká Kateřina,
Kusebauchová Zuzana - kteří nedali šanci
žádnému ze svých soupeřů a obsadili 1.
místo. I ostatní třídy bojovaly statečně
a většinou se objevovaly v první pětce.
Všem žákům moc gratulujeme.

Tomáš Ivančo

Ukončili jsme školní rok
Tak jsme to zvládli. Školní rok 2018/2019
nám přinesl mnoho nového. Pro učitele se
změnilo opět několik paragrafů. Pro žáky
se od září změní podoba pedagogického
sboru. Opustilo nás několik pedagogů,
kterým bych chtěla touto cestou poděkovat
za jejich práci ve škole v Chabařovicích.
Budou nám jistě chybět. Na žáky bude čekat
pedagogický sbor doplněný o nové tváře.
Připadá mi, že jsou ty školní roky čím dál
kratší, ale i tak jsme toho hodně stihli. Rok
jsme zahájili projektem Edison, který vnesl
do naší školy nádech cizích krajů. Oslavili

jsme společně 100. výročí vzniku republiky.
Účastnili jsme se pietní akce v Terezíně.
Naši žáci ukázali celému Ústeckému
kraji, že jsou branně zdatní a dovezli
do Chabařovic pomyslný Pohár hejtmana.
Žákům školy se dařilo i na poli vědění, byli
úspěšní v matematických soutěžích, uspěli
v recitační soutěži.
Za úspěchy žáků se skrývá i práce jejich
pedagogů, kteří určitě v letošním roce
nezaháleli. Na konci roku, kde již síly
těžko každý hledá, se povedla Akademie,
Evropské dny, Pohádkový les a někteří

vyrazili i na vícedenní výlet. Určitě jsem
některé aktivity nevzpomněla, protože už
neodmyslitelně k našemu školnímu životu
patří.
Dovolím si touto cestou poděkovat celému
týmu lidí, kteří naplňují školní rok životem –
děkuji učitelům, vychovatelům, asistentům
i všem nepedagogickým pracovníkům.
Vážím si vaší práce.

Dagmar Brožová

Matýsek z televize u nás v MŠ
Dne 18. 4. 2019 předvedl dětem v naší
mateřské
škole
své
umění
známý
břichomluvec z televize pan Zdeněk Polách
s jeho loutkami.

Na toto představení jsme měli štěstí, protože
pan Polách má velice nabitý
program jak u nás, tak i v zahraničí.
S panem břichomluvcem se ale
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naše paní ředitelka domluvila báječně, a tak
jsme si všichni mohli užít představení, které
si pro nás s jeho loutkami připravil.
Matýsek se nám představil, jako hodné
chytré miminko, které si s dětmi zazpívalo
pár českých známých písní. Také se nám
představil papoušek Ara, který s dětmi
nacvičoval angličtinu. Pan Polách dětem
vysvětlil, že pro něj a jeho kamarády je
angličtina velice důležitá, protože cestuje
po světě. Viděli jsme i mluvící bílou
popisovací a magnetickou tabulku, která
s dětmi procvičila části lidského těla. Pan
Polách s pomocí našich dětí na ní nakreslil
obličej Barta Simpsona, který dětem
vyprávěl své příběhy ze základní školy.
Nakonec s dětmi procvičil anglická slovíčka,
která nás naučil papoušek Ara. Na konci
představení si děti mohly na rozloučenou
podat ruku s Matýskem a pohladit si
papouška Aru.

Toto představení pro děti bylo velmi
zajímavé a přínosné, všichni jsme byli
z představení moc nadšení. Nejen, že
pan Zdeněk Polách se svými loutkami
vystupoval v naší MŠ, ale také jsme ho mohli
vidět v roce 2018 v pořadu Česko - Slovensko
má talent, kde se dostal až do finále.
Kristýna Veselá

Chystané novinky v ZUŠ
V květnu a červnu jsme v základní umělecké
škole měli několik nových akcí. Poprvé jsme
se účastnili celorepublikového „ZUŠ OPEN“,
které probíhalo 31. 5. My jsme happening
pojali jako den otevřených dveří pro děti
z mateřské školy a třídy prvního stupně
základní školy. Děti si vyzkoušely tanec,
malbu a seznámily se s hudebními nástroji.
V odpoledních hodinách vystoupil školní
orchestr „Chabakus“ u obchodního centra
Forum a následoval koncert v Národním domě
v Ústí nad Labem. Celý den byl velmi náročný.
Nicméně našim žákům to problém nedělalo,
i když se někteří účastnili všech tří akcí.
V druhém pololetí se žáci pěveckého,
výtvarného a tanečního oddělení věnovali
přípravě muzikálu „Včelí medvídci“, který
jsme uvedli v KD Zátiší a KD Chlumec pro MŠ,
ZŠ a odpoledne pro veřejnost. Muzikál sklidil
velký úspěch, a proto budeme na podzim
přidávat jedno představení navíc.

Tradičně jsme na konec školního roku pořádali
taneční vystoupení v KD Chlumec, kde žáci

tanečního oboru předvedli choreografie,
které pilně nacvičovali v druhém pololetí.

Školní rok jsme definitivně zakončili
předáváním vysvědčení na ploché dráze
v Motoareálu Chabařovice. I přes velmi horké
počasí byla účast hojná, dětem jsme připravili
na 250 párků v rohlíku a limonád.
Celý školní rok byl pro ZUŠ velmi úspěšný,
účastnili jsme se mnoha soutěží, vystoupili
na mnoha akcích, děti se naučily nové
dovednosti ve svých oborech. Velmi nás těší,
že k nám žáci chodí rádi. Tento školní rok
máme minimum žáků, kteří v září nenastoupí.
V novém školním roce čekají školu další
novinky. Úspěšně jsme z části naplnili
Literárně-dramatický obor, který se bude
vyučovat 1. rokem. Výuka začne na podzim.
Budeme otevírat kurzy tance, multimediální
tvorby a keramiky pro dospělé, kurz tance pro
děti mladší 5 let. Na podobě a cenách kurzů
se intenzivně pracuje, v srpnu zveřejníme

veškeré informace na webových stránkách.
V létě projde škola designovou změnou a to
výmalbou chodeb. Doufáme, že se nové
barvy budou žákům líbit a bude pro ně škola
příjemným prostředím pro výuku, setkání
a odpočinek.

Taneční obor se v srpnu opět chystá
na soustředění do Starých Splavů, letos se
účastní 70 dětí. Celý týden se budeme chystat
na nový školní rok, trénovat, hrát hry a bavit
se.
Veškeré informace naleznete na webových
stránkách školy, na facebooku a na nástěnce
přímo před budovou ZUŠ na Husově nám. 17.
Přejeme všem krásné léto. V září se opět
těšíme na shledání při akcích školy a jiných
společenských akcích ve městě i v blízkém
okolí.
Táňa Dědovská

„Skákal pes, přes oves …“
Získali jsme hezký zvyk,
líbí se nám tělocvik.
Ukazujem mamince
kozelce a hvězdice.
Koncem školního roku v každé škole a školce
probíhá plno „letních akcí“. Ani u nás tomu
letos nebylo jinak. I my jsme měli mimo jiné
naplánovaný výlet do přírody, a to přímo
do indiánské vesnice v Růžové. Děti se už velmi
těšily na opékání buřtů, házení tomahawkem,

posílání kalumetu, posezení v týpí a poslech
indiánských příběhů. Pilně vyráběly indiánské
čelenky a přemýšlely, co si na sebe obléknou,
aby vypadaly jako opravdoví indiáni. Ale co
čert nechtěl! Jinak stálé slunečné počasí se
naráz proměnilo a nám nezbylo než na poslední
chvíli hledat náhradní řešení. Autobus už byl
objednaný, děti natěšené a tak paní ředitelka
rozhodla, že se výlet rušit nebude a objednala
nás na do Hopsária, které se nachází v Děčíně
v obchodním centru „Pivovar“.
Maminky děti oblékly sportovně a hodné paní
kuchařky nám s sebou zabalily vydatné svačinky,
kterými se děti posilnily hned, jak jsme dorazili
na místo. To aby to „hravé sportování“ vydržely.
A pak už hurá na trampolínu, klouzačky, „rochnit
se“ v plastových míčkách, prolézat obrovský
síťový hrad a „drandit“ na šlapacích autíčkách
a motokárách. Ty děti obzvlášť uchvátily. Poctivě
dodržovaly „dopravní předpisy“, dávaly pozor
na „přecházející chodce“ a hlavně je fascinovala
digitální „benzínová pumpa“. U té byla vždycky

fronta, ale nikomu z „řidičů“ to vůbec nevadilo.
Vždyť tankovat se přece musí. Vznikaly dokonce
i humorné situace, kdy naše nejmenší děti ze
třídy Kytiček vyšplhaly až do špičky „hradu“,
aby náhle zjistily, že nahoru se leze sice dobře,
ale na to, aby se spustily dolů, mají ještě příliš
krátké nožičky. A tak se musely do „záchranných
akcí“ zapojit, labyrintem hradu se
proplést a zařádit si tak nechtěně,
i naše nejmladší sportovně založené
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paní učitelky a asistentky. A pomáhaly si i děti
navzájem. Hlavně ty starší mladším. Ještě, že je
hrad důmyslně vymyšlený tak, aby se nikomu
nic nestalo. A tak sem můžou zavítat děti
i se svými rodiči, kteří je nerušeně u kávičky
a dezertu mohou pozorovat za sklem nebo
si mezitím, co si děti hrají, řešit své pracovní
záležitosti po telefonu. Třeba takoví tatínkové
na mateřské dovolené.

zase zpátky do školky na oběd „skákaly by“
v Hopsáriu ještě dnes. Ale ty nejmenší přeci
jenom celé dopoledne strávené v pohybu
zmohlo a cestou zpět autobusem jim nakonec
klesla víčka. Starší děti zase pozorovaly okolí,
pojmenovávaly, co vidí okolo sebe, chlubily
se, co všechno už s rodiči navštívily a dělily se
s ostatními dětmi a svou paní učitelkou o právě
nabyté zážitky. A co s těmi indiány? Na ty si
zahrajeme zase příště!

Děti jsou na rozdíl od nás dospělých nezničitelné
a neunavitelné, a kdybychom nemuseli

Daniela Šímová

Pověsti z Chabařovic a okolí (3)
Třetí pověst z našeho seriálu se odehrává
u kaple svatého Jana Křtitele v Chabařovicích
a odehrála se roku 1813. Na tomto návrší
zvaném Janův vrch (Johannesbergel) postavil
nejprve kolem roku 1750 místní občan
Ignaz Honolke se souhlasem městské rady
poustevnu. Tehdy tam asi vznikla i umělá
jeskyně. O 15 let později byla na stejném
místě na počest sv. Jana Křitele zřízena kaple.
V roce 1823 byla přestavěna do dnešní podoby.
Autorem následující pověsti, kterou jsem
přeložil z němčiny, je Adolf Mitreiter.

nebo sbírali kořist z bitevního pole. Při návratu
z Lochočic se rodina dostala nerušeně až
k Jeskynnímu kopci. Zde se ale při pohledu
na svůj domeček jejich kroky zarazily a oni se
zhrozili.

Až když soška byla v bezpečí, obrátil Ulbrich
svoji pozornost opět ke skolenému vojákovi.
Tomu už ale nebylo pomoci. Rány na hlavě
byly příliš silné. Zločin, kterého se dopustil
po bitvě, ho stál život. Byl uložen nejprve
do Janovy kaple, než ho ostatní vojáci pohřbili
k věčnému odpočinku.

Černá Matka Boží z chabařovického
jeskynního kopce
Rodinný příběh z doby napoleonských válek
Bitva u Chlumce skončila, generál Vandamme
byl zajat. Poražené regimenty Korsičana
ustupovaly nakléřovským průsmykem do Saska
před vítěznými oddíly Rakušanů, Prusů a Rusů.
Po skončení bojů se domů vracely zástupy lidí
z Chabařovic a okolních obcí, kteří předtím
z míst bojů uprchli do bezpečí. Byla mezi nimi
i rodina chlumeckého hajného Franze Ulbricha.
V Chabařovicích mu říkali „Höhlberger“, tedy
„ten z Jeskynního kopce“. Jeho domek stál
totiž na „Jeskynním kopci“ (Höhlberg). Jeho
žena zastávala vedle domácnosti také úřad
kostelnice v obou kaplích, které na kopečku
stály. Tedy v Janově kapli nahoře na vršku
a v jeskynní kapli uvnitř hory.
Také oni utekli se svými příbuznými, dobytkem
a nejnutnějšími věcmi a utábořili se na pár dní
v Lochočicích. Věci ze své domácnosti schovali
před útěkem za oltářem v jeskynní kapli. Tato
jeskyně šla tehdy ještě hluboko do kopce,
takže se v ní dalo schovat opravdu hodně věcí.
Předsazený oltář měl uschované věci chránit
před zvědavými pohledy. Nyní se vraceli
opět zpátky k domovu. Z výšiny na Jedovině
u Lochočic mohli ještě vidět boje. Ve městě
a okolí se ale už nacházelo jen několik málo
vojáků. Většina totiž pronásledovala
prchajícího nepřítele, někteří se
starali o raněné, pohřbívali mrtvé
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voják vedle ohně zhroutil. Toho si však Ulbrich
nejprve nevšímal, neboť nyní měl volnou cestu
k tomu, aby madonu z ohně mohl vytáhnout
a mohl zachránit, co se ještě zachránit dalo.
A šlo toho zachránit ještě hodně. Poté, co
plameny byly udušeny sundanou zástěrou,
zjistilo se, že oheň ještě nenapáchal tolik
škody. Zuhelnatělá vrstva barvy ochránila
dřevo sochy od většího poškození.

Před vyvrácenými otevřenými dveřmi jeskynní
kaple viděli hořet ohýnek a cizí voják zrovna
vycházel z jeskyně a táhl za sebou peřinu.
Když došel k ohni, rozřízl peřinu bajonetem
a kochal se tím, jak to peří vylétávalo do výšky!
Nevypadalo to jako by byl srpen, nýbrž jako
sněžení v zimě. Tomu vojákovi se tato „hra“
natolik líbila, že začal radostně tancovat kolem
ohně, aniž by si všímal okolí. Tak si nevšiml ani
rozzuřeného hajného. Tomu bylo samozřejmě
hned jasné, že tato hra se uskutečňuje s jeho
v kapli schovanými věcmi. S napřaženou holí
mířil cestou nahoru, aby tomu učinil konec,
bezbožníkovi udělil lekci a vyhnal ho. Jeho
hněv se ještě zvětšil, když při přiblížení se
k ohni uviděl, že oheň byl přiživován jeho
stoly a židlemi. Co však bylo to černé masivní
něco, co vyčnívalo ze šlehajících plamenů?
Ne, nebylo žádných pochyb. Mohla to být jen
dřevěná Matka Boží v jejím barevném oděvu,
která vedle sochy svatého Jana zdobila
oltář jeskynní kaple. Tuto sochu postavil ten
bezbožník na oheň a nyní ji požíraly plameny,
opalovaly hezké barvy a již sahaly po dřevě. To
bylo pro Franze Ulbricha už moc.
Bylo to rouhání. Přestal se ovládat, skočil
na toho zločince a divoce ho mlátil, až se

Soška madony byla později očištěna
od zuhelnatělé vrstvy barvy, znovu natřena
a postavena na její původní místo na oltáři
v Jeskynní kapli. Avšak nový nátěr nechtěl
držet. Barvy opadávaly a opět se ukazovala
černota zuhelnatělého dřeva. Také po druhém
a třetím nátěru tomu nebylo jinak. Toto
odpadávání barev bylo lidmi z okolí brzy
považováno za „vyšší znamení“. Říkalo se, že
Matka Boží tím chce vyjádřit lítost, že kvůli ní
musel přijít o život člověk, a proto nechce nosit
své pestré barvy, nýbrž nadále stát na oltáři
jen ve smutečním oděvu.
Tak stála po celá desetiletí „Černá Matka Boží“
na oltáři chabařovické Jeskynní kaple. A lidé
k ní chodili. Mnozí jen proto, aby ji v tichosti
skryté kaple uctívali. Mnozí ale také sklíčení
nouzí a starostmi prosili Černou Matku Boží,
aby jim od nesnází pomohla. Lidé hledající
útěchu a pomoc zapalovali svíčky, které hořely
ve dne i v noci před schránkou na milodary.
Mnohé destičky s poděkováním a votivní
dary na stěnách nám vyprávějí o vyslyšených
prosbách.
Karel Prošek

Sledujeme pro vás další dění
probíhajícího šetření zápachu
V minulém čísle Chabařovických novin jsem
vás informoval o tom, že obtěžující zápach
v případě aplikace digestátu z bioplynové
stanice ve Všebořicích je indikací toho, že je
třeba provést kontrolu vstupních surovin, nebo
toho, že fermentační proces není dostatečný

a kvalitní. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, v rámci
jehož působnosti je vydání povolení provozu
bioplynové stanice, coby zařízení k nakládání
s odpady, provedl šetření s výsledkem, proti
kterému se bioplynová stanice odvolala k MŽP

ČR, místně příslušnému Odboru výkonu státní
správy IV v Chomutově. Bližší informace tak
zatím nejsou k dispozici
Jiří Hladík

Kapacita zubní ordinace se bleskově
naplnila
Zubní ordinace spustila objednávání pacientů
a obrovský zájem nám doslova zavařil telefon.
Během prvních 48 hodin od spuštění
objednávání jsme evidovali několik set pacientů
všech věkových kategorií, a proto jsme o pár
hodin později museli objednávání zastavit,
abychom udrželi přátelské objednací doby. Tu
bychom chtěli udržet přibližně okolo 3 měsíců,
ideálně ještě méně.
Už v průběhu objednávání se začaly objevovat
dezinformace, které se šíří v podstatě
do dnešního dne, a proto bychom vše rádi

uvedli na pravou míru. Ač se město Chabařovice
na vybavení ordinace podílelo velkou měrou,
zákon neumožňuje, abychom mohli přijímat jen
místní obyvatele. Jsme povinni přijímat všechny
pojištěnce z České republiky až do naplnění
kapacity a ta je dle Zákona o zdravotních
službách č. 372/2011 Sb. na uvážení lékaře.
Kapacita je tedy prozatím naplněna, ale
i tak je mezi přihlášenými pacienty více než
polovina obyvatel Chabařovic a Roudníků všech
věkových kategorií. Zároveň jak už bylo zmíněno
v minulém článku, nabírání pacientů bude
ve vlnách pokračovat i v budoucnu.

Pokud se i vy budete chtít objednat, sledujte
pozorně zprávy v novinách či na webových
stránkách ordinace, kde budeme průběžně
zveřejňovat informace o dalším nabírání.
Také bychom vás rádi upozornili, že ordinace
bude sloužit pouze objednaným pacientům
a nemá vyhrazený čas pro akutní případy.
Veškeré naléhavé situace našich pacientů
budeme řešit individuálně dle domluvy.
Na naše nové pacienty se těšíme!
Markéta Sekáčová

Sdružení místních samospráv ČR oslovuje
města a obce otevřeným dopisem
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
na počátku léta bychom Vás rádi oslovili
s výzvou na omezení počtu sečení trávníků
na zahradách a veřejných plochách. Jelikož nás
již několik let sužuje velké sucho, bude stále více
a více potřeba hledat různá řešení, jak se s touto
situací vyrovnat.
Jedním z nich je i omezení počtu sečení
trávníků. Krátce sečený trávník totiž ztrácí
schopnost zadržovat vodu, pomáhá vysychání
půdy a v konečném důsledku může místo
trávníků zůstat jen holá zem, která odvádí vodu,
udusává se, vysušuje se a eroduje. Holá zem
bez vegetace také akumuluje teplo a v případě
dešťů pak voda po holé zemi pouze steče pryč,
místo toho, aby se vsakovala.
Naopak vyšší vegetace na travnatých plochách
vede nejen k efektivnějšímu řešení pro uchování
vody v půdě, ale také je to řešením jednoduchým

a levným. Trávníky pomáhají s regulací teploty
a vlhkosti, tím pomáhají udržet své okolí
alespoň o něco snesitelnější. Vyšší trávník je
bohatší i na druhovou skladbu rostlin, čímž se
stává stabilnější a snadněji odolává výkyvům
počasí. Hustý porost zadrží sluneční paprsky
a poskytuje životní prostor, pro to aby v půdě
pak mohli zůstat žít živočichové, kteří zeminu
dále zkypřují. V případě dešťů voda pak hned
neodteče a lépe se udrží přímo na místě.
Konečnou úpravu trávníků lze poté udělat
až v podzimních měsících. A to s ohledem
na skutečnost, že na druhou stranu je sečení
nutné pro vývoj a udržení některých druhů
rostlin především trav a květin. Podzimní sečení
však již neovlivní vodní režimy v přírodě.
Chtěli bychom Vás tedy požádat o zamyšlení
se nad frekvencí sečení, kdy třeba již poloviční
frekvenci sečení pomůže nejen přírodě, ale
alespoň částečně lepšímu klimatu v okolí. A tam

kde to není nezbytné, ponechejme prosím travní
porost bez sekání. Vedlejším efektem, nikoliv
však neméně důležitým, je i úspora nemalých
finanční prostředky.

Buďme jako obce příkladem a inspirujme i naše
obyvatele.
Karel Ferschmann
předseda PS pro životní prostředí
a zemědělství
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Sekat či nesekat? Jak, kde.
Jako každý rok v dubnu, květnu a červnu
roste a roste a roste. Hádejte co? No,
přece tráva. Tráva okolo potoků, příkopů,
na lukách, zahradách, zkrátka všude, kde to
příroda zařídila. Je to normální? Ano, tak to
vždy bylo a je. Jenomže jsme si usmysleli,
že je to tak asi špatně, protože to nevypadá
hezky a nevím, co ještě. Po zjištění, že nám
ubývá spodní voda, při prudkých změnách
teplot nám spadne krátkodobě velké
množství vody a ta rychle zmizí. A my s naší
přehnanou pečlivostí, abychom se dívali
na úhledně vysekané škarpy a vůbec plochy,

které mohou být jímači vody, tomu ještě
napomáháme.
Jistě, zarostlý potok travou zrovna neláká
oku lahodícímu pohledu. Jenomže právě
příroda zařídila, aby porosty v okolí
toků i v nich vodu zadržely. Vzpomeňme
na dřívější vzhledy vodních děl: toky nebyly
betonované, měly zátočiny – meandry,
porosty, žilo v nich spoustu vodních
živočichů. Na loukách rostly květiny, které
dnes již naší činností zmizely. Je to tak
dobře? Dle mého názoru by se měly sekat

jen prostory, které jsou určené k nějaké
činnosti. Dětská hřiště samozřejmě, parky
a podobná prostranství. U nás je to třeba
louka u kapličky, kde se chodí po chodnících
a na louku nikdo stejně nejde. Náš potok
nazývaný Důlní je také zarostlý, ale když
porost s velkými náklady odstraníme,
ničemu nepomůžeme, naopak. Příroda si
vždy poradila a tak jí nedělejme naschvály.
Jiří Záhořík

Zeptaly jsme se starosty
Mlýn
Vyprojektováno. Projekt na částečnou
demolici a rekonstrukci Starého mlýna je
hotov. A s ním celá řada dalších dokumentů
důležitých pro podání dotace. Doufejme,
že nám vše vyjde, a zbavíme se tak ruiny,
která vítá návštěvníky hned při příjezdu
do města.

Náměstí
Projektování náměstí je v plném proudu.
Probíhají koordinační schůzky mezi městem,
SVS a SČVK (voda a kanalizace) a SUS (silnice
II. třídy přes město). Projekt se týká hlavní
silnice, přilehlých parkovacích stání, zálivů
a zastávek pro autobusy, zúžení přechodů,
chodníku podél silnice a veřejného
osvětlení. Akce začne nejdříve v roce
2021. Pokud se potřebujete přímo napojit
na kanalizaci nebo provádět jiné změny,
je vhodné vše načasovat na toto období.
Na kanalizaci budou i přímo napojeny svody
z okapů.

Komunikace
Víme, že stav některých komunikací
v Chabařovicích a Roudníkách není dobrý.
Silnice jsou několikrát záplatovány a různě
poopravovány. Není to tak, že bychom
si v tomto stavu libovali. Vše souvisí
se stavem pod povrchem. Chabařovice
se měly bourat a byla zde dlouhá léta
stavební uzávěra, nikdo zde neinvestoval
a s tím souvisí stav kanalizace a rozvodů
vody. Jistě jste si ve městě všimli
různých barevných značek na zemi. Celé
Chabařovice se prozkoumávají, aby se zjistil
stav sítí. Pokud je vše v pořádku, můžeme
povrch komunikace zrekonstruovat, pokud
ne, musíme počkat nejdříve
na
rekonstrukci
kanalizace
a vody, zatím jen záplatovat
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a po rekonstrukci vytvořit nový povrch,
který tím vyjde i levněji.

Novoty
Vždy, když se něco mění, je to do jisté
míry nepříjemné. Zkrátka člověk nemá
rád změny. Takovou největší novotou je
svoz odpadů. Změny rozhodně neděláme
proto, abychom masochisticky trápili
občany, ale přizpůsobujeme se legislativě
a předcházíme ještě větším skokům, hlavně
cenovým. Povinností obce je třídit odpady.
Když byly ještě kontejnery, tak se třídilo
málo a na stanovištích vznikaly lokální
skládky. To byl jeden z důvodu zavedení
duonádob a přiblížení třídění přímo
do domácnosti. Druhým důvodem bylo
snížení množství komunálního odpadu.
Od roku 2023 se zvýší skládkovné z dnešních
500 Kč za tunu až na 1850 Kč. Již nyní dochází
ke zvyšování cen svozu z důvodu nárůstu
mzdových a dalších provozních nákladů
svozové firmy. Právě svoz je nejnákladnější
položkou při likvidaci. Prostě je potřeba mít
komunálního odpadu co nejméně.
Poplatek od občanů zatím pokrývá asi
jen čtvrtinu nákladů na svoz odpadu a je
poplatkem za odpadové hospodářství
nikoliv za popelnici. Do toho patří svozy
komunálních nádob, svozy duonádob,
svozy stávajících kontejnerů u paneláků
a DPS, svozy kontejnerů na sklo, svozy
nebezpečného a nadměrného odpadu,
provoz dvou kontejnerových dvorů včetně
svozu kontejnerů. Jako podpůrné opatření
jsme mezi občany distribuovali 300
kompostérů na bioodpad. Další bioodpad
a větve se dají odložit na kontejnerovém
dvoře. Někteří občané mají obavy, co
budou dělat se zbytky, které se mohou
kazit. Je možné je zkompostovat, a pokud
nemáte kompostér, pak je stačí zavázat
do igelitového sáčku.

Ušetřené peníze pak budou plynout
do
reprodukce
majetku
(opravy)
a do investic (např.: komunikace, parky,
rekonstrukce budov). Z rozpočtu se nikam
neztratí. Tento systém zavádějí i okolní
obce.
Škoda, že u některých občanů převládá
názor, že za odpad se neplatí. Nic je
pak nenutí třídit. Nenechte se ale mýlit,
zaplatí ho všichni, buď ve zvýšené dani
z nemovitostí, kterou bezpoplatkové obce
zavádějí, anebo úbytkem peněz na obnovu
a investice. Anebo to nejsou naše peníze….?

Louka
Úřad práce už nedotuje veřejně prospěšné
pracovníky tak, jako dříve. Dá se sehnat jen
výjimečná dotace na někoho, kdo z různých
důvodů opakovaně nemůže sehnat práci. To
se podepsalo i na nižším počtu pracovníků
v technických službách ve městě.
Obyvatelé Bezové ulice se proto rozhodli,
že svému městu pomohou a budou si
travnaté plochy kolem své ulice sekat sami.
Od začátku roku tak město mohlo plochy
vyřadit z plánu údržby.
V květnu jsme provedli první seč. Odpoledne
jsme se pak sešli na sousedskou “merendu”
a vše jsme důkladně u opečených buřtů
a studeného piva probrali. Nyní jsme si
nechali vykvést louku, lítají nám nad ní
motýli a pasou se na ní včelky a čmeláci.
Po odkvětu se opět vrhneme na sekání, už si
brousíme kosy, tedy vlastně navíjíme struny
do “křoviňáků” a těšíme se, jak si po práci
se sousedy, u někoho na zahradě, sedneme
a vše u buřtů a studeného piva probereme.
Josef Kusebauch

Chabařovická silniční houpačka
Pokud jedete z Chabařovic na Roudníky,
zhruba mezi plochou dráhou a bývalým
železničním přejezdem by vás to mělo
příjemně zhoupnout. Žádný hrc - drc, nyní
ještě elegance a ladnost. I schrupnout by
se při tom chtělo. Jedná se zatím o úsek
cca 80 m dlouhý s pohupem 60 cm dolů
a nahoru. Plynulost sama. Ale bude hůř.
Něco podobného sanovali před dvěma lety
na silnici z Modlan do Teplic pod Sometem.
A je to tam znova!

O co jde? Vše má původ v předchozí hlubinné
těžbě uhlí. Chabařovice leží z větší části
na uhelné sloji, která je – pokud ještě někde
je, provrtaná chodbami, jak ementál. Město
je území, kde mizí pahorkatiny i kopečky.
Všímal si toho například sportovní aktivista,
dnes již nežijící Tonda Mikeš, vidí to ve svém
okolí i manželé Nejedlých. Co horníci
nezaložili popílkem, jde a půjde dolů, dokud
si to nesedne. Potrvá to staletí. Staví se tu
převážně na betonové desce. Začalo se zde
těžit po roce 1750 bez jakýchkoliv zásad
báňské činnosti. Co se podrubalo, to spadlo.
Včetně domů. Nápravu měla přinést v roce
1868 narychlo zřízená první uhelná báňská
škola, právě v Chabařovicích. V loňském roce
ve vydané publikaci nového šéfa Archivu
města ÚL Petra Karlíčka s názvem ÚSTÍ
NAD LABEM V ROCE 1918 se dočtete, že se
dokonce uvažovalo o Vysoké škole báňské
v Ústí nad Labem. Tento druh podnikání tak
konečně dostal potřebné zásady a pravidla.
Ale neřídili se podle nich vždy a všude.
Chabařovická uhelná společnost Austria,
vyhloubila a provozovala v letech 1867
až 1918 kolem bývalé sousední obce
Zalužany čtyři stejnojmenné doly, přitom
jeden skoro na náměstí. Hoši ze Saska,
kterým patřila uvedená společnost, to sem
přišli vydrancovat. Nekoukali nalevo ani
napravo, hlavně, aby byl zisk. Zanedbáním
bezpečnostních podmínek vznikl v dole
požár, který připravil v roce 1917 o život
23 horníků. Podrubaná zástavba obce
způsobila postupný zánik Zalužan. Už
nejsou.

Místní báňští odborníci museli převážně
na východní frontu a doly, které měly víc
a víc zásobovat válečnou mašinérii uhlím,
vlastně nikdo odborně neřídil. A podle toho
to taky vypadalo. Tak například hlubinný
uhelný důl Milada II, který
přetěžoval
u bývalého nádraží Chabařovice uhelné
zásoby odstaveného dolu Friedrich I., aby
měl rychlé uhlí, sáhl si v roce 1942 a 1944
i do předtím respektovaného, ponechaného
silničního pilíře. Pilíře můžou být provrtány
pouze chodbami, bez střelné - trhací práce.
A to je ten náš případ. Přikládám příslušnou
mapku hlubinné situace, ze které to musí
být jasné i Járovi a Aničce z 3. B.

V našem případě se jedná o trošinku
jinou událost. Byla druhá velká válka.
Na východní frontě se to začalo otáčet
a Hitlerův neporazitelný Wehrmacht dostal
na zadek. Generál Paulus to proti vůli vůdce
položil u Moskvy. No ještě tohle. Hitler
nařídil, že všichni provozuschopní muži
musí za kvér. Platilo to i pro Chabařovice,
které již byly pod záborem Třetí říše. Co je to
kvér? Místně slangově vojenská puška. Ale
co teď? Chabařovice dodávaly uhlí ocelářům
pro výrobu zbraní. Místní Ocelárna jela
válečný výrobní program. Všechny kostelní
zvony již byly přetaveny v dělové lafety. Kdo
zde bude těžit, kdo zde bude vyrábět? Ale
jak se říká, všechno má své řešení. Vymyslel
a zrealizoval jej Hitlerův oblíbenec, dvorní
architekt a budovatel válečné zbrojní
výroby, Albert Speer.
Chabařovice se rázem staly městem
lágrů. Bylo jich zde celkem 8. Političtí
provinilci hlavně z Francie, Itálie a zajatí
Rudoarmějci. Ti zde měli ty nejkrutější
podmínky. Všechno do dolů a Ocelárny.

V letech 1942 a 1944 zřetelný celotěžební
hrabanec do silničního pilíře, dnešní
houpačka. Na mapce je zeleně vyznačen
drážní ochranný pilíř původní železnice
z Ústí do Teplic, modře ochranný pilíř
Ocelárny, žlutě ochranný pilíř silnice
z Chabařovic k železničnímu přejezdu
směrem na bývalé Vyklice. Červeně pak
těžební hrabance do silničního pilíře v roce
1942 a 1944. Vydrželo to bez povšimnutí
celkem dlouho, celých 77 let. Kdy se projeví
hrabanec z roku 1944, na to si počkejme.
Takovýchto případů je zde víc, je pouze
otázkou, kdy a jak se promítnou do reálného
života Chabařovic.
Chcete se také příjemně zhoupnout? Proč
ne, můžete třeba hned zítra. Pro místní je
to pětiminutovka. Ale vlastně není kam
spěchat.
Kdy a jak tohle skončí, to ví jenom bůh sám.
Stanislav Sochocký
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UPOZORNĚNÍ:
ZMĚNA svozu komunálního odpadu
Začala platit změna v periodicitě svozu
komunálního odpadu. Upozornění a vysvětlení
důvodů, které vedly radnici k tomuto
rozhodnutí, byly zveřejněny v předchozích
číslech Chabařovických novin. V tomto čísle
novin pan starosta nutnost tohoto kroku
opětovně shrnuje.

platit vždy v období 1. 5. – 31. 10. běžného roku.

Režim svozu duonádob

V zimním období, tj. 1. 11. – 30. 4. běžného roku,
bude svoz komunálního odpadu zajištěn 1x
týdne vždy v pátek.

Duonádoby budou i nadále ve stejném režimu,
tj. jak v Chabařovicích tak v místní části
Roudníky, bude svoz probíhat ve stejný den, ve
středu, každý sudý týden.

Režim pro místní část Roudníky

Komunální odpad bude vyvážen vždy ve čtvrtek
v lichém týdnu. Svoz proběhl 18. 7. 2019, další
proběhne 1. 8. 2019 (31. kalendářní týden)
a analogicky další liché týdny. Tento režim je
v platnosti celoročně.

Komunální odpad bude vyvážen vždy v pátek
v lichém týdnu. Svoz proběhl 19. 7. 2019, další
proběhne 2. 8. 2019 (31. kalendářní týden)
a analogicky další liché týdny. Tento režim bude

Režim pro Chabařovice

KALENDÁŘ PRO ROK 2019
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V případě dotazů a řešení individuální situace
se prosím obracejte na pana Mráze, který
zodpovídá za odpadové hospodářství.
Jiří Hladík

KALENDÁŘ PRO ROK 2020
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Den dětí v Ludmile
Dům pokojného stáří svaté Ludmily
v Chabařovicích pořádal i letos Den dětí
pro MŠ Chabařovice. Setkání proběhlo opět
v rámci mezigeneračního projektu „Mezi
námi- Povídej.“

senioři (klienti domova). Po ukončení všech
disciplín, si děti losovaly z klobouku čísla,
která znázorňovala jejich odměnu.

Moto areál
Chabařovice

Zveme vás, jak na sportovní, tak kulturní vyžití.
Nezapomeňte si tak poznamenat do svých
kalendářů:

Akce proběhla v atriu domova, kde se
nacházelo šest stanovišť s různými úkoly,
které děti musely splnit, například: válení
sudů, zpívání, řešení hlavolamů a podobně.
Na každém stanovišti asistovali dětem naši

V průběhu celé akce bylo k dispozici
občerstvení ve formě zmrzliny, křupek
a samozřejmě nechyběl i pitný režim.
Den dětí v Ludmile se vydařil a již teď se
těšíme na další ročník a spolupráci s MŠ
Chabařovice.
Edita Králertová

Finanční dar
pro JSDH Chabařovice

24. 8.

Autocross CUP 2019

31. 8.

Polaris day

28. 9.

Autocross CUP 2019

14. 9.

Mini CUP

14. 9.

Hudební večer v Pivnici 13

21. 9.

Závod dětský motocross

21. 9.

Hudební večer v Pivnici 13

21. 9.

JAWA – ČZ sraz, 5. ročník

19.10.

Autocross CUP 2019

26.10.

Hudební večer v Pivnici 13

9. 11.

Autocross CUP KAPR

23.11.

Hudební večer v Pivnici 13

14.12.

Hudební večer v Pivnici 13

Sledujete aktuality, fotky a řadu dalších
zajímavých příspěvků na našem facebooku:
@motoareal.chabarovice
Martin Fridrich

V loni
v září
2 0 1 8
j s m e
žádali
Nadaci

AGROFERT o finanční dar ve výši 50 tisíc
korun. Naší žádosti bylo vyhověno letos
v dubnu. Díky této finanční pomoci jsme
nakoupili jeden kompletní zásahový oblek,
dvě zásahové přilby, dva páry zásahové
obuvi a jeden pár zásahových rukavic.
Tímto NADACI AGROFERT děkujeme,
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velitel JSDH Rudolf Beneda

Výzva Památníku Terezín
Obracíme se na veřejnost se žádostí
o přenechání pozůstalostí po přeživších
nacistických
perzekučních
zařízeních
v Terezíně a v Litoměřicích (případně i jinde)
pro další generace. Snažíme se tak, ve smyslu
jedné z funkcí Památníku, uchránit tyto
předměty před vyhozením do popelnic
a jejich nenávratnou likvidací. Tuto časově
neomezenou výzvu jsme spustili již před
rokem a několik takových předmětů nám
na jejím základě už občané do našich
depozitářů svěřili. V budoucnu plánujeme
nejzajímavější získané předměty vystavit.

tří!

Minulost do popelnice nepa

Máte doma jakékoli dokumenty, předměty či fotografie,
spojené s nacistickou perzekucí na území naší republiky
a chcete je vyhodit? Nedělejte to a dejte nám vědět na
vyzva@pamatnik-terezin.cz!
Zajímají nás předměty a dokumenty spojené s osobami vězněnými v Terezíně a Litoměřicích, ale i ty, dokumentující věznění
v dalších koncentračních táborech, věznicích, káznicích i jiných
nacistických perzekučních zařízeních.



Děkujemepředevšímzanašebudoucígenerace!
Památník Terezín
státní příspěvková organizace

Tomáš Rieger

do popelnice nepatří!
st
lo
u
in
M
Kulturní komise města

Chabařovice vás zve

Máte doma jakékoli dokumenty, předměty či fotografie,
spojené s nacistickou perzekucí na území naší republiky
a chcete je vyhodit? Nedělejte to a dejte nám vědět na
vyzva@pamatnik-terezin.cz!
Přehled kulturních a sportovních
akcí
						
v Chabařovicích a Roudníkách ve 2. pol. 2019:
24. 8. 2019
			

24. 11. 2019

Zajímají nás předměty a dokumenty spojené s osobami vězně- 			
nými v Terezíně a Litoměřicích, ale i ty, dokumentující věznění
Letní párty 		
v dalších koncentračních táborech, věznicích, káznicích i jiných 12 / 2019
více než čekáte
nacistických perzekučních zařízeních.
			

Vánoční koncert Waldy
s kapelou MALEVIL BAND
Rozsvícení vánočního
stromečku

Přijďte se pobavit, akce se koná v areálu
 soutěže,Děkujemepředevšímzanašebudoucígenerace! 7. 12. 2019
koupaliště, čeká na vás zábava,
Vypouštění balónků
dobrá muzika a prostě letní pohoda.
Památník Terezín 7. 12. 2019
Mikulášská zábava
státní příspěvková organizace
Pro děti zahraje Štěpánčino divadlo,
a budou připraveny hry, malování na obličej,
8. 12. 2019
Mikulášská zábava
a skákací hrad.
31. 12. 2019
Silvestr v KD Zátiší
Pro ty odrostlejší zahrají Desperádi
a pro soutěživé dospěláky je připraven
31. 12. 2019
Nový rok v Roudníkách
„Chabařovický trojboj“ + jedna prémiová
			
disciplína, no a na odměny máme připraveno
100 piv zdarma :-)
Legenda k organizátorům, akci pořádá:
Program začíná od 17 hod., ale klidně přijďte
o něco dříve.

30. 8. 2019

Abba world revival

07.09. 2019
			

Finalista Superstar
Bryan Gandola v KD Zátiší

Sdružení občanů Roudníky

21. 9. 2019

Jawa sraz, 5. ročník

Motoklub F Chabařovice

28. 9. 2019
			

Václavská zábava 		
v KD Roudníky

SDH Chabařovice

28. 9. 2019

Václavská zábava

10 / 2019

Lampionový průvod

11 / 2019

Halloweenská zábava

16. 11. 2019

Galavečer v KD Zátiší

23. 11. 2019

Vánoční jarmark		

Město Chabařovice

FK Slovan Chabařovice
Sledujte webové stránky města, výlepové
plochy, ať vám z plánovaných akcí nic
neunikne. A kde není přesný termín dosud
znám, bude doplněn v dalším čísle novin.
Program se bude i nadále průběžně
aktualizovat.
Jitka Chládková
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Tak jsme se konečně dočkali
Ano, dostali jsme k užívání 25 nových stolů
a 125 nových židlí, které v našem kulturáku
nahradily původní, staré z roku 1964. Již se nikdo
nemusí obávat, že spadne ze židle, či si roztrhne
punčochu. Jsme rádi, sál se jenom leskne, nový
nábytek, parkety navoskovány a lidi, ti tu jsou
rádi. Než se to tu lesklo, museli vygruntovat
celý dům po cyklozávodnících, sešroubovat
nové stoly, a dát NAŠEMU KULTURÁKU nový
řád. Došlo ke změně statutu tohoto domu, je
to naše Roudnické komunitní centrum, kde se
scházíme několikrát v týdnu. V patře bychom
chtěli vybudovat Muzeum obce Roudníky, s tím
bych chtěla na čtenáře apelovat, pokud máte
něco, co by si zasloužilo být exponátem, a chtěli
byste nám to darovat, budeme rádi.
Bez peněz by to nešlo. Spolek občanů obce
a činnost Osadního výboru je městem
podporován a tyto peníze jsou základem pro
naše kulturní a společenské akce.
ALE, nebýt Péti, Tomáše, Honzy, Vládi, Marka,
Robina, Pavla J., Pavla K., Zděndy, Elišky, (která
nás na trénincích honí na značky) Ilonky, Silvy,
Lenky, Marty, Petry, Jarušky, Hanky, Moniky,
Terezky, Pavlíny, Adriany a Adélky – kteří jsou
hlavními aktéry všeho dění v této vesnici,
nebylo by NIC. Proto jim děkuji za všechny, kteří
jsou u nás rádi.
Sobota 1. června 2019 byla v Roudníkách
ve znamení sportu. Den byl jako malovaný
a odpoledne bylo zahájeno 1. ročníkem
memoriálu Míly Moce, který stál několik
desetiletí v bráně roudnických fotbalistů
a tento den by oslavil 80tiny. Výkop symbolicky
provedl místní Patrik Žitný, fotbalista FK Teplice
a rozhodoval Jiří Vacek ze Suché. Mužstvo

Roudníků porazilo Zbytek světa 9:6 a putovní
pohár proto nikam neputoval. Diváků se sešlo
147.

Další část odpoledne byla zasvěcena oslavě
dětí. Deset disciplín, hlavně sportovních,
zaměřených na zručnost, či vytrvalost, které
byly doplněny skákacími hrady, malováním
na obličej, balónkováním a možností jízdy
na koni. Vrcholem odpoledne a hlavně
osvěžením v horkém dni bylo dovádění v pěně,
o kterou se postarali chabařovičtí hasiči.
Dovádění 60 dětí a společné setkání 192
Roudničáků bylo dostatečným poděkováním
VŠEM, kteří se na přípravě tohoto odpoledne
podíleli, ať již prací, či sponzorskými dary.

příprava zabrala partě 23 lidí dva měsíce. Výběr
hudby, choreografie společného vystoupení,
objednání, šití, úpravy kostýmů, několikeré
změny všeho, hlídání dětí, změna termínu srazu,
bolení v krku, objednání kapely, vypůjčení
kostýmů, pletení rekvizit pánům, ale hlavně
tréninky, při kterých z nás pot jenom stříkal.

Nastal den D a to byla sobota 22. června 2019
a v 15:00 hodin bylo vše tak, jak má být, všichni
byli tam, kde být měli, zkrátka všichni chtěli, aby
se to povedlo. Chleba a sůl z rukou krojovaných
děvčat vyvolala úsměvy, ale i slzičky při
vstupu do kulturáku. Nejstarší návštěvnicí
byla Alena Blechová, roz. Otcovská a z největší
dálky, Rychnova n. Kněžnou, přicestoval Petr
Zeithammer s manželkou. Taneční vystoupení
se nám povedlo, lidi se hlavně ještě poznali
(někteří i po 50. letech), pobavili se, zavzpomínali
a slunce nad Ústím svítilo na cestu posledním,
kdo zamykal kulturák.
O prázdninách budeme sportovat, v září
tancovat na Václavské zábavě, vše se dočtete
na stránkách Města a FB Roudníky.

První polovinu roku 2019 završilo v Roudníkách
Setkání rodáků a přátel této vesnice. Jeho

Jaroslava Račáková

Motonadšenci z Roudníků v Rumunsku,
aneb reportáž psaná na řídítkách
Proč do Rumunska? Protože nám motoprůvodce
Pavel Galášů sliboval neskutečné zážitky, proč
tedy ne. Na dlouhých a plodných schůzích se
dohodl termín a počet účastníků se vyšplhal
na pět osob. Z toho čtyři zkušení motopardálové
a já, dlouhou cestou, tedy na motorce,
nepolíbený výletník. Nastal den odjezdu, 6.
června. Sraz účastníků byl s ohledem
na odjezd motovlaku z Prahy, ve 22: 00 hodin,
stanoven na 15:00 od mateřské restaurace
Na Můstku v Roudníkách. Standa, jen co slezl
z motorky, hlásil: „Pokousala mě kočka“,
a ukazoval ruce, které vypadaly, jako
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když je vyndá z puštěného drtiče větví. „Máte
doma tygra?“ „ Ne, to byla kočka domácí, naše
Čia.“ No nic, vyrážíme.
Manželky všech účastníků dojatě mávaly, jen
ta má si v práci ještě jednou pročítala cestovní
připojištění a mou životní pojistku. Vyjeli jsme

za krásného počasí, jen před Prahou nás
chytla taková bouřka, že nebýt benzínky, tak
na pražské nádraží plaveme. K nakládce na vlak
jsme však dojeli včas. Za chvilku i další nemalý
počet motorkářů na bytelných strojích, většinou
německé výroby. Zdenda sice na takové také
jel, ale ostatní jsme měli ryze silniční mašiny.
V tu chvíli mě přepadla malá pochybnost.
Za necelou hodinku jsme však přikurtovali
mašiny na plochu vagónu a s pivem v ruce
veškeré chmury vymizely. Ve spacím vagónu,
plném halekajících motorkářů, jsme se vydali
na první etapu naší cesty - směr Košice.
Ráno v pět nás Pavel vzbudil do krásného dne
a s úsměvem hlásil, že už za tři hodiny dojedeme
do cíle. Bylo samo sebou, že nezapomněl vzbudit
i vedlejší kupé, kde spal Pepa se Standou.
Standa vyndal ruce z pod peřiny a se slovy
„čumte“, nám ukázal, jak mu přes noc natekly.
Byly velikosti hlavy „předpubescenta” a krásně
červené. Pomohli jsme mu s bagáží, sundali
mu motorku a naše první cesta směřovala
do košického špitálu.
„Čo? Mačka?“ znělo se smíchem chodbami
nemocnice, zatímco my si prohlíželi
záchranářský vrtulník, heliport a pili kafe
vzdušných záchranářů. Na jejich základnu jsme
vlastně omylem zabloudili a za vstřícnost

a ochotu jim moc děkujeme. Standa nás
nakonec našel a se zabandážovanýma rukama
krásně zapózoval u vrtulníku. „Je to 50 na 50, že
to splaskne“, hlásil.
Kemp Jasov v blízkosti Košic byl docela pěkný,
čistý s milou obsluhou. Standa klidný, neboť,

dle jeho slov, je pojištěn na vše, vyjma přistání
mimozemšťanů v oblasti jeho hlavy. „Když
to s vámi nevyjde, z Košic poletím letadlem,
možná i první třídou” holedbal se, „motorku
někdo přiveze až před barák.“ Přitom v telefonu
pomrkával po nejbližším letu. Pak začal
obvolávat pojišťovnu. Nutno dodat, že byl
perfektně pojištěn, ne však na „mačku”. Ruce
mu do druhého dne nesplaskly a pro něho
do Košic jeli kamarádi z motonadšenců.
V sobotu jsme tedy vyrazili na naši vysněnou
cestu, bohužel bez Standy. Z Košic je to
do Maďarska, co by kamenem dohodil
a maďarskou placku jsme přejeli také celkem
rychle, proto jen v bodech: Pavel srazil vrabce,
teplota asi 70°C, oběd hamburger v městečku
Vásárosnamény a po pár hodinách jsme stáli
ve frontě na maďarsko-rumunské hranici.
Ubytování bylo zamluveno v penzionu poblíž
rumunsko-ukrajinských hranic u městečka
Baia Mare ve vesničce Breb. Po cestě v Satu
Mare osvěžující zmrzlina, nutná káva, výměna
peněz a první zjištění, že nebýt Pavla, tak už
se 500 km vůbec nedomluvíme. Ne, že by uměl
rumunsky či maďarsky, nedej bože některý
světový jazyk. On si, podle mě, ze všech jazyků
vytvořil osobitou řeč, se kterou se na 80
procent domluví po celém světě a dokonce si
popovídá i s Maďarem. Od maďarských hranic

jsme stoupali vzhůru do hor a před prvním
ubytováním jsme si projeli první krásné horské
serpentiny.
V Brebu nás přivítali majitelé nádherného
penzionu lahví kořalky a vlídným slovem.
Z rozhovoru vyplynulo, že někdo, Pavle,

zapomněl přiobjednat večeři. Té hodné paní to
však nevadilo a běžela cosi vařit, její manžel dojel
pro pivo a my začali plánovat cestu na druhý den.
V tu chvíli Zdenda zjistil, že zapomněl autoatlas
Rumunska v Maďarsku u Hambáče (jestli tam
někdo pojedete, vezměte mu ho, prosím, bude
rád). Pak začala hostina. „Alles tradicionále“,
hlásila paní vedoucí a nosila hory jídla na stůl.
Náš lingvista přeložil, že veškeré jídlo je tradiční
a my se do něj s chutí pustili, vynikající. Po večeři
na stole přistálo místní lahodné víno a večer se
příjemně protáhl. Uloženi jsme byli v tradiční
rumunské roubence na pokojích po dvou, kde
bylo vše čisté a krásně nazdobené. Bolest zadku
po tomto dni, na stupnici 1-10 bych hodnotil tak
za 2, což je asi tak slabší opruzeninka.
Ráno v půl sedmé nám Pavel nezapomněl
přijít sdělit, že už v osm je snídaně, po které
odjíždíme. Opět hromada dobrého regionálního
jídla, rozloučení a odjezd. Před odjezdem bolest
zadku asi tak tři - maďarské hamburgery, hrozně
pálil.
Cesta z hor opět skvělá, zatáčky a nádherný
asfalt. Byla neděle, při jízdě rumunským
venkovem mě zaujaly davy lidí,
starých, mladých, hlavně svátečně
oblečených, směřující do místních
kostelů. Kolem nich líně chodili toulaví
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psi, čekající, co komu kde upadne a na stožárech
elektrického napětí čáp s rodinkou. Idylka.
Jenže se také podstatně zhoršila silnice, před
přehradou Lacui Bicaz, která je mimochodem
až na odpadky velice krásná, se již silnicí nazvat
nedala. Co se dalo dělat, řval jsem do helmy,
nadával na vedro, na voraniště, na bolest zadku,
vyhýbal se dírám, pomalým autům, snažil se
dojet mé zkušenější kolegy, potil se jako prase
a modlil se, ať už to skončí.
Skončilo. Dojeli jsme před soutěsky, asfalt se
uhladil a začal nás vést mezi skalními stěnami
podél bublající říčky. Neskutečný zážitek,
silniční serpentiny vedou mnohdy v tak hluboké
proláklině, že si musíte vykloubit hlavu, abyste
viděli nebe. Nádhera. Kochal jsem se do té
chvíle, než jsem zjistil, že nemám kolegy. Moji
motorističtí přátelé viděli pěkný asfalt, hodně
zatáček, stoupání a drzého autobusáka, který si
dovolil při vyjíždění z parkovacího místa zařadit
se před ně. Na konci soutěsek však na mne
čekali, vítězně mi oznámili, že toho blbečka
předjeli a že jdou shánět ubytování. „Viděli jste
také nějaké skály, hoši?“ Odpověď zněla: „Zítra

je taky den.“
O ubytování, jídlo a pití se nám postaral
sympatický majitel bufetu, který si nás odchytil.
Tentokrát jsme byli ubytováni ve srubu
nacházejícím se těsně u výjezdu ze soutěsek.
Jedna místnost, dvě manželské postele a jedna
koupelna. Stačilo. Po dojezdu jsem zjistil, že
se mi, při 60km dlouhé motokrosové vložce,
vyšroubovalo víčko od kávy a polovička toho
blbého prášku byla vysypána mezi věcmi
v zadním kufru. Co se dalo dělat, ty soutěsky
jsou tak krásné, odpuštěno, zapomenuto,
vyčištěno.
Bolest mého pozadí se však blížila k číslu 6 a to
znamená, že k opruzeninám přibyly i modřiny
na pánevních kostech. Na bolest místo ibalginu
tentokrát pomohla krásná příroda, perfektní
steak v bufetu a vynikající moldavské víno.
Další den byl přesunový, čekalo nás 180 km
k nejkrásnější horské silnici světa - Transfagarasi.
Ráno jsme vyjeli do zamračeného počasí,
odpoledne horko, silnice celkem ucházející, až

na úsek asi 50 km před městem Fagaraš, podle
mě nějaká Pavlova zkratka, kde bezprizorně
pobíhající kudrnaté dětičky chtěly, abych jim
za jízdy zahudroval motorem. Splněno, koukám
na ně, při tom přehlédnu díru, nebo spíše zákop
pro stojícího střelce, a vlétnu do ní. Motorka
v pořádku, já to udržel, avšak neudržel to dekl
a zbytek mé kávy se spolu s ostatními věcmi
ocitl na silnici. Sklenička od kávy samozřejmě
nepřežila. Smutně jsem tu zprávu kamarádům
sděloval. „Je hrozné vedro a vysypané kafe
na silnici značí smůlu“, řekl Pepik a dodal:
„Pavle, najdi hotel s bazénem!“ Pavel úkol splnil
a zanedlouho jsme po docela pěkné, avšak
frekventované silnici dojížděli do Fagarase, cíle
cesty.
Mezi cikánskými paneláky se vyloupl
sympatický hotýlek s velkým bazénem. Tam
jsme byli ubytováni. V areálu hotelu se dokonce
nacházela krytá parkovací místa. Posbírali jsme
věci z motorek a už se těšili na vodu. Začala však
bouřka. Sešli jsme se tedy v hotelové restauraci
na večeři a pivo a samozřejmě nechybělo místní
skvělé víno. Objednali jsme jídlo pro čtyři
osoby a s chutí se do něj pustili. Moc ho nebylo.
Přestalo pršet, Pavlovi a Zdendovi to nedalo
a šli se koupat, bazén je bazén. Já s Pepikem
jsme si šli pro mikinu, foukalo a byla zima.
Po koupání a večeři nám všem vyhládlo, spravila
to pizza a další víno, bylo lahodné. Zhořklo
nám až při placení. Pan hoteliér si nás pěkně
vychutnal. Ceník jsme samozřejmě po celou
dobu neviděli. Večer to však byl pěkný, i díky
přátelským motorkářům ze Srbska, kteří nám
dělali společnost. Bolest zadku se pohybovala
mezi 4-5. Že bych si zvykal?
Ráno v půl sedmé se nás Pavel přišel zeptat,
zda ještě spíme a připomněl brzký odjezd.
Rychlá snídaně u Lidlu na parkovišti a pak hurá
na Transfagaras. Se stoupáním do hor se začalo
měnit počasí, přioblékáme se (poprvé za cestu)
a pokračujeme. Silnice mokrá, cesta lesem.
Po chvíli se ale objevil hotel, parkoviště a stánky
s občerstvením a suvenýry. Za nimi prudká
levotočivá zatáčka, panely a dopravní značka Silnice uzavřena.
To však nikoho neodradilo, jedeme. Prudké
stoupání, proplétáme se kamením a vodou
na silnici a pokračujeme. Po chvilce se mrak
rozfoukal a před námi se objevilo něco
neskutečného. Stoupající silnice do svahu
ve tvaru hada, za sebou výhled, jaký snad jen
mohli mít bohové z Olympu. Do toho zbytky
sněhu, kterého bylo zároveň se stoupáním více
a více. Dvě zatáčky před vrcholem nás zastavili
dva motorkáři, kluci z Čech, se slovy: „Dál to
nejde, maník s bagrem uklízí sníh ležící na silnici
o zatáčku výše a sype to sem. My se museli
proházet.“

Sestoupili jsme, zaparkovali motorky, poplácali
zde postaveného sněhuláka, chvilku se
koulovali, fotili výhledy a hlavně jsme si zde,
ve třetí zatáčce pod vrcholem, uvařili na závěji
kávu (Pavlovi ještě trochu zbylo). Pepík
prohlásil, že jsme možná první na světě, kdo si
v této zatáčce uvařil a vypil kafe. Myslím, že měl
pravdu.

je opět úžasná. V penzionu jsme byli pouze
s domovníkem, který nás poslal asi do 7 km
vzdálené restaurace na večeři, která za moc
nestála. Víno jsme tentokrát nesehnali,
Pavel obětavě zajel pro pivo. Bolest zadku se
pohybovala kolem šestého stupně mé stupnice.
Asi jsem si ještě nezvykl. Únava na nás tentokrát
padla velice brzy, tak nastal čas ulehnout.

Při cestě zpět přišel mrak a celou tu krásu
zahalil. V husté mlze jsme sjížděli a vydali
se na cestu, směr Transalpina, což je horská
silnice dlouhá asi 140 km, jejíž nejvyšší bod je
ve výšce 2 145 m.n.m. Už jsem se těšil. Po cestě
k vysněnému cíli nás chytila a zdržela bouřka.
Dali jsme si vynikající polévku v hospodě
a asi patnáct limonád než přestalo pršet. Pak
jsme pokračovali k toužené metě. Silnice byly
různorodé, chvíli oraniště, chvíli zase pěkný
asfalt.

V půl sedmé přišla Pájova již tradiční otázka:
„Vy ještě spíte?“ Ke snídani jsme si dali zbytky
ze včerejšího Lidlu. Dnešní plán - výjezd
na Transalpinu. Stoupání nám začínalo u horské
říčky, široké asi 10 m, tekoucí zalesněným
údolím, průzračně čisté. Kdyby se v dáli objevil
John Wein na koni, vůbec bych se nedivil. Pak
začalo stoupání a motorkářův sen - jedna
zatáčka vázala druhou, krásný asfalt. A výhled
na Jižní Karpaty? Něco neskutečného. Jedno
údolí za druhým, strmé vrcholy i zaoblené
kopečky, sníh i jasná zeleň, krásné počasí,
prostě nádhera.

Tentokrát jsme měli být ubytováni v penzionu
poblíž vysokohorského úseku této vysněné
silnice. Po cestě v horách mě zaujalo množství
skiresortů ve výstavbě. Říkal jsem si, že až
to tam dostaví, už to nebude ono. Snad se
mýlím. Takže dojezd do cíle, bez závad, najeto
asi 250 km. Ubytování jsme byli v opuštěném
penzionu poblíž přehrady Lacul Vidra, která

Tuto silnici jsme si tentokrát projeli dvakrát
a pomalu se vydali na zpáteční cestu s tím,
že dnes ještě stihneme důl Salinu Turdu.
Cesta k němu nebyla nijak zajímavá. Jeli jsme
po mezinárodní silnici plné aut, ve městech
stáli v zácpách, Zdenda se párkrát ztratil a to co

jsme předjeli, nás opět míjelo v době, kdy jsme
se občerstvovali ve stínu.
Kolem třetí jsme byli na místě. Parkoviště
a před ním ne moc výrazný, ale moderní vchod
do podzemí. Nepřipadalo mi, že za ním najdu
nejkrásnější důl světa, kde nikdy nepoužili
výbušninu a sůl se zde těžila již od druhého
století. Mýlil jsem se. Scházíme do podzemí
zaoblenou chodbou vysekanou v soli.
Přicházíme k prosklenému výtahu a sjíždíme
asi sto metrů do podzemního, musím snad říci,
chrámu širokého asi 70 m, jehož strop tvořily
krápníky soli, stěny a podlaha byly taktéž slané.
Dostal jsem chuť na chipsy. Sůl byla všude.
Uvnitř tohoto monstrózního díla bylo ruské
kolo, info stánky, koncertní sál, ping pongové
stoly a mnoho dalšího. Kousek jsme šli a narazili
na další schodiště s výtahem klesajícím do ještě
větší hloubky. Na dně bylo jezírko, kde jsme se
mohli projet na lodičce, či si posedět uprostřed
této nádhery na dřevěném mostku spojeného
s ostrůvkem. Pokud jsem nedokázal odhadnout
rozměry, omlouvám se, jeďte se tam podívat
a přeměřte si to. Je to monstrózní, obrovský
a krásný. Pojedli jsme u občerstvení na místním
parkovišti a vyhlédli si ubytování poblíž
rumunsko-maďarských hranic.
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Bolest zadku 8-9, asi se mi sůl dostala do ran.
Zbaběle skládám do kalhot ručník, snad to
aspoň trochu pomůže. Na motorku se mi
už moc nechtělo, ale jedeme k domovu, tak
vzhůru. Ubytování nám Pavlík tentokrát sehnal
u místního nádraží. V recepci byla i hospoda
a s tou sousedila herna. Domorodí opilci nám
ochotně pomohli uklidit dvorek o rozměrech asi
5x5m, kam jsme byli nuceni naskládat motorky.
Copak moje, ta je skladná, ale se silničními
koráby kluků byl tetris. Když bylo zaparkováno,
odebrali jsme se na pivo a ubytovat. Ubytování,
tentokrát za moc nestálo, ale byla tam vana. Dali
jsme pár piv a unaveni šli spát. Najeto 450 km.

Ráno v půl sedmé se Pavel již tradičně divil,
že spíme. Vyjeli jsme směr Slovensko, hranice
i Maďarsko bez události. Hurá na Slovensko.
Za Košicemi jsme přibrzdili na břehu překrásné
přehrady Ružín, kde jsme se aspoň trochu
zchladili a občerstvili v místním úhledném
bufetu.

nepomáhá, už mi neudělal radost ani vynikající
bramborák k obědu.

Pak už i ručník byl málo, skládám do kalhot
osušku, a na tom mučicím nástroji
pokračujeme asi tak ve sto stupňovém horku až
k Liptovskému Mikuláši, kde jsme se ubytovali.
Další den jsme jeli přes Hradec konečně domů.
Bolest se přibližuje patnáctému stupni, osuška

Jiří Koudelka

Dojeli jsme všichni v pořádku. Stroje vydržely,
zážitek úžasný. Co dál k tomu říci? Jeďte
do Rumunska, své si tam najde každý. Jeďte,
dokud je tak krásné a ještě trochu panenské.

Vítězem Memoriálu J. Hurycha
se stal Jan Kvěch
V sobotu 8. 6. 2019 se uskutečnil 28. ročník
Memoriálu Jiřího Hurycha, závody na klasické
ploché dráze. Na oválu se opět rozezvučely
motocykly s kubaturou 500ccm, ze všech koutů
republiky, aby uctily památku, našeho tragicky
zahynulého závodníka.
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Závody byly plné pádů, a dokonce ze stadiónu
odjížděla dvakrát sanitka, ale nakonec se
závodníci po ošetření, dopravili domů, do
domácího ošetřování.

Nejlepším jezdcem tohoto dne, se zaslouženě
stal Jan Kvěch z AK Markéta Praha, který diváky
odměnil radostnou jízdou, po zadním kole.
Chabařovický závodník Milan Dobiáš, skončil na
10. místě.
Děkujeme všem příznivcům, za podporu i pomoc!
Jiřina Šifaldová

Bronzová mládež Slovanu dělala
dobrou reklamu na velkolepém
fotbalovém turnaji ve Wurzenu
z LC Longjumeaux. Účastnilo se dvanáct mužstev
z pěti zemí, kromě již zmiňovaných ještě z Polska.
Sobotní podvečer pořadatelé zpestřili návštěvou
místního parku, kde se konal Rodinný den plný
soutěží a zábavy nejen pro děti. Všechna mužstva
nastoupila před pódium a lidé jim tleskali,
organizátoři turnaje pak každému děcku zaplatili
hot dog s bílou klobásou a limonádu.
Německý Wurzen, sedmnáctitisícové městečko
nedaleko Lipska, už potřetí přivítal na velkém
mezinárodním turnaji žáků fotbalisty ze Slovanu
Chabařovice. Koná se ob rok a letos naši kluci
dopadli zatím historicky nejlépe, osmé místo
mezi dvanácti účastníky není k zahození. Zvlášť
při konkurenci, jaká se koncem června na malém,
ale útulném stadionku sešla.
Mužstvo vyrazilo už v pátek spolu s fanklubem
zformovaným kolem Františka Štolfy, táty
našich dvou nadějí. Hráče ubytovali pořadatelé
ve velkých stanech na vedlejším hřišti, což turnaji
dodává nádech dobrodružství, fanklubáci si
udělali vlastní stanové městečko a pro kluky
třeba i ugrilovali klobásky.
Dvoudenní turnaj vypsaný pro ročníky 2006
a 2007 vypuknul v sobotu a vyvrcholil den nato.
Náš tým oblékl i pruhovanou sadu zbrusu nových
dresů. FK Slovan ji pro ně pořídil z výtěžku, který
získal z klubového stánku během chabařovické
pouti.

Slovan zaznamenal tři výhry, porazil Wurzen
U12 2:0 po gólech Koudelky a Navrátila, jehož
trefa zařídila vítězství 1:0 nad Warsteinem.
Do sedmého nebe pak tým poslal poslední střelou
z poslední akce posledního zápasu Ryska, zajistil
tím úspěch 1:0 nad Burkartsheinem. Čtvrtá výhra
byla kontumační nad francouzským Roubaix,
vyloučeným z turnaje kvůli disciplinárnímu
prohřešku.

Turnaji dominovali Italové, vyhrál bílý tým
Concorezzese Calcio, s kterým jsme prohráli
smolně 0:1, červený italský tým ze stejného
města obsadil 2. místo, bronz brali Francouzi

“Fotbalově to špatné nebylo, ale ukázalo se,
že zaostáváme v rychlosti a síle. Kluky musím
pochválit za bojovný výkon, k turnaji hezky
přistoupili. Užili jsme si i doprovodný program,
tedy Rodinný den v městském parku. Na rozdíl
od jiných týmů jsou naši kluci slušně vychovaní,”
zhodnotil naše vystoupení šéftrenér mládeže
Pavel Nechuta.
Mládež Slovanu jezdí do Německa hrát
pravidelně, na konci školního roku se
představili také v Gersdorfu nebo v partnerské
Reinhardtsgrimmě.
Letošní sezona pro mládežníky skončila celkově
úspěšně, mladší žáci Slovanu ve II. okresní třídě
získali bronzovou medaili, což je největší úspěch
v nové éře mládeže. Konečná bilance zněla – 18
zápasů, 13 výher, 5 proher. Nejlepší střelci? 15 gólů
dal Kašpárek, Koudelka 11, Štěpánek 7, Morgese 6.
Kanonýrům ve starší přípravce vládl Ryska se 30
zásahy, v mladší příprace Veselý se 42 trefami.
Petr Bílek

Sklář roku? Adéla Kratochvílová
z Chabařovic!
prvoligovém FK Teplice!
„Nebýt Slovanu Chabařovice, nikam bych
se nedostala a tohle nikdy nevyhrála. Všem
děkuji!” vzkázala Adélka gratulantům.

Fantazie Adély Kratochvílové, odchovankyně
Fotbalového klubu Slovan Chabařovice. Před
prázdninami stala se Sklářem roku v žákyních,
tedy nejlepší fotbalistkou své kategorie v

Teplický klub pořádal anketu Sklář roku poprvé
v historii, v hlavní kategorii ji vyhrál Jakub
Hora, autor 11 gólů v poslední ligové sezoně.
Vyhlášení se uskutečnilo na trávníku stadionu
Na Stínadlech, přihlíželo několik stovek diváků
a rodinných příslušníků. Nebyl to pro žákyni
chabařovické základní školy jediný zážitek.
S týmem starších žákyň FK Teplice strávila

čtyři dny na sportovně-vzdělávacím pobytu
v anglickém Manchesteru, kde trénovaly pod
vedením koučů z Manchesteru City, prohlédly
si velkolepé Etihad Stadium a Old Trafford,
navštívily
Národní
fotbalové
muzeum.
Kratochvílová dokonce skórovala v přátelském
zápase proti místnímu Curzon Ashton Football
Club, který hráčky žlutomodrých vyhrály 4:1.
Petr Bílek
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Představujeme fotbalové talenty Slovanu

Lukáš Nademlenský, 12 let

Daniel Kuna, 12 let

Jakub Bříza, 12 let

Proč právě fotbal?

Proč právě fotbal?

Proč právě fotbal?

Sledoval jsem ho v televizi a zaujal mě. Baví mě.
Chabařovičtí trenéři?

Předtím jsem plaval, což mě přestalo
naplňovat. Fotbal mě bavilo hrát venku
s bráchou.

To je těžká otázka, na kterou moje paměť
nedokáže odpovědět.

Jsou dobří, občas přísní.

Chabařovičtí trenéři?

Areál Slovanu?

(Nějací jsou vtipní, další starostliví, celkově
jsou hodně dobří.

Je docela pěkný, uvítal bych větší a hezčí
tribunu.

Chabařovičtí trenéři?
Jsou v pohodě.
Areál Slovanu?

Areál Slovanu?

Nic bych neměnil, je pěkný.

Když to porovnám s areály, kam jezdíme hrát,
tak náš máme dobře udělaný a lepší než
ve srovnatelně velkých městech.

Největší zážitek s chabařovickým klubem?

Největší zážitek s chabařovickým klubem?

Nejoblíbenější spoluhráč?

Kubové Kašpárek a Štolfa a Fanda Koudelka.

Minulý rok zimní soustředění a mezinárodní
turnaj ve Wurzenu.

Mám dva, Šimona Navrátila a Víťu Štěpánka.

Fotbalový vzor, oblíbený klub?

Nejoblíbenější spoluhráč?

Luka Modrič. A Manchester City.

Asi bych žádného nechtěl jmenovat.

Fotbalový sen?

Fotbalový vzor, oblíbený klub?

Dostat se do většího klubu.

Nemám.

Největší zážitek s chabařovickým klubem?
Turnaj v německém Wurzenu, kde jsem byl
už podruhé. Bavilo mě, když jsem se mohl
porovnávat se zahraničními hráči.
Nejoblíbenější spoluhráč?

Fotbalový sen?
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Hrát v české 1. lize anebo v Německu, kde
studuji.

Turnaj v německém Wurzenu, spí se ve stanech,
je to dobrodružství.

Fotbalový vzor, oblíbený klub?
Lukáš Král. Slavia Praha.
Fotbalový sen?
Neživit se fotbalem (smích).
Petr Bílek

Sportovní zprávy z TJ Slovan Chabařovice
S ukončením soutěží všech našich sportovních
družstev pomalu přecházíme do letního
provozu, kde ale není na pořadu jen odpočinek
a nicnedělání.

Před námi je dohrávka nohejbalových soutěží
koncem srpna a v září. „A“ družstvo mužů už má
jistou 4. příčku v 2. lize skupiny A, na dohrání
soutěže zbývá utkání v Hradecku (Kralovice
u Plzně). „B“ družstvo sehraje 6. 9. utkání o 3.
místo v krajském přeboru Ústeckého kraje
v Žatci. To „C“ družstvo má ještě před sebou
5 utkání, které se vinou soupeřů nesehrály
v určeném termínu. Chabařovická nohejbalová
mládež má za sebou už 5 turnajů krajského
přeboru Ústeckého kraje. V celkovém pořadí
zatím naše mládežnické družstvo je na prvním
místě a je dost jisté, že si první místo uhájí
i po zářijových 2 turnajích – trojice v Žatci a u nás
v Chabařovicích.

Po ukončení sezóny naši stolní tenisté pokračují
v trénincích v hale i v tom největším horku.
A tak tréninky spíše připomínají saunu. Možná
to bude mít vliv na fyzičku nebo postavu. A tak
je snad lepší se věnovat alternativním sportům
venku v přírodě.

Nohejbal čekají v letním období významné
akce. Především to je už 10. Mezinárodní
nohejbalový kemp mládeže, který má
být i posledním. Nohejbalový oddíl spolu
s Českým nohejbalovým svazem uzavře velmi
úspěšnou tradiční akci. Od 22. do 27. července
probíhá v Chabařovicích tréninkový kemp 44
chlapců ve věku 10-16 let a 8 dívek ve věku
15-19 let. Pro účastníky je zajištěné ubytování
v chatovém kempu, celodenní strava ve školní
jídelně a celkem 7 kurtů v areálu Stadionu TJ
a víceúčelového hřiště. O sportovní úroveň
samotných tréninků se stará 5 trenérů a 5 jejich

asistentů pod vedením šéftrenéra reprezentace
ČR Jiřího Šmejkala. Malým kazem této akce je
už dvouletá neúčast zahraničních účastníků,
což je důsledek ne zrovna aktivního působení
zahraniční komise Českého nohejbalového
svazu a možná i znatelný úpadek mládežnického
nohejbalu v jiných státech, včetně Slovenska.

Pro mládež nohejbalového oddílu je připraveno
srpnové soustředění. Po několika letech se vrací
tréninkový kemp mládeže do Nýrska, kde se
konala soustředění v minulosti několikrát. Podle
přihlášek se zúčastní 8 mladých nohejbalistů
našeho oddílu, tréninky povedou Jan Tirpák,
Alexander Rypka a Jiří Sochor, organizátorem
a vedoucím kempu je Vlastimil Pabián.
Vlastimil Pabián

Malé zamyšlení ke kulatinám
Asi netradičně si tímto dávám dárek
k narozeninám. Ne, nechci tady využívat
prostoru v Chabařovických novinách
k nějakému životnímu bilancování, i když
sedmdesátiny k tomu přímo vybízejí. Spíše
mi dovolte malé zamyšlení nad životem,
i tím sportovním, v Chabařovicích, aniž bych
se chtěl pasovat na pamětníka a odborníka
v těchto oblastech.
Do Chabařovic jsem se dostal v srpnu 1968
díky zaměstnání v tehdejší Početnické službě.
Tam jsem našel dobrou partu pro sport,
především volejbal a stolní tenis. Počáteční
účasti na podnikových a odborářských
sportovních hrách odstartovaly i aktivní
sportování na sportovištích v Chabařovicích.
Ve sportovní hale i na venkovním antukovém
hřišti. Podařilo se zažehnat krizi ženského
volejbalu
převedením
podnikového
družstva do volejbalového oddílu TJ Slovan
Chabařovice. Dál už jsem fungoval jako
trenér žen, později trenér mládeže, dokonce
jsem se trochu snažil i sám hrát volejbal,
což při mé postavě byla dost velká drzost.
Ve volejbalové chabařovické líhni začínali
například bratři Moníkové a Kindermannové,
základy sportu zde dostaly i některé
současné hráčky volejbalového oddílu – Jana

Vernerová, Míša Henzlová a další.
Později jsme založili nohejbalový oddíl
a začali hrát i soutěže od okresu až po 2.
ligu. Podařilo se nastartovat mládež a ta mi
dělá radost do dnešních dní. A s tím souvisejí
i moje už téměř 15leté funkcionářské činnosti
v Českém nohejbalovém svazu, jako člen
Komise reprezentace, Výkonného výboru,
hospodáře a ekonoma svazu a do konce
tohoto června i generálního sekretáře svazu.
Spolu s tahounem volejbalového oddílu,
Jirkou Léhrem, se podařilo volejbalový
areál udržovat i v těžké době bez finančních
prostředků, kromě spartakiádního roku.
V té době jsem se také zapojil do vedení
tělovýchovné jednoty, od pana Mikeše jsem
v roce 1981 převzal funkci předsedy TJ. Takže
do této doby to už je hodně dlouhých 38 let
předsedování. Ve funkci jsem zůstal i po roce
1989 a od roku 1990 začala i moje éra
ve veřejných funkcích, zastupitelstvu a rady
města jako podmínka pro možnost podpory
sportu v Chabařovicích.
V devadesátých letech došlo za starostování
Z. Hroma k rozdělení TJ, když se osamostatnil
fotbalový oddíl. Nechci tady to rozdělení

hodnotit, ale z dlouhodobého hlediska
se jeví, že to nebyl dobrý krok. Nicméně
tehdejší ambiciózní vedení fotbalu si tuto
cestu vynutilo s výhledem přednostního
financování fotbalu od města na provoz
družstva v krajském přeboru. Na dlouhá
léta
se
pozapomnělo
na
mládež
s upřednostněním megalomanských plánů
na vyšší a vyšší soutěž prvního družstva
mužů.
Co mi opravdu ve sportovním životě
v Chabařovicích vadí, to je rivalita a někdy až
nenávist sportovních oddílů na území města.
Ať to jsou dlouholeté špatné vztahy v areálu
„ploché dráhy“, tak stejně i v areálu Stadionu
mezi TJ a FK. A to je to moje dlouholeté
trápení. Lži, pomluvy, nevraživost, drby
a osočování, k tomu ještě často zintenzivnění
„pod vlivem“. Tak mohu negativně hodnotit
vztahy, které panují právě na tom našem
malém „písečku“.
A ze svého pohledu jsem já osobně k tomu
nezavdal příčinu, snad jen možná určitým
střetem zájmů, když jsem byl
členem Zastupitelstva nebo Rady
města. Ale tam bylo 14, resp. 4
další, kteří mi ten střet zájmů
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neumožnili k nějakým výhodám pro TJ nebo
mně osobně. A možná taky, že si uvědomuji
reálné možnosti městských financí ve vztahu
k financování sportu a sportovišť na území
města. To už jsme prohospodařili dříve,
když jsme vůbec nevyužili dotační peníze,
pozemky a velkou výstavbu v okolí města –
skládky, dálnice a fotovoltaiky. A tam bylo
hodně slibů a téměř žádný konečný užitek

pro město, natož pro sport. Tady vidím
i svůj díl současného stavu jako součást
veřejnoprávního vedení města.

S přibývajícím věkem a možnými nemocemi
tu podporu budu potřebovat čím dál více
s výhledem následovníků.

A co bych si přál k mým sedmdesátinám?
Projevu alespoň úcty ke stáří, třeba jen
pozdravem, když už třeba někdo se mnou
nemusí „sedět u piva“. A taky bych si přál, aby
za mnou dál stáli ti, kteří mi věří a důvěřují.

Dodatečně se ještě omlouvám za tento
netradiční článek, pokud budou následovat,
tak už zase jen o sportu a pozitivně.
Vlastimil Pabián

Výběr ze schválených usnesení ZM a RM
Stručně
ze
schválených
usnesení
Zastupitelstva města Chabařovice. ZM
v období duben až červen 2019 mj.:
- schválilo žádost o dotaci na vybavení
a provoz pracoviště DDM v Chabařovicích
ve školním roce 2018/2019 ve výši 92 000,Kč a na příměstský tábor ve výši 40 000,- Kč.
Celkem 132 000,- Kč
- žádost o finanční příspěvek na nákup
nového kotle v nových kabinách FK Slovan
Chabařovice ve výši 34 088,- Kč
- chválilo návrh 2. rozpočtového opatření
města Chabařovice v roce 2019
- schválilo bez výhrad hospodaření
příspěvkových organizací za rok 2018 a použití
hospodářského výsledku
- schválilo změnu zřizovací listiny příspěvkové
organizace ZUŠ Chabařovice, která nahradí
stávající zřizovací listinu včetně dodatků
- vyhodnocení č. 2 „Programu rozvoje města
Chabařovice 2017 – 2022“
- schválilo návrh zadání pro architektonickou
studii k jezeru Milada – Záměry města
Chabařovice v severozápadní části jezera
Milada – Nové Vyklice
- schválilo závěrečný účet a účetní závěrku
města Chabařovice za rok 2018
- schválilo návrh 3. rozpočtového opatření
města Chabařovice v roce 2019
- vzalo na vědomí jmenování tajemnice MěÚ
Chabařovice Ing. Věru Krepindlovou od 1. 7.
2019

- schválilo návrh na stanovení smluvního
nájemného v bytech ve vlastnictví města
Chabařovice: v bytech DPS: 28,80 Kč/m2 od 1.
4. 2020, ostatní byty: 48,- Kč/m2 od 1. 1. 2020,
dům čp. 336 (byty nižší kategorie): 36, Kč/m2
měsíčně, s platností od 1. 1. 2020

zadávací dokumentaci, výzvu k podání
nabídky na realizaci zakázky „Zimní údržba
komunikací“, předložený obligatorní návrh
smlouvy o dílo a zároveň souhlasí s oslovením
odborných firem, které splňují požadavky
v zadávací dokumentaci

Stručně ze schválených usnesení Rady města
Chabařovice. RM v období duben - červen
2019 mj.:

- schválila vybraného vítězného uchazeče
k realizaci zakázky z výběrového řízení „Zimní
údržba komunikací“ a uzavření smlouvy o dílo
s vítězným uchazečem: Vodohospodářské
stavby, spol. s r. o.

- schválila změnu ve složení Komise pro
veřejné zakázky, nově členem pan Lukáš Král
- schválila podmínky a návrh smlouvy
o pronájmu pozemku v lesoparku Friedrich,
movitých a nemovitých věcí ve smlouvě
uvedených za účelem konání svatebního
obřadu
- souhlasí s metodikou a průzkumem, sběrem
a analýzou dat k vytvoření strategického
dokumentu „Plán rozvoje sportu města
Chabařovice na období 2020 – 2030“
schválila
změnu
frekvence
svozu
komunálního odpadu od 1. 7. 2019 následovně:
ve městě Chabařovice 1 krát za 14 dní (místo
týdenního bude čtrnáctidenní svoz), v místní
části Roudníky v letním období rovněž svoz
1 krát za 14 dní, v zimním období zůstává
v Roudníkách 1 krát týdně
- schválila zapůjčení Sportovní haly
Chabařovice pro 4 turnusy příměstských
táborů v Chabařovicích

- schválila žádost ředitelky ZŠ Chabařovice
o souhlas zřizovatele s realizací projektu
„Moudrá sova II“ v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
- schválila žádost ředitelky MŠ Chabařovice se
zapojením školy do projektu „Šablony II“
- soulasí jako zřizovatel Základní školy
Chabařovice s projektovými záměry v rámci
projektu MAP II pro ORP Ústí nad Labem
- projednala a vzala na vědomí záznamy
zjišťovacího řízení na akce:
„Stavební úpravy v MŠ – rekonstrukce
podlah“,
„Oprava plynové kotelny v objektu
Husovo nám. 17, Chabařovice“
„Výměna 6 ks plynových kotlů za nové
kondenační kotle v domě Haškova 673“

- schválila změnu ceníku pronájmu Kulturního
domu Chabařovice a Komunitního centra
v Roudníkách

„Provedení veřejnoprávních kontrol
u příspěvkových organizací města
Chabařovice“

- schválila záměr realizace veřejné zakázky,

Jiří Hladík
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