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V červnu Den dětí a Strašidelná stezka

Josef Kusebauch

J

e príma zažívat zážitky. Od dětství se
stále setkáváme s nějakými zážitky.
Provázejí nás stále od ranního probuzení
až do večerního usnutí. A vlastně i při spaní
zažíváme zážitky ve snech, pokud si je
ovšem zapamatujeme.
Zážitky mohou být příjemné, krásné,
fantastické nebo naopak ošklivé či přímo
hrozné. Jsou s námi stále.
Ale teď bych přešel k zážitkům jiným,
takovým, o které sami usilujeme. Někdo víc,
někdo méně, někdo vůbec... A dnes máme
možností! Tak třeba takový výstup na
vrchol - vysoký, obtížný. To je teda zážitek fantastický, kdo nezažil, nepochopí. Nebo
se potápět v mořích. Neuvěřitelné. Už
nemusíme sledovat přírodovědné filmy jen
v televizi. A lyžování, také krásný zážitek. A
co teprve v Alpách! Miluju lyžování.
Lidé, aby si užili, dokáží vymyslet celou
řadu zážitků, často nebezpečných: a tak
jezdí na kolech po horách, skáčí s padákem
a nejen z letadel, nebo naopak na padáku
nebo na rogalu stoupají vzhůru, nebo si k
němu připevní motor, nebo si rovnou
postaví letadlo.
Další super zážitky jsou lovy. Lovení ryb
nemá chybu, jiní zase loví zvěř a nebo
někdo děvčata, to vše jsou víceméně
chlapské zábavy. Děvčata zase: moře,
pláže, slunce, aerobik a některé také ty
lovy...na chlapce.
Samostatnou skupinou je cestování. To
jsou přímo několikanásobné zážitky. Často
spojené s výše uvedenými.
Tak který z nich je ten nejhezčí, nejlepší,
ten, který se nejvíc zažije? Zdálo by se, že tu
je těžká volba.
Nejhezčí zážitek je dítě. Počkat... Jak
dítě? No prostě dítě, miminko, prcek, kluk,
holka, prostě dítě. Dítě je zázrak. Poklad.
Zážitek na celý život. Je to naše součást.
Kvůli dítěti jsme na světě. Ostatní zážitky
jsou jen vedlejší produkt.

14. – 15.5. v Zalužanech
Mnoha lidem se uleví, mnoho
lidí tento krok bude kritizovat, tak
jako je to s jakýmkoliv zásahem do
zaběhlých kolejí. Výběr místa byl
prověřován Radou města již v
loňském roce, kdy nás ještě stavba
dálnice nepostihla. Tak hustá doprava jako je zde nyní, nikdy
předtím nebyla. Příčinou je na
prvém místě stavba dálnice, ale
také zvýšený pohyb kamionů,
který republiku zasáhl po vstupu
do Evropské unie. Jaké budou
změny?
Především v místě konání a v
programu. Sobotní program bude
pod záštitou Rádia LABE a

podpůrně bude působit také Rádio NORTH
MUSIC. Atrakce budou ty samé jako byly na
náměstí. V sobotu od čtrnácti hodin zahájí
Rádio Labe svůj diskotékový program, ve
kterém vystoupí také známý zpěvák italských
písní Davide Matiolli.
Tento program bude trvat až do 02:00
hodin v noci. Provoz stánkařů nebude také
nijak omezován, možný je i provoz nonstop.
Budou zde k vidění historická vozidla, v
areálu bude jezdit s dětmi drezína. Návštěvníci si mohou také prohlédnout z vyhlídkového
autobusu nově vznikající jezero Milada. V
areálu si jistě každý najde svou oblíbenou
atrakci nebo hezké posezení u občerstvení
třeba v březovém háječku,
dokončení na straně 2

Rekonstrukce náměstí Výsadbou dalších
dvaceti dvou akátů z italského Toskánska
pokračuje rekonstrukce Husova náměstí.
Přestože u stromořadí, které bylo založeno v
loňském roce, byla zajištěna stoprocentní
úspěšnost výsadby, nemusí tak být v případě
letošním. Stromy jsou tentokrát umístěny do
zeleného pásu přimknutému k vozovce, která
bývá v rámci zimní údržby solena, což
stromům jistě ku prospěchu nebude. Příkla-

dem je totální úhyn stromů vysazených na
Pražské ulici ve směru na zdymadla v Ústí
nad Labem.
Obnova stromů bude provedena rovněž v
okolí kostela, kde byly poraženy hlohy staré
127 let se seschlou korunou.
I tentokrát je rekonstrukce náměstí
prováděna za přispění sponzorského daru ing.
Václava Šutery ml., kterému tímto děkujeme.
Stanislav Sochocký

Letošní pouť

Nejhezčí zážitek
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Chlapci mají fotbal, děvčata

konečně volejbal
V

lednu letošního roku začal v
Chabařovicích volejbal mladších dívek. Protože s jejich začátkem pod hlavičkou
TJ Slovan Chabařovice nebylo na podzim
počítáno, útočištěm se jim prozatím stala
tělocvična základní školy v Chabařovicích. A
tak se v tělocvičně této školy každé úterý v
době od 16:30 do 18:30 scházejí děvčata,
která jsou většinou žačkami této základní
školy. Věková skupina není prozatím omezena. Tréninky tak poměrně pravidelně navštěvuje 1 žačka 3. třídy, 7 žaček 4. třídy, 5. žaček
5. třídy, 3 ze 6. třídy, 7 dívek ze 7. třídy, 4 z 8.
třídy a 3 dívky ze třídy 9. Tomuto
různorodému a zejména poměrně početnému
složení musí být také přizpůsoben i připravovaný trénink. Přesto, že jsem se zpočátku
snažila, aby mladší dívky (od 3. do 6. třídy)
chodily od 16:30 do 17:30 a starší (od 6. třídy
výše) od 17:30 do 18:30, chuť trénovat
většiny dívek je taková, že se vždy scházejí
téměř všechna děvčata na celou dobu
tréninku. Tréninky jsou proto tvořeny tak,
aby si na své přišla všechna děvčata. Ta
mladší, která se setkávají s volejbalovým
míčem poprvé i ta starší, která již zkušenosti s
volejbalem mají. Začátky jsou vždy věnovány mladším dívkám. Jsou zaměřeny na
správné návyky při odbíjení prsty obouruč
vrchem i nácvik odbíjení bagrem. A protože
jsou děvčata šikovná, občas již přistupujeme
k tréninkům zaměřeným na nácvik spodního
podání. Starší dívky při této činnosti někdy
pomáhají nahazováním míčů mladším dívkám nebo se častěji soustředí v jedné
polovině tělocvičny a pinkají si mezi sebou.

Často při tom nacvičují odbíjení obouruč
vrchem na cíl, při němž se strefují do
basketbalového koše. K svému i mému
překvapení s poměrně velkou úspěšností. Po
první hodině tréninku pak přichází ke slovu
větší dívky, které již vylepšují dříve naučenou
techniku úderů. Na konci tréninku pak
většinou sehrají 1 až 2 sety volejbalu.
Doufám, že se tréninky líbí všem děvčatům,
což snad vyplývá i z toho, že tělocvična je
většinou plná nadšených, šikovných a naplno
trénujících dívek. Velice ráda bych je takto
veřejně pochválila za pravidelnou docházku,
za to, že jsou velice šikovné, a že od doby,
kdy jsme se v lednu v tělocvičně setkaly
poprvé, se všechny o velký krok posunuly
dopředu a že jsou stále lepší.
Kromě volejbalu samotného bychom se
časem rády věnovaly i mimovolejbalové
činnosti. Ta je zatím trochu v pozadí zejména
díky mé časové zaneprázdněnosti. Zatím se
tedy omezila pouze na to, že dívky samotné
mají za „domácí úkol“ vytvořit návrh jména i
loga našeho nového volejbalového družstva.
První návrhy již máme a jejich uzávěrka je na
konci května. V průběhu června poté
proběhne společná diskuze a výběr vhodného
návrhu. Tak tedy možná již po letních
prázdninách bude v Chabařovicích trénovat
nové družstvo malých žížal, malých žiraf
nebo malých bublinek. Od úterý 17.5.
začínáme také trénovat na velkém hřišti TJ
Slovanu Chabařovice. A tak pokud chcete,
přijďte se na nás někdy podívat a zafandit těm
malým dovedným volejbalistkám.
Zdeňka Kolská

Základní škola - jak dál?
V

denním tisku jsme stále bombardo
váni informacemi o změnách ve
školství. Jenže problém je, když o něčem píší
ti, kteří se nesetkávájí s každodenní realitou a
navíc o školství si dovoluje mluvit každý,
každý přece chodil do školy, takže tomu musí
rozumět. Ze školských témat se stalo klišé a
všichni opisují a cítí se strašně moudře. Že
prý se děti biflují zbytečné věci a proč se
vůbec něco učí, když si to mohou vyhledat.
Četl jsem dokonce jeden extrémní názor, že
dětem stačí umět jazyky a ovládání internetu
a pak si prý vše najdou. Nevím, jak budou
hledat z fyziky hustotu, když ani nebudou
vědět, co to je, a pak - co když vypadne
proud? A v horách v lese... internet není,
naštěstí. Pak ještě nerozumím článkům, které
nabádají lidi, aby si trénovali paměť a jako
nejlepší recept doporučují učení. Učení
čehokoliv.
Samozřejmě, že všeho má být s mírou, i

logické myšlení i učení zpaměti i vyhledávání. Vždyť doporučované jazyky nejsou ničím
jiným než pamětným učením. Takže než budu
pokračovat dál - jedno východisko a zároveň
závěr: „bez učení to nejde“.
Základní školu čekají do dvou let důležité
změny. Zákon nám ukládá vytvořit si vlastní
školní vzdělávací program. O co jde? Jde
hlavně o tu správnou míru myšlení, vyhledávání a biflování. Vy, rodiče, se nemusíte bát
nesmyslných experimentů, kterými nás občas
novináři baví, budeme se snažit vytvořit
takový program, který připraví vaše děti do
života, k dalšímu studiu nebo jim ukáže, co je
to pocit z dobře vykonané práce. K tomu
využijeme všechny možnosti, které nám
škola v Chabařovicích nabízí.
Protože školní vzdělávací program nepřipravujeme jen jako experiment, ale mělo by
se v něm pokračovat do budoucna a měl by se
dále rozvíjet, musíme jeho přípravě věnovat
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kde si postaví své stany také naši hasiči s
nabídkou specialit.
Vstupné zůstává stejné jako ve městě, tedy
dvacet korun, děti do deseti let zdarma. Za
parkoviště bude stejná cena. Areál je celý
oplocený, osvětlený a jeho výhodou je, že
pouť nebude nikoho rušit a zábava může,
pokud bude vhodné počasí, pokračovat
dlouho do noci, což ve městě nebylo možné.
Nad bezpečností bude dozírat ochranka, bude
zajištěna stálá zdravotnická služba. Doprava
bude organizována z těchto míst:
Ústí nad Labem – Mírové náměstí,
Krupka – od městského úřadu, Chlumec – od
stanice autobusů, Teplice – z Benešova
náměstí, vše zdarma. Takže Chabařovicemi
bude projíždět autobus každých 20 – 30
minut.
Ve městě zůstane každoroční fotbalový
zápas starých gard Tuchomyšle, Vyklic a
Chabařovic na fotbalovém stadionu. Zde také
bude hrát dechová hudba Junior řízená
kapelníkem panem Zettlem.
Příznačné pro nové místo konání v
Zalužanech je, že se přibližuje k bývalé obci
Vyklice, z které je pouť také termínově
převzata.
Takže si můžeme přát už jen hezké počasí
a věřím, že bude zahájena další etapa velkých
společenských akcí, ke kterým je areál v
Zalužanech jako stvořený.
Jiří Záhořík
V Galerii Ve dvoře proběhla výstava
výtvarných prací žáků ze základní školy.
Návštěvníci museli být překvapeni úrovní
výtvarného cítění našich dětí, a protože
vše je v lidech i za tímto úsilím stojí
obětavý člověk: paní učitelka Hana
Velímská.
Paní učitelko, děkujeme za kousek
toho citu pro umění.
Vaši žáci
velkou pozornost. Učitelé i vedení školy
začínají procházet různými semináři a kurzy,
kde se seznamují se zkušenostmi pilotních
škol. Navštíví nás také ředitel z pilotní školy z
Liberce a podělí se s námi o zkušenosti a
pomůže nám vyvarovat se chyb, s kterými se
sami potýkali. Ve škole jsme stanovili
koordinační tým a připravili jsme první
pracovní setkání, při kterém si vyjasníme
priority, přednosti a nedostatky školy.
Protože škola je služba (povinná) pro vás,
občany, chceme vás to tohoto dění vtáhnout.
Pošleme vám domů dotazníky a prosíme vás,
abyste je s rozmyslem a pečlivě vyplnili.
Další dotazníky dostanou děti, starší je vyplní
samy a s menšími je prosím vyplňte vy. S
výsledky těchto anket budeme počítat a
zapracujeme je do školního programu.
Abyste byli informováni, spustíme od
podzimu školní internetové stránky, na
kterých budou umístěny aktuální informace o
tvorbě školního vzdělávacího programu. Zde
se budete moci vyjádřit v diskuzi. Věřím, že
společně tento nelehký úkol zvládneme.
Josef Kusebauch
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Chabařovice žádné pozemky
na Miladě neprodaly!
V

e čtvrtečním Ústeckém deníku dne
28. dubna byly uveřejněny nesmysly,
které po našem pátrání zavinili neinformovaní novináři z české tiskové agentury. Z tohoto
důvodu tuto zprávu uvádíme na správnou
cestu.
Zastupitelstvo města schválilo prodej
svého pozemku v lokalitě bývalého Dolu
PETRI (ne na Miladě) městu Ústí nad Labem
za 1 korunu metr. Podmínkou kupní smlouvy,
která se bude uzavírat, bude to, že město Ústí
nad Labem požádá o dotaci, tento prostor dle
projektu zrekultivuje, napojí cyklostezkou na
Ústí nad Labem a budoucí jezero Milada.
Tímto bude prostor bývalého lomu, který je
na našem katastru, značně zkrášlen a příjezd

do našeho města bude zase o několik stupňů
vyšší. Rada města tak učinila po zralé úvaze.
Je to na našem katastru, nikdo tyto prostory
neodnese a budou sloužit všem. My nemáme
tolik finančních prostředků, abychom zajistili
celé okolí našeho rozrůstajícího se města.
Přestože bude použita dotace, vždy se musí
vynaložit značné prostředky počínajíce projektem a konče nenadálými úpravami. Město
se bude důsledně držet zásady, že atraktivní
pozemky, které jsou městu předávány,
nebudeme prodávat, nýbrž pronajímat, aby i
našim následníkům zbyly trvalé hodnoty v
podobě stálých příjmů. Požádali jsme deníky
o opravu v tisku.
Jiří Záhořík

Jarní úklid v Roudníkách

P

o několik dní byla nasazena mechani
zace ve spolupráci s veřejně prospěšnými pracovníky na úklid Roudníků. Poté
došlo i na opravy výtluků v asfaltové
komunikaci. Bohužel, účinnost těchto provedených prací není patrná vzhledem ke
špatnému povrchu vozovky, která v současné
době jen málo připomíná asfaltku.
Stanislav Sochocký

Informace o výstavbě ve městě
a místní části Roudníky
V

nové ulici Luční se dokončují
rozvody inženýrských sítí pro 25
nových rodinných domů. Do konce května t.r.
by měly být tyto sítě postupně předávány
jejich správcům. V této lokalitě jsou ještě
volné 3 parcely o průměrné velikosti 600 m2.
V další lokalitě, ul. Na Běhání, bude
zahájena výstavba potřebných inženýrských
sítí, dle našeho předpokladu, v červenci t.r.
Výstavba rodinných domů by zde mohla být
zahájena zhruba za rok. I zde je volných ještě
6 pozemků o velikosti 1 100 – 1 200 m2.
Naproti novostavbě Domova důchodců sv.
Ludmily, investora Oblastní charity Ústí nad
Labem, zahájil výstavbu svého rodinného
domku soukromý stavebník. Na tomto území,

mezi Důlním a Ždírnickým potokem, má ve
znovu obnovených ulicích Na můstku a
Bezová vyrůst 5 – 6 rodinných domků.
Na výjezdu z města, směrem na Ústí nad
Labem, je dokončován objekt soukromého
investora „ Prodejna a servis motorových
dopravních prostředků“, ve kterém by měl
být zahájen provoz na přelomu května a
června t.r.
Pro svoji místní část Roudníky obdrželo
město, z programu PHARE 2003, dotaci ve
výši 300 tisíc euro na výstavbu výtopny. V
současné době je celý tento projekt ve stadiu
zpracovávání zadávací (realizační) dokumentace stavby.
Jiří Záhořík

Problémy s dopravou ve městě
O

právněné stížnosti obyvatel našeho
města na zvýšený průjezd byly
očekávány. Zvláště po zimě, kdy je zem
promrzlá a veškeré nánosy a posypy se
projeví, je tato situace velmi nepříjemná.
Situace je řešena za pomoci odboru
dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem a
zúčastněných stran investora stavby dálnice,
provádějících firem a Správy a údržby silnic.
Další problém je rychlost vozidel projíždějících městem. Po jednáních s odborem
dopravy a dopravním inspektorátem policie
jsme dohodli tato opatření:

Celé město bude označeno jako „ Zóna
čtyřicet“. Smetanovou ulicí bude zakázán
průjezd pro dopravu nad 3,5 tuny, s výjimkou
vozidel dopravní obsluhy. Takže vozidla,
která dovážejí materiály na stavbu dálnice
D8 budou směrována na Přestanov. Dle
harmonogramu stavby dálnice by tyto
problémy měly v příštím roce, v říjnu,
odpadnout. Je také naděje, že se koncem roku
2006 zahájí stavba jihozápadního obchvatu
Chabařovic, což by v budoucnu značně
zklidnilo průtahovou dopravu středem města
včetně ulice Nádražní.
Jiří Záhořík

Těšíme se do školy v přírodě, rodiče se těší, že si od nás odpočinou. My už jme zjistili, že
v lese je krásně. Je to lepší než sedět u “bedny“. A navíc jsme zjistili, že se naše školní
výsledky na školandě zlepšují. Jak by ne, když na naši přípravu dohlížejí sami učitelé.
Kdykoliv se jich můžeme zeptat a oni nám poradí. Dohlédnou také na přípravu pomůcek.
Takže při výuce nic nechybí. Učíme se jen čtyři hodiny denně a jen po čtyřiceti minutách.

Kulturní akce
v Chabařovicích

P

rvní kulturní akce v roce - Pálení
čarodějnic na koupališti, pokud nepočítám plesy,
odstartovalo sérii dnes již
tradičních chabařovických akcí. Díky městskému úřadu, školám a chabařovickým
spolkům se daří organizovat pravidelné
zábavné akce pro občany a hlavně děti.
Takže, na co se můžeme těšit:
Všechny děti se již těší na pouť, která bude
letos poprvé v Zalužanech.
Na začátku června se opět mohou těšit
děti, hlavně ty malé. Hasiči pořádají na
Friedrichu už potřetí Dětský den s atrakcemi
a sladkými cenami.
V sobotu před vysvědčením čeká děti, ale
tentoktát i dospělé, velice vydařená akce
Strašidelná stezka opět v parku Friedrich. Už
slyšíte ten křik hrůzy a cítíte vůni pečených
makrel? Opět díky hasičům a škole je zde
pěkně veselo.
Po prázdninách projde lampiónový průvod městem s pečeným buřtem na závěr na
hřišti. 27. října k výročí vzniku Československé republiky.
Ještě předtím si můžeme udělat malou
generálku na plesovou sezónu a zatančit si na
Václavské zábavě v Roudníkách. Ještě tak sál
kdybychom měli v Chabařovicích! Objevila
se jiskřička. Pokud nezhasne, budeme vás
informovat v dalším čísle. Možná budete
překvapeni.
Josef Kusebauch
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Gerhard Paul, Mnichov
P

ři podrobném pátrání po tom, jak se
utvářela společnost našeho města,
bychom objevili řadu zajímavých příběhů. Ty
postupně plynou do zapomnění jako rychle
tekoucí voda, přestože z nich je utkaná
historie našeho města.
Je zajímavá zvláště tím, že například v
porovnání se sousedním Chlumcem a Trmicemi nebyla do poloviny 18. století vůbec
výrazná. Chabařovicemi neprocházely významné cesty, proto zde v minulosti nebyly
žádné tvrze, hradiště ani panské sídlo. Město
ničím nevybočovalo z průměru a jeho rozvoj
byl zanedbatelný.

šlechtický rod Kratochvílů sídlo na zámku. V
16. století v době selských bouří Kratochvílové emigrovali do Čech. Následně pak došlo v
Chabařovicích k promísení rodů Kratochvílů,
Blažků ze Štipoklas u Klatov a Seibertů.
Rudolf Kratochvíl, již jako občan Chabařovic emigroval v roce 1902 lodí do Ameriky
a usadil se ve státě Tennesee. V oné době to
bylo běžným jevem. Hroby ostatních z rodu
Kratochvílů se na místním hřbitově do dnešní
doby nedochovaly. Paní Seibertová byla
známou porodní asistentkou pro oblast
Chabařovic včetně Chlumce.
Paulové přišli do Chabařovic z Prahy,

Změnu přivodil až objev hnědého uhlí ve
spojitosti s vynálezem parního stroje. Srovnatelnou dynamiku rozvoje s výjimkou Trmic
poté nezaznamenala žádná jiná obec na
Ústecku. Nové pracovní příležitosti zejména
v dolech, které zde rostly jako houby po dešti,
byly příčinou značného přílivu nových
osadníků, jak z vnitrozemí, tak i ze
sousedního Saska. Chabařovice, které vzhledem ke struktuře obyvatel byly považovány
za „německé“, se začaly počešťovat. Vznikala
zde smíšená manželství. Život v původně
chudé obci dostal zcela jinou dimenzi.
Vytvořila se tu kosmopolitní společnost
mírně žíhlá „Klondikem“, která zde vydržela
až do dob druhé světové války, než většinu
sudetských Němců pobláznil Hitler. Po válce
pak následoval odsun obyvatel hlásících se k
německé národnosti. To mělo vliv na nově
utvářenou strukturu obyvatel. Přišlo dosídlování pohraničí a tím ke zpřetrhání kořenů
uplynulého vývoje města.
Typickým příkladem pro ilustraci uvedeného je příběh bývalého občana Chabařovic
Gerharda Paula, nyní žijícího v Mnichově.
Při skládání mozaiky jeho předků do
rodokmene se dostaneme až na území
dnešního Polska. Tam měl příbuzenský

bydleli na dolním náměstí, kde měli obchod.
Po válce byli odsunuti do Německa. Rodina
manželky pana Paula, rozená Machartová,
přišla do Chabařovic z Husince. Cílem
stěhování všech rodin do našeho města byly
nové a lákavé pracovní příležitosti v
prosperujících a perspektivních Chabařovicích. V mužské části zmíněných rodin
převládal pozdrav Zdař bůh nebo Glück auf.
Gerhard Paul pochází ze smíšeného českoněmeckého manželství a narodil se na
sklonku války do domku v nynější Haškově
ulici. Jeho budoucí žena bydlela v Alejní
ulici. Osud je v roce 1965 spojil do
společného manželství. Spokojeně zde žili až
do příchodu vojsk Varšavské smlouvy a v
roce 1969 emigrovali do bývalé Německé
spolkové republiky. Tím se ocitli v tehdejším
politickém chápání na druhé straně barikády.
Do Chabařovic, po dlouhém odloučení
zavítali až v roce 1982. Návštěva proběhla za
bedlivého dohledu Státní bezpečnosti. Od
této doby navštěvují město každým rokem.
Velmi se zajímají o dění v Chabařovicích. To
sledují i prostřednictvím Chabařovických
novin, které pravidelně dostávají. Na základě
výzvy v Chabařovických novinách předali
pro vznikající městské muzeum již několikrát
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zmíněnou historickou lahev „Pollak Karbitz“.
Při společné návštěvě muzea v době
letošních velikonočních svátků jsem pozorně
sledoval jejich úvahy o vývoji našeho města,
které se jim vybavovaly při prohlídce
dobových fotografií města. Podle jejich
vyjádření prožili v Chabařovicích pěkné
mládí. Vzpomínají na vyhlášené pouťové
oslavy v sousedních, dnes již neexistujících
Vyklicích, v Chabařovicích, ale i Na Běhání.
Plesy, tancovačky, čaje a další společenské
akce se pravidelně odehrávaly v tehdy ještě
prosperujících společenských sálech a hospodách ve Slávii, „Liďáku“, Českém domě,
Zátiší, Žďákově vedle pošty a do roku 1962 i
ve výletní restauraci „Šmelc“. Dnes se tomu
ani nechce věřit. Kino bylo jejich mládí.Ve
mlýně na náměstí dostávali biskupský
chlebíček, který se tam vyráběl, ze „šmolkárny“ si odnášeli kočičí mýdlo, které se
používalo k výrobě, od Hrada si nosili hlávky
zelí a do Evangelického kostela, který stával
na horním náměstí, se chodili schovávat. K
bruslení, koupání a jízdě na lodičkách
využívali koupaliště, které bývalo v místech
mezi Smetanovu ulicí a Na Konečné, kde se
nyní rozkládá park T.G.Masaryka. Výběr
sportovních a kulturních akcí zde byl bohatý.
Při pozdějších návštěvách na ně těžce
doléhaly zprávy o plánované likvidaci města
v důsledku jeho vyuhlení. Nepříjemně na ně
zapůsobilo zbourání východního předměstí.
Nevábný pohled byl na chátrající město po
vyhlášení stavební uzávěry. Ještě dnes si
dovedou vybavit typický pach Tlakové
plynárny, nepříjemně čpějící ozón z důlních
záparů a požárů blížícího se Lomu Chabařovice a chemické haldy Spolku, kde se cíleně
pálily odpady všeho druhu.
Nyní po 36 letech odloučení se radují z
toho, že město žije a každým rokem se
prokazatelně mění do krásy, a to je příjemné
poslouchat.
Dnes jsou Chabařovice někde jinde a doba
stvořená pro rodové příběhy podobného
druhu je dávno pryč. Důvod přílivu nových
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osadníků do našeho města je v současné době
zcela jiný než v dávné minulosti. Láká je
především přetvářená krajina v okolí Chabařovic a její návrat k užívání. Společnost
Chabařovic se tak nově dotváří.
Na uhlí, které kdysi přineslo městu
prosperitu, později však téměř neodvratitelný
zánik a dřímá v bohatých zásobách pod
městem, si dnes málokdo vzpomene.
Hmotnou připomínkou zajímavého příběhu rodu Gerharda Paula je dnes jen vzorně
upravený pomníček na místním hřbitově,
který dokládá, že jména Kratochvílů, Seibertů a Blažků zde skutečně existovala.
A život jde dál.
Stanislav Sochocký

HISTORIE

Chabafiovické NOVINY

Montážní místo Zalužany
včera a dnes
B

ývalá obec Zalužany je připomínána
již ve 12. století. V roce 1561 měla
osm selských usedlostí situovaných do tvaru
okrouhlice. V Berní rule z roku 1654 jsou v
obci vedeni 4 sedláci a 3 chalupníci.
Po dlouhou dobu, kdy se místní obyvatelé
živili převážně zemědělstvím, vývoj obce
stagnoval. Oživení nastalo až s objevem uhlí,

Lomu Chabařovice bylo na katastru Zalužany
vybudováno montážní místo. Tam se kompletovala
velkostrojová mechanizace pro
povrchový důl. Později sídlilo v areálu
montážního místa rovněž Středisko skrývkového provozu. S útlumem těžby a následnou
likvidací Lomu Chabařovice ztratilo montážní místo své opodstatnění, bylo zrušeno a

na kterém se Zalužany nacházely. Na katastru
obce působilo několik hlubinných dolů
začleněných převážně pod hnědouhelnou
společnost Bohemia, později Chabařovickou
uhelnou společnost Austria.
Nešetrně vedená těžba hlubinných dolů s
ohledem na zástavbu obce způsobila to, že se
část domů začala propadat již v roce 1920. V
roce 1932 musel být uzavřen původně hlavní
úsek poddolované silnice Zalužany – Modlany z důvodu poklesu terénu. Obyvatelé obce
pro velké riziko nakonec museli svá obydlí
opustit.
V roce 1967 v souvislosti s výstavbou

pozemky převedeny na město Chabařovice.
Nyní areál smluvně využívá
SPOLEK
HISTORICKÉ TECHNIKY, který má následující sekce:
silniční historická technika
železniční historická technika
důlní historická technika
Rozloha areálu se zpevněnými plochami,
jeho přilehlost ke komunikaci Chabařovice –
Roudníky, jakož i pěkný výhled na budované
jezero a celé okolí, by měly být v budoucnu
lákadlem k pořádání různých akcí. První
zatěžkávací zkouškou bude Chabařovická
pouť..
Stanislav Sochocký

Omluva dobytku

miláčky vydělat kamkoli na chodník, a
dokonce i před vchod do školní družiny. Děti
neděti. Prostě je vypustí a dělají jakoby nic.
Druhá parta - skládkaři. Mají kontejnerový dvůr a stejně to sypou kamkoliv je
napadne. Vůbec nevnímají krásu přírody. Je
to hnus. Doufám, že brzy někoho chytím.
A třetí skupina je taky nebezpečná,
jedovatá, rakovinotvorná a špatně se dá
nachytat. Teď v létě se stáhnou, aby na
podzim znovu začali. Paliči plastů. Tam je
důvodem hloupost, protože nevědí, jak
jedovaté jsou plyny z hořící umělé hmoty. Ale
hlupáka to netrápí, je schovaný uvnitř.
A my zase máme Jirku Kalibu, zavolejte
mu. Lotry je potřeba potrestat. Ono se to
rozkřikne. Na závěr se ještě jednou omlouvám dobytku za lidi.
Josef Kusebauch

Pat a Mat
Jana Nagyová 8.třída

J

ednou Pat a Mat ve sklepě
opravovali rozbitý dalekohled s
laserovým zaměřovačem. Pat na to vzal
akuvrtačku s automatickým spínačem k
vrtání a začal vrtat. To jo, začal vrtat, ale
on vrtal až tak, že dalekohled s laserovým
zaměřovačem, který je novinkou na trhu,
už pro něj jen byl. Když to viděl Mat,
nejraději by ho praštil kovosklouměloplechovokeramickodřevěnou rourou, která
je součástkou vzdušného, létajícího samořídícího jaguára s automatickým řazením, zabudovaným laptopem, programem
k navádění správné jízdy vpravo a taky
automatickým otevíráním dveří a oken za
jízdy. Přišlo to Matovi ale hloupé, aby o
něj rozbil součástku, kterou vlastně sám
Mat koupil Patovi k výročí jejich
dlouholetého přátelství. Radši na něj vzal
samospínací digitální vzducholétající basebalový míček z mistrovství světa v
basebalu, který Mat sám chytil při
houmranu. Z tý zlosti, že mu Pat rozbil
jeho dalekohled s laserovým zaměřovačem, míček nasměroval na velkém LCD
podsvíceném displeji přímo na jeho
oblíbené samojezdící křeslo, které bylo z
gumového skla. A míček hodil a křeslo se
rozpadlo. To se zase naštval Pat. Mat mu
vlastně rozbil jeho nejoblíbenější křeslo!!
Tak vzal Pat do ruky Matův nejhezčí
hrníček s pěti uchy, hýbajícím se dnem a
rozbil ho o zem. A to se Pat natolik
rozlobil, že zase vzal Patův kartáček s
šesti rychlostmi čištění, automatickým
narovnáváním štětinek a měnícími barvami a rozlomil ho na dva kusy. To ale Pat
najednou dostal rozum a místo toho, aby
Matovi něco rozbil, dal mu jenom malou
facku a byli si kvit.

Pat a Mat

D

o některých lidí je potřeba stále tepat,
neboť některé věci stále nepochopí.
Jsou to buď ignoranti nebo extrémní hlupáci.
A pokud si to o sobě nemyslí, tak by se měli
chytit za nos. Bohužel nemohu jmenovat,
neboť jsem je nenačapal, ale až je uvidím,
rozhodně je zveřejním a pokud to půjde
vyfotím. Než pokročím dál, chci se omluvit
dobytku. Dobytek, jak jistě víte, jsou domácí
zvířata a nezaslouží si, abychom stejně
nazývali lidi, protože co dokážou někteří lidé,
dobytek rozhodně ne. Mám v oku tři do nebe
volající jevy.
První jsou již dříve zmíněná hovna na
ulicích. Někteří, budu říkat pejskaři, ti to
nedělají, ale někteří majitelé psů nechají

Chabafiovické NOVINY
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AKTUALITY

Krajské klání v ZUŠ Chabařovice J

V

pondělí 18.4.2005 se sjeli žáci ze 14
„zušek“ Ústeckého kraje na krajské
kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru a komorní
hru kytar.
Tomuto klání předcházela školní a okresní
kola, které se taky odehrávala na půdě naší
školy.
Školní kolo ve hře na smyčcové nástroje,
kytary a klavíry se zúčastnilo celkem 29 žáků
ZUŠ Chabařovice i s pobočkami v Chlumci a
Libouchci. Z tohoto počtu jich 12 postoupilo
do okresního kola.
Okresního kola se mimo žáků naší školy
zúčastnili i žáci ZUŠ Ústí n.L. a Neštěmic. Ve
dvou dnech soutěžilo celkem 45 žáků, kteří
předvedli velmi vysokou úroveň našeho
mládí. V okresním kole bylo uděleno 14 – 1.
cen s postupem do kraje, dále 4 – 1. ceny, 17x
– 2. cena a 7x – 3. cena.
Krajské kolo ve smyčcových nástrojích se
konalo ve Varnsdorfu – kde naši školu
reprezentoval Jakub Fridrich ve hře na
housle. Velkým úspěchem je jeho 3. cena ve
velmi vysoké konkurenci.
Konání krajského kola ve hře na kytary

padlo letos na ZUŠ Chabařovice. Za nás zde
soutěžili 4 žáci/ Cimflová M., Macháčková
L., Hambergerová M. a Škopková P. – což je
vysoký počet a všichni získali ocenění – 1x 1.
cena v komorní hře a 2x 3. cena.
Soutěžilo se od 8,00 hodin ráno do 20,00
hodin večer. Škola se rozrostla o dalších více
jak 100 hostů z celého kraje, což bylo velmi
náročné pro zaměstnance školy, kteří se
snažili zabezpečit příjemný chod soutěže. Ve
všech třídách byli soutěžící z různých měst
našeho kraje a v sále školy se za účasti
krajské poroty, vedené prof. Konzervatoře z
Českých Budějovic pani Vilmou Manovou,
soutěžilo. Uděleno bylo 7x 1. cena s
postupem do celostátního kola, 6x 1. cena, 7x
2. cena, 12x 3. cena a 2x čestné uznání.
Směrná čísla pro postupy do dalších kol jsou
daná, nelze je překročit, protože na to
navazují časové a finanční možnosti vyšších
kol. Proto získat postup je velké ocenění.
Soutěžícím a jejich pedagogickému
doprovodu jsme zpříjemnili soutěžní den
jednak obsluhou pracovníky školy a dále
nemalou rolí přispěla i školní jídelna ZŠ,
která pro všechny účastníky uvařila.
Soutěž je vypsaná Ministerstvem školství České republiky a pamatuje na všechny
nástroje ve tříletých cyklech. Takže každý
nástroj má možnost si změřit své síly v rámci
celé republiky vždy 1x za tři roky.
Žáky i pedagogy to motivuje a naše
škola získává ocenění na všech stupních této
soutěže. Proto patří poděkování jak učitelům,
tak žákům za příkladnou reprezentaci ZUŠ
Chabařovice.
Jiřina Deimlingová

aro na naší škole přivítali žáci osmé
třídy vysazením stromku EU na
zahradě mateřské školy. Začátek nejkrásnějšího období roku byl ve znamení modernizace sociálního zařízení.

Jaro
na ZvŠ
Chabařovice
Velký úspěch zaznamenaly žákyně školy v
okresní soutěži „O zlatou vařečku„ obhajobou loňského vítězství. Jejich kulajda,
topinky a nápaditý způsob prostírání byl opět
nejlepší.
O tom, jak proběhne samotný závěr
školního roku, na který připadá 55. výročí
založení školy, si povíme příště. Jiří Capljuk

Začátek jara je ve znamení Velikonoc.
Žáky a návštěvníky školy vítali tito zajíci v
nadživotní velikosti.

Pálení čarodějnic

J

hudební škola hudební škola hudební škola hudební škola

ak se vám líbily letošní Čarodějnice?
Myslím, že se docela povedly. Jak už
potvrdil loňský Den dětí, nejsou megaakce
nic, o co bychom v Chabařovicích stáli.
Na letošních čarodějnicích se vyřádily
hlavně děti. Slova chvály patří paní Velkové,
učitelkám ze základní školy, Pepovi Tovarovi, dětem které se předvedly s vystoupením a
také dětem, které se zúčastnily soutěží.
Večerní program byl určený dospělým,
kteří také určitě nelitovali, že opustili
televizní programy a šli se raději bavit pod
širé nebe. Takže zase za rok.
JK
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INFORMACE

Informace z městského úřadu
UPOZORŇUJEME
OBČANY NA LHŮTY
VÝMĚNY OBČANSKÝCH
PRŮKAZŮ
Občanské průkazy typu knížka a všechny
občanské průkazy vydané do 31.12.1995 (i s
poznámkou bez omezení) je nutno vyměnit
do 31.12.2005.
Vyhotovení nového občanského průkazu
trvá jeden měsíc od podání žádosti na
příslušný úřad a provádí se bezplatně.
Stávající průkazy občanům zůstávají do
výměny za nový občanský průkaz.
Nezapomeňte vzít s sebou:
dosavadní občanský průkaz
rodný list
jednu fotografii - čelní pohled, pozadí bílé
až světle modré
při změně stavu - rozvodový nebo úmrtní
list
v případě zápisu nepovinného údaje
(manžel, děti do 15 let) přinést oddací list,
rodné listy dětí.
Informace MěÚ matrika
tel. 475 225 005

POPLATEK ZA PSA
Žádáme spoluobčany, kteří opomněli
zaplatit do 31.03.2005 poplatek za svého
čtyřnohého miláčka, aby v nejkratším
možném termínu sjednali nápravu.
Poplatek je možno zaplatit v úřední dny na
MěÚ Chabařovice, kancelář č. 6.

UPOZORNĚNÍ
POPLATEK ZA ODPAD
Poplatek za odpad na I. pololetí 2005 měl
být uhrazen do 31.03.2005 .
Upozorňujeme, že poplatek, který není
uhrazen včas, může být navýšen o 50%
základní sazby. Poplatek na II. pololetí se
platí v měsíci září 2005.

RESTAURACE
U KOUPALIŠTĚ
OTEVŘENÁ
Od května je otevřena restaurace U
koupaliště s provozní dobou od 10 do 22
hodin. Při akcích provozní doba dle dohody.
Spojení na vedoucího pana Knotka:

731 522 406
K posezení Vás srdečně zve
kolektiv restaurace

PODĚKOVÁNÍ
CHABAŘOVICKOU
POUŤ, KTERÁ SE USKUTEČNÍ VE DNECH
14. a 15. KVĚTNA

SPONZORUJÍ
EGRES a.s., CHABAŘOVICKÉ STROJÍRNY a.s., Český rybářský svaz, DEKOS s.r.o.,
JAPIS s.r.o., Krušnohorské komunální služby
a.s., SČA a.s. – ocelárna, Stavby silnic a
železnic a.s., Vodohospodářské stavby s.r.o.,
HERBST a.s. Chabařovice, LEONE s.r.o.,
PILA UNION s.r.o., ELZA s.r.o., HVZ s.r.o.,
HORÁK stavební a obchodní společnost, G.
Hradecká,
SEDAB s.r.o., TETA s.r.o.,
ELEKTROMONTÁŽ – Černý, p. Lacina,
JVL, Ing. Sochocký, Podlahářství Matyáš,
Cukrárna Stejskalová.

Město Chabařovice vyslovuje
poděkování uvedeným
sponzorům kulturní akce

PODĚKOVÁNÍ

Chabafiovické NOVINY
BLAHOP¤ÁNÍ
V mûsíci lednu aÏ dubnu 2005
oslavili svá Ïivotní jubilea:

Imiolek Jaroslav
Moldovánová Emilie
Otcovsk˘ Václav
Herzinová Irena
Mudrochová Anna
Babinsk˘ Bruno
Pohlová Helena
Borkovcová Jitka
Mike‰ Antonín
Hrdliãková Stanislava
Vávrová Anna
Vanûk Erfrid
Havel Karel
Hradecká Emma
Drobná Marie
Vyn‰ Jaroslav
Pe‰ková Helena
Vrti‰ková Margita
KaÏdé období lidského Ïivota má své
vlastní ‰tûstí, své nadûje, vyhlídky a
chyby, které naz˘vají lidé zku‰eností.
Také v Ïivotû fiíkáme: ,,âas je dobr˘
lékafi, ale ‰patn˘ kosmetik“.
Dobré zdraví a pohodu pfiejeme v‰em
jubilantÛm.

Recept od Pepy K.. Ekologický projekt

V

sobotu jsem chtěl uvařit něco
dobrého k obědu a po chvíli lámání
hlavy jsem si vzpoměl na recept pana Josefa
Kalendy z Chabařovic. Dělal jsem řízky
naruby. Co to je řízky naruby? No prostě
obráceně: navrchu není strouhanka, ale
vajíčko a ještě něco.
Plátky z vepřové kýty jsem osolil, opepřil
a obalil v mouce a ve vajíčku. Na rozpáleném
olivovém oleji jsem je lehce opekl, vyndal a
naskládal za sebou do zapékací mísy tak, aby
se částečně překrývaly. Mezi řízky jsem
vložil plátky anglické slaniny a cibule. Nyní
jsem si jel trochu po svém. Přidal jsem ještě
olivový olej, trochu másla, dva celé stroužky
česneku, citrónovou šťávu a při pečení
podléval vodou. Štávou jsem několikrát
poléval maso se slaninou a cibulí, dokud
nebylo upečené. Šťávu musíte přisolit,
protože sůl je v mase uzavřena pod vejcem.
Můžete přidat ještě trochu worcesterské
omáčky, popřípadě nějaké bylinky.
Jídlo je super a celkem rychle hotové.
Dobře se dělá pro více osob, jak nám jednou
předvedl Pepa při nějaké oslavě. A kdo by se
vařil pro tolik lidí s přílohou. Výborný je
Chabařovický chleba z pekárny namáčený do
lahodné omáčky.
Josef Kusebauch

M

ěsto Chabařovice uzavřelo partner
skou smlouvu s obcí v sousedním
Německu v Drebachu. Spolupráce se začíná
slibně rozvíjet a je pro nás jednoznačně
přínosem. Na dotace z Evropské unie bychom
bez partnera nedosáhli a navíc lidé v této obci
velké jako Chabařovice (2000 obyvatel) jsou
srdeční. Do spolupráce se zapojila i škola.
Přihlásili jsme se se školou v Drebachu do
ekologického projektu. Oni mají svůj a my
pracujeme na našem. Vzájemně se navštěvujeme a sdělujeme si zkušenosti. V dubnu byly
naše děti v Německu a tento týden nás
navštívily děti z Německa. Seznámili jsme je
s naším projektem přírodovědné naučné
stezky v areálu parku Friedrich a se záměrem
sázet stromy života. Každý prvňák, který
nastoupí do školy, si zasadí s žáky deváté
třídy svůj strom.
Při návštěvě dětí z Německa byly děti
prováděny svými vrstevníky po škole,
dorozumívat se musely samy. Německy nebo
anglicky. Navštívily budoucí jezero Milada a
společně zasadily stomy přátelství na Friedrichu. Lípu jako symbol Česka a jeřáb jako
symbol oblasti, kde se nachází obec Drebach.
Doufám, že stromy nikdo nezničí.
Hana Hrstková
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Zprávy ze sportovního života Chabařovic

Z

dá se snad až neskutečné, že naše
první ženské volejbalové družstvo
opět s velkým náskokem zvítězilo v 2. lize a
stále bez šance postupu do vyšší 1.
volejbalové ligy. Na našem snímku je
kompletní velmi úzký kádr. Při některých
zraněních v průběhu dlouhé zimní sezóny je
vlastně velkým zázrakem, že družstvo soutěž
dohrálo, ještě k tomu na prvním místě.
Současná situace se jeví téměř jako každý rok
neřešitelná z hlediska kádru. To ale předbíhám, čas snad vše vyřeší.
Zimní přestávka obou rezerv volejbalu
byla využita k tréninkům, chlapi hráli již
tradiční Zimní turnaj 5x5 – Memoriál Jana
Falty. Už s účastí německého družstva slabší
výkonnosti, ale stále s vysokou náročností a
zájmem hráčů okresního formátu. Naše
vlastně už „A“ družstvo,když bývalé první
družstvo mužského volejbalu hraje pod
hlavičkou SKV Ústí nad Labem „B“, sice se
střídavými výkyvy, ale přece jen obsadilo
první místo v celkovém hodnocení tohoto
zimního turnaje.
Také nohejbal je v zimním období
především v tréninku a přípravě na další
sezónu. Spojené tréninky „A“ i „B“ družstva
3 x v týdnu dávají naději na další zlepšování.
Projevovalo se to v zimních turnajích – v Ústí
nad Labem dvojnásobným vítězstvím stabilních hráčů „A“ družstva pod hlavičkou
Chlumce, v turnajích v Novém Boru ve velmi
silné konkurenci i extraligových hráčů, v
Meziboří i v Praze.
Začátek soutěžní sezóny se zatím vyvíjí
střídavě. Muži „A“ družstva vyhráli své
zápasy v Žatci 5:2 a doma s Osekem 5:1,
naopak v Lounech s Počerady „B“ utrpěli

porážku 5:1. Rezervní „B“ družstvo prohrálo
doma v prvním zápase Teplické nohojebalové
okresní ligy s Mezibořím 4:2, ale zase
společně s ostatními nohejbalisty jsme
vykouřili oslavné doutníky na počest 40.narozenin Vládi Moníka.
Také velmi silné divácké zastoupení
našeho klubu na Mistrovství světa v
Prostějově určitě pro další rozvoj nohejbalu v
Chabařovicích bude mít významný stimul. V
neposlední řadě je to i úspěch v nohejbalové
diplomacii, když na volební konferenci
Českého nohejbalového svazu byl V.Pabián
zvolen za člena výkonného výboru a
ekonoma tohoto svazu. To se již projevuje v
přidělení 1. mistrovství České republiky
juniorek (na jiném
místě tohoto čísla
Chabřovických novin) a kvalifikace
mužů na Mistrovství
České republiky dvojek a trojek 24. až 25.
června 2005.
Snad největší radostí po jednoročním
půstu je ustavení žákovského nohejbalového družstva. Pod
trenérským vedením
V.Pabiána, A.Kočího,
J.Kaliby, J.Kalendy a J.Sochora začali
chlapci loni na podzim trénovat ve Sportovní
hale a nyní už mají za sebou první kontrolní
turnaj krajské přeboru v Lounech a první
mistrovské utkání krajského přeboru družstev
s Baníkem Osek. Až na výjimky jsou to hráči

Chabafiovické noviny, obãasník informací o chabafiovickém regionu vydává:
Mûstsk˘ úfiad Chabafiovice, Husovo námûstí 183, IâO 556912
Vedoucí redakce: S. Sochock˘ telefon: 604 967 494 Grafická úprava: J. Kusebauch
âlenové: V. Pabián, H. Nejedlá, G. ·teflová
Tiskne: Tiskárna Jifií Barto‰ - SLON

našeho fotbalového družstva mladších žáků a
podle zájmu si myslím, že má i perspektivu.
Za nejtalentovanější lze považovat Petra
Velka, Michala Dresslera, Jakuba Hrabánka,
Michala Lüftnera, Alexandra Rypku, Ondru
Faláta a Lukáše Krále. Je to jen otázka výdrže
a tréninkové morálky, ostatní se pak dostaví
časem. Věříme, že z těchto kluků budou za
krátký čas nástupci třeba bratří Moníků z
našeho nohejbalového klubu. Trenéři nejsou
ochotni věnovat svůj čas jen naprázdno
občasným kopáním do míče. Takže budou
soutěže a turnaje hrát jen ti, kteří nepoleví.
Ještě nikde není dáno a ani psáno, že když
umí hrát fotbal, může hrát nohejbal. V našem
nohejbalovém klubu je silnou motivací pro
všechny dobrá parta. Tu bychom chtěli
vytvořit i u naší mládeže. Na přiloženém
snímku je trénink našich žáků pod vedením
bratří Moníků, kteří zastoupili stabilní trenéry
v době mistrovského utkání mužů krajského
přeboru.
Nejsem příliš kompetentní komentovat a
hodnotit činnost Fotbalového klubu Slovan
Chabařovice. Také zde byla zima pro
přípravu na nastávající druhou část soutěží.
Tato příprava se sice podle hodnocení trenérů
vydařila, ale soutěžní jaro zastihlo muže obou
družstev paradoxně se značnými zdravotními
problémy hráčů. Takže dosavadní výsledky
nejsou příliš dobré, ale stabilní místo v
prostředku dlouhodobé tabulky B.třídy a
okresního přeboru mohou nechat vedení
klubu zatím klidným, zvláště když se v
posledních zápasech projevuje významné
zlepšení.

Mladší žáci pokračují v okresním přeboru
se střídavými výsledky, které jsou ale
objektivně ovlivněny postupným odchodem
těch talentovanějších hráčů do některých
perspektivně zajímavějších družstev většinou
z ústeckého okresu. To je ale stálý trend
těchto „venkovských“ mládežnických kolektivů, my můžeme trochu nostalgicky vídat na
trávnících špičkových družstev našeho regionu chabařovické kluky.
Vlastimil Pabián

