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ZDARMA

Tento způsob léta zdá se poněkud podivným. Alpoň
si počte v Chabařovických novinách.
Mamka a taťka 24 hodin

L

Evropské dny v Zátiší

Školní projekt

etos naše škola vyjela na dva kurzy.
Lyžařský na Slovensku a sportovně-jazykový v Itálii. V souvislosti s tím se objevují reakce jako: „Si jedou na dovolenou a
vezmou s sebou pár dětí,“ nebo dotazy:“Tak
jak jste si to užil(a)?“ Mrzí nás to, ale snažíme se nebrat to osobně s tím, že takoví
lidé nikdy nic podobného nezařizovali.
Kdo alespoň jednou vyvezl skupinku dětí
na pár dní mimo domov, ví své. O všech
potvrzeních, poučeních, pojištěních, vybírání peněz a dalším papírování. To je však
teprve začátek.
Na místě potom děláte „maminku“ se
vším všudy. Kontrolujete oděv, namazání,
tekutiny, půjčujete svůj ochranný faktor 50
bílým dětem, které se i přes varování začínají na slunku připalovat, když se koupou,
stojíte na břehu a počítáte hlavy, jestli jsou
stále všichni. V jídelně zajišťujete klukům
přídavek, aby někdo náhodou neměl hladík
a když přesto mají, doprovodíte je do pizzerie, kde musíte popohnat obsluhu, aby je
nenechala tak dlouho čekat. Po večeři už
by se vám chtělo zalézt, ale jste přece na
sportovním kurzu, dětí potřebují program,
a tak se seberete a lítáte s nimi po hřišti při
basketu či cvičíte aerobic. Večer obcházíte
pokoje, zjistíte, že jeden má teplotu, druhého
bolí ucho, třetího v krku a čtvrtý si natáhl
při sportu sval. Přinesete si ze své domácí
lékárničky (na kterou jste naštěstí mysleli
předem, protože učitel se snaží být vždy
připraven) kysličník, gel a jiné pomůcky a
nedobrovolně si hrajete na zdravotnici. Po
večerce se plížíte chodbou, jestli se náctiletí
náhodou neslézají na pokojích (nesmí nás
přijet ani míň, ani víc) a pro jistotu přeměříte
maroda, jestli po paralenu horečka klesla.
Po 23. hodině už byste si mohli konečně
sednout s kolegy z jiných škol, ale už nemáte
ani sílu, ani chuť, protože víte, že v 7.30 vám
maraton začíná znovu.
Myslíte si, že přeháním? Zkuste si to,
nezáleží na tom, zda je to letní kurz či lyžák,
každý má své. A proč tedy jezdíme? Kvůli
dětem, dokud jsou nadšené a ocení to, stojí
naše úsilí za to.
Klára Pečivová

Letos se s projekty roztrhl pytel.
Kromě těch klasických a vyzkoušených přibyla jedna novinka,
projekt Evropské dny. Původně byl
zamýšlen jako školní akce, kdy 2.
stupeň připraví veletrh se stánky
pro ty menší. Pak se ale objevil
nápad, že bychom mohli zapojit
naše slovenské přátele ze Ždiaru,
kteří tu budou na návštěvě. Do toho
se připojilo město Chabařovice se
svým záměrem pozvat i partnery
z Německa. A tak se nám projekt
rozrostl o mezinárodní účast.
Slováci a Němci se tedy účastnili
nejen jako diváci, ale zapojili se
aktivně i do kulturních vystoupení.
Poslechli jsme si tedy písně němec-

ké, slovenské v tradičních krojích a my jsme
na oplátku předvedli divadelní představení a
tance. Po víkendu jsme se už soustředili na ty,
pro které byl projekt původně určen. 1. stupeň
si zvídavě prošel všechny stánky, zkusil kvízy
i fyzikální pokusy a ochutnal speciality jednotlivých zemí. Nakonec jsme vše předvedli
našim nejmenším ze školky.
Projekt byl kvůli účasti našich partnerů
náročnější na realizaci, ale získal tím na větší
váze a smysluplnosti. Potěšilo nás, že i když
jsme Evropské dny teprve testovali, všichni
byli mile překvapení a pronášeli pochvalná
slova.
Děkujeme žákům, učitelům a všem, kteří
projektu věnovali úsilí a volný čas a doufáme,
že to v dalších letech bude ještě lepší.
Jiří Sochor

Děvčata ze Slovenska se nám předvedla v autentickém goralském kroji a také nám
zaspívala goralské lidové písně z oblasti partnerské obce Ždiar v Belianských Tatrách
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STÁŘÍ A MLÁDÍ

Ze života obyvatel Domu

s pečovatelskou službou Chabařovice
Motto

„Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky také na duši, když je dělá na tváři“(Michel de Montaigne)
Dne 24. června 2009 jsme uspořádali výlet
mikrobusem do „Historické vesnice řemesel a
umění BOTANICUS“ v Ostré nad Labem.
Přivítalo nás prostředí vesnice s tradiční
historickou dlažbou a dřevěnými stavbami,
ukázkami historických řemesel - dráteníka,
provazníka, mýdlaře, svíčkaře, papírníka a
dalších. Zruční řemeslníci nás seznámili např.
s výrobu bylinného mýdla, medových svíček,
lněného provazu, ručního papíru. Dále jsme

si mohli prohlédnout přes čtyřicet starých
objektů.
V hospůdce jsem ochutnali čerstvé bramboráky nebo palačinky, medovinu, nakoupili přírodní produkty ve ﬁremním obchodě
Botanicus, prošli se úžasně vonící bylinnou
zahradou. Na zpáteční cestě jsme se posilnili
v restauraci „U krále Václava“ v Lysé nad
Labem.

Závěr

Tento výlet přispěl opět zlepšení stavu
našeho těla i ducha, rozšířili jsme naše poznání.
Za obyvatele
Jana Vlachynská

Školka plná zábavy
Doksy

Posledním výletem v tomto školním roce
byla návštěva Máchova jezera. Při příjezdu do
Doks jsme prošli sosnovým lesem a odpočinuli
si na lavičkách v přístavu. Tam se děti posilnily
a po příchodu p. kapitána v bílé košili a čepici
vstoupily na loď.
Díky vydařenému počasí jsme obsadili
místa na palubě lodi, mohli jsme pozorovat
kapitána „v akci“. Kochali jsme se okolím. Čas
se zastavil, žádný spěch a shon, sluníčko hřálo,
větřík příjemně vál, vlnky šplouchaly…..
Mávali jsme z lodi na plavce, pozadu nezůstali ani rekreanti na šlapadlech. Na plážích
leželi osamělí slunící se lidé. Dýchly na nás
prázdniny a dovolená.
Na ostrůvku děti nakrmily kachny a racky
suchým pečivem, které přivezly z domova. Po
opuštění lodi jsme zavítali na pláž, kde si děti
vyzuly boty a bosky běhaly po písku.
Po procházce lesem jsme nastoupili do autobusu a zamířili zpět domů. Ani se nám zpátky
nechtělo. Děti byly plné dojmů a prožitků.
Dagmar Vadkertiová

čítačovou sestavu, ale ﬁnanční částku 10 000,Kč. Za tuto pomoc děkujeme všem občanům,
kteří nám pomáhají a zároveň dávají dětem
vzor k ekologickému přístupu. Neodradili
nás ani snížené částky za kilogram papíru,
které se snížily z 1koruny na deset haléřů, a
následně se zvýšily na 50 haléřů. O to víc nás
potěšila výhra.

Konec školního roku

Rozloučení se školním rokem na školkové
zahradě i s dětskými písněmi proběhlo ve
spolupráci s rodiči Koudelkovými, kteří nám
zapůjčili trampolínu s ohrádkou a zajistili hudební produkci. Děti se v rytmu hudby vyskákaly, zajezdily si na koloběžkách…i p. učitelky
vyzkoušely účinky trampolíny. Děkujem

Korporátní bubnování

Sběrová soutěž

1. MÍSTO V SOUTĚŽI MATEŘSKÝCH
ŠKOL – VÝHRA 10 000,- Kč
Mateřská škola Chabařovice již po několikáté vyhrála 1. místo ve sběrové soutěži
mateřských škol.Tento rok nevyhráváme po-

celou skupinu.
Co přináší společné bubnování v kruhu?
Utváří kolektiv, odbourává stres, agresivitu,
buben je nejstarší nástroj lidské komunikace
a tak podporuje nonverbální komunikaci.
Buben pracuje s mozkem, zapojuje pravou
i levou mozkovou hemisféru a vylaďuje na
stejnou úroveň vědomí. N rozdíl od sportu tato
činnost nikoho nediskriminuje, všichni jsou na
stejné úrovni. Dochází k prolomení sociálních
a emocionálních bariér a k dosažení atmosféry
souhry a jednoty skrze rytmus.
A o to tu šlo, odcházeli jsme plni pozitivní
energie a pocitu uvolnění.
Alena Vaněčková

Jak vychovávat
Podpora vývoje kvalitního charakteru u
předškoláka
Dědičnost není deﬁnitivní. Prostředí, v
němž se dítě vyvíjí a především rodičovský
příklad jsou faktory, které vytváření charakteru
ovlivňují nejvíce.

Jděte příkladem

V rámci vývoje charakteru je příklad nejlepší výchovnou metodou. Děti mají sklon
téměř automaticky opakovat chování těch,
které obdivují. Neměli bychom zapomínat,
že nejoblíbenějšími hrdiny dětí jsou právě
rodiče.

Důslednost

Důslednost hraje zásadní roli při utváření
charakteru. Nesouhlasit s lhaním a potom dítěti
říct: „ Jestli někdo zavolá, řekni, že nejsem
doma“, nelze doporučit. Dítě, které napodobuje chování, je pak zmatené.

Hranice

Dítěti usnadníme rozvoj tím, že mu jasně
nastolíte, kde končí dobré chování a začíná
chování špatné, či kdy se přípustné chování
stává nepřípustným.

Učíme se úctě ke stáří

Každým rokem zjara se děti z naší MŠ
začnou připravovat na Den matek. Učí se
škálu básní, písní a tanečků laděných k tomuto
tématu. Letos jsme zařadili i písně z pohádky
o Zlatovlásce, které nenechaly jedno oko
suché.
Přišli jsme pohladit srdíčka i do domovů
pro seniory a předat vlastnoručně vyrobená
přáníčka.
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Samostatnost

Poslední zajímavou a v současné době
atraktivní záležitostí je korporátní bubnování.
To byla taková příjemná tečka za školním
rokem pro děti, ale i pro pedagogy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Každé dítě má před sebou africký buben a
také škálu perkusí. Hodina je vedena lektorem,
který vtáhne děti do atmosféry společného
rytmu, naladí je na stejnou frekvenci, děti
napodobují zvířátka, přenesou se do exotické
krajiny… největší úspěch prožívají, když se
dostanou doprostřed kruhu a mohou dirigovat

Především se v tomto věku neosvědčuje
přemíra rodičovské ochrany, či pomoci.
Například snaha dítěte samostatně se najíst,
obléknout, zvládat úkony při hygieně, apod.to všechno je snazší a rychlejší pro rodiče,
ale pro rozvoj samostatnosti dítěte je důležité
mu umožnit postupně zvládat tyto základní
úkony bez pomoci dospělého a směřovat k
dosažení zdravé nezávislosti. Čtyř – či pětileté
dítě potřebuje vzít do svých rukou iniciativu a
vyvarovat se pocitů provinění.
V tomto věku jsou již děti schopné provádět nejrůznější úkony z vlastního přičinění,
bez pomoci rodiče či učitele.
Alena Vaněčková
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Od září městská doprava nově!

Odbor dopravy Krajského úřadu po dohodě s naším městem navrhl zásadní změny v
dopravní obslužnosti MHD, v našem případě
linky č. 12. Na základě provedené analýzy
spojů z hlediska jejich obsazenosti takto:
Bude zrušen přestup v Předlicích na linku
č. 57 a všechny spoje budou vedeny až do
stanice „Divadlo“. Dle návrhu nového jízdního
řádu budeme za 15 minut ve středu krajského
města.
Dále bude přidán večerní spoj z Ústí nad
Labem ve 23:05 h s použitím linky č. 11, která
povede přes Chlumec a Přestanov do Chabařovic. Dojde sice ke snížení počtu spojů právě
vzhledem k nízké obsazenosti, ale na druhou
stranu budou z Chabařovic prodlouženy spoje
ve špičce – ranní od 4:38 do 8:38 a odpolední
od 13:38 do 18:38 h.
Obdobné jsou i linky ve směru z Ústí n. L.
Ve špičkách pojedou spoje po 30 minutách,
mimo špičku pak každou hodinu, pravidelně v celou a osm minut z Chabařovic a v celou
tři na trase z Ústí n. L.
Jízdní řád je snadno zapamatovatelný
a zvláště při jízdě z Ústí n. L. se již nikdo
nesplete a nenastoupí do spoje, který nemá
přípoj. Odjezdy spojů do Chabařovic pojedou vždy ze stanice „Divadlo“ a zároveň zde
budou končit.

Uvádíme jízdní řád,
který bude platit od 1. září

Odjezdy spojů ze stanice Chabařovice kostel do Ústí n. L.:
4:38; 5:08; 5:38; 6:08; 7:13; 7:38; 8:08; 8:38;
9:38; 10:38; 11:38; 12:38; 13:38; 14:08;
14:38; 15:08; 15:38; 16:08; 16:38; 17:08;
17:38; 18:08; 18:38; 19:38; 20:38; 21:38;
22:49; 23:49.
Odjezdy spojů ze stanice Ústí n. L. Divadlo
do Chabařovic:
4:33; 5:03; 5:33; 6:03; 6:33; 7:03; 7:33; 8:03;
9:03; 10:03; 11:03; 12:03; 13:03; 13:33;
14:03; 14:33; 15:03; 15:33; 16:03; 16:33;
17:03; 17:33; 18:03; 19:03; 20:03; 21:03;
22:03; 23:05.
Charakteristické změny ve stručnosti:
- všechny spoje jedou do Ústí nad Labem (v
praxi to znamená, že rozsah ujetých kilometrů
zůstal téměř shodný)
- prioritně byla věnována pozornost na zajištění dopravy do Roudníků
- o zbylé spoje se podělil Chlumec a Přestanov,
protože by nebylo v dopravní špičce možné
zabezpečit každý směr zvlášť, jsou spoje do
těchto obcí vedeny polookružně (jeden spoj
zvládne obě obce najednou, ale přesto je zde
jistý úbytek)
- spoje pro školáky jsou stále zabezpečeny
- v Chlumci je na spoje z Chabařovic vytvořena
v rámci možností návaznost na linku 11 do a z
Ústí n.L. (lepší spojení do Všebořic)
- je zaveden nový večerní spoj v 23:05 formou
využití linky 11, která dosud končila v Přestanově, nyní bude pokračovat dále jako linka 12
do Chabařovic
- v rámci obnovy vozového parku budou v

OHLASY
průběhu tohoto roku zakoupeny 15metrové
nízkopodlažní autobusy s vyšší kapacitou a
nasazovány i na linku 12 (to je informace od
DP), pokud to bude nutné.

Kanalizace a voda
v Haškově ulici

Byly zahájeny práce na rekonstrukci kanalizační a vodovodní sítě ﬁrmou RAVEL
s.r.o. Celá akce je ﬁnancována majitelem,
tj. Severočeskou vodárenskou společností, v
celkové částce 12 mil. Kč. Termín zahájení
byl 8. května a dokončení je plánováno na
30. srpna t.r.
Město v souvislosti s touto akcí bude ﬁnancovat silniční vpustě a zbývající část vozovky.
Znamená to, že celá komunikace bude mít
celistvý asfaltový povrch. Tato stavba je pod
zvýšeným dohledem městského úřadu, po neblahých zkušenostech s rekonstrukcí vozovky
v ulici Smetanova.

Jihozápadní obchvat
Chabařovic

Radě města byl doručen dopis osmi občanů
(obyvatel a vlastníků novostaveb rodinných
domů), s žádostí o řešení dopravy v dolní části
města v ul. Ústecká, mezi ulicemi Na Běhání
a Bezová. Občané si stěžují cituji: na naprosto
neúměrnou dopravu, která brání v klidném žití
novým majitelům domů. Každá obec se snaží
zpříjemnit bydlení a omezit dopravu, ale zde
ani po ročním obývání chybí zájem…
Nejraději bych odpověděl: občané, vždyť
jste to byli i Vy z nové zástavby (i když ne
všichni podepsaní z citovaného dopisu) kdo
jste podporovali petici, kvůli, které Ústecký
kraj zastavil dokončení projektových prací a
přípravu druhé etapy stavby obchvatu.
Obyvatelé ulice Na Běhání si jistě pamatují
na schůzku přímo u nich v ulici, kterou jsem
svolal na jejich žádost. Na této schůzce jim
bylo vysvětlováno, že je daleko více bude
obtěžovat stávající komunikace Ústecká, než
plánovaný obchvat, který navíc, díky iniciativě města, mohl být ještě více odkloněn od
původní trasy.
Tak se podívejme, ještě není nejhůř, doprava se bude neustále zvyšovat, jak jsem již dříve
napsal – je jedno jestli mě přejede auto osobní
či nákladní, výsledek je bohužel stejný.
Právě proto, aby se situace v dopravě vyřešila, jsem požádal hejtmanku kraje, paní Janu
Vaňhovou, o pomoc. Paní hejtmanka přislíbila,
že projekt obchvatu Chabařovic nezapadne a
Krajský úřad bude i nadále hledat cesty jak jej
realizovat vč. toho nejdůležitějšího: jak získat
potřebné ﬁnanční prostředky.
Jenže, čas běží neúprosně dál….

Veřejná služba

Občané si jistě všimli, že se po městě
více uklízí – vyčistil se park před městským
úřadem, odstraňuje se plevel z chodníků, a to
pracovníky, kteří se dříve při těchto činnostech
nevyskytovali. Jsou to občané, kteří se přihlá-
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sili na výkon veřejné služby.
Město zřídilo tuto veřejnou službu hlavně
proto, aby umožnilo lidem, kteří jsou dlouhodobě bez práce, se alespoň částečně zapojit do
pracovního procesu a rozhodlo se, že se jejich
práce využije pro zlepšení vzhledu města. Zároveň těmto lidem nebudou kráceny dávky v
nezaměstnanosti a částečně je tato služba bude
inspirovat k tomu, aby si hledali zaměstnání.
Po prvních zkušenostech s touto nově zavedenou službou se dá říci, že splňuje očekávání,
pro které byla zřízena. Pro úřad je to však práce
navíc, jak administrativně, tak organizačně.
Každý občan se může rozhodnout, zda odpracuje 20 či 30 hodin měsíčně a podle toho je jim
následně vypočítána výše vyplácené dávky v
nezaměstnanosti. Za první měsíc červen jsme
na výkon této služby přijali 13 občanů.
Jiří Záhořík

Řemeslná dílna Čas

K

ončí školní rok a také pololetí v naší
dílně. Opravdu pilně se pracovalo a
každý výrobek byl hoden obdivu! Po drátování, korálkování a modrotisku jsme okusili
z jiného soudku. Pod vedením lektorky ze
Spolku pro umělecká řemesla v Praze paní
Vilmy Noskové jsme se celou sobotu ponořily do krásy paspartování. Zdánlivě obyčejná
knihařská plátna vykouzlila z něžných krajek,
obrázků, či keramických drobností doslova
umělecká díla.
Končil také rok pravidelných kurzů paličkování, patchworku a malování na hedvábí.
Krajky, které tvořily naše paličkářky, budou
mít možnost obdivovat návštěvníci výstavy
ve Slaném, kde budou v červnu vystaveny.
Také malované hedvábné šály a šátky, které
se v kurzech vyrobily, budou své majitelky
zdobit po celé léto. V kurzech ale vznikaly
také originální kravaty, pouzdra na brýle,
kosmetické taštičky i polštářky.
Poslední před prázdninami bude velký
víkendový kurz pletení košů z vrbového
proutí.
Pod vedením mistra Václava Tichého se
zájemci o návrat k dovednostem našich předků
naučí, jak se plete „poctivý“ koš, který bude
nejen k užitku, ale i pro parádu.
V průběhu prázdnin nejsou vypsány žádné
pravidelné kurzy, je však možné osobně dojednat o víkendu pro malé skupinky vyzkoušení
některé řemeslné techniky.
Pro nový školní rok připravujeme program
již nyní. Příznivci naší dílny se mohou těšit
na pololetní kurzy paličkování a frivolitek,
patchworku a práce s kůží a textilních technik
-barvení látek. Již v září bude další kurz paspartování. Velkou novinkou bude kurz šperků
z křišťálové pryskyřice. Dále se můžete těšit na
stále oblíbené ketlované šperky, smalt, pedig,
korálky, enkaustiku, drátování a další.
Lektorky dílny Čas Všem přejí klidné slunečné léto, čas odpočinku a pohody.
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Ch

Minulost

ristine, Carovi, Philomene, Judith,
Barbara, Barbora, Elizabeth, Francizka, Anna, Gisela, Maria, Mathilde, Sophia,
Helene, Rosalie, Angelika, Ursula, Agnes,
Margarethe, Regina, Amálka, Olga I, Olga
II, Genofe, Theresia, Martha, Agatha, Laura,

Dorothea, Brigitta, Berta, Antonie, Emilie,
Julie, Ludmila, Jana, Johanne, Gertruda, Žoﬁe,
Sophie, Louise, Gabriela, Milada I, Milada II,
Kateřina, Marie Antonie a Petri. Tato jména
si vybrali těžaři pro název hlubinných šachet,
které se nacházely v blízkém okolí Chabařovic. V našich představách se dochovalo již
jen pět posledně jmenovaných libozvučných
ženských jmen.
Oproti pozdějším dolům povrchovým
se většinou uvedené doly sžily s okolím a
nikterak nevadily, spíše naopak. Přinesly do
původně chudých míst práci a tím i obživu.
Dokonce se za nimi lidé stěhovali z různých
koutů země, ale i z ciziny, především ze Saska.
Obce tak vzaly tyto doly za své. Ne jinak tomu
bylo s dolem Petri.
Důl se nacházel převážně na katastru obce
Český Újezd. Uhlí zde bylo objeveno kolem
roku 1774. Ve výchozových partiích uhelné
sloje bylo z počátku dobýváno tzv. selským
způsobem ručními šachticemi.
Petri nechal v roce 1889 vyhloubit „uhelný
hrabě“ Friedrich Westphalen z Chlumce, který
se s trmickým Albertem Nosticem dělil o uhelné ložisko v okolí Chabařovic. V roce 1891
jej prodal největšímu dravci na uhelné scéně
- Mostecké společnosti pro dobývání uhlí. Po
záboru pohraničí nacistickým Německem v
roce 1938 zabral důl SUBAG (Sudetenlandische Bergbau aktiengesellschaft). Po osvobození v roce 1945 byl dekretem prezidenta
republiky E. Beneše spolu s veškerým důlním
majetkem znárodněn. Roku 1958 byl organizačně začleněn k dolu Milada II s názvem

HISTORIE
Milada – Petri. Těžební činnost ukončil v
roce 1973 jako součást Palivového kombinátu
Antonína Zápotockého v Užíně.
Z technologického hlediska bylo zajímavé
to, že jako původně hlubinný důl neměl těžní
věž ale byl otevřen úpadní jamou, odkud se
důlní vozíky (hunty) s uhlím na povrch dostávaly lanovkou. Později bylo uhelné ložisko
otevřeno povrchovým způsobem. V roce 1928
připadalo 23 % produkce na těžbu hlubinnou a
73 % na těžbu povrchovou. S přípojovou bývalou železniční stanicí Chabařovice byl spojen

vlastní vlečkou dlouhou 4,2 km. Uhlí z Petri
bylo rovněž přepravováno v noci speciálními
tramvajovými vozy do městské elektrárny na
Špitálském náměstí v Ústí nad Labem. Maximální hloubka dolu byla 40 m.

Práce v dolech byla namáhavá a velmi
nebezpečná. O tom by mohla vyprávět skupina horníků, kterou zachytil fotograf v roce
1925. Na dalším snímku je celkový pohled
na důl v roce 1926. Těžbu skrývky obstarával
parní velkostroj a uhlí bylo dobýváno ručním
způsobem. Uhelná sloj se pro možnost od-
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střelu navrtávala ze žebříků, kterých můžete
napočítat na fotograﬁi celkem šest.

Současnost

Na dalším snímku je vidět diesellokomotiova s poslední uhelnou soupravou z roku
1973. V Chabařovicích by se ještě dnes našli
pamětníci, kteří si na ni vzpomenou.
Po ukončení těžby byla zbytková jáma z
větší části zasypána komunálním odpadem,
který sem ukládaly Technické služby Ústí
nad Labem do doby zprovoznění skládky v
Modlanech a Podhoří. Když byla technicky
řešena chemická halda (časovaná bomba),
nacházející se v těsné blízkosti šachty a Chabařovic, uvažovalo se také o tom, že bude
dno vytěžených prostor opatřeno 1 m mocnou
sádrovou „vanou“, kam bude chemický odpad
přemístěn. Halda byla nakonec odvodněna,
natvarována a převrstvena zeminou. Do
roku 2008 nebyly provedeny na Petri žádné
větší rekultivační práce a příroda si poradila
sama. Hladina důlních vod byla pro možnost
těžby od doby vzniku dolu uměle snižována
výkonnými čerpadly až na kótu 141 m. V
roce 1994 bylo vypracováno první vydání
Plánu likvidace Lomu Chabařovice, jehož
důlní pole je s Petri propojeno v uhelné sloji
chodbami. Aby nedocházelo k mísení důlních
vod z dolového pole Petri s jezerními vodami
budované Milady, měla zůstat zbytková jáma
Petri „suchá“. Z úsporných důvodů byla nakonec čerpadla v roce 2000 odstraněna, hladina
vody vystoupala do roku 2004 o 10 m výše na
kótu 151, což je úroveň přirozeného odtoku z
jámy. Tak vzniklo jezero Petri.
Na svazích jezera vyrostla náletová zeleň,
především stromy v druhové skladbě Topol,

Jíva, Bříza, Bříza hnědá, keře, traviny a rákos
v takové hustotě, že z přilehlé silnice Ústí
– Chabařovice nebylo do uvedených prostor
vůbec vidět. Jezero se tak stalo lákadlem pro
„rybáře“,pytláky, kteří zde 5 let bez problémů
lovili ryby načerno. Jak už v našich krajích
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bývá zvykem, řada občanů si zvolila Petri z
rodinných úsporných důvodů také k odkládání domovního odpadu a černé skládky zde
přibývaly kvapem.

Budoucnost

Po rekultivaci zbytkové jámy bývalého
dolu Lom Chabařovice na jezero Milada,
chemické haldy na úhlednou umělou horu
přilehlou k rovným Chabařovicím, došlo i na
rekultivaci zbytkové jámy dolu Petri. Projekt
rekultivace byl vypracován v roce 2005 a
realizován je od jara letošního roku. Účelem
rekultivace je využití území pro příměstskou
rekreaci a vody pro rekreační chov ryb a
sportovní rybolov.
Po odstranění náletových dřevin a úpravě
svahů jezera, což se již stalo, bude provedena
zemědělská i lesnická rekultivace. Biologická
rekultivace zemědělská je prováděna na ploše
8,7 ha, lesnická na ploše 5,2 ha. Hladinu jezera
bude kopírovat obvodová komunikace vhodná
k procházkám a cykloturistice. Na jezeře bude
vytvořen umělý poloostrov s výběhem 35 m od
břehu s přístřeškem pro rybáře. Jezero má mít
tři mola a 28 pevných laviček. Stávající rákosová pole zůstanou zachována pro jejich biologickou hodnotu a ekologickou funkci. Aby
nedocházelo k mísení jezerních vod Milady a
Petri bude nutné vyhledat štolu v uhelné sloji,
která komunikuje s dolovým polem Lomu
Chabařovice. Ta bude lokalizována pomocí
průzkumných vrtů v součinnosti s osvědčeným
ústeckým senzibilem Antonínem Fiuráškem.
Betonová plomba nalezenou štolu utěsní.

Závěr

Rozsáhlé rekultivační práce výrazně
proměnily okolí Chabařovic z původně průmyslového odpadiště a těžebních lokalit na
zajímavou krajinu umělých kopců a jezer. To
změnilo pohled na naše město natolik, že se
zastavil odliv jeho obyvatel a město expanduje
do okolí. Přibudou Nové Vyklice a rekreační
chatová oblast u Ocelárny.
Stanislav Sochocký
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A co jim pak na to řekneme?
K

dyž jsem byla malá, téměř každou neděli jsme s rodiči po ranní bohoslužbě
ve zdejším kostele navštěvovali místní hřbitov.
Tam byli pochování ti nejbližší z maminčiny
strany. Dnes už tam leží i oba moji rodiče.
Skoro nikdy jsme ze hřbitova neodcházeli
bez toho, abychom se nezastavili u některého
z hrobů. Maminka nám vyprávěla, kdo je tam
pochován a taky čím onen člověk byl. V mnoha
případech i to, co pro Chabařovice vykonal
nebo čím byl významný.
Z dnešního pohledu vidím, jak to všechno bylo pro nás přínosné. Dodnes se dají
na některých pomníčcích přečíst podobné
zajímavosti.
Hned na začátku hřbitova, vpravo při cestě,
je několik pomníčků kněží, kteří v minulosti
v Chabařovicích působili. Jsou označeny
kalichem. Za těmito hroby se ovšem na zemi
povaluje náhrobní kámen z hrobu, kde je
pochován Karl Fleissner, ředitel spořitelny v
Chabařovicích, žijící v letech 1870-l935.
U zdi na pravé straně při vstupu na hřbitov
je například hrob s erbem šlechtičny Anny von
u. zur Furtenburg, která žila v letech 17521825 a která ze svých vlastních prostředků
tehdy nechala postavit chudobinec. Ten stál
napravo při výjezdu z Chabařovic. Dnes už ve
zbourané části města. Navíc, ﬁnančně přilepšovala mnoha studentům z chudých rodin.
Kdosi mi namítnul: „ Tak na to asi měla!“
Ano. Asi měla. Ale musela? Ne, vůbec nemusela! Chtěla!
Není to šlechetný příklad?
Je chválihodné, že město na hřbitově opravilo cestu. Že se již opravila část hřbitovní zdi a
střecha té vzácné kaple. Nenahraditelné ovšem
jsou staré hroby, respektive náhrobní kameny,
které pomalu, jeden za druhým padají a pak
ze hřbitova zmizí.
Dnes, při každé návštěvě hřbitova, je mi
moc smutno. Smutno při pohledu právě na tu
část hřbitova, kde jsou tyto staré a mnohdy
vzácné pomníčky.
I to je přeci kus historie, jež by nám, kteří v

Chabařovicích žijeme, měla něco zajímavého
říci. Mohla by to být taková zajímavá stránka
z učebnice pro další generace.
Věřím, že většina z nás nechce, aby tyto
hroby, němí svědci života v
Chabařovicích, zmizely jen proto, že
jejich majitelé byli po válce vyhnáni a dnes
třeba už ani nežijí. Anebo že nějací ubožáci
si nástup demokracie po revoluci vykládali
posvém a odnesli si ze hřbitova co se jim
zrovna hodilo.
Bylo by ušlechtilé, kdyby se nad touto
věcí zamysleli nejen ti, kteří mají v moci starý
hřbitov zachránit, ale i ti ostatní, jimž na tom
alespoň trochu záleží.
Než bude pozdě! Je to tak složité?
Vždyť by například stačilo opravit jeden
jediný hrob za půl roku!

Další možností by mohlo být i to, že ﬁrma
jež od obce obdrží zakázku, by jako malou
protislužbu pomohla takovýto pomníček
zachránit.
Za nejschůdnější alternativu, jak starý hřbitov zachránit, považuji to, že by městský úřad,
stejně tak, jak to činí každý rok při zahajování
chabařovické pouti, oslovil sponzory.Ti by pak
případným obnosem pomohli této duchaplné
věci. /O jednom takovém sama vím/.
Prosím, zamyslete se nad tím, vážení zastupitelé. Ale POSPĚŠTE SI! Myslím, že už
je za 5 minut 12.
Podpora školství a vzdělání vůbec je bezesporu záslužná myšlenka.
Ale kdo se jednou zodpoví „těm po nás“ z
toho, že dříve tak zajímavý hřbitov v Chabařovicích už prostě n e n í !
Evženie Arnoštová
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ZUŠ Chabařovice

T

ento rok byl velmi plodný, a proto
bych se s vámi ráda podělila o několik
úspěchů a akcí v oboru hudebním, tanečním a
výtvarném v Základní umělecké škole Chabařovice a poboček v Chlumci a Libouchci.

Nejprve výtvarný obor

V březnu se naše škola zúčastnila výtvarné
soutěže „Žijeme tu spolu“, kterou vyhlásila
v rámci kampaně na záchranu evropských
šelem Děčínská zoo.A tak jsme se ponořili do
knížek a vyhledávali šelmy nejen evropské a
pokoušeli jsme se je zachytit ve volné přírodě,
tak jak je jim pohyb přirozeně dán. Žáci – výtvarníci - pracovali s velkým zápalem, vybírali
šelmy, malovali a kreslili na libovolný formát
a libovolnou technikou. Dokonce se pustili i
do linorytu, který také porotu nejvíce zaujal.
Vyhodnocení soutěže proběhlo na Den země
18.dubna v Děčínské zoo. Nominován byl z
naší školy jediný žák David Bauštein, a tak
jsme se rozjeli do zoo pro cenu. K našemu
překvapení byla vybrána a vystavena i šelma
Tomáše Korandy. Jejich obrázky můžete spatřit v informační budově Děčínské zoo, a to až
do září roku 2009.
Velké formáty šelem doplněné zvětšeninami květů jsme vystavili v naší škole v
květnu.
Další zajímavou akcí – soutěží byla „Evropa očima dětí“, kterou vyhlásila Lounská ZUŠ
v rámci kampaně MŠMT „ Evropa mladýma
očima“. Soutěže se zúčastnilo celkem 36 škol
z celé České republiky. Malovaly se obrázky
na téma hlavní města evropských zemí a na
konci soutěže byla vytištěna dvě pexesa. Dvě
proto, že se sešlo více než 500 kusů obrázků a
velikou část tvořila Praha. Existuje tedy pexeso s hlavními městy států EU a druhé pouze
s obrázky Prahy. Hráči si tak budou hravou
formou osvojovat zeměpisné znalosti o státech
Evropské unie nebo i poznávat krásná místa
našeho hlavního města Prahy.
Naši školu reprezentovali svým talentem
tito žáci:Lucie Panznerová, Nikola Hauslerová, Tereza Teresčuková, Lucie Zábranská,
Anna Marie Petrová, Lucie Filková, Tomáš
Koranda, Pavel Ouředník, Tadeáš Bohuslav,
Robin Ilťa, Daniel Filipi.
Všem těmto žákům děkujeme.
V závěru školního roku jsme se pustili
do absolventské výstavy Šárky Eichlerové a
Mileny Špulákové - studentek Keramiky pro
dospělé.
Vystavovali zde i studující nižších ročníků
Jana Jašová, Květa Leistnerová, Lenka a Karina Fridrichovi. Po celý červen 2009 jste tak
na Staré radnici mohli obdivovat nejrůznější
užitkové nádoby od hrníčků, misek až po vázy.
Dále vánoční keramiku a speciﬁkum našeho
keramického kruhu – koně. Nejrůznějším
způsobem zpracované svícny a aromalampy,
drobné zvířectvo, až rozměrné skulptury.
Výstava se, myslím, povedla a byla velmi
inspirativní.
Vyučující Mgr. Alena Pařezová tímto dě-
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kuje dětem i dospělým za tvůrčí a uměleckou
inspiraci, která je provázela celý školní rok.
Vyučující doufá, že v příštím roce je múza
neopustí.

Taneční obor

Toto oddělení se rozrostlo do téměř 70
žáků, kteří se ve školním roce zúčastnil řady
vystoupeních a tanečních přehlídek. Žáci si
zatančili i v Městském divadle v Ústí nad
Labem. Možnost jevištního vystoupení v krásných prostorách divadla byla pro žáky velmi
působivá. Několikrát v roce si zatančili i v KD
Zátiší pro chabařovickou veřejnost.

Hudební obor

Letos soutěžil v Národní přehlídce, kterou
vypsalo MŠMT ČR pro dechové a bicí nástroje, zpěv a smyčcový soubor. Získali jsme řadu
ocenění v okresním kole, 3 ceny v krajském
kole získali A.Nováková a D.Knapčok ve hře
na příčnou ﬂétnu, a D. Smutný na bicí získal
1. cenu s postupem do celostátní soutěže, kde
získal Čestné uznání.
Úspěšně složili přijímací zkoušky na
Konzervatoř v Teplicích Michaela Košková a
Viktor Jeřábek – oba ve hře na bicí.
Jiřina Deimlingová

Závěr školního roku
na ZŠP Chabařovice

K

once období bývají nejvhodnější dobou hodnocení a rekapitulace. Školní
rok, jehož konec se v době uzávěrky tohoto čísla CHN nezadržitelně blíží, je druhým rokem
realizace školního vzdělávacího plánu“Slunce
pro všechny děti“.
Oproti závěru minulého školního roku
jsme byli poměrně úspěšní ve sportovních
soutěžích, které jsou pořádány pro žáky speciálních škol. 5. května se uskutečnilo školní
kolo atletických sportovních her mládeže.
Soutěž se skládá ze sprintu, dlouhého běhu,
hodu míčkem a skoku dalekém. Kladně se
na výkonu našich dětí projevilo vybudování
doskočiště na hřišti u hřbitova. Okresní kolo
se uskutečnilo 7. 5. v Neštěmicích a při něm se
neztratili naši nejšikovnější. Ve své kategorii
se umístnil Jan Čísar na krásném 3. místě
mezi staršími žáky a žákyně 5. třídy Kateřina
Sazimová byla mezi mladšími děvčaty ještě
o stupeň výš. Díky svým výkonům byl Jan
Čísar nominován do okresní representace v
krajském kole této soutěže. Ani tam nezapadl
a mezi 22 závodníky obsadil celkové šesté
místo a ve skoku dalekém obsadil 3. místo,
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když za vítězným výkonem zaostal pouze 6
centimetrů.
22. května jsme se již tradičně zúčastnili
turnaje v malé kopané, kde jsme si oproti loňsku polepšili o tři místa na celkové 2. místo
a Jan Čísar obhájil s 12 brankami postavení
nejlepšího střelce turnaje. Chlapci neprohráli
ani jedno utkání a náš brankář Milan Kubísek
pustil v celém turnaji pouze 5 branek.
31. května jsme již tradičně vystoupili
na Květinových Teplicích. Tentokrát jsme si
připravili dramatizaci pohádky „Koblížek na
cestách“, kterou předvedli žáci 3. a 6. ročníku.
Tato akce naplňuje motto našeho školního
vzdělávacího plánu převzatého od Jana Ámose
Komenského: “ Moje srdce patřilo postiženým
dětem.“
19. června se tým malé kopané zúčastnil
12. ročníku turnaje „UNESCO CUP“ na ZŠ
Předlice. I zde oproti minulému ročníku došlo
ke zlepšení, neboť jsme si polepšili o jedno
místo. 22.června proběhla za naší účasti poslední sportovní akce tohoto školního roku, a
to turnaj speciálních škol v kopané na učilišti
v Krásném Březně. Náš tým získal třetí místo.
I zde se projevila zlepšená výkonnost našich
malých fotbalistů. Za tu můžeme poděkovat i
panu učiteli Váchovi ze základní školy, protože
umožnil našim chlapcům zahrát si jako jeden
tým tím, že v rámci sportovních her si s námi
jeho svěřenci zahráli několik přípravných
utkání.
Závěr roku je i dobou školních výletů.
23. 6. se uskutečnil výlet čtyř tříd na státní
zámek ve Velkém Březně. Tam se seznámily
se životem na zámku při akci nazvané „ Těžký život princů a princezen“. Dětem se líbily
zejména dobové kostýmy průvodců tímto
programem.
Výlet vybraných žáků na Máchovo jezero,
který se uskutečnil 26. června, byl poslední
akcí, které se naši žáci v tomto školním
roce zúčastnili, a stal se předznamenáním
prázdnin.
Závěrečnou tečkou za školním rokem je
jako na každé škole rozdání vysvědčení. Pro
čtyři naše žáky to bylo i vysvědčení poslední
na základním stupni školy. Paní ředitelka popřála Tomášovi, Ondrovi, Milanovi a Filipovi
mnoho úspěchů v osobním životě a úspěšnou
práci na dalším typu školy. Vycházející žáci
zase předali svým učitelům jejich keramické
ztvárnění, které zhotovili v keramickém kroužku pod vedením paní učitelky Leistnerové.
Třebaže práce s těmito dětmi není vůbec
jednoduchá a často při ní během roku silně
jiskřilo, nakonec mnozí účastníci rozloučení
těžko skrývali své slzičky.
Jiří Capljuk
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Informace z městského úřadu Životní jubilea
Ohlédnutí
za 16. Chabařovickou poutí

V

e dnech 16. a 17.května proběhla
v Zalužanech tradiční Chabařovická
pouť. Tentokrát při nás stálo štěstí a návštěvníkům přálo počasí. Neopakovala se tak situace
z loňské pouti, kdy celá neděle propršela. Dle
mého odhadu, zakládajícího se na počtu platících dospělých, se celkový počet návštěvníků
víkendové slavnosti blížil k 10 tisícům.
Dle slov starosty města Jiřího Záhoříka se
konala Chabařovická pouť v areálu Zalužany
naposledy a od příštího roku se akce přesune
blíže k městu (nebo přímo do města) Chabařovice, což přivítá jak většina obyvatel, tak i
obchodníků a především návštěvníků.
Akce se vydařila a již nyní se začne připravovat 17.Chabařovická pouť, která proběhne
15. – 16.května 2010.

J

Partnerství

ak jsme Vás, Vážení čtenáři, již informovali, získalo naše město dotaci z Fondu
malých projektů Ziel3/Cíl3 Euroregionu
Elbe/Labe na rozvoj spolupráce partnerských
měst Chabařovice a Drebach.
První akcí bylo přivítání 40 saských občanů
v době 16.Chabařovické pouti ve dnech 16.17.května. Po oba dva dny pro ně byl připraven
bohatý program, např. děti soutěžily ve stolním
tenise v hale a v malé kopané na umělé trávě,
večer proběhla výuka tance a společenský
večer v kulturním domě Zátiší. V neděli pak
všichni společně absolvovali v prosluněném
počasí výlet lanovkou na Komáří Vížku a
pěšky zpět.
Při organizaci této akce nám velice pomohli
občané našeho města, počínaje dětí, přes učitele školy až po důchodce. Moc děkujeme.
Ve dnech 6. a 7. června se uskutečnila
druhá akce v rámci projektu Partnerství,
které se zúčastnilo dvacet dětí z Německa,
vybraný počet dětí z Chabařovic a také ze
slovenského partnerského města Ždiar. Děti
soutěžily v několika disciplínách, například ve
střelbě ze vzduchovky, lanových technikách,
rybářském castingu a výtvarnictví. Zajímavá
byla i výuka rybaření, kterou nám bohužel
předčasně ukončil déšť. Na akci vystoupila
také ústecká šermířská skupina Hartigo, která
sklidila obrovský aplaus všech přítomných za
předvedené dvojjazyčné vystoupení a odměnou jim byl i všudypřítomný dětský smích.
Hudební doprovod obstaral pan Procházka a
jeho tři báječní hudební kolegové. Závěr dne
byl ve znamení táboráku, společného opékaní
vuřtů a grilování.
V neděli 7.června dopoledne proběhlo v
našem Kulturním domě Zátiší soutěžení dětí tří
národností v rámci projektu „Jsme Evropané“,
kterou pořádala chabařovická základní škola.
Každá země měla připravenu prezentaci svého
města, regionu. Proběhla kulturní vystoupení

- pěvecké, taneční; slovenské dívky vystoupily
v národním kroji se zpěvem v goralském nářečí, došlo na ukázky typické kultury národa,
propagace oblasti dětskýma očima. Po poledni
se dětem předávaly medaile a jiná ocenění.
Všem pořadatelům a účinkujícím patří
velký dík.

Elektrický skútr pro Městskou
policii Chabařovice

M

ěsto Chabařovice zakoupilo v těchto
dnech pro naši městskou policii
elektrický skútr AKUMOTO. Jak už název
napovídá, jedná se o elektrický pohon, kdy
baterie na jedno nabití má dojezd až 70 km.
Vyroben byl společností Aku Moto Mělník a
zakoupen byl u teplické společnosti Auto Tep
Teplice, která je výhradním prodejcem pro
oblast severních Čech.
Chabařovičtí strážníci tak jsou jedni z
prvních, jenž mají takovýto motocykl k dispozici. Tento výrobek je navíc ekologický,
tichý a nesmírně hospodárný, kdy náklady na
100 ujetých kilometrů činí pouhých 5 korun
českých. Strážníci budou oproti autu neustále
v kontaktu s občany a dostanou se i na místa
autem méně přístupná.
Vítězslav Vlček

Poděkování

Město Chabařovice děkuje všem, kteří
svým sponzorským darem přispěli na kulturní
akci - CHABAŘOVICKÁ POUŤ, která se
konala již šestnáctý rok.

Přehled pohybu obyvatel
za první pololetí roku 2009

Stav k 01.01.2009 byl 2 445 obyvatel.
Narodilo se
17 dětí
Zemřelo
19 osob
Přistěhovalo se 30 občanů
Odstěhovalo se 31 občanů
Stav k 30.06.2009 je 2 442 obyvatel.

Hřbitov

Na placení správních poplatků za pronájem hrobových míst a kolumbárií si většina
občanů vzpomene v období svátků zesnulých
v listopadu. Tento poplatek lze platit v průběhu
celého roku, a proto upozorňujeme občany, aby
si zkontrolovali platnost doby pronájmu.

Výsledky voleb

do Evropského Parlamentu, konané ve
dnech 05. a 06.06.2009.
V seznamech voličů bylo zapsáno 1 936
osob. Ve všech třech volebních okrscích se vo-

Dávat víc než brát, mít jeden druhého
upřímně rád, vždy vlídným být, jen tak lze
život svůj hezky prožít.
V míci kvnu a červnu oslavili svá
významná životní jubilea:

Lomíčková Valerie
Kodad Jan
Dragounová Hermína
Kabíčková Anna
Toběrný Milan
Vohnoutová Marie
Šaroun Jan
Zárubová Margit
Moc Miloš
Davenová Vlasta
Riedlová Julie
Kopký Václav
Vrtiška Karel
Bohuslav Pr
Všem oslavencům přejeme co nejvíce
příjemných okamžiků a v radosti prožité
další roky života.
leb zúčastnilo 482 voličů. Z uvedeného počtu
bylo 478 odevzdaných platných hlasů bylo
hlasováno pro jednotlivé strany takto:
ODS
125
ČSSD
123
KSČM
68
Suverenita 50
Ostatní
112
Lada Šištíková

Friedrich

Návštěvníci Friedricha jistě ocení jeho
postupné dovybavování. V současné době se
dokončuje zastřešení betonové plochy. Tím se
rozšíří možnosti využití uvedeného lesoparku
pro další aktivity celoročního programu.
Stanislav Sochocký
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17. ročník Nočního volejbalového turnaje

J

iž 17. ročník Nočního volejbalového
turnaje proběhl minulý pátek v Chabařovicích za účasti 12 družstev. Tentokrát
bylo nepříznivé počasí. Po celý den sice bez
problémů, ale jen se přiblížil začátek turnaje,
přišla pořádná průtrž. V dnešní době již není
problém si zjistit předpověď vývoje počasí na
internetu a čím dál více se tato možnost projevuje i v účasti na venkovních akcích.
Přes pesimismus účastníků předvedla domácí technická četa přímo koncert ve vymetání
vody následné vysoušení a pokrytí novou
antukou. Jen s malým zpožděním se mohlo
začít. Pro pořadatele bylo opět jako loni nemilé
překvapení, že není zájem o turnaj u ženských
družstev a tato kategorie byla zrušena.
Ve smíšených družstvech hraných podle
pravidel Amatérské volejbalové ligy (AVL) se
prezentovalo 6 družstev, včetně kompletního
ženského družstva domácího Slovanu Chabařovice. Boje v základní skupině a poté ﬁnále
nejlepších družstev byly odehrány ve skvělé
atmosféře. Vítězství si odvezli již tradičně
družstvo FERDOVÉ z Chlumce. Ve ﬁnálovém
zápase porazili tým pod názvem RAJČATA
2:0 na sety.
V divácky velmi sledované kategorii mužů
bylo také 6 družstev, poměrně kvalitnějších
než v posledních ročnících Nočního turnaje.
Bylo se na co dívat ještě do půlnoci, když už
za umělého osvětlení na centrálním kurtu a
před zraky desítky nadšených diváků svedli
největší ﬁnálové boje domácí družstvo pod

názvem CHABA „A“ a družstvo CHABA
„B“ zvětšiny složené z hráčů základního
kádru extraligového SKV Ústí nad Labem.
Vítězné družstvo ve složení Milan a Vláďa
Moníkové, Habr, Smrčina, Beer a Alfonso
v zajímavém střetnutí vyhrálo 2:0 na sety
a odneslo si vítězství v hlavní kategorii 17.
ročníku volejbalového turnaje. Přes porážku
si obdiv zaslouží i domácí družstvo hrající
krajský přebor, doplněné o hostujícího Láďu
Sobotku z extraligového Kladna. Třetí místo
obsadili hráči Chlumce.
17.ročník Nočního volejbalového turnaje
je za námi. Přes počáteční potíže se špatným
počasím se podařil a přespolní účastníci velmi
vysoko hodnotili jak organizační, tak i herní
úroveň turnaje.
Chabařovický areál má již svoji tradici a
snad nejstabilnější venkovní sportovní stánek
v širokém okolí ústeckého regionu. S menšími
změnami však pořadatelé počítají už od příštího ročníku. Nezájem družstev žen se projevuje
již několik let, a proto nebude tato kategorie
pravděpodobně vyhlašována. Pořadatelé se
také zamyslí nad možnostmi zkvalitnění soutěže mužů výraznou propagací a pozvánkou
předních družstev ústeckého a libereckého
kraje. Také soutěž smíšených družstev dozná
některých plánovaných změn, když se pořadatelé pokusí zařadit turnaj do série letních
turnajů pořádaných asociací AVL.
Vlastimil Pabián

16. ročník Nočního nohejbalového turnaje

V pátek 26.června 2009 uspořádal místní
Slovan v Chabařovicích již 16. ročník Nočního
nohejbalového turnaje pod záštitou hlavního
sponzora V+K SPORT.
V Chabařovicích se pravidelně schází v
kategorii registrovaných hráčů velmi dobrá
konkurence s hráči startujícími v krajském
přeboru i v okresních soutěžích. V kategorii
neregistrovaných hráčů, označených v chabařovickém turnaji jako kategorie amatérů,
se pravidelně utkávají hráči z jiných sportů,
především fotbalu a volejbalu. Tato kategorie
je přístupná i pro žáky do 15 let a veterány nad
60 let bez ohledu na hráčskou registraci.
Od 17:00 hod. na čtyřech antukových
kurtech začal turnaj při prezentaci celkem 16
trojic. Z pohledu historie je to jedna z nejslabších účastí i přesto, že už skončily ligové
i krajské dlouhodobé soutěže.
V elitní kategorii se prezentovalo pět trojic,
z toho tři trojice domácíh nohejbalistů, dále
družstvo z Mostu a Litvínova (Pětka). Velmi
pěkné a bojovné zápasy se odehrály již ve
skupině na centrálním kurtu. Do ﬁnále se svými velmi dobrými výkony dostali domácí tři
Moníci a Most. V tomto ﬁnálovém utkání byli
úspěšnější hráči Mostu, přestože v základní
skupině tomu bylo naopak. Most složený z
hráčů krajského přeboru Oseka a okresního

přeboru Bíliny zvítězil, na 2.místě 3 Moníci,
nohejbalový klub Slovan Chabařovice, neboli
Vláďa starší, Vláďa mladší a Milan. Třetí místo

obsadili domácí hráči Slovan Chabařovice ve
složení Kalenda, Kašpárek, Rypka.
V kategorii amatérů, neboli příchozích,
se prezentovalo jedenáct trojic. Mezi nimi

9

strana 8

. května se konal již 3. rok sraz spojený s
výstavou motocyklů nazvaný MOTOCHABA 2009. Dva předešlé ročníky se konaly v
KD Zatiší, ale prostory byly na dalsi rocnik
moc malé,sešlo se kolem 150 motocyklů a
přes 500 návštěvníků. Program byl pestrý,
již od 11 hodin, kdy začaly trénovat na trati
motocykly a čtyřkolky. Odpoledne byl závod,
poté ve 13 hodin takzvaná Spanilá jízda po

Motochaba 2009
okolí a v 15 hodin do areálu dorazila Policie
České, republiky aby předvedla motocykly
a jejich výbavu, pote proběhlo vyproštění z
havarovaneho automobilu a také se předvedl
hasičský dorost z Chabařovic při zásahu a

uhašení ohně. Následovaly soutěže o ceny a
v 18 hodin začaly hrát kapely, které zpestřily
celý večer až do 1:30 Ale hlavním večerním
programem bylo vystoupení „Night freestyl
motocross show“ v podání Pavla Poláška z
Krupky a Ondry Bílkovského ze Strádova.
Motoclub „F“ Chabařovice touto cestou děkuje za ﬁnanční příspěvky Gábině Volejníkové,
Rudolfu Panznerovi a MÚ Chabařovice.
Martin Fridrich
se určitě neztratili i domácí žáci (12 – 13 let)
tři Martinové, Sehrig, Komár, Klaban. Také
Dědouškové, neboli šedesátníci a starší z
domácího klubu (Kočí, Štolfa, Pabián) odehráli přes svůj věk proti podstatně mladším
velmi dobré zápasy
a jen málo stačilo na
postup do semiﬁnále.
Tady ale hráli po dobrých výsledcích ve
dvou skupinách trojice pod názvy Trosky,
Šišovci, Palepro a
Čahouni. Vítězství
si nakonec odnesli
Šišovci (Vider, Orság, Král), 2.místo
Čahouni a na 3.místě
Trosky.
Turnaj byl ukončen před půlnocí a
potom se za krásné
teplé noci sedělo a při občerstvení se ještě
dlouho rozebíraly výsledky.
Vlastimil Pabián
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