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ZDARMA

27.10. lampiónový průvod k 90. výročí vzniku Československé
republiky. Už máte pro vaše dítě lampión?
Roudníky opět žijí Dětská hřiště v Chabařovicích
sportem!
M
Jarda Scholz

D

ne 31.5. 2008 vypukla v naší obci
vřava navýsost dosud nevídaná.
Sešlo se zde na 300 lidí, z toho více jak 250
závodníků. No ano, závodníků, neboť se
konal cyklozávod na katastru jezera Milada
a v jeho okolí. Jelo se na tři kola v celkové
délce 33 km. Ta vzdálenost možná někomu
připadá jako zanedbatelná, ale trať skutečně
jednoduchá nebyla. Převýšení slušné, kopce
zrádné a zatáčky jakbysmet.
Na start se postavili zejména členové
různých cyklistických klubů a sdružení. No a
protože start byl u nás v Roudníkách, nemohlo naše občanské sdružení zůstat stranou.
Část, a to byli ti odvážnější profesionálové,
se postavili ke startu a skutečně také na start
vyjeli, a co je důležitější, obrovská většina
také dojela do cíle, i když i našincům se nějaká ta porucha na stroji nevyhnula. Další
část se postarala o občerstvení, pivečka i
limonády tekly kvalitně i přes právě v ten
den značný pokles tlaku vody, a také buřtíky
byly doufám vítanou vzpruhou po dojezdu do
cíle. No a další se zhostili práce pořadatelů
na trati, což v tom vedru také nebylo nic
dvakrát příjemného. Náladu nám zvedla
hudební produkce country kapely Kliďánko,
která celé závody doprovázela.
Moc hezké také bylo to, že závodů se
mohli zúčastnit i ti naši nejmenší caparti s
rodiči, a pak také již odrostlejší omladina.
I touto cestou bych chtěl vyjádřit poděkování Janu Řeřichovi, statutárnímu náměstku
primátora města Ústí nad Labem, který adresoval našemu sdružení pochvalný dopis s
uznáním naší snahy o zajištění celé akce.

Sportu zdar!

ěsto Chabařovice rozhodlo o dovybavení stávajících dětských hřišť
novými prvky. Dětské hřiště byla nevyhovující jak z hlediska stále se měnících směrnic o
bezpečnosti, tak i z hlediska počtu umístěných
prvků. Zastupitelstvo se jednoznačně shodlo
na dovybavení dětských hřišť a následně
rada města vybrala z došlých nabídek tu,
která splňovala jak představu radnice o ceně
dodávky, tak i hledisko antivandalismu a
norem pro dětská hřiště. Tyto účely splňuje
akátové dřevo, ze kterého jsou prvky vyrobeny. Radnice je s dílem velice spokojena.
Firma se pustila do prací na konci července

a vybudovala během tří dní jak multifunkční
sestavy Santa Maria a Merkur, tak i lanovou
pyramidu, trojspřeží, houpačku Skipy, kanoe,
aeroplán a další. Vybavení všech tří dětských
hřišť vyšlo lehce přes šest set tisíc korun a
město jej pro svá dítka hradilo plně ze svého
rozpočtu. Poté ještě musel dozrát beton, aby
nedošlo k rozviklání a ve středu 30.července od
10 hodin došlo ke zprovoznění všech tří hřišť.
Nezbývá než dětem popřát hodně veselých
chvil na svých nových hračkách. Věříme, že
se každý bude chovat tak, aby vše sloužilo co
možná nejdéle.
Jiří Záhořík a Vítězslav Vlček

STAVEBNÍ AKCE MĚSTA, které v Hlaváčka z Chlumce. Práce budou zahájeny
současné době probíhají, nebo se připravují

V

měsíci červenci byla dokončena dětská hřiště „U Křížku“, „Na Konečné“
a v ulici Luční, v celkové hodnotě 620.000,0Kč. Chybí zde dokončení povrchů, které budou
prováděny následně.
Byly zahájeny práce na obnově nátěrů stanic zastávek MHD. Zde se do konečné úpravy
jejich vzhledu zapojí i žáci našich škol.
Proběhla soutěž na dokončení komunikace
v ulici „Na Běhání“, kterou vyhrála ﬁrma p.

koncem srpna a náklady budou činit 573.432,Kč. Kruhový objezd na Husově náměstí (jeho
čisté terénní a sadové úpravy) bude dokončen
v září.
V Roudníkách je ve výstavbě terénní a
sadová úprava návsi, kontejnerového dvora
a části spojovacího chodníku, která umožní
zkratku do středu obce.
Dále byla dokončena oprava objektu v
ul.Husovo náměstí čp.11,ve které sídlí lékárna.
Na této budově byla vyměněna střešní krytina,
okna a provedena nová fasáda. Jiří Záhořík
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Chabařovice se baví

D

ruhé čtvrtletí letošního roku bylo
bohaté na společenský život ve
městě, zejména naše mládež si přišla na své.
Uskutečnila se celá řada akcí organizovaných
základní školou, společenskými, sportovními
i politickými organizacemi, kde motivem jsou
nadcházející krajské volby.
Míst, kde společenské akce pořádat, je
v našem městě dostatek. Bohatý sportovní
program se uskutečnil ve stále se vylepšujícím
sportovním areálu, o němž máte možnost se
podrobně dočíst v rubrice Sport.
Pouťové oslavy se opět konaly v Zalužanech a byly lákadlem pro celé Ústecko. I přes
letošní nepřízeň počasí návštěvnost poutě stále
stoupá, patrně v závislosti na rozšiřujícím se
programu, který areál bývalého Montážního
místa Lomu Chabařovice skýtá.
Vytížen byl zejména lesopark Friedrich,
kde zejména základní škola pořádá již tradiční
program jako rozloučení se školním rokem.
Zásluhu na velmi kvalitní náplni pro děti zde
má zejména paní učitelka Uriová. Bavili se i
v Roudníkách. A pozor ! Již letos o sobě dali
vědět nově příchozí osadníci, kteří obydlují
novou stavební lokalitu východního předměstí.
Vlastně jsem si uvědomil, že začali plnit svůj
slib daný v předchozích vydáních Chabařovických novin.
Roland Absolon a Jirka Sochor – k nim se
přidal Standa Zámečník z ulice Na Běhání.
Jedná se o nově zaregistrované občanské
sdružení Baráčníků.
Jejich úvodní akcí byla „Chabařovická
rovinka“, kterou uspořádali jako nultý ročník
závodu na kolečkových bruslích v sobotu 7.
června na bývalé „panelce“. Úroveň organizace, návštěvnost a celkově hodnotný výsledek
této akce dává tušit, že o Baráčnících ještě
uslyšíme.
Tento počin si zasloužil podrobnějšího
rozvedení v samostatném článku Baráčníci.
Stanislav Sochocký

Seriál závodů
„Civil moto cross 2008 “

jehož čtvrté pokračování zahájil „ Motoklub
F “ dne 21.6.2008 v 11:30hod., se až na pár
karambolů velmi vydařil. Do areálu v Zalužanech přijelo 53 jezdců a přišlo se podívat přes
100 diváků. Nejvíce potěšily ženy, které se
utkaly v takzvaném babaletu, a ten stál za to.
Počasíčko vyšlo fantasticky a celá akce byla
skvělá. Perfektní bylo i páté pokračování „Civil moto crossu 2008 “, které se konalo 20.9.
2008 od 11:30hod.
Martin
Fridrich

SPOLKY

Baráčníci
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ytěsníme nudu, dáme městu dynamiku, obhájíme zájmy nově příchozích obyvatel do nových stavebních lokalit,
aby se mohli co nejdříve plnohodnotně
začlenit do života Chabařovic.
Tak by se daly ve stručnosti vyjádřit
základní cíle nově založeného sdružení pod

se projevila okamžitě po nastěhování z Ústí
nad Labem. S paní Zámečníkovou, která vede
aerobik pro ženy ve škole, bychom rádi uskutečnili rozhovor v příštím vydání Chabařovických novin. Jedná se o mladé rodiny, jejichž
iniciativu by potřebovalo každé město.
Ustavující schůze Sdružení se uskutečnila
9. 7. 2008, kdy byly schváleny stanovy. Na
základě uvedeného byla zaslána žádost na
Ministerstvo ČR o registraci Sdružení. Za

názvem Občanské sdružení baráčníků Chabařovice. Pro zjednodušení jim budeme říkat
„baráčníci“.
Název Baráčníci není v historii našeho
národa žádné novum. Tento spolek býval dříve
velmi činný, zejména v menších městech či
vesnicích. Pouze předchozí režim mu nijak
moc nepřál.
Zakládajícími členy chabařovických baráčníků jsou:
Mgr. Jiří Sochor - učitel základní školy.
Přistěhoval se z Ústí nad Labem.
Mgr. Roland Absolon
- mládí prožil v
Chabařovicích do města se vrací z Prahy
Stanislav Zámečník
- přistěhoval se
z Ústí nad Labem
Jiří Sochor a Roland Absolon poskytli
rozhovor v předchozích vydáních Chabařovických novin, kde dali slib zapojení se do
společenského života města zejména v práci
s mládeží. Aktivita manželů Zámečníkových

přípravný výbor je zmocněný jednat Stanislav
Zámečník, bytem v ulici Na Běhání.
Baráčníci se představili veřejnosti již 7.
června letošního roku, kdy zorganizovali velmi
zdařilou akci pro mládež i dospělé pod názvem
„Nultý ročník chabařovické rovinky“, závod
na kolečkových bruslích. Celková úroveň
závodu svědčí o velmi dobrých organizačních
schopnostech výše jmenovaných členů Sdružení. Tyto chtějí dále využívat při pořádání
dalších sportovních a i kulturních akcí. V
jejich programu je například sportovní duatlon,
což je závod na kole a běh organizovaný pro
širokou veřejnost, zejména pro mládež, terénní
cyklostezky, včetně tvorby tratí ve vybraných
lokalitách okolí města. Uskuteční se i Baráčnický ples v Zátiší.
Jistě se máme na co těšit.
Další podrobnosti o sdružení najdete na
stránkách: www.baracnici.wz.cz
Stanislav Sochocký

V
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ovolte mi krátké ohlédnutí za úspěšnou loňskou sezónou. Mladí hasiči
z Chabařovic se scházejí jedenkrát týdně v
místní hasičské zbrojnici. V současné době je
v kolektivu 24 dětí ve věku 5-18 let. V zimních
měsících se děti schází v tělocvičně ZŠ, kde
„pilují“ fyzičku. V letních měsících využíváme
k našim tréninkům areál ploché dráhy, kdy na
oplátku členové sboru pomáhají při závodech
ploché dráhy s technickou pomocí. V přípravě

Hasičský potěr
na soutěže nám bylo umožněno soustředění ve
zdejším chatovém táboře.
Toto všechno snažení se projevilo na našich výsledcích. Vše začalo v září loňského
roku, kdy na soutěži „Samovar“ skončila
družstva starších i mladších dětí na 3. místě.
Pak už byla na programu soutěž „Plamen“.
Jedná se o celoroční okresní soutěž. Hasiči z

Chabařovic při zahájení Plamene obsadili 2.
místo, družstvo starších a družstvo mladších
soutěž dokonce vyhrálo. Pokračování soutěže
Plamen bylo na pořadu v květnu letošního
roku. Mladší družstvo nedokázalo sice udržet
skvěle rozjetý závod a skončilo celkově na
krásném 4. místě. Družstvu starších dětí se
povedlo soutěž vyhrát, což znamenalo postup
do krajského kola. Den po tomto úspěchu se
konala soutěž jednotlivců a chabařovičtí opět
předvedli nádherný výkon, kdy v mladších
žácích na 3. místě skončila Martina Bážová a
ze starších skončil na 2. místě Lukáš Budínský
a soutěž vyhrál Tomáš Hrubeš.

V červnu se družstvo starších, které vyhrálo
soutěž Plamen, zúčastnilo i jejího krajského
kola. Zde naše síly bohužel nestačily na ostatní
soupeře a družstvo skončilo na 7. místě. I
přes neúspěch v krajském kole je tato sezóna
jednou z nejlepších, co kolektiv mladých
hasičů dokázal.
Závěrem bych chtěl poděkovat MÚ Chabařovice a všem, kdo nám jakýmkoliv způsobem
pomohl.
Libor Verner

OHLASY

Nepodepsáno,
ale zajímavé

I když nepodepsané příspěvky se v Chabařovických novinách nezveřejňují, udělala
redakce výjimku a tento aktuální příspěvek
mimořádně zveřejňujeme.
Vážení spoluobčané, pane starosto, vážení
zastupitelé...
Po dlouhém zvažování jakou formou oznámit na příslušných místech to co mně delší
dobu trápí, aby možná došlo k nápravě.
Jedná se o sousedské vztahy, které jsou
Většinou velmi citlivé, někdy i normální cestou
neřešitelné.
Co mě trápí??
1) Spoluobčané, pejskaři, kteří venčí své
„miláčky“ u vchodových dveří svých sousedů...(zapáchající loužičky, jak na schodech, tak
na rozích zdí u vstupu do RD; po umytí moč
zanechává trvalé skvrny ničím neodstranitelné, protože moč, jak každý ví, je agresivní a
povrch rozežírá;)
2) Záškodnictví určitých spoluobčanů...(radost, když mohu nepozorovaně přes
plot odhodit kámen, který jsem sebrala na
vlastní zahrádce; jakoby omylem odhodit
papírky, nedopalky cigaret u souseda na
chodník nebo vyklepat „vlastní špínu“ z okna
před domovní dveře souseda, krmit nebo volat
na sousedova psa a mít radost z pošlapaných
květin)
3) Blbost spoluobčanů při třídění odpadů...igelitový pytel mezi sklem, sklo mezi
plastem, apod.
4) Bezohlednost spoluobčanů...(každý, i
když na to není nárok, parkuje před vlastním
domem, protože potřebuje vyložit nákup, je to
pohodlnějsí …. Co říci na to, že jsou rodiny,
které vlastní více než dva automobily a nic
jim nezabrání omezovat ostatní; opravovat
svá „autíčka“ (někdy i rozebírat a odvážet
do sběru) přímo na ulici, a že to dělá rámus?
Brousit a spravovat v dílnách třeba i přes
půlnoc? Nakládat a vykládat nad ránem
„čórky“? Jezdit bez řidičského oprávnění?
Mít psa u baráku, který obtěžuje sousedy
štěkáním, vytím...
5) Zvýhodňování některých „satelitních,
okrajových“ lokalit...budování přístupových
cest z peněz obce pro pár nových domů; proč
ne asfalt, ale hned dlažbou?; osvětlení, apod.)
Starousedlíci = noví přistěhovalci = stejné
podmínky.
Je toho víc, co mě ještě trápí, ale to víme a
známe všichni ze svého okolí. A kdo se jen trochu poznal, ať se chytí za nos. V současné době
nic jiného nezbývá, protože žít v maloměstě
Chabařovice, je dobrá věc, ale soužití s blbci
kdekoli byl, je a bude vždy PROBLÉM!
-->
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Řemeslná dílna

Blížily se prázdniny a také se ke konci
chýlil rok práce v řemeslné dílně Čas v
Chabařovicích.Úspěšně skončil pololetní
kurz „Kouzlení s textilem“ a bude končit i
pololetní kurz „Patchworkového tvoření“.
Kurz „Paličkování“ završuje pololetí již
podruhé! Všechny tyto kurzy probíhaly pod
vedením lektorek, které své znalosti získaly
ve Spolku uměleckých řemesel v Praze. V
hodinách patchworku se účastnice měly
možnost seznámit s „horkými“ novinkami,
protože jejich lektorka Radka Vojtěchová
je žačkou výtvarnice Renaty Bažantové,
úspěšné autorky hned několika knih o
patchworku. Ani při paličkování nebyly
paličkářky o nic ošizeny. Lektorka Radka
získala osvědčení u paní Ivy Proškové, která
je v paličkované krajce pojmem a její práce
jsou známé i v zahraničí.
Ani v jednotlivých kurzech se nikdo z
příchozích nenudil! Vyráběly se košíčky
a misky z pedigu, pletly se koše z proutí,
učili jsme se paspartovat a hlavně se tvořila
úžasná holčičí paráda. Proběhlo několik
úspěšných kurzů korálkování, kde pod vedením lektorek Áji a Lucky vznikaly šperky
na plesovou sezonu, jemné šperky na jaro i
náramky a náhrdelníky, kreré svou složitostí potrápily, ale pak budily obdiv. Šperky
ketlované si našly také své obdivovatelky!
Lektorka Soňa nabídla možnost do šperků
zapracovat keramické komponenty, které
sama tvořila, a tak vznikala díla opravdu
originální. Nejvíc oblíbený byl kurz, ve
kterém se tvořily smaltované šperky „na
vařiči“. Kurz lektorovala Soňa, byl neskutečně pohodový a tvořivý. Jistě proto se
opakoval čtyřikrát a vždy byl plně obsazen.
Pro velký zájem budou další kurzy probíhat
i v příštím pololetí.
I v naší dílně byly prázdniny. Kurzy se
znovu rozběhnou od poloviny září 2008.
Nabídka je hotova již od měsíce srpna. A
bude se určitě na co těši! Pololetní kurzy budou určitě paličkování, jak pro začátečníky,
tak pro pokročilé. Pokud bude zájem bude
pokračovat i kurz patchworku. Nově bude
otevřen kurz tkaní. Bude více kurzů, které
budou trvat celý den, aby si zájemci „užili“ svou oblíbenou činnost. Tak například
korálkování, drátování,plstění, modrotisk
a podobně.
V krátkodobých kurzech nebude chybět
pletení z pedigu, keramika, další textilní
výtvarné techniky a mnoho dalšího.
Soňa Havlová a Jitka Klepačová.
Jen malá poznámka: zámková dlažba
cenově odpovídá asfaltovému povrchu a má
tu výhodu, že se dá po zásazích síťařů opravit.
Nové ulice se ﬁnancují z příjmů za pozemky,
na kterých se domy kolem ulice staví. Přece
musí být nové a osvětlené. Na ostatní ulice se
postupně dostane podle možností rozpočtu a
při rekonstrukcích kanalizace nebo přesunem
rozvodů elektřiny do země.
JK
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HISTORIE

Pomník bitvy u Ústí nad Labem

P

utování po historii města nás, v souvislosti s výstavbou ulice Na Běhání v
předchozích vydáních Chabařovických novin
přivedlo na Janský vrch. Na návrší se nachází
kaple Sv. Jana Křtitele, ale i pomník bitvy
u Ústí nad Labem, nazývaný jako Památník
bitvy Na Běhání. Věnujme tentokrát pozornost jemu.

Značné problémy byly se získáním pozemku
na bojišti, neboť žádný z majitelů – Němců,
pozemek nechtěl prodat, až nakonec Spolek
pochodil u knížete Westphalena z Chlumce.
Ten svůj pozemek, po zdráhání, nakonec
prodal za 5.000 Kčs. Místo se poté stalo cílem
tradičních slavností českého lidu z dalekého
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v trmickém zámeckém parku. Území bylo poté
vydolováno.

Změna společenských poměrů

Po roce 1989 se vrací do Chabařovic samospráva. Je rozhodnuto o likvidaci Lomu
Chabařovice. Do programu řešení obnovy
města se dostává celá řada návrhů, mimo jiné
vrátit vzpomínku vítězné bitvy do náhradních

Bitva u Ústí nad Labem

Mezi Předlicemi a vydolovanou obcí
Hrbovice se nacházelo návrší zvané Běháň.
Tam se v neděli ráno 16. června 1426 střetlo
husitské vojsko s početnou přesilou křižáků.
Husité neměli hlavního velitele. Každé části
velel její stálý hejtman. Teprve před bitvou byl
do čela zvolen Prokop Holý. Ve chvíli, kdy po
urputné krvavé řeži protivník zakolísal, z vozové hradby vyrazili husité do útoku s pokřikem
„Hrr, běží, Němci běží!“. Tento pokřik byl
údajně podkladem k tomu, že návrší se, od této
chvíle, nazývá Běháň. Vítězství husitů mělo
poté několik podob vyjádřených v umělecké
tvorbě. Jedna z nich je stavba pomníku bitvy
Na Běhání.

Kresba vítězného návrhu (Pomník Bitvy Na
Běhání - muzeum rozhledna)

Pomník bitvy Na Běhání
Muzeum s rozhlednou

Na valné hromadě Národní jednoty severočeské v Předlicích v roce 1924 navrhl Ladislav
Horký - horník, aby bylo nějakým způsobem
vzpomenuto pětistého výročí slavné husitské
bitvy u Ústí nad Labem. Za tímto účelem
bylo vytvořeno „Sdružení pro postavení památníku vítězství Prokopa Holého Na Běhání
v Předlicích“.
Myšlenku uctění památky prosazoval rovněž dělnický publicista Cajthaml – Liberté.

okolí. Vysázeno bylo 100 lip, ozdobné křoviny atd.
O návrh na památník byl požádán architekt Gočár, který postoupil tento úkol svým
žákům a sám pak vybral a doporučil návrh
architekta Šmídy, který byl realizován. Na
přiloženém obrázku je kresba vítězného návrhu a fotograﬁe ze stavby pomníku. Spodní
část pomníku byla ve tvaru komolého jehlanu
a tvořila slavnostní síň (muzeum), nad ní měla
být kamenná věž v podobě husitských štítů zakončena velkým kalichem. Osmnáctimetrová
stavba měla sloužit i jako rozhledna. Vnitřek
slavnostní síně byl obložen 77 kameny, které
pocházely z husitských bojišť, slavných hradů
a význačných míst naší republiky i ze zahraničí. Odhalení pomníku se uskutečnilo v neděli
13. června 1926. Zúčastnil se i tehdejší ministr
obrany generál Syrový v doprovodu dalších
dvou generálů. Na den starogermánského
svátku letního slunovratu, 21. června 1941 v
době druhé světové války, byl stanoven termín
odstranění pomníku, který byl nacistům od
samého počátku trnem v oku. Odstřel pomníku
byl proveden slavnostně. Obnovení myšlenky
na výstavbu pomníku přišlo až po osvobození
v roce 1945.

Pomník bitvy Na Běhání
otevřená kniha

Druhá verze pomníku připomíná otevřenou
knihu. Návrh zpracoval architekt K. Švadlenka. Na stavbu bylo využito původního
kamenného zdiva a slavnostně byl odhalen 21.
června 1953. Tento pomník vydržel na pietním
místě téměř 30 let ale v důsledku postupu
povrchového dolu Lomu Chabařovice byl
rozebrán a darovací kameny byly deponovány

prostor. K tomu účelu byl vybrán Janský vrch.
Původně se však vedení města zabývalo myšlenkou postavit na návrší sochu husitského
vojevůdce Prokopa Holého. Dokonce byl vybrán sochař Holakovský, který vytvořil návrh
v podobě několika miniatur, které jsou uloženy
ve Staré radnici. Nakonec bylo rozhodnuto o
obnově druhé verze pomníku.

Replika pomníku

Pro repliku pomníku byly z části využity
darovací kameny, které musely být předtím
repasovány. Sestavením pomníku byl v roce
1999 pověřen kamenosochař Bartoloměj
Štěrba z Kozojed. Na fotograﬁi je zachycen
se třemi syny u základové desky a darovacích kamenů, zahloubán nad projektovou
dokumentací stavby. Nutno dodat, že stavba
se mu povedla. Projekt na umístění pomníku,
sadové a terénní úpravy zpracoval zahradní
architekt Zdeněk Skalák. Podstavu pro pomník
vytvořila místní ﬁrma Japis, sadové a terénní
úpravy ﬁrma paní Sochocké. Janský vrch se
stal důstojným místem pro obnovu pomníku
bitvy Na Běhání a již tradičně je z tohoto místa
v říjnových dnech vypravován lampiónový
průvod městem.
Stanislav Sochocký
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SOUČASNOST

Co bude, když bude a co bude, když nebude

S

amozřejmě je řeč o obchvatu Chabařovic, kolem jehož stavby již proběhlo
mnoho debat, bohužel však málo věcných a
s osobními útoky, což zabraňuje podívat se
na něj s nadhledem. Stavba typu obchvatu
se nestaví jako dům a také její ﬁnancování je
mnohem složitější, neboť ji nemůže realizovat
město. Odhadovaná cena je kolem 100 miliónů korun, rozpočet Chabařovic se pokybuje
kolem 30 miliónů korun ročně.
Je nesporné, že obchvat byl zahrnut do
územního plánu a byla vytvořena projektová
dokumentace. Když se objevily peníze z EU,
přistoupil Ústecký kraj k realizaci obchvatu a
začal vykupovat pozemky. Také proto, že to
byl projekt připravený.
Bohužel, u části občanů převládá názor,
že je obchvat „tlačen“ radnicí. Takto rozsáhlá
stavba má komplikovanou přípravu a představa, že se dá volně měnit, je mylná. Teoreticky
je ošem možné postavit cokoli, třeba most přes
Chabařovice, ale prakticky musí být stavba

reálně proveditelná a uﬁnancovatelná. Krajský
úřad nedostane prostředky na stavbu jen proto,
že město Chabařovice chce obchvat, ale proto,
že vyřeší určitou dopravní situaci v regionu.
Tou situací je propojení Krupky s Trmicemi. Byli jsme na to z kraje upozorněni: jedna
možnost je, že v okolí Chabařovic pojedou
auta po obchvatu, a tedy kolem města, a když
ne, tak nám opraví silnici přes město! Silnice
středem Chabařovic je silnicí II. třídy a tedy
ve správě kraje. Objezd přes Užín tak může
být ohrožen.
V takové situaci vidí radnice jako nejlepší
řešení obchvat v poněkud upravené trase s
případným odhlučněním v některých místech,
než neomezený průjezd osou Chabařovic po
celé její délce.
Město se musí řídit reálným stavem věcí
a ne „dojmy - pojmy“, co kdybychom něco
udělali třeba „tak nebo jinak“, co kdyby to
vedlo „tudy nebo jinudy“, co když na to budou
„nějaké peníze jindy“...
Josef Kusebauch

Chabařovické NOVINY
„Pokud budou trvat protesty proti stavbě obchvatu v Chabařovicích a k jeho zdržování, nemusí na tuto akci zbýt ﬁnance“.
Přesně tato slova padla již na jednání
městského zastupitelstva z úst starosty, který
hned od počátku protestů a obstrukcí na toto
nebezpečí upozorňoval. Po několika jednáních
s investičním odborem Krajského úřadu Ústeckého kraje byl dohodnut jako nejzazší termín
podání žádosti o ﬁnancování ze Strukturálních
fondů EU, červen 2009. Tento termín umožnil
městu navrhnout úpravu – změnu a posun projektované komunikace II. etapy Jihozápadního
obchvatu dále od obydlené oblasti. Tato změna
(odklon) zásadním způsobem může chránit

Hejtman Šulc varuje…
zástavbu východní části města. Komunikace
bude posunuta od nejvíce dotčeného rodinného domu na vzdálenost 40 m, od ostatních
na vzdálenost cca 60 až 100 metrů. Na této
úpravě je důležité i to, že bude nivelita nově
navržené trasy pod úrovní stávající (původně
projektované) vozovky, v inkriminovaných
místech o 1,5 až 2,5 m níže. Studie proveditelnosti, včetně geometrického zaměření, byla
projednána v pracovní komisi na městském
úřadě, které se zúčastnili jak příznivci, tak i
odpůrci a oponenti stavby a následně 4. srpna
zaslána na Krajský úřad Ústeckého kraje.
Je nyní na něm, jako investorovi, jak rychle
a jakým způsobem se rozhodne v přípravě
(projektové, inženýrské, realizační) této stavby
pokračovat.
Ještě poznámka na závěr: návrh odklonu
trasy (studie proveditelnosti) je k dispozici
(nahlédnutí), vč. graﬁckých podkladů, na
odboru výstavby městského úřadu.

Keramika

Opět budeme tvořit po prázdninách a pokračovat v září 2008.
Chystáme speciální kurzy se zaměřením na
výrobu sádrových forem, na odlévání výrobků
z forem, užitkových nádob na hrnčířském
kruhu, budeme vytvářet podlahové vázy,
zahradní keramiku, květináče, žardiniéry a
další. Dokonce si troufnu společně s vámi na
přenosný krb nebo kachle.
Jsme tu pro vás – pro školní i mimoškolní,
pro malé i velké – v útulné dílně sklepních
prostorů ZŠ Chabařovice.
Děti, mládež a důchodci zaplatí: za 1 kurz
(2 hod.) – 80,-Kč (ti co navštěvují ZŠ a rodiče
jsou ve sdružení Přátel školy, to mají o 10%
levnější!). Dospělí zaplatí za 1 kurz – 120,- kč.
Veliká výhoda je, když máte PERMANENTKU – to můžete chodit častěji a ještě to máte o
20% levnější a když budete navštěvovat dílnu
pravidelně, tak každý 10.kurz je zdarma! S
permanentkou vás to bude stát: děti, mládež,
důchodci – 60,-kč., dospělí – 100,-Kč., min.
vklad je 300,- Kč. www.zschaba.cz
Marek Siekiera

Chabařovické NOVINY
Zejména konec měsíce května byl vyplněn
různými sportovními a kulturními akcemi.
Největší sportovní akcí byl tradičně atletický
trojboj, jehož školní kolo se uskutečnilo 8.
května a základě výsledků v něm byli nominováni reprezentanti školy pro okresní kolo,
které proběhlo v Neštěmicích. Naši žáci se
tam vůbec neztratili, naopak získali nejvíce
diplomů za posledních 10 let. Žákyně 5. třídy
Eva Olešnaniková vyhrála 3 ze 4 disciplín a
protože ve čtvrté obsadila 3. místo, vyhrála
po zásluze i celkově svoji kategorii mladších
žákyň.

Závěr školního roku
na ZŠP Chabařovice
24. května se taneční kroužek pod vedením
paní učitelky Ivy Bělové podílel na otevírání
lázeňské sezony svým vystoupením na Květinových dnech v Teplicích.
Chlapci se v tomto roce zúčastnili dvou
turnajů v malé kopané. Přebor speciálních
škol se uskutečnil 28. května v Trmicích a
UNESKOCAP proběhl 10. června na ZŠ
Předlice. V obou soutěžích získalo naše družstvo 5. místo. V Trmicích však získal náš žák
Jan Čísar pohár pro nejlepšího střelce za 14
vstřelených branek.

Nejvýznamnější akcí na poli kulturním byl
30.května „ Den dětí“ - mezigenerační akce
pořádaná společně s DS Chlumec. Tento den
byl plný zajímavých soutěží a veselých atrakcí.
Celý program odstartovaly naše roztleskávačky a členky TK Slunce. Ve společenské
místnosti domu seniorů byla instalována
výstava žáků a seniorů pod názvem „Rok na
vsi“. V odpoledních hodinách proběhla módní přehlídka věnovaná jednotlivým ročním
obdobím a modelům, které si žákyně naší
školy vlastnoručně vyrobily při pracovním
vyučování. Senioři vystoupili ve staročeském
oblečení. Celá akce zanechala v našich dětech nezapomenutelné dojmy. Malá ukázka
šikovnosti našich dětí je vystavena ve výloze
prodejny květin v Chabařovicích.
Úplný závěr školního roku se nesl ve znamení výletů a vycházek. 12 žáků různých tříd
se zúčastnilo společně s MŠ výletu do Prahy
spojeného s návštěvou 3D kina a zhlédlo přestavení z africké divočiny a ukázky z podmořského světa. Dětem se tato akce velmi líbila a
pouze litovaly, že představení není delší.
Jiří Capljuk

ŠKOLY

Školka plná zábavy
Akce plné prožitkového učení

Nebylo jich málo, myslím, že se děti podívaly na různá místa, poznávaly řemesla v
Ostré, pohádkové bytosti na zámku v Ploskovicích, pekly a zdobily perníčky v Zubrnicích,
viděly provoz letiště v Ruzyni, zdokonalovaly
se v dopravní výchově na hřišti v Krásném
Březně. Seznamovaly se při praktickém nácviku se správným čištěním zubů společně se
studentkami SZŠ a zhlédly řadu divadelních
představení.
Besídky ke Dni matek byly opět v KD
Zátiší. Paní učitelky, především u nejmladších
dětí zvolily co nejvíce činností s pohybovým
vyjádřením a množstvím pestrých rekvizit.
Kytičky předvedly taneční prvky, spoustu
básní i písní. Berušky také tančily a písně
motivovaly do známých pohádek. Nezapomněli jsme ani na seniory v domovech, kde
děti potěšily svým vystoupením a dárečky. Na
úplný závěr jsme zvolili opět Divadlo „Ve tři“
v KD Zátiší, kde jsme pohybem a soutěžemi
zakončili školní rok se všemi dětmi, rodiči a
rozloučili se tak s našimi budoucími školáky.
Děti ze základní školy nám na rozloučenou se
školním rokem připravily strašidelnou stezku
v lesoparku Friedrich.
Vyhodnotila jsem anonymní dotazníky od
rodičů, kde hodnotíte výchovně vzdělávací
proces ve třídách, komunikaci mezi učitelkou
a rodiči při řešení problémů, školní akce,
besídky, kvalitu vybavenosti školy, pohybové
vyžití dětí, úroveň čistoty a celkové klima,
fotodokumentaci na stránkách školky, skladbu
a pestrost jídelníčku a další.
Většina z Vás
hodnotí jednotlivé
oblasti známkou
1 – 2. Na co se
musíme v příštím
roce zaměřit, je
vybavenost třídy
Sluníček a více
sportovních akcí
pořádaných mateřskou školou.
Opět budeme
spolupracovat s
jazykovou školou
Germa ve výuce
angličtiny, navštěvovat solnou
jeskyni a nabízet
zájmové činnosti pro předškoláky v době
odpočinku.
V současné době se nám podařilo položit
zámkovou dlažbu do altánu na zahradě školky
a připravujeme realizaci položení zámkové
dlažby i na dopravní hřiště v zadní části zahrady. Jedná se o nemalou částku, kterou nám
zřizovatel poskytl.
Ještě před prázdninovým uzavřením mateřské školy přestěhujeme lehárny z 1. patra
do prostor společné herny a výtvarny, aby děti
ze třídy Sluníček měly možnost využívat tak
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velké prostory, které na stávajících lehárnách
jsou, a netísnily se v jedné třídě. Vybavení
těchto prostor bude probíhat postupně podle
ﬁnančních možností. Paní učitelky během
prázdninového provozu, kdy chodí méně dětí,
připraví tyto prostory tak, aby do nich mohly
děti v září nastoupit.
Další malou změnou je složení dětí na třídách. Dvě třídy – Sluníčka a Kytičky budou
heterogenní, to znamená že zde budou děti
věkově smíšené – 3 – 4 leté a třída Berušek
budou děti s odkladem školní docházky a
děti 5 leté. Nikde není dáno, že děti musí být
věkově rozlišené. Naopak, dnešní trend je,
snažit se aby děti byly ve skupinách heterogenních. Učí se sociálním vztahům, kdy starší
pomáhají mladším. Předškolní vzdělávání není
jen o přípravě pro vstup do školy, ale hlavně
přípravou pro další život, to znamená získávání důležitých vědomostí, ale také postojů a
schopnost chovat se jako samostatná bytost,
která si osvojí základní normy chování, sebeobsluhu, sociální dovednosti, komunikaci a
schopnost domluvit se i podřídit a respektovat
názor druhého. Dnešní děti jsou velmi živé,
dravé a kdo pracuje se skupinou dětí, ví, jak
je někdy těžké domluvou zjednat nápravu při
častých konﬂiktech mezi dětmi. Vše se řeší jen
silou, nadávkami a oplácením. V tom je někdy
velký problém, který spočívá ve vzorech,
které dětem nabízíme – ať už sami, či formou
televizních pořadů a počítačových her. My u
dětí pěstujeme schopnost omluvit se, pohladit
a dodržovat pravidla… Je někdy velmi těžké
zjistit, kdo z těch dvou „rošťáků“ začal první… A tady je potřeba mít dostatek nadhledu,
neřešit každou malichernost, nechat dětem
prostor pro samostatné vyřešení problému, ale

také nedovolit, aby silnější ubližovali slabším
a najít tu správnou hranici.
Konec školního roku pro nás každoročně znamená vyhlášení výsledků sběrové soutěže, do
které jsme vždy přihlášeni. Tak jako obvykle
se Mateřská škola Chabařovice umístila na
1. místě a vyhrála počítačovou sestavu LG
v hodnotě 16 tisíc korun. Za to samozřejmě
děkujeme všem, kteří k tomu přispívají a tím
chrání životní prostředí.
Alena Vaněčková

strana 7

INFORMACE

Chabařovické NOVINY

Informace z městského úřadu Životní jubilea
VÝMĚNA OBČANSKÝCH
PRŮKAZŮ BEZ STROJOVĚ
ČITELNÝCH ÚDAJŮ

Občanské průkazy bez strojově čitelných
údajů pozbývají platnosti nejpozději dnem
31.12.2008.
Jedná se o občanské průkazy barvy růžové
vydané do 31.12.2003.
Občanské průkazy se strojově čitelnými
údaji jsou vydávány od poloviny roku 2000 a
platí po dobu v nich uvedenou.
Informace se netýká občanů narozených
před 01.01.1936.

STAV OBYVATEL

Počet obyvatel:
k 01.01.2008
k 30.06.2008
z toho:
Chabařovice
Roudníky

2 409 osob
2 432 osob
2 183 osob
249 osob

Pro porovnání uvádíme stav k 01.01.2003.
V Chabařovicích bylo celkem hlášeno 2 278
obyvatel.

PARTNERSKÉ MĚSTO ŽDIAR

Ve dnech 30. a 31.května t.r. navštívila naše
město delegace ze slovenského Ždiaru. Tato
obec se stala po německém Drebachu druhým
partnerským městem Chabařovic. Po podpisu
Dohody o partnerství oběma starosty, Jiřím
Záhoříkem a ing.Pavlom Bekešom na městském úřadě, dalších nezbytných oﬁcialitách a
vzájemném předání darů, došlo na prohlídku
města a blízkého okolí.
Obec Ždiar se nachází v nádherném prostředí Belanských Tater, cca 20 km od známého
lyžařského střediska Tatranská Lomnice. Obec
má 1.300 trvale žijících obyvatel a je speciﬁcká
lidovou architekturou a goralským nářečím.
V celé podtatranské oblasti je vysoký výskyt
ohrožených druhů ﬂóry a fauny, který jinde
nenajdete. Obec se nachází v nadmořské výšce
896 m. n.m. a přilehlá území se nacházejí v
nadmořské výšce 820 – 2.146 m.n.m.. Silniční
přechod do Polska je vzdálen 13 km.
Zástupci nové partnerské obce, v počtu
pěti osob, navštívili v doprovodu tajemníka
města Chabařovice Kulturní dům Zátiší, Starou radnici, památník Na Běhání, památníky
napoleonských bitev ve Varvažově, v Chlumci,
v Přestanově, podívali se lanovkou na Komáří
Vížku, k jezeru Milada a prohlédli si areál
koupaliště v Chabařovicích. Celkově byli
nadšeni krajinou kolem Chabařovic, neboť je
to něco úplně jiného, než na co jsou zvyklí ze
své domoviny. Druhý den, v sobotu, navštívili
za účasti místostarosty města školská zařízení

ve městě.
Navázání pracovního styku bylo velmi přínosné a výsledkem bylo ujištění, že spolupráce
obou měst, případně dohromady všech tří měst
včetně Drebachu, bude intenzivní především v
oblasti školství a kultury, kdy žáci ze slovenské
části navštíví v letním období Chabařovice
a naopak česká strana, tj.žáci chabařovické
základní školy, navštíví horské prostředí v
zimních měsících v rámci lyžařských kurzů
apod. Žákům prospěje i zdokonalování se v
příbuzných jazycích, kteří k sobě mají historicky velice blízko.
Prospekty nabídek s více než třemi desítkami možností ubytování v penzionech,
chatách, hotelích a s více než padesáti priváty
přímo ve Ždiaru najdete i na městském úřadě
v Chabařovicích či na internetových stránkách
www.zdiar.sk
Vítězslav Vlček

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
2008/2009 V ZUŠ

Poslední dny v srpnu v Základní umělecké škole v Chabařovicích patří již tradičně
pro učitele a pracovníky školy k přípravě
na začátek školního roku. Prostory školy se
uklízí, učitelé si připravují třídy na zahájení
výuky, společně připravují Plán školy na rok
2008/2009, ve kterém bude řada nových akcí
pro žáky a návštěvníky školy.

Co chceme všem oslavencům přát? Snad jen to, aby
člověk člověka měl rád. Aby jeden druhému více
šttí přál a každý den nám všem dobré zdraví dal.
V míci dubnu až červenci oslavili svá životní
jubilea:

Vondráčková Emilie
Trunková Anna
Řezáčová Erna
Prošková Marie
Hrom Zbyněk
Zvěřinová Danuše
Pakostová Lydie
Loudová Adela
Kotlík Stanislav
Kabíčková Anna
Vohnoutová Marie
Lokšanová Ladislava
Šaroun Jan
Vondráček Stanislav
Davenová Vlasta
Žák Slavomír
Otcovská Věra
Hála Alois
Kubík František

Vzácný poklad, jak se praví, je skutně jen
pevné zdraví.
JEDEME NA PLNÝ PLYN

Učíme žáky nejen hrát na různé hudební
nástroje, zpívat, tančit, malovat a tvořit ve
výtvarném oboru, ale chceme, aby tyto naučené dovednosti uměli využít v praxi - pro své
potěšení. Zároveň při výuce ve svém oboru
se jim dostává vzdělání i v etice, učí se, jak
vystupovat na veřejnosti, ve zdravém pohledu
na svět atp.
Jiřina Deimlingová
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Tak už nám opět začal nový školní rok. Někdo se těšil, někdo vůbec, ale už zase jedeme
na plný plyn. I letos máme pro děti připravenou
nejen výuku, ale i různé besedy, přednášky, exkurze či projekty. Hned v pátek 12. září jsme do
8. a 9. třídy pozvali strážníky městské policie
- odbor prevence kriminality. Připravili si besedu nazvanou Zvyšování právního vědomí. A
tak se děti zajímavou formou a od lidí z praxe
dozvěděly o své trestní odpovědnosti, o rozdílech mezi trestnými činy a přestupky nebo
jaké sankce mohou jako mladiství očekávat.
Beseda (i podle hodnocení dětí) byla zajímavá
a užitečná, tímto oběma policistům děkujeme.
Ve spolupráci budeme nadále pokračovat a
hned jak bude možnost, objednáme program
i pro mladší ročníky.
Klára Pečivová

Chabařovické NOVINY

Sportovní zprávy
F

otbal se v Chabařovicích zase o trochu
posouvá na lepší úroveň. Velmi dobré
3.místo fotbalového „áčka“ je po delší době
velmi kvalitní umístění. K tomu se administrativním zásahem podařilo udržet nejvyšší
okresní soutěž pro „B“ tým. Dalším přínosem
je vítězství v okresním přeboru starších žáků,
a i když postup do 1.A. třídy není v této době
reálný a vedení FK jej odmítlo, může být pro
chabařovický sport i nadále žákovské družstvo
chloubou. Navíc se podařilo ustanovit i dorostenecké družstvo a přihlásit jej do okresního
přeboru. Po mnoha letech tak budou v soutěži
hned 2 mládežnická družstva.
O pozici a výsledcích ﬂorbalového oddílu
bylo již napsáno v minulém čísle CHN. Po
skončení sezóny hrálo družstvo ještě v červnu
Krupský pohár, který podle výsledků nezastihl
tým v nejlepší formě, možná proto, že neměl
možnost tréninku po uzavření Sportovní haly
koncem dubna. Podle webových stránek ﬂorbalového oddílu byli v sezóně 2007/2008 nejúspěšnější v bodování Lukáš Skiba (36 bodů),
René Horáček (29) a Pavel Kopřiva (26).
Volejbalové okresní soutěže již také skončily. Ženy obsadily 3.místo a muži ještě o příčku
lepší. Vyvrchlením byl již 16.ročník Nočního
volejbalového turnaje, který se hrál v našem
areálu 20.června. Za účasti 7 družstev mužů,
7 družstev smíšených a 3 družstev žen byl
sehrán další kvalitní tradiční turnaj. Pořadí
v jednotlivých kategoriích není v tomto přípdaě tolik důležité, spíše konstatování, že se
do turnaje jako hráči či obsluhujiící personál
zapojilo mnoho členů z volejbalu a nohejbalu.
V příjemném podvečeru a večeru jsme strávili
hezké sportovní chvíle a ještě 1 hod. po půlnoci
fandilo hodně diváků kvalitnímu volejbalu při
ﬁnálovém střetnutí mužů.

Jak už v CHN bylo několikrát zmíněno,
nohejbal jde v Chabařovicích stále kupředu
a to především zásluhou odpovídající péče o
mladé. Nohejbalový oddíl se snaží pro mladé
hráče připravovat nejen kvalitní tréninkové
vedení (Vl.Moník ml. a M.Dressler), ale také
pestrý program turnajů a přeborů. V krajských
jednorázových přeborech mladších žáků v
Lounech jsme obsadili první místa v trojicích
i dvojicích, v přeborech dorostu v Chabařovicích 1. místo ve dvojicích a 2.místo v trojicích.
V dlouhodobé soutěži žáků naše družstvo
obsadilo celkově 3.místo, když soupeři měli
kádr o 2 roky starší. Na podzim ještě čeká
dorostence přebor kraje družstev. V kategorii

SPORT

mužů skončilo naše „A“ družstvo celkově opět druhé, když
se rozhodovalo v posledním
zápase s rezervou Žatce. Prohráli jsmezápas o 1.místo především pro zranění klíčových hráčů J.Kalendy a Vl.Moníka
ml., naopak je velmi pozitivní zařazení 15-ti
letého Odry Faláta, který si již předtím odbyl
svoji premiéru v krajském přeboru mužů, v
posledních zápasech dominoval v singlu, když
musel právě v této disciplíně nahradit zraněného Vl.Moníka ml. „B“ družstvo je zatím po
první části na 2.místě skupiny A sdruženého
okresního přeboru a „C“ družstvo na 3.místě
skupiny B tohoto přeboru. V tomto družstvu
startují i mladí hráči klubu a je to pro ně velmi
dobrá příprava a zkušenost.
Účast na Mistrovstcí ČR dorostu v Čelákovicích, pak na konci srpna mladších žáků
v Modřicích u Brna, to jsou opět ty velmi
potřebná měření sil s předními hráči České
republiky. Vynikající utkání předvedli v
trojicích naši dorostenci O.Falát, K.Vidner a
A.Černohorský, když prestižní klub SK LIAPOR Karlovy Vary přehráli v 1.setu a naději na
vítězství a postup mezi nejlepších 8 družstev
ztratili ve velmi pěkném zápase až v koncovce
3. rozhodujícího setu.
Mladší žáci ještě kromě účasti na Mistrovství ČR v Modřicích u Brna poletí letadlem do
Košic na mezinárodní trunaj, kde startují nejlepší týmy mladšího a staršího žactva z České
republiky, Slovenska, Rumunska, Maďarska,
Chorvatska, Francie a Švýcarska. Díky pochopení města (ﬁnanční příspěvek na letenky) tak
mají naši mladší žáci další šanci proniknout do
špičky nejen v ČR, ale třeba i Evropy.
Velmi dramaticky se vyvíjela účast na mezinárodním turnaji žáků v rakouském Adnetu
poblíž Salzburku. V úterý dopoledne jsme obdrželi úpěnlivou žádost o naši účast na turnaji,
ve středu už se domlouvalo složení výpravy
a termíny odjezdu. Za přispění ing.Komára
jsme dostali nabídku bezplatného noclehu
v tenisovém centru Českého Krumlova, což
znamenalo pohodlnou cestu s noclehem v
polovině trasy. Po krátkém pátečním treninku
ještě na domácích kurtech jsme odcestovali
2 auty. 6 žáků a 3 doprovodné osoby, kolem
22.hod. jsme dorazili do Č.Krumlova, kde nás
potěšil pěkný areál s bazénem. Po příjemné
koupeli jsme noc strávili na umělém povrchu
tenisové haly.
Ráno jsme vyrazili na další část naší cesty
a v 9:30 jsme dojeli do místa konání turnaje,
školského areálu městečka Adnet. V nádherném prostředí typického rakouského venkova
s úchvatnými alpskými velikány. Venku kurt s
umělým povrchem (tartan), uvnitř školy hala
s umělým kobercem. Po nočním dešti trvalo
až do odpoledních hodin, než se dalo hrát i na
venkovním kurtu. Bylo přihlášeno 11 dvojic,
z toho 3 dvojice chabařovické, 2 dvojice z TJ
Spartak Trhové Sviny a další z místních nohejbalových klubů. Sobotní turnaj dvojic se hrál
ve 2 skupinách, následně opět ve 2 skupinách
o konečné umístění. Naše ﬁlozoﬁe sobotních
dvojic byla v poměrném zastoupení leváků a
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praváků v každé dvojici bez ohledu na věk a
výkonnost. Konečné umístění 3., 4. a 10.místo
tomu odpovídá, když jsme nestačili na kvalitní
2 dvojice Trhových Svinů, v tomto roce 3.tým
v České republice.
Po ukončení turnaje dvojic v sobotu se
dospělí soustředili kolem krbu a jídla, kdežto
mladí zůstali v hale a předváděli svoje nohejbalové umění až téměř do půlnoci. Nařízená
večerka nebyla zrovna přijatá s nadšením, ale
ráno se začínala soutěž trojic a bylo nutné
šetřit síly. Někteří toho nedbali a se spánkem
se moc nesetkali.
V neděli odehrálo 6 trříčlenných týmů svůj
turnaj trojic, opět s dvojnásobným zastoupením Chabařovic. Silný „A“ celek ve složení
Falát, Rypka, Sehrig procházel turnajem až
do rozhodujího zápasu „bez ztráty květinky“, naopak nejmladší tým Doubek, Komár,
Klaban byl sice velmi aktivní a bojovný, ale
proti výrazně starším protihráčům neměli příliš
šancí na úspěch. V závěrečném duelu trochu
zaúřadoval duch turnajů pořádaných v tomto
regionu Marcelem Buddeusem, tj. na poslední

chvíli v dobrém úmyslu změněným pravidlům
turnaje. Naši hráči proti Trhovým Svinům
vyhráli první set, po kterém následovalo
rozhodnutí o změně systému. Po prohraném
2.setu jsme měli být vyhlášeni vítězi celého
turaje, místo toho se hrál další, tzv. rozhodující
set, který ale naši hráči nezahráli v optimální
pohodě a nakonec prohráli zápas 2:1 na sety.
Nicméně 2 místo bylo i v takovém prostředí
velmi výrazným úspěchem.
Kromě vlastního turnaje použil pořadatel
naše mladé hráče k natáčení propagačního
pořadu teklevize ORF. Hráči si oblékli dresy
rakouského nohejbalového svazu AUSTRIA a
po dobu 2 hodin se stali herci pro rakouskou
televizi při propagaci nohejbalu v Rakousku.
Záznam tohoto pořadu nám slíbil pořadatel
dodat.
V neděli odpoledne jsme z dějiště turnaje
odjeli s docela příjemnými pocity a zážitky.
Po dvojnásobné pause u McDonaldového
občerstvovacího zařízení jsme dorazili kolem
22.hod. domů, do Chabařovic.
V nejbližší době čeká mladé nohejbalisty
soustředění v Nýrsku, Mistrovství ČR mladších žáků v Modřicích u Brna a mezinárodní
turnaj v Košicích. Ve výhledu pak je návštěva
extraligových ﬁnálových zápasů a především
listopadového Mistrovství světa mužů v Nymburku. Je to hodně náročné pro celý klub, je
to také ﬁnančně náročné pro klub i rodiče, ale
pokud bude pokračovat takový zájem mladých
o nohejbal, nemusíme mít obavy z budoucnosti
tohoto sportu v Chabařovicích.
Vlastimil Pabián

