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ZDARMA

Zveme vás na tradičního Silvtra na Friedrichu 31. prosince
dopoledne, přinte si hrníček a no do něj, voda bude.
Josef Kusebauch

do partnerské obce Ždiar

Zájezd

Zubař

Když jsme v Chabařovicích přišli o zubaře, tedy zubařku, byla to pro pacienty velká
rána. Všichni, kteří ji navštěvovali, museli ze
dne na den shánět jiného lékaře. A nebylo to
jednoduché, protože zubařů je málo.
Město začalo nového lékaře hledat a
málem se to i podařilo, nebýt jasné stopky
od hygienické stanice: Nový doktor - vše
podle nových předpisů. Uvědomili jsme si,
že nám hrozí nebezpečí i u ostatních lékařů.
Stávající prostory zdravotního střediska už
nevyhovují předpisům. Největším problémem
je bezbariérovost a sociální zařízení.
Hned po volbách se začali zastupitelé
scházet a rozhodovat co dál. Prošli jsme si
stávající objekt a objekt přístavby bývalé
PORS (výpočetní středisko). Po dohodě s
projektantem jsme nechali vypracovat dvě
studie, které by vyřešily palčivý problém
se zdravotnictvím. Po dlouhých debatách a
konzultacích s hygienou, v té době se zrovna
na KHS střídali pracovníci, jsme dospěli k
rozhodnutí, že nové středisko bude v přístavbě PORSky.
Zdravotní středisko se začalo projektovat. Byl to náročný proces, řešili se
vestavby, kanalizace, odvod vod ze střechy,
střecha, okna, topení, zateplení, fasáda,
vnitřní vybavení i knihovna v prvním patře.
Pravidelně jsme se scházeli s projektanty
a řešili problémy. V současné době už se
dokončuje stavební povolení. A nyní to nejdůležitější: rozpočet zdravotního střediska
- 19 miliónů korun. Kde na to vzít? Dotace
na střediska nejsou. V pondělí 12.12. dala
většina zastupitelů zelenou záměru vzít si na
středisko dlouhodobý úvěr. Zdravotní středisko tu bude stát a sloužit dlouho, můžeme
jej splácet postupně.
Důležité je, že ač máme v zastupitelstvu
často rozdílné názory, někdy se hašteříme
nebo se přeme o drobnosti, tak pokud jde
o důležitou věc, dokážeme se shodnout a
prosadit správný směr.
A tak to má být.

Návštěva partnerské obce Ždiar
se vydařila po všech směrech
Ve dnech 21. – 25. 9. se vydali
účastníci zájezdu z Chabařovic a
Roudník utužovat dobré sousedské
vztahy, a zároveň poznávat historii,
přírodní krásy, i folklór do naší slovenské partnerské obce Ždiar, která
se nachází v malebné goralské krajině Belianských Tater. Město Chabařovice uhradilo
dopravu, a plný autobus dobře naladěných
cestujících se mohl těšit jak na pár dní relaxu,
tak i na vynikající místní kuchyni spojenou
s degustací, v těchto končinách typického,
tatranského čaje. Mnozí překvapili možná
i sami sebe náročnými sportovními výkony.
Každý si přišel na své, ať už procházkou
po samotném Ždiaru, s obdivováním zachovalé lidové architektury, či návštěvou
muzea Ždiarsky dom se sbírkou různých
exponátů spojených s foklórem a lidovými
řemesly. Sváteční turisté se vydali např. na
oddychovou túru přes Monkovu dolinu do
Strednice, ti trénovanější se pustili směrem
na Maguru, či opačným směrem do Starého

Smokovce a na Štrbské pleso. A zkušení odvážní turisté se vydali do Tatranské Lomnice
a na Lomnický štít. Odpočinkovým výletem
pak bylo okouzlení monumentální krápníkovou Belianskou jeskyní. Za slunečního svitu
jsme si užili splavení Dunajce v Pieninském
národním parku, kde nás zkušení pltníci na
pltích (dřevěných vorech) svezli pod vrcholkem Sokolice a dominantou Pienin, kterou
tvoří vápencové věže Tri koruny. Kromě
zdolávání uvedených turistických cílů se
zájezdu účastnili i představitelé vedení
města, kteří navštívili místní základní školu
a u přátelského setkání probrali věci vážné i
méně vážné. A škoda, že pracovní program
tentokrát neumožnil strávit společný čas i
panu starostovi Bekešovi. Z dřívějších rozhovorů se vždy potvrdilo, že starosti máme
vlastně stejné, a tak výměna zkušeností a
řešení byla vždy oboustranně obohacující.
No, ale nesmíme nechat ochabnout vztahy s
naším dalším partnerem, kterým je německá
obec Drehbach, kam se Chabařovičtí určitě
vypraví při nejbližší příležitosti příště.
Jiří Hladík
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KULTURA

Začal advent a 3. Vánoční jarmark

P

řišel čas adventní a my ho začali u nás
v Chabařovicích jako vždy jarmarkem.
Každý, kdo za námi přišel, stejně jako každý
rok, viděl spousty krásných výrobků a nádherný program. Jak jsme už informovali dopředu,
měli jsme hodně nových prodejců a jako vždy
nápady nabitou vánoční dílničku paní učitelky Aleny Kahounové. Od sladkých koláčků,
trdelníku, keramiky, pletené módy, textilních
dekorací až po krásné výrobky našich dětí.
Musím říci, že každý rok jsem překvapená,
co děti zvládají, a to nejen ve školce, ale i s
paní učitelkou ve třídě, anebo prostě doma
samy či s pomocí rodičů. A co ještě nacvičí do
programu! A když poté vidíte dětské tvářičky,
jak jsou spokojenými prodejci, nebo jak ukáží,

čase, a zadarmo, pomáhají na celé akci. Za
to obrovskou poklonu všem! Je to vzájemná
spolupráce města, ZŠ, MŠ a samozřejmě i ZUŠ
tady u nás v Chabařovicích. Právem musím
říci, že se rok co rok posouváme a věřte, moc se
snažíme pro vás všechny udělat zase jarmark
nádherným zážitkem. A ten by nebyl celý,
kdyby nepřišli všichni, co se přišli podívat a
zatleskat všem vystupujícím dětem, a za to
také velké díky!
Spousta dojatých rodičů, ale i dalších lidí
reagovalo na fotky a videa z jarmarku, děkuji
tím všem, kteří se s námi o ně podělili. Když
jsem oslovovala s paní učitelkou Kahounovou
nové prodejce, říkala jsem, že jsme malá akce
v našem městečku. Všichni nám nakonec
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Stolní tenis v Roudníkách

Ve státní svátek 28. října 2016 se v Kulturním domě v Roudníkách sešli amatérští
milovníci stolního tenisu. Boje byly nelítostné,
dopoledne své síly poměřily děti, poté ženy a
odpolední klání bylo doménou mužů. Těm,
kterým se houpala medaile na krku, patří
blahopřání a ostatní mají rok na trénink, aby
v dalším ročníku ukázali zlepšení.
Jaroslava Račáková

Výroba draků v Roudníkách

Po dvoutýdenní pauze se v sobotu 5. listopadu 2016 zaplnil Kulturní dům v Roudníkách
šedesáti výtvarníky, kteří si chtěli vyrobit
vlastního draka. V dnešní době řeknete, na co
vyrobit, když se dá koupit. Ale víte, že to není
ono. Z dřívek, papírů, provázků, krepového
papíru a barviček třemi generacemi zrozený
rodinný drak je samozřejmě krásnější než
jakýkoliv koupený v obchodě. Nevěříte, za rok
přijďte také! Jedinou chybou byla skutečnost,
že nefoukal vítr, větru jsme neporučili.
Jaroslava Račáková

jak poctivě chodily trénovat, není lepší pocit a
důvod, proč dělat jarmark. Jako prvá přivolala
advent děvčata Martinka a Anička z Chlumce,
vzápětí děti ze školky ukázaly své tanečky v
roztomilých kostýmech. A protože bylo před
Mikulášem, po celou dobu chodil mezi dětmi čert a anděl. Když se Zátiší začervenalo
červenými santovskými čepičkami, a 62 dětí
spolu s paní učitelkami Sylvou Přikrylovou a
Ivankou Krycnerovou roztančily sál, zatajil
se dech a málo, které oko zůstalo suché. Za
velmi dojemné vystoupení tleskalo celé Zátiší
a děti nám ho ještě jednou zopakovaly na konci
jarmarku. Stejně tak vánoční zumba s Mončou
Kašpárkovou nenechala jednu nohu klidnou.
V programu pokračovali s nádhernými koledami zpěváci ze ZUŠ pod vedením pana učitele
Pavla Macháta a jeho kolegyňky paní učitelky
Sáry Takieddinové. A co by byli zpěváčci bez
hudebníků? O to se s dětmi postarala paní
učitelka Veronika Staňková.
Na konci zazpívala děvčata a přednesla
poselství letošního jarmarku: „Lidé, mějte se
rádi a nestavte se k sobě zády!“
I když to někdy tak nevypadá, je za vším
obrovský kus práce dětí, paní učitelek, maminek a všech, co s láskou a ve svém volném

děkovali, že tam mohli být s námi a že to,
co zažili s námi, ještě nikde neviděli a určitě
se zase rádi připojí. Mé děkování by nebylo
celé, kdybychom nevzpomněli sponzory,
děkujeme městu za ﬁnanční podporu, paní Gábině Hradové a ﬁrmě Hrad za krásné šály pro
všechny vystupující děti, ﬁrmě Jiná zahrada
Ing. Bartoše za vánoční stromek do dílničky,
Rybářskému svazu a sádkám v Chabařovicích,
v neposlední řadě panu Rýznarovi a chabařovické pekárně za báječné koláčky a vánočky.
A proč nám bylo všem tak dobře? O to se
postarali prodejci před Zátiším, od výborné
gulášovky, klobásek, smažených brambůrek,
až po pana Nergera, který se v té zimě staral o
kapry a pana Klusala, který nám všem ukázal
dřevosochání, a na památku zůstala v parku
před Zátiším nádherná dřevěná lavička. Chtěli
jsme vás všechny naladit vánoční atmosférou a
myslím, že se to povedlo, co myslíte?
Pohodový adventní čas a krásné svátky
vám všem a obrovské díky těm, kteří nám
pomáhali.
Monika Beránková
Mgr. Alena Kahounová

Vážení Roudničáci
a Chabařovičáci,

zveme vás touto cestou na staročeský masopust, který křísíme za potu krve v Roudníkách.
V lednu letošního roku jsme si jej zkusili
nanečisto a 21. ledna 2017 to už bude ono,
tak jako tenkrát, ale naposled, ve čtyřicátém
osmém…. Masopustní rituál bude zinscenován
před Kulturním domem v Roudníkách a poté
bude pokračovat tancovačkou uvnitř, kapela je
již objednána. Vše, co patří k masopustu, bude
pro vás všechny připraveno, v půjčovnách si
pomalu rezervujte masky pro sebe i své ratolesti a přijďte. Pozvánky s programem a prodej
vstupenek budou včas zveřejněny, všude, kde
to půjde. Všichni jste srdečně zváni, ať jste
místní, nebo přespolní.
Osadní výbor Roudníky
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OHLASY

Co se nám povedlo v roce 2016
V

současné době je ve sboru dobrovolných hasičů v Chabařovicích 57 dětí
ve věku od 3 – 18 let. Tréninky máme každé
pondělí a přípravka se schází vždy ve čtvrtek
v areálu hasičské zbrojnice v Chabařovicích.
V letním období využíváme prostory areálu
FK Slovan Chabařovice a v zimních měsících
máme propůjčenou tělocvičnu Základní školy
v Chabařovicích.
V letošním roce jsme se zúčastnili všech
soutěží pořádaných OSH kraje Ústeckého.
Letos jsme se nezapomněli zúčastnit soutěží,
které byly pořádané teplickým okresem. Soutěže, které probíhají v Ústeckém kraji, nabízí
závody v dovednostní štafetě, ZPV, branný
závod, závěr hry Plamen a zimní sraz. V oblasti
teplické soutěžíme v útocích. V letošní sezóně
jsme uspořádali zimní sraz na Fridrichu pro
děti OSH Ústí nad Labem. Této akce se zúčastnilo na 120 dětí. Na závěr srazu proběhlo
zapálení ohniště a každý si mohl něco dobrého

uvařit. Letos jsme zopakovali již 3. ročník
tradiční soutěže O pohár starosty, kterého se
zúčastnilo 160 dětí. Přesto, že nám počasí v
letošním roce vůbec nepřálo, všichni zůstali až
dokonce. Soutěž se konala v areálu koupaliště
v Chabařovicích. Je nám ctí, že jako jediní
dokážeme v Ústeckém kraji připravit soutěž
v požárním útoku pro všechny sbory kraje a
doufáme, že v tomto tempu budeme pokračovat i v letech budoucích. V tomto roce se nám
podařilo zúčastnit, také soutěže Hasičata. Je to
velmi pěkná a příjemná soutěž pořádána pro
děti. Přípravka absolvovala soutěž Soptík, ve
které náš jeden malý člen získal první místo.
Důležité je zmínit, že v Teplicích a Oseku byla
přípravka vynikající. Získala zde první místo
za útoky a putovní pohár.
Krátce z našich úspěchů:
• útoky Chabařovice: přípravka – 1. místo,
mladší – 1. místo, dorost – 3. místo a putovní
pohár za nejlepší čas 0:33:92
• útoky Modlany: přípravka – 3. místo
• okresní soutěž CTIF: mladší – 2. místo

• Osecká stříkačka: přípravka – 1. místo a
putovní pohár
• okresní soutěž Plamen: mladší – 2. místo,
dorost – 2. místo
• Soptík v Oseku – celou soutěž vyhrál Petr
Faust
Zde bych chtěla poděkovat za vynikající
práci vedoucím a instruktorům.
Letos jsme opět spolupracovali s kolegy
z Německa z THW Pirna. V květnu byl pro
nás připraven čtyřdenní tábor. Navštívili jsme
uhelný důl Freiberg v Sasku, památky města
Freiberg, místní mini zoo a nakonec jsme si zahráli bowling. Děti si zde procvičily němčinu
a angličtinu. SDH Chabařovice pozval THW
Pirna na chatový tábor do areálu koupaliště
v Chabařovicích. Protože nám počasí opět
nepřálo, musela být zrušena soutěž Samovar.
Následně byl zvolen náhradní program v podobě bowlingu v Teplicích, návštěva hasičského
muzea v Krupce a prohlídka civilního muzea

v Ústí nad Labem.
V letošním roce jsme se zúčastnili i mnoha kulturních akcí. Děti na hasičském plese
předvedly taneční vystoupení, pomáhaly s
přípravou a soutěžemi na Den dětí v Chabařovicích a následující den v Dětském domově na
Střekově. Další velkou akcí byla oslava 140.
výročí SDH. Děti zde ukázaly nacvičené sestavy a požární útok. Na závěr roku na Fridrichu
předvedly útok z auta a to samé na tanečním
festivalu na letišti. Na závěr roku připravují
mikulášskou zábavu pro chabařovické děti.
Za odměnu pro naše děti připravili vedoucí
něco odpočinkového. Navštívili jsme kino, pro
letní osvěžení dostaly děti zmrzlinu, proběhla
návštěva zoologické zahrady v Ústí nad Labem, dále to bylo dětské centrum Pampalánie
a zábavní park Mirakulum. Všechny akce si
užily nejen děti, ale i my vedoucí. Návštěvu
jsme absolvovali autobusem, a protože nebyl
plně obsazen, tak jsme místa propůjčili dětem
z Dětského domova Střekov.
V letošním roce jsme získali dotace z
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Ústeckého kraje, z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a z nadace Auxilium
vicinum. Peněžní dotace z Ústeckého kraje
byla použita na soustředění s THW Pirna.
Dotace z MŠMT na nové dresy, které jsme
spoluﬁnancovali. Dotaci z Auxilium vicinum
na výlet do Mirákula a do centra Pampanálie.
Dopravu jsme ﬁnancovali z vlastních zdrojů.
Velká podpora přichází i z města Chabařovic.
Město naše děti podporuje a pomáhá nám se
spoluúčastí na dotacích.
Závěrem bych chtěla poděkovat Městskému úřadu Chabařovice za ﬁnanční podporu a
za podporu při zaﬁnancování dotací z kraje
Ústeckého. Základní škole Chabařovice za
propůjčení tělocvičny a FK Slovanu Chabařovice za areál na cvičení útoků. Do budoucích
let pevně věřím, že se nám společně s městem
podaří najít správné tréninkové místo. Nejvíce
děkuji všem členům sboru za veškerou pomoc
při všech pořádaných akcích. Všem přejeme
krásné Vánoce a šťastný nový rok 2017.
Jana Vernerová

Drogy ve škole
V

letošním školním roce jsme se setkali
s problémem drog.
Co je ale vlastně droga, nebo spíš budeme
hovořit o psychoaktivních látkách? Možná si
neuvědomujeme, kolikrát my, rodiče, hazardujeme už jen tím, když nabídneme našemu
dítěti po knedlo-vepřo-zelu pivo na dobré
zažití. Uděláme to jednou, dvakrát, třikrát a
najednou zjistíme, že to tomu našemu malému
zachutnalo. Pravdou je, že po mastném jídle
pivo chutná lépe, na druhou stranu - statistika je statistka a alkohol obecně je skutečně
zařazen jako nejnebezpečnější psychoaktivní
látka. Prosím, i já se řadím mezi rodiče, kteří
podávali po obědě pivo dítěti na dobré zažití.
Ale to není problém, o kterém se v našem
městě mluví. To, co nás trápí, je problém
marihuany. Objevilo se zde podezření na její
držení a distribuci.
Očekáváte, jak se k tomu postavíme. Tedy
vězte, že nás svazují kompetence. My děláme
tzv. primární prevenci. My můžeme, smíme a
musíme: provádět šetření, výslechy zúčastněných, výchovnou komisi s rodiči, následně vše
zdokumentovat, uvědomit pracovník OSPOD,
který má školu na starost, předat mu veškerou
dokumentaci, provést intervenční třídnickou
hodinu. To vše také činíme.
Ať se nám to líbí, nebo ne, to je vše, na
co máme právo. Konzultovala jsem celou
problematiku s preventistou Policie ČR, který
mi potvrdil, že jsme pro to udělali vše, co jsme
mohli, směli a museli.
Slibujeme nulovou toleranci k této problematice a dál budeme vše sledovat a řešit.
Sylva Přikrylová
metodik primární prevence
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Hřbitovní parta
V květnu 2014 vznikla Občanská iniciativa s názvem Hřbitov
Chabařovice 2014 – 2017.

H

lavním mottem této iniciativy, velmi
zjednodušeně, je uchovat tento, v celé
naší oblasti, zcela unikátní hřbitov, jako kulturní dědictví dalším generacím. Máme konec
roku, tak můžeme bilancovat. Po letech bádání
se nám podařilo sestavit Seznam osobností,
jejichž hroby by měly podléhat zvláštnímu
režimu. Hlavním výstupem naší činnosti je
městu předložený Návrh na opatření, vztahující se zejména k tomu, aby historická hodnota
hřbitova stoupla. Práce to byla, a doufám, že
ještě bude, zajímavá. K tomu jenom krátce.

HISTORIE

pomník, který by byl trvalou
ozdobou našeho hřbitova.
Zcela náhodou se mi dostalo do ruky také fotoalbum
Komunálního podniku Chabařovic. Zbystřete
pozornost, co se nachází na přiložené fotograﬁi
z roku 1973, mezi budovanými kolumbárními
bloky. To přece nejsou Rudoarmějci. V té době
tam ještě pomník stál. Už nestojí. Byl nahrazen
již druhým monumentem Rudoarmějců. Byla
taková doba. Při troše dobré vůle, by se určitě
našlo při vstupu na hřbitov jiné vhodné místo a
mohly zdobit hřbitov pomníky oba. K repasované desce zlikvidovaného pomníku kameník
pan Mareš bezplatně vyrobil dodatkovou
desku ze stejného druhu mramoru s popisem
a vypovídajícími fotograﬁemi. Obojí se opět
vrátí na přibližné místo, kde pomník stál.

Něco se děje!?

N

ení to tak dlouho, co návštěvníci
hřbitova míjeli válečné pomníky bez
povšimnutí. To se naprosto změnilo. V kterékoliv roční době se vždy najdou lidé, kteří
položí k těmto památkám kytičku, svíčku či
jiný upomínkový předmět. V dušičkovém
čase pomníky doslova přetékaly, a to všechny bez rozdílu. O něčem to vypovídá, těžko
hodnotit. Dejme tomu o charakteru nové generace našeho města, a to je pro město určitě
povzbudivé.

Rudoarmějci

T

Zahrabaná bitva

V

době výročí Napoleonských válek,
jsem šel položit kytičku desátníku
Antonu Güttlerovi, občanu Chabařovic, který
padl v boji nedaleko města. Všiml jsem si,
že poblíž čouhá ze země nějaká deska. Po
vyhrabání na první pohled k vyhození. Po
konzultaci s kameníkem Lubošem Marešem
jsem desku vyčistil. K mému údivu jsem
zjistil, že se deska vztahuje k válečné události
roku 1866. Jednalo se o Prusko – rakouskou
válku, při které padlo 6 občanů Chabařovic a
jeden občan Vyklic. Obětem této války byl v
roce 1874 postaven na hřbitově pomník. Ve
fotofondu Muzea města Ústí nad Labem, jsem
mezi stovkami fotograﬁí, nakonec objevil tu
pravou. Přikládám ji. Pomohla lupa. Nádherný

éměř každá obec má na hřbitově
památku osvoboditelům naší země z
doby druhé světové války. Jedná se o pomníky Rudoarmějců, a to s konkrétními jmény a
vojenskými hodnostmi. Proč tomu tak není na
hřbitově v Chabařovicích? Že si Rudá armáda
při osvobození Chabařovic ani nevystřelila, mi
potvrdil šéf Archivu Ústí nad Labem, historik
Vladimír Kaiser. Rozhodli jsme se pátrat, kdo
ve společném hrobu Rudoarmějců v jižní části
hřbitova vlastně leží. Orientaci v matričních
knihách, hrobových kartách a hřbitovních
zápisech, nám usnadnila naše parťačka, bývalá
dlouholetá matrikářka paní Hana Nejedlá.
To nestačilo. Nenapověděly ani kroniky.
Jasno do této záhady nám vnesly až popisky
poválečných fotograﬁí z Muzea města Ústí
nad Labem a výpovědi pamětníků. Nakonec
jsme zjistili, že všechno je úplně jinak. O tom
někdy příště.

Pamětníci

Z

drojem informací jsou v našem městě
stále ještě pamětníci. Hodně nám pomohli. Přesně na míru k projednávané problematice nám je servírovala další naše parťačka,
paní Evženie Arnoštová. Vždy to bylo zajímavé a pro naši práci hodnotné povídání. Vzpomenu například paní Pohlovou, Šmídovou,
Juditkovou a Knížkovou, dále pánové Kůrka,
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Přibyl, Čmejla a další. Zdejší farář pan Voleský
nám obstaral z archivu v Litoměřicích seznam
farářů farnosti Chabařovice od roku 1361. I
faráři mají na našem hřbitovu vyčleněné místo. Pomohly i mé zápisky více než deset let
staré z výpovědi paní Bezděčkové, Linkové,
Křížové a dalších. O výběr zajímavých příběhů
a událostí, bychom se s vámi rádi podělili v
Chabařovických novinách. Byla by škoda,
kdyby tyto vzpomínky odešly natrvalo s dnes
ještě žijícími pamětníky. Poznámek máme
zatím na tři romány. Z toho by měla vzniknout
i brožurka o místním hřbitovu.

Zahraniční sekce

O

styk se zahraničím se nám stará mladý
ekonom, zaměstnanec spořitelny v
Drážďanech, bytem v Proboštově, ale srdcem
však stále v rodných Chabařovicích, pan Karel
Prošek. Obstarává zejména zahraniční kontakty na pozůstalé po osobách pochovaných na
místním hřbitově, pátrání v archivech a antikvariátech, po dobové literatuře a historických
tiskovinách, vztahujících se k našemu městu.
Tuto oblast rovněž zaštiťuje Česko – německá smlouva z roku 1992 s názvem Hřbitovy
jako svědkové dějin. Pro nás je mimo jiné
nedocenitelným pomocníkem bývalý občan
Chabařovic, dnes žijící ve Švýcarsku pan
Jaroslav Zeman. Povedlo se mu vypátrat a
digitalizovat Pamětní knihy města Chabařovice. Jedná se o tři rukopisně psané knihy
v německém jazyce. Pamětní knihu III pan
Zeman přepsal z německého novogotického
písma do čitelné němčiny. Pan Prošek rovněž
částečně z vlastních prostředků, částečně z
darů ze zahraničí zrekonstruoval několik náhrobků významných osobností, včetně farářů
uložených na místním hřbitově.

Proškova Kronika Chabařovic

P

an Prošek při práci pro naši hřbitovní
partu objevil v německém antikvariátu chabařovický poklad s názvem Chronik
der Stadt Karbitz , od Gustava Mattaucha z
roku 1880. Kroniku zakoupil, přeložil a vydal
vlastním nákladem za cenu 369 Kč. To je
cena, kterou dá dvoučlenná rodina za oběd v
restaurační trojce. Po takovém obědě již druhý
den není ani památka. Kronika je památkou i
pro pětičlennou rodinu na celý život. Nehledě
na to, že případný čistý výnos z prodeje této
knihy, bude věnován na záchranu památek
našeho města. To je jistě důvod, proč se řada
spoluobčanů rozhodne rozšířit svoji knihovnu
a tím i přispět na obnovu památek. Knihu
zakoupíte na Městském úřadě, nebo v místní
knihovně.
Stanislav Sochocký
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SPORT

Jezdecký klub roudníky F

Fotbalový Slovan má vlastní fanshop

Z

ahájení jezdecké sezóny r. 2016 probíhala na závodištích Ústeckého regionu.
Ve větších a těžších soutěžích v letošním roce
se členové JK Roudníky, z. s. začátkem června
zúčastnili na oblastních závodech Ústeckého
kraje konaných v Židovicích v parkurové
soutěži v jízdě na koni v družstvech. Po celodenním soutěžení naše družstvo, ve složení
Mgr. Tichá - Madarová, DiS. J. Němcová
a Bc. Blanka Vajrychová, získalo lll. místo
v oblastním klání. Byl to počáteční úspěch
letošního roku 2016.
O měsíc později, začátkem července, se
konalo v Martinicích, okr. Příbram, mistrovství
ČR v parkurovém skákání v jízdě na koni. Zde
jsme se kvaliﬁkovali do mistrovské soutěže
žen v zastoupení Bc. Blanky Vajrychové. Po

třídenním soutěžení naše zástupkyně získala
z 54 startujících žen 15. místo v ČR. To lze
zatím považovat za nejlepší sportovní výsledek
našeho klubu od počátku jeho vzniku.
Koncem srpna jela tatáž zástupkyně na
prestižní závod „O cenu města Plzně“. V
kategorii jezdců do 25 let obsadila 4. místo
v parkurovém skákání. V nejvyšší soutěži
pořádané do výšky 150 cm překážek rovněž
startovala za náš klub, ale bohužel pro vysokou
obtížnost soutěž nedokončila. Letošní vystoupení, i když sezónu sportovních soutěží jsme
ještě neukončili, lze považovat za výrazný
úspěch JK Roudníky, z. s. i díky ﬁnanční
výpomoci města Chabařovice.

anshopem, jaký by mu mohla závidět
i druholigová ústecká Arma, se může
od podzimu pyšnit Fotbalový klub Slovan
Chabařovice. Je na Husově náměstí v prodejně
Domácí potřeby Lacina. Všechny klubové
propriety v modro-bílé barevné kombinaci a
s logem oddílu je možno zakoupit přímo tam.
Fanoušci si můžou vybrat plno věcí od kšiltovky, osušky či hrníčku až po klíčenku. Výlohu
zdobí i maskot lvíček, který vyrobila babička
Tomáše Faláta, hráče chabařovické přípravky.
Výtěžek ze suvenýrů poslouží k ﬁnancování
mládeže.
Petr Bílek

Jaroslav Pavliš

Rybaření v Chaba

Fotbalový Slovan drtí

konkurenci, díky unikátní sérii míří k postupu

Z

ačalo to jubilejním soutěžním gólem
číslo 3 500, skončilo velkolepou sérií
bez porážky a neotřesitelným podzimním prvenstvím. Fotbalisté Slovanu Chabařovice jsou
na nejlepší cestě zpátky do krajské I. B třídy,
dominují totiž okresní II. třídě Ústecka.
„Spanilá jízda!“ září chabařovická legenda
Martin Levinský. Právě on na sklonku srpna
odšpuntoval vítězný rej, jeho trefa v 1. kole na
hřišti Malečova znamenala i překonání velkého
milníku. „Že jsem dal 3500. gól Chabařovic, to
mi řekl až po zápase kapitán Lukáš Král. Hned
jsem se smál, protože okamžitě éterem letělo,
že musím něco zaplatit do týmové kasy. Na
jaro nějakou stovečku do kabiny dám,“ zubil
se. Mimochodem, kdysi vstřelil i třítisící gól
Chabařovic. „Takže tohle je můj druhý zápis
do kroniky, jsem šťastný.“
Dvanáct kol, dvanáct vítězství, šňůra Slovanu je unikátní. Druhé Malé Březno je o šest
bodů zpět. Jedinou ztrátou bylo dvoubodové
vítězství v penaltovém rozstřelu v Chlumci.
„Kluci se semkli, tohle je úplně jiný mančaft
než v minulé sezoně. Kdybychom teď kopali

v I. B třídě, soupeře spláchneme v pohodě
a bez problémů hrajeme uprostřed tabulky,“
míní Levinský. „Jsme parta, jeden maká za
druhého.“
Jan Čisár nasázel jedenáct gólů, Michal
Machač deset, Petr Doubek osm, toť nejlepší
střelci podzimu za chabařovické áčko. Levinský napočítal zásahy tři. „Nebýt zranění,
mohlo jich být možná víc,“ soudí. „Ale snad
jsem i tak přispěl k neporazitelnosti.“
Béčko Slovanu přezimuje ve III. třídě
Ústecka na 3. místě, 10 gólů nastřílel Jan
Čisár. Mladší žáci jsou ve II. třídě devátí,
nejlepším střelcem je s pěti brankami Michal
Bílek. I přípravky prokázaly během podzimu
výkonnostní růst. V novém roce čeká mládež
zimní soustředění ve Vysokém nad Jizerou na
přelomu února a března, v červenci se opět
představí na velkém mezinárodním turnaji
v německém Wurzenu a chybět nebude ani
tradiční letní kemp.
FK Slovan Chabařovice přeje všem obyvatelům našeho města veselé Vánoce a šťastný
nový rok!
Petr Bílek

P

ro nás rybáře byl velký šok, když zanikl
rybářský revír Školní rybníky. Vlastně
on nezanikl, ale změnil se na soukromý, tedy
placený. I když se tehdy ozývaly hlasy, že
město rybníky prodalo, bylo v tom nevinně,
protože je nikdy nevlastnilo, patřily pozemkovému fondu.
Staré smlouvy, které měl rybářský svaz
už neodpovídaly novému zákonu a tak následovalo výběrové řízení. I když se ČRS
snažil v soutěži uspět, nemohl konkurovat
soukromníkům.
Nový majitel do rybníků a okolí investoval
a revír si našel své klienty. Prostředí v okolí
rybníků je udržované a slouží i občanům k
procházkám.
Ale kam má chodit lovit rybářská veřejnost
s povolenkou ČRS? Od jara 2017 na nový
revír! V Chabařovicích. Na Petri.
Už v předešlých novinách jsem sliboval, že
ČRS udělá vše pro získání rybářského práva
právě na jezeře Petri, jehož majitelem je po
rekultivaci město Ústí nad Labem.
Po několikaletém úsilí a díky vedení města
Ústí nad Labem a jeho zastupitelům se podařilo realizovat nový rybářský revír o velikosti asi
10 ha, který se rozkládá u Chabařovic.
Rybáři, záleží jen na nás, jek se k němu
budeme chovat.
Petrův Zdar
Josef Kusebauch
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o knížkách
Podzim v ZUŠ ARTCAMP aPovídání
dílna s Lenkou Procházkovou
J
V
K

iž na začátku školního roku jsme se začali těšit na akce, kterých se škola zúčastní.
Hned o podzimních prázdninách jsme se společně s městem Chabařovice a ZŠ Chabařovice
podíleli na historicky prvním (určitě ne posledním) ARTCAMPU. Všichni jsme si to pořádně

užili a těšíme se zase na další ARTCAMP, který bude určitě na zajímavé téma. Hudební obor
se během podzimu několikrát představil na
interních a třídních koncertech a na nasvícení
vánočního stromku v Chabařovicích. Zde děti
předvedly, co se během těchto několika měsíců naučily. 26. 11. jsme se všichni společně
potkali na již tradičním Vánočním jarmarku,
který byl opět překrásný a všem vlil do krve
předvánoční náladu.
I taneční obor nezahálel a od 24. – 26.
11. se účastnil Mistrovství světa, pod
hlavičkou WDAT
organizace, v Centru
Babylon Liberec, odkud jsme si přivezli
jedno zlaté ocenění.
Sešli se zde opravdu
špičkoví tanečníci z
celého světa. Registrovaných tanečníků
pro tuto soutěž bylo
kolem 5tisíc, tančilo
se od rána dlouho
do noci. Naši žáci si
to užili a to i po zábavné stránce. Společně jsme navštívili
aquapark, IQLandii a ostatní atrakce místního
centra. Další soutěž nás prověřila 10. 12. ve
Skalici u České Lípy a v ten samý den jsme
tančili na vánočním večírku Ústecké polikliniky. Radost a úsměvy na tváři jsme vykouzlili i
naším vystoupením pro Domov seniorů 21.12.
Ostatní informace o nás jsou webových stránkách: www.zuschabarovice.cz
Všem přejeme krásné svátky a vstup do
nového roku.
Táňa Dědovská

ŠKOLY

e dnech 26. a 27. 10. 2016 se v budově Základní umělecké školy konal
Artcamp. Myšlenkou těchto dní bylo přiblížit
umění veřejnosti, nejen tedy nadaným dětem.
Kdo měl zájem a čas, mohl si v jednotlivých
dílnách zkusit tančit, nebo výtvarně či
hudebně tvořit. Celé
dva dny se odehrávaly v duchu Afriky,
tančily se domorodé
tance, vyráběly africké hudební nástroje, šperky, masky
a do rytmů bubnů a
chřestidel se zpívalo. Na závěr jsme
si všichni zatančili,
zazpívali a zabubnovali na vlastnoručně
vyrobené nástroje v
tanečním sále. Děti
si podzimní prázdniny opravdu užívaly, nemohly, podle jejich
slov, dospat příštího dne. Přihlásilo se letos
40 dětí a všechny odcházely spokojené.
Do organizace se zapojila ZUŠ, ZŠ a město
Chabařovice. ZUŠ poskytla svoje prostory k
dílnám, ZŠ nám zajistila výborné stravování
a město přispělo ﬁnanční částkou, za kterou
byl pořízen materiál a dárky pro děti. O děti
se po celé dva dny staraly paní učitelky Táňa
Dědovská, Alena Kahounová, Sylva Přikrylo-

vá, Soňa Kasalová, Eva Zemanová, organizaci
zajistila paní Monika Beránková. Po celé dva
dny byla samozřejmě přítomna zdravotnice,
Petra Martikánová.
Byly to příjemně strávené podzimní prázdniny a už se všichni těší na příští ročník.
za kulturní komisi
Mgr. Alena Kahounová
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aždý školní rok se snažíme žákům
obohatit nebo jinak zpestřit výuku.
Ať už tím, co je v našich silách, nebo si k nám
někoho pozveme. Letos jsme oslovili výtvarnici Lenku Procházkovou. Snad každý zná její
obchůdek Ostrov dobré nálady, kolem kterého
chodíváme v Pařížské ulici v Ústí nad Labem.
Není tajemstvím, že Lenka Procházková je
původně také učitelka, která si kdysi rozhodla,
že svůj um, krásu a nápady chce rozdávat ještě
víc a dál. Když vstoupila do dveří naší třídy,
rozlilo se po ní její „pomyslné sluníčko“. Je

to usměvavá, pohodová a charizmatická dáma.
S sebou přinesla tři velké tašky plné knih,
učebnic, pohlednic, omalovánek a krásného
dřevěného divadla. Její návštěvu mohu rozdělit do dvou hlavních bloků. V prvním nám
vyprávěla o tom, jak vlastně kniha vzniká,
jaký je její podíl coby ilustrátorky. To vše
názorně i demonstrovala a četla dětem ukázky z některé z knih. Poté začala vlastní práce
žáků. Vymysleli jsme pohádkové postavy a
ty jsme si následně rozdělili. Každý vyráběl
jednu loutku. S obdivem jsem sledovala, jak
Lenka Procházková jednoduchými náčrty a
v krátkém čase dokázala vystihnout podobu
loutky, výraz v obličeji, pohyb, a podruhé mi
radost udělali žáci, kteří se do práce pustili s
velkým nadšením. Opět mě překvapilo, jací
jsou to výtvarníci. A nakonec si mohli zahrát
divadlo. Ačkoliv povídání a dílna byly zamýšleny pouze na dvě hodiny, báječná atmosféra
a nadšení dětí je protáhly na tři. Jako dárek
jsme dostali její kalendář na rok 2017 a já
pracovní sešit s jejími ilustracemi určený na
ambulantní nápravu. Setkání splnilo dle mého
soudu všechno. Bylo vzdělávací, motivující,
interaktivní… těch přídavných jmen by mě napadla ještě spousta, ale zkrátka a jednoduše nás
to bavilo.
Sylva Přikrylová
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Informace z městského úřadu Životní jubilea
Klub Mladých Motorkářů

…přes milión

…přesně 1.000.760,- Kč je částka, která
byla v roce 2016 poskytnuta z rozpočtu města
na podporu sportovních klubů, neziskových
organizací, na volnočasové aktivity apod.
Prioritou města je podporovat akce pro děti,
z toho důvodu zvýhodňuje a ﬁnančně motivuje
ty subjekty, které se starají o mládež. S ohledem na celkový rozpočet a jeho možnosti se
tak jedná o velmi významnou částku, která
jde na sportovní činnost, pořízení sportovního vybavení, účast v soutěžích, rozhodčí,
cestovné, soustředění, výzbroj, výstroj, ale
také na dárky, odměny, zábavu, příspěvek na
energie, na drobné opravy a údržbu sportovišť
a areálů (kromě velkých oprav a investic – jako
byla např. oprava střechy sportovní haly), významnou podporu představuje tzv. normativní
příspěvek na mládež, což je ﬁnanční částka
„na hlavu“ každého registrovaného člena
klubu (sportovního, zájmového) s bydlištěm
v Chabařovicích ve věku 6 až 18 let, a pro
rok 2016 činil tento příspěvek á 800,- Kč pro
celkem 126 dětí. Celkový přehled poskytnuté
ﬁnanční podpory přináší následující tabulka
(seřazeno sestupně):
TJ Slovan Chabařovice
326.400,FK Slovan Chabařovice
311.000,SDH Chabařovice
151.660,Speedway club
40.000,Sdružení občanů Roudníků 40.000,Svaz postižených civil. ch. 25.000,SRPDŠ
20.000,Motoclub F
24.400,DDM Ústí n. L.
19.100,(příměstský tábor)
Artcamp
10.000,Myslivecké sdruž. Chabař. 15.000,Jezdecký klub Roudníky 13.200,Svaz včelařů
5.000,Kromě této podpory však město hradí či
zčásti přispívá i na řadu dalších kulturních a
společenských aktivit. Do následujícího čísla
novin tak připravuji představení rozpočtu na
rok 2017 (v době uzávěrky tohoto čísla nebyl
rozpočet na následující rok ještě projednán a
schválen v zastupitelstvu města).
Jiří Hladík
POKUD NEMÁTE KAM JÍT NA
SILVESTRA, JE PRO VÁS PŘIPRAVENA SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
OD 20 HODIN V ZÁTIŠÍ.

Chabařovice Vás zve do svých řad

... proběhl již další trénink v tělocvičně v
Chabařovicích, a tak jestli budete mít zájem
i vy ostatní, aby děti absolvovaly tělesnou
přípravu v zimním období, můžete se kdykoli přihlásit u Martina Fridricha. Přijďte do
tělocvičny základní školy Chabařovice, vstup
zadním vchodem, každou středu mezi 17:00
-19:00 hod. Těšíme se na vás, Klub Mladých
Motorkářů Chabařovice

Vážení spoluobčané,

posílám všem malé přání. Každý z nás
víme, co k Vánocům patří, je to ozdobený
stromeček, světla svíček, vůně cukroví, dárečky. Všichni si v životě něco přejeme, máme
svá tajná přání. Dovolte mi, abych Vám všem
popřála láskou a porozuměním naplněné nejen
vánoční svátky, ale i nadcházející dny roku
2017 ať jsou pro všechny úspěšné a máte vždy
po boku někoho, kdo Vás chápe a můžete se
s ním podělit i o své starosti. Věřte, že každý
nový den života je to nejcennější, co můžeme
získat. Radost čerpejte z obyčejných věcí a
buďte šťastni! Od srdce Vám všem přeji to,
co potřebujeme všichni nejvíce, ZDRAVÍ. V
myšlenkách posílám šupinku pro štěstí,
Lada Šištíková

Vynikající žáci

Na 22. Mistrovství ČR starších žáků nohejbalu trojic v Karlových Varech obsadili
chabařovičtí nohejbalisté vynikající 4. místo
v konkurenci celé české špičky této kategorie.
Po 9. místě na MČR ve dvojicích obsadili
hráči Adam Henzl, Šimon Henzl a Vojta Kraus
výborné 4. místo z 18 startujících družstev,
když byli druzí v základní skupině, v osmiﬁnále porazili domácí Karlovy Vary, pak ve
čtvrtﬁnále TJ Radomyšl. V semiﬁnále prohráli
s pozdějším vítězem MČR Čakovicemi a v boji
o 3. místo už nestačili na MNK Modřice.
Vlastimil Pabián
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Někdy zapomínáme na to, že život
jednou skončí, avšak my nušíme, kdy
ten den přijde. Proto je důležité zůstat
vždy dobrým člověkem a čerpat ze zkušeností, které nám život přinesl. Jiﬆě s
námi souhlasí všichni, kteří svá životní
výročí slaví v mících říjen až prosin.

Štefl František
Vepřeková Marie
Zábranská Božena
Trutenko Oleg
Křížová Alena
Dimitrivová Anna
Mühle Helmut
Sochocká Václava
Wondrák Pr
Ouředníková Jana
Mazánková Věra
Kotoučová Marie
Jírová Aloisie
Krocová Marie
Zábranský Václav
Herzinová Drahomíra
Hýsek Bohuslav
Král Karel
Štolfa František
Kubíková Chriﬆa
Koudelka Miroslav
Břízová Edita
Život je dost dlouhý, když víme jak
ho prožít, a proto dříve než se zítřek
stane včerejškem, nepřehlédne šance, které vám nabízí dnek. My Vám
všem přejeme, aby th prožitých dnů
ve zdraví bylo jtě co možná nejvíce.
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Halové sporty v plném běhu
D

louhou a těžkou sezónu mají za sebou
chabařovičtí nohejbalisté i v ligových
soutěžích. „A“ družstvo vybojovalo celkově
3. místo v celostátní 2. lize a o 1. ligu si již
nezahrálo ve ﬁnále play-off, když po 2 prohraných zápasech ve Vsetíně a domácí výhře
nad stejným soupeřem prohrálo celkově 1:2 na
zápasy. Přesto je třeba velmi pozitivně hodnotit
celou sezónu a hráčům tohoto družstva poděkovat za dobrou reprezentaci Chabařovic v
celostátní soutěži. Na úspěchu se podíleli hráči
Martin, Jiří a Zdeněk Trubákovi, Jan a David
Tirpákovi, Alexander Rypka, Martin Sehrig,

Václav Těšínský a Marek Dvořák. Do některých zápasů zasáhli také hráči „B“ družstva a
dorostu, Tomáš Doubek a Adam Henzl.
I chabařovičtí dorostenci mají za sebou
úspěšný rok. V celostátní BOTAS Dorostenecké lize, nejvyšší dorostenecké soutěži,
obsadili konečné 3. místo, což je o 2 místa lepší
umístění než v ročníku 2015. Za Chabařovice
nastupují Martin Sehrig, Adam Henzl, Filip
Štrejl, Vojta Kraus, Martin Levinský, Jaroslav
Kovařík a Matěj Mužík.
Volejbalová družstva již jsou v plné soutěži,
kdy muži „A“ jsou zatím na 7. místě a ženy
„A“ jsou na 4. místě celostátní soutěže volejbalové 2. ligy. Po vítězství v celé soutěži ročníku
2015/2016 obou družstev je to prozatím maličký ústup z vynikajících výsledků minulých
sezón, což je u žen výsledek značné obměny
hráčské základny a u mužů spíše momentální
pokles formy při stálém kádru. Zbývají ještě 2
kola (4 utkání) první části soutěží, od ledna pak
se bude hrát druhá, odvetná část. Především u
mužů očekáváme posun v tabulce třeba až do
medailových pozic, kam výkonnostně družstvo
jednoznačně patří.
Svou soutěž hraje i oddíl stolního tenisu.
V okresním přeboru I. třídy se zatím družstvo spíše hledá a úspěchem bude setrvání v
soutěži i pro další sezónu. Snahu a bojovnost
určitě vidíme v utkáních v domácím prostředí,

zkušenosti ale zatím chybějí. Soupeři mají v
tomto směru určitě navrch. Snad největší nadějí je úspěšný nábor malých stolních tenistů
a pravidelná příprava 2x týdně pod odborným
vedením domácích hráčů.
Vlastimil Pabián

Volejbalová mládeže po krizi?

S

velkou radostí jsme v posledních letech
pozorovali dobrou práci s volejbalovou
mládeží v rámci Školského sportovního klubu.
Obětavý a oblíbený tělocvikář Základní školy
Roman Kepič po několik let vedl spolu s Mi-

chaelou Bělůnkovou a některými hráčkami
„A“ družstva žen mladý volejbalový oddíl,
když hráčská základna čítala někdy i 25 dívek
a chlapců. Nejenom na pravidelných trénincích
2x týdně. Ale také absolvováním zimních i
letních turnajů v rámci Ústecké Barevné ligy
se dostávali i do soutěží s několika významnými výsledky.
Čas běží a nás
dohnal i tím, že
Roman Kepič na
zdejší škole skončil. Odchod do
Prahy ze soukromých důvodů nám
způsobil nemalé
starosti, co dál.
Už na poslední
Valné hromadě v
dubnu jsme věděli, že musíme
nastalou situaci
řešit. Proto jsme
i prostřednictvím
Chabařovických
novin oslovovali
rodiče dětí, hráčky volejbalového oddílu,
případně i pedagogické pracovníky školy,
bohužel bezúspěšně. Na konci prázdnin se už
zdálo, že volejbalovou mládež budeme muset
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v Chabařovicích rozpustit.
Velkou zásluhu na obnovení tréninků
volejbalové mládeže má „A“ družstvo žen.
Trenérce Marcele Bromové i dalším hráčkám
nebyla tato situace lhostejná a nakonec přišly
s návrhem zapojit do trénování hráčku Kateřinu Umanovou, která s nápadem souhlasila.
S pomocí učitele ZŠ Jana Šulce (jediného
tělocvikáře na škole) se podařilo dát stávající
kádr znovu dohromady, někdo na škole i s
volejbalem u nás skončil, někteří naopak nově
přišli. Zatím se zúčastňuje 12 dívek a chlapců
a jsou oslovováni ještě další.
TJ Slovan Chabařovice chce touto cestou
upřímně poděkovat Romanu Kepičovi za jeho
dlouholetou činnost při práci s chabařovickou
mládeží. Určitě nejen volejbalovou. Vedl také
sportovní kroužek ﬂorbalové mládeže, byl
aktivní i v jiných sportovních činnostech v
rámci školských soutěží a aktivit.
A zrovna ukončení činnosti ﬂorbalové
mládeže nás mrzí. S velkým rozvojem tohoto
sportu hlavně v rámci školských aktivit není
zatím pro Chabařovice řešení. A to především
pro personální podmínky místní Základní školy. Jeden tělocvikář pro celou školu. K tomu
ještě z ﬁnančních důvodů dělá „vedlejšák“
po práci a pro tzv. volnočasové aktivity dětí a
mládeže není k dispozici. Slyšíme z úst ministra školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášení
podpory volnočasovým aktivitám na školách,
podpory sportovním kroužkům, dokonce plánování rozšíření hodin tělocviku na základních
školách. A s kým? A taky s jakou kvalitou?
Děti jsou evidentně tělesně stále více neschopné, a čím více se to projevuje ve zdravotním
stavu. Otylost, tělesná nemohoucnost, odchod
z přírody, nakonec kouření, alkohol a drogy. To
jsou sice obecné problémy mládeže této doby,
ale v Chabařovicích to platí ještě víc.
Přestože jsem sám životním optimistou,
zde v této oblasti mám stále větší a větší obavy
z budoucnosti. Proto naléhavě vyzývám příslušné odpovědné pracovníky, státní správu a
funkcionáře k řešení této zhoršující se situace.

Než nám naše mládež přeroste přes hlavu, ne
vzrůstem, ale negativním životním stylem.
Vlastimil Pabián

