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sou Vánoce, konec roku. To to uteklo,
co? Poslední dny roku tráví každý z
nás jinak, ale sváteční dny volna a
nastávající změna poslední číslice letopočtu nás všechny vybízí k zamyšlení. Jaký byl
uplynulý rok? Splnily se všechny naše
představy a přání vyjádřené při cinknutí
sklenky minulého Silvestra?
Bilancuje i redakční rada Chabařovických novin. Redakční rada jmenovaná
zastupiteli města pracovala podle předem
schváleného obsahového plánu novin,
který byl zveřejněn v prvém letošním čísle.
Zda se naplnilo naše předsevzetí , vhodnou
formou informovat spoluobčany o dění v
našem městě, na to můžete dát uspokojivou
odpověď pouze vy – čtenáři. Z té kladné
odezvy nás např. potěšila slova chvály na
Chabařovické noviny od všeobecně uznávaného starosty sousedních Trmic Oto
Neubauera a jeho tajemníka Ing. Reichela.
Názory na náplň ChN se mohou samozřejmě různit. Každá připomínka je nám
důvodem k zamyšlení, jak dál. Rozhodně se
však nechceme uchýlit k té nejjednodušší
obsahové formě, aby náplní novin bylo
pouze zveřejňování vyhlášek, nařízení a
pokut.
Pro příště se musíme zaměřit např. na
distribuci novin, neboť stále si stěžuje dost
spoluobčanů na to, že noviny nedostávají.
Závěrem se redakční rada připojuje s
přáním všeho nejlepšího v novém roce
2002.
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ZA TŘEMI ROKY PRÁCE

Starostovo ohlédnutí

ROZHOVOR
Spolkov˘ Ïivot
ve mûstû - zahrádkáfii

15. ãíslo

Loučíme se s prvním rokem
druhého tísíciletí. Nezáleží na tom,
jak to kdo počítá, jestli je to první či
nultý rok nového milénia. Jedno je
pro nás však společné - život utíká
rychleji a rychleji. Zvláště tomu,
kdo má po celý den plné ruce práce.
Zastupitelstvo města má za sebou třetí rok volebního období,
takže vstupuje do roku závěrečného.
V listopadu roku 2002 se budou
konat volby do městského zastupitelstva. Strany nebo hnutí budou
stavět své kandidáty. Je očekávána
novela volebního zákona, která by
měla dosavadní zákon zkvalitnit.
Zda tomu bude tak či naopak, záleží
na našich zastupitelích, které jsme si
zvolili do Poslanecké sněmovny.
Jsem však přesvědčen, že to nebude
mít zásadní vliv na dění v našem
městě. Do konce roku se musí
zkolaudovat nové víceúčelové hřiště, na které jsme obdrželi dotaci ve
výši l,4 miliónů. Musí se připravit
rozpočet na příští rok. Do konce

roku dle závazného harmonogramu, musí být
po střechou stavba Domu s pečovatelskou
službou. Dále by kolem Nového roku měl být
napojen Zalužanský potok, který zvýší přítok
do chabařovického jezera o 300 l za sekundu.
Do prosince bude též provedena přípojka
elektro a veřejné osvěltení pro Dům s
pečovatelskou službou a zároveň provedeno
nové napojení devíti obytných domů v
blízkosti tohoto objektu v ulici V Aleji.
Usilovně pracuje Sdružení rybářů Chabařovice na přírodním parku Fridrich s cílem
dokončení první etapy do konce roku.
Na první pohled se zdá, že se toho
nahromadilo příliš moc právě do období
zimních měsíců. Nechci zde rozebírat jednotlivé akce, ale většina má společného jmenovatele - zpožděné financování. Ať už z dotací
nebo z následného dofinancování našimi
prostředky. Podtrženo a sečteno - v Chabařovicích se pokračuje ve zkvalitňování prostředí, které započala minulá samospráva v čele s
bývalým starostou Zbyňkem Hromem.
Přeji všem občanům klidné Vánoce, hezký
vstup do nového roku 2002 a pevné zdraví.
Jiří Záhořík

Chabafiovické NOVINY

Spolkový život ve městě
Jak jsme již informovali, byl v novinách
ukončen blok rozhovorů se zastupiteli
města a od tohoto čísla Vás budeme
seznamovat s činností spolků v našem
městě. V tomto vydání Chabařovických
novin představíme spolek zahrádkářů.

Spolek zahrádkářů

O

spolku zahrádkářů jsme si povídali
se starostou J. Záhoříkem a vedoucím stavebního úřadu P. Bímem na straně
jedné, a dále pak s představiteli zahrádkářů V.
Svědínkem, J. Kuncem a Vl. Brožem.
Co se týká vztahu vedení města ke
spolkům, mělo by město vytvářením vhodných podmínek spolkový život podporovat.
Problém je v tom, že ne každý z nás si pod
pojmem „vhodné podmínky“ pro konkrétní
spolek představí to stejné. Obecně pak vzniká
nesoulad při hodnocení podpory, když téměř
každý spolek má pocit, že by pro něho měly
být vytvářeny ještě lepší podmínky. To platí i
v tomto případě. Faktem je, že činnost
zahrádkářů je pro město jednoznačně přínosem, neboť kultivuje volné pozemky na
katastru města, a to si představitelé města
plně uvědomují.
Zahrádkářských kolonií je několik, nevyjímaje kolonii v Roudníkách. V Chabařovicích jsou zahrádkáři organizováni v první a
druhé základní organizaci Českého zahrádkářského svazu. Pronajaté pozemky jednotlivých kolonií jsou ve většině případů v
majetku města, ale i státu, který je zatím
spravuje prostřednictvím Pozemkového fondu ČR. Někde jsou také uplatněny restituční
nároky. V každé kolonii je registrováno
kolem dvaceti členů. Nemusí mít trvalé
bydliště v Chabařovicích, a proto možnosti
realizovat své pěstitelské umění na našem
katastru využívají např. i „Ústečáci“.
Nejstaršími přestaviteli spolku jsou páno-
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ROZHOVOR

vé Kunc a Svědínek, kteří tuto funkci
zastávají přes dvacet let. Za tuto dobu se toho
hodně změnilo. Pan Kunc např. vzpomíná na
dřívější dobrou spolupráci s Ocelárnou a
lituje ztrátu moštárny v Přestanově.
I když Přemek Podlaha ve svém televizním pořadu deklaruje, že každý dobrý
hospodář na své zahrádce veškerý odpad
zužitkuje, Vl. Brož chce s městem napříště
vyjasnit otázku „kam s ním“. Dále připomíná
nutnost dořešení vlastnických vztahů v
zahrádkářské kolonii u koupaliště, kde
parcely jsou zatím v majetku Pozemkového
fondu ČR. Pana Svědínka m.j. zneklidňují
časté krádeže v odlehlé kolonii „Petri“.
Jednotlivým členům Svazu je v koloniích
přiděleno k obhospodařování kolem 8 arů
půdy. I když všechny plochy jsou zatím
obsazeny, případní zájemci, pokud to s
členstvím myslí vážně, jsou vítáni a postupně
budou nahrazovat členy pasivní.
Za dobu existence zahrádkářských kolonií
v nich vyrostlo mnoho staveb převážně
„podomácku“ vzdělaných architektů, a ty
zpravidla neodpovídají příslušným normám a
předpisům. Je nyní na majitelích, aby v
nejbližší době tuto záležitost vypořádali se
Stavebním úřadem. Dle sdělení vedoucího
Stavebního úřadu p. Bíma, se daří tyto
nedostatky napravovat u zahrádek pod
Sportovní halou a u točny MHD. S ostatními
je stavební úřad připraven v této věci
spolupracovat. Když jsme procházeli jednotlivé kolonie a jejich okolí, bylo zřejmé, že
začala doba vegetačního klidu a zahrádkáři
pronajatou půdu zazimují. V okolí je
převážně pořádek, i když za Unčínskou ul.
jsou ještě patrné zbytky černé skládky.
Věřme, že i zde se spolek s okolím vypořádá.
Jinak by se stal terčem kritiky spoluobčanů,
kteří začnou navštěvovat, po dokončení a
oficiálním otevření, lesopark Friedrich.
Stanislav Sochocký

„Tady bydlí ta kořenářka, co nám dělala
ten skvělý čaj z bylinek, když jsme u ní byli
na opravě plynového kotle.“ Tak se bavili
montéři, kteří šli zrevidovat kotel i mně.
Opravdu, kdybyste vešli do domu 61 v
Nádražní ulici (bývalé zdravotní středisko),
ovanula by vás vůně různého jehličí,
jalovce, citrusů, lípy a kde jakých různých
bylin, které si naše kořenářka v bytě suší.
Kdo by si ji však představoval, jak jsme
zvyklí z pohádek, jako babku s nůší na
zádech, tak by se ohromně zmýlil. Naše
kořenářka je sympatická blondýna Marcela
Macková, která suší všechny možné i
nemožné přírodniny od mechů přes obilí až
po větve stromů, dokonce i ovoce, kaštany,
papriky, samozřejmě okrasné, kukuřici,
dýně... Ona všechny ty sušené věci dokonce
i barví.

kořenářka
A na co to všechno potřebuje? Čaje vaří
výborné, ale ne vše suší proto, aby to
mohla zalévat horkou vodou. Čajíčky jsou
jen doplněk pro domácnost. Hlavní náplní
jejího snažení jsou interiérové doplňky z
přírodních materiálů. Vyrábí různé kompozice ze sušených květin, svícny, věnce,
věnečky a různé další drobnosti a drobnůstky pro zpříjemnění domova.
Teď na podzim výrobků ale rychle
ubývá. Nejdříve to byly Dušičky a nyní jsou
Vánoce, svátky, kdy si zdobíme byty
adventními věnci, svícny, větvičkami. Až
Marcela podělí všechny své příbuzné,
přátele a známé, příliš mnoho voňavých
sušenin jí nezbyde. Nevadí, na jaře začne
opět pěstovat, sbírat a sušit a sušit, aby
bylo v zimě opět z čeho vázat.
A až vás někdy pozve na lipový čaj s
medem a vás okouzlí v jejím bytě směs vůní,
nezapomeňte se v kuchyni podívat ke
stropu. Tolik sušené krásy jste ještě
neviděli.
Josef Kusebouch

Š

tědrý den se blíží a z domovů se line
příjemná vůně z pečeného cukroví.
Lidé nakupují dárky, brzy budou shánět
vánoční stromky, budou stát u nás v rybárně
fronty na kapry. V celém bytě se gruntuje,
prostě vánoční atmosféra je tady.
Až všechno to zboží seženeme, všude
uklidíme, všechno nazdobíme, všechno uvaříme, doufám, že vše stihneme včas, zbude
nám i trochu času na nás osobně. Ke
slavnostnímu stolu patří i pěkné oblečení a
zvláště dámy, pány nevyjímám, budou chtít
dotvořit svůj zevnějšek i pěkným účesem. I v
Chabařovicích už je širší nabídka a všichni,
kteří chtějí se svým zevnějškem něco udělat,
mohou navštívit nové kadeřnictví u kostela,
kde se o ně postará skvělá kadeřnice

Eva Ackermannová.
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že kromě toho, že zde
máme krásnou přírodu,
máme, bohužel, také mnoho černých skládek, a to s předměty, které u
většiny lidí musí notně vyvolat zlost. Není tak
složité tyto stopy odstranit. Horší je zamezit
jejich dalšímu obnovení. Zde si myslím, že
forma větších akcí, právě formou brigád se
zapojením občanů a škol je nezastupitelná.
Může mít totiž konečný efekt právě v dnešní
době tak veliký, že se snad o něm nemusím
rozepisovat. Další možnost, jak přispět ke
zlepšení vzhledu okolí města, je obnova
vyklické aleje. Tato komunikace, dříve
vedoucí na nádraží, bude sloužit přístupu k
horizontu jezera Chabařovice. Jistě bude
většině z nás, ale i těm, kteří část svého života
v okolí Chabařovic, zejména pak ve Vyklicích i Tuchomyšli prožili, při přispění k její
obnově, příjemně, když se budou moci
procházet nebo projíždět na kole těmito
místy.
Jiří Záhořík

Brigády ano či ne?
Z

období socialismu na ně vzpomíná
každý z nás s různými pocity a
zkušenostmi, kdy si svou účastí či neúčastí
mohl zlepšit nebo zhoršit svůj kádrový profil.
Myslím ale, že brigády, které slouží veřejným
účelům, bychom zatracovat neměli. Ostatně
již za první republiky pořádaly různé spolky
dobrovolné akce v podobě brigád. Jednou
takovou akcí bylo vybudování pomníku Na
Běhání, kde byla část prací provedena
svépomocí. Je potěšující, že se znovu vrací
iniciativa občanů, v čem a jak by mohli
svému okolí prospět. V prostoru bývalé
šachty Fridrich provedlo sdružení rybářů
práce, jejichž vyčíslení si netroufám odhadovat. Také na nově budovaném hřišti bude část
prací provedena svépomocí. I po kolaudaci
díla zde bude mnoho práce pro spolky.
Rozhlédneme-li se po okolí města, zjistíme,

Novoty, aneb je tu, co tu nikdy nebylo

C

o jsou to v Chabařovicích za novoty?
Kruhový objezd. Nikdy tady nebyl,
nikdy jsme jej nepotřebovali a najednou je tu:
kruhový objezd. Rozhodně se nebudu ohánět
evropskou unií, jak to dělají někteří čeští
politici. I když, i to by mohl být důvod.
Hlavním důvodem, proč máme kruhový
objezd také v Chabařovicích, je jednoznačně
bezpečnost.
Vzpomeňme si na některé situace na
bývalé křižovatce: Když se sešla dvě auta,
jedno z Alejní, druhé z Nádrařní ulice, dávala
si navzájem přednost a málokdo věděl, kdo ji
má doopravdy. Vozidla jedoucí od Ústí a
odbočující na Roudníky se nenamáhala
objíždět stojící auta a pravidelně vjížděla do
protisměru. Ze všeho nejhorší však vyla
„ruská ruleta“: Pokud jste jeli z Nádražní
ulice a chtěli odbočit na Teplice, bylo
nejbezpečnější variantou zastavit, roztúrovat
motor, pustit spojku a doslova přeletět na
druhou stranu, aby vás řítící střela od Teplic
nesestřelila.

Chabafiovické NOVINY

OHLASY

Nyní už jsou tato rizika minulostí a
největším přínosem je zpomalení aut řítících
se do města.
Druhá věc je vzhled objezdu. Objekt
stavěla ze svých prostředků Správa a údržba
silnic a použila nejlevnější variantu. I tak
vybudování objezdu přišlo na téměř půl
miliónu korun. V současné době se ověřuje
provoz a sleduje se, zda nebude potřeba
značení upravit.
Objevila se ještě jedna připomínka: Proč
není kruhový objezd posunut do parku? Zdá
se, že je to logická otázka, ale z omylu nás
vyvedl dopravní inspektorát: kruhový objezd
musí být v ose náměstí.
A je to. Kruhák stojí a my se s novotou v
našem městě vyrovnáváme. Je jasné, že jej
budeme muset vylepšit, zkrášlit, zdokonalit.
Že budeme muset vytvořit v Nádražní ulici
přechod. Ale především si musíme na
kruhový objezd zvyknout. Za bezpečnost v
našem městě to stojí.
Josef Kusebouch

YMCA
VOLEJBAL
CUP'01

T

řetí ročník turnaje amatérských
hráčů ve věku od 12-ti do 16-ti let
se konal, jak již každoročně, ve Sportovní
hale v Chabařovicích.
Hned od sobotního rána dne 17.
listopadu se začala sjíždět jednotlivá
družstva z celého okresu Ústí nad Labem.
Začátek byl připraven na 9°° hodinu, ale
aktivnější, možná nedočkaví hráči dvou
týmů z Chlumce, byli na místě již hodinu
před zahájením. Čas byl na rozehrání i
psychickou přípravu, kterou měl na starosti
vždy některý z trenérů účastnícího se
družstva. Jen připomeňme, že turnaj byl
soutěží amaterských hráčů, proto bylo
skvělé a často překvapující, jakým způsobem bylo družstvo zkoncentrováno na
každé následující utkání.
Družstev bylo celkem pět, a tak hrálo
každé s každým. Po šestihodinovém
souboji, který byl zahájen o půl hodiny
později než bylo plánováno (a to v 9,30
hod.), byla známa postupující družstva,
která se mezi sebou utkala v dalších třech
utkáních. Vítězem turnaje "YMCA VOLEJBAL CUP'01" se stal tým studentů z
Gymnázia Stavbařů, nazvaného "SRANDA TEAM". Druhou příčku obsadilo
družstvo z Gymnázia Jateční, kteří svůj
finálový souboj o pohár vedli do poslední
vteřiny. Třetí místo čekalo na tým z
Chlumce s pronikavým názvem Turbo.
Cena "Fair play" byla udělena domácímu
týmu VK Chabařovice, kteří zachovali čest
i městu, kterému právem náleží poděkování
i ze strany pořadatelů za ochotu a
spolupráci.
Za pořádající YMCu v Ústí nad Labem
chceme též poděkovat dárcům, kteří
věnovali ceny, městu Ústí nad Labem za
finanční podporu a všem zúčastněným
družstvům, rodičům, kteří přispěchali své
ratolesti psychicky podpořit, i školám,
které sestavily jednotlivé reprezentační
týmy. Zveme Vás všechny na další, čtvrtý
ročník "YMCA VOLEJBAL CUP" v roce
2002.
Pavlína Lokšanová

Klub TEENAGERŮ pořádá pro děti od
12 let od 14. do 16. prosince 2001
víkendovou akci s názvem SOS (snaha,
ochota, slušnost). Zimní pobyt v Lužických
horách v chaloupce Sichovce u Doubice.

Chabafiovické NOVINY

HISTORIE
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HISTORIE VYKLICKÉ CESTY
T

ento článek navazuje na v jiném místě
ChN zveřejněné pojednání o potřebě
obnovy Vyklické cesty.
Jedná se o dříve značně frekventovanou
komunikaci pro pěší, která spojovala Chabařovice se starým chabařovickým nádražím,
ale i se zaniklou obcí Vyklice. Původní název
této cesty, jak lze doložit z dobových
fotografií, byl Bahnhofsweg (Nádražní cesta). Po válce se jí říkávalo krátce „Alej“. V
současné době je nejpříznačnější cestu
nazývat „Vyklickou“.
Tato cesta pozbyla svůj význam po
přeložce železniční tratě v úseku mezi
Trmicemi a Bohosudovem a likvidací Vyklic
v důsledku důlní činnosti. Poté je navštěvována pouze nahodile.V souvislosti s budovaným
jezerem Chabařovice v místech zbytkové
jámy bývalého Lomu Chabařovice je aktuální
se o tuto historickou pěšinu opět zajímat.
Stane se totiž v budoucnu nástupním
prostorem k dosažení jezera a bude tvořit
spojnici našeho města se sousedními Roudníky a Trmicemi.
Vzhledem k uvedenému je vhodné zejména těm mladším spoluobčanům připomenout
její historické souvislosti. Bez nadsázky se dá
říci, že tudy kráčela historie. Pokusme se tuto
cestu pomyslně projít a namodelovat si, co
mohl návštěvník při své procházce v jejím
okolí spatřit.
Nejobvyklejší nástup na tuto cestu byl u
hřbitova. Rozhodneme-li se ke hřbitovu
přepravit autem, odstavíme ho nejspíš na
přilehlém parkovišti. Tím se dostaneme do
míst, kde stával dům Správy hřbitova –
hrobníka. Původně byl hřbitov v samotném
centru města, po okruhu stávajícího kostela
Narození panny Marie. V roce 1611 byl
přemístěn tam, kde stojí nyní. Hřbitovní
kaple byla vysvěcena 30. května 1611.
Hřbitov byl původně menší, neboť nebyl
předpokládán zvýšený nárůst obyvatel města.
Ten nastal až s přílivem průmyslu do
Chabařovic. Následné rozšiřování hřbitova se
realizovalo ve směru na jih, ven z města,
přičemž jeho původní šíře zůstala zachována.
Putujeme dál. Hned za hřbitovem se
dostaneme na panelovku. Ta byla vybudována Palivovým kombinátem v Užíně, jako
objezdová účelová komunikace pro Lom
Chabařovice. Stojí na náspu bývalé důlní
železnice, kterým se přepravovaly skrývkové
materiály vytěžené na bývalém Dole Petri,
ale také se tudy přepravovalo vytěžené uhlí
na Důl Milada II, odkud pak bylo nakládáno
na železnici pro další odbyt, nebo také na
tramvaj. Nákladní tramvaj pak uhlí přepravovala do městské elektrárny na Špitálské
náměstí v Ústí nad Labem. Kolej se mezi
Miladou a Chabařovicemi začala propadat s
nadložím do vytěžených prostor, a proto byla
krátce po II. světové válce zrušena. Propadlé
místo se samovolně zatopilo a rybníku zůstal

název „Na kolejích“, i když oficiálně nese
název „V Tůních“.
Za hřbitovem bývalo také staré fotbalové
hřiště a necelých 200 m jihovýchodním
směrem hlubinný Důl Saxonia stejnojmenné
důlní společnosti. K dolu vedla železniční
vlečka ze starého nádraží Chabařovice.
Vytěžené prostory za hřbitovem se postupně
zaplnily nadložím a v důsledku poklesu
terénu vzniklo další místo pro zatopení s
dnešním názvem „Školáky“. Pro potřeby
rybolovu byl rybník několikrát upravován
převážně mechanizací Dolu Petri.
Nutno zdůraznit, že pokles terénu rovněž
snížil i úroveň Vyklické cesty. Ta byla
vyzvednuta až náspem vybudovaným zde v
letech 2000 – 2001. Hned pod Školáky byl
mezi válkami učiněn pokus o výsadbu
parkových dřevin, které je možno spatřit v
severní části přilehlého lesíka. V těchto
místech bývala také Boží muka.

Stoupáme dále směr Vyklice. Po obou
stranách cesty se nacházely převážně panské
pozemky bývalých šlechtických rodů, naposledy chlumeckých Westphalenů na chabařovickém katastru a při bývalé silnici z Trmic
do Roudníků pak trmických Nosticů. Od nich
je později získali pachtýři židovského původu
Korálek a Veselý. Po válce byly pozemky
převážně zestátněny a obhospodařovány
původně JZD Chabařovice, později státními
statky. Ještě dlouho v době poválečné bylo
možné spatřit v okolí Vyklické cesty značné
množství seníků. Před postupem Lomu
Chabařovice na sever připadly pozemky
Palivovému kombinátu. V důsledku zastavení dolu byly předány Pozemkovému fondu
ČR, pokud je v restituci nezískal jiný
vlastník.
A jsme na půlce cesty k Vyklicům. Po levé
straně bylo možné spatřit vznikající haldu, na
pokleslých plochách terénu poddolovaných
bývalými šachtami Felix Waldemar, Bail
Franciska a Teresie. Tato území, která z
hlediska zemědělství pozbyla uplatnění,
zaplňovaly odpadem z průmyslové výroby

vznikající továrny Chabařovic ale i Ústecka.
Odpad do těchto míst byl navážen různě a
halda poté připadla „Velké chemické“, tj.
Spolku Ústí n. L. Ta zde na základě povolení
z roku 1907 postavila visutou lanovku, kterou
přepravovala uhlí z trmických dolů Adolf
Ernst a Albert (Prokop Holý) do Spolku a zpět
do prostor haldy odpad své produkce.
Dostáváme se k vyklickému katastru. Na
vrcholu terénu před Vyklicemi se nacházela
železnice postavená jako „uhelná trať“ v roce
1858. Podnět k její výstavbě z Trmic do
Teplic dali ústecko-tepličtí průmyslníci v čele
s trmickým hrabětem Albertem Nosticem,
který začal v předstihu po její ose hloubit své
šachty Elisabeth (5. květen), Albert (Pr. Holý)
a Marii Antonii. Před hlavní tratí přetínala
Vyklická cesta vlečky z chabařovického
nádraží k dolům Milada, Wilhelm, Felix
Waldemar, Petri, Saxonia a Teresie. Těleso
nevytěženého uhelného pilíře je dosud
znatelné ve směru na Petri, když v jeho okolí
je propad terénu místy až o 8 m. Nejblíže u
Vyklické cesty stávaly ve stometrové vzdálenosti doly Wilhelm a Milada I. (1869-1924),
ale i Friedrich I., který byl napojen 200 m
dlouhou vlečkou z chabařovického nádraží.
Nepleťme si ho s Dolem Friedrich II., který
býval za nynější sběrnou kovového šrotu.
Pozemky v okolí Dolu Friedrich I. jsou dnes
ve vlastnictví chabařovické firmy BAF –
ZEM a na ploše při bývalém Friedrichu II. se
v současné době buduje lesopark.
Až z Friedricha II. a Friedricha I. přes
Vyklickou cestu vedla do „Velké chemické“ v
Ústí n. L. visutá lanovka pro přepravu uhlí.
Doly byly propojeny také podzemní lanovkou.
Mezi chabařovickým nádražím, které
stávalo na vyklickém katastru a Vyklickou
cestou byl rybník vzniklý rovněž na pokleslém terénu po důlní činnosti. Ten byl před
postupem Lomu Chabařovice v osmdesátých
letech vypuštěn do „luftky“ (větrací šachty)
Dolu Milada II. v těsné blízkosti železniční
tratě a Vyklické cesty. „Luftka“ měla oficiální
název „Černá Máry“ po přezdívce jedné z
občanek Vyklic s „bohatou minulostí“. Tento
název byl uveden např. i v dokumentaci
rozvodů vody Severočeských vodovodů a
kanalizací. Mezi důlními vlečkami a železniční tratí na Teplice měla cesta odbočku na
chabařovické nádraží. Zmíněné vlečky k
dolům zanikly s konkrétními doly, železniční
trať pak v roce 1981.
Pokud bychom chtěli pokračovat dále na
Vyklice, museli bychom přejít úrovňový
přechod přes železnici. Pro časté úrazy na
železničním přechodu byla později v těchto
místech postavena tzv. lávka (mimoúrovňový
přechod) železné konstrukce. Okolí bývalo
značně zamokřené. Po snesení kolejového
svršku tratě byl prostor vývěru povrchových
vod odvodněn Lomem Chabařovice tzv.
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příkopem „E“, který je v současné době
upravován. Veškeré povrchové vody tak
tečou podél Vyklické cesty do Důlního
potoka, kam se vlévají u hřbitova.
Krátce po překonání železniční lávky
bychom se dostali k prvním domům vyklické
zástavby a místa, které bylo nazýváno „Na
direkci“ po objektech, odkud byly spravovány doly chlumeckého hraběte Westphalena.
Obec Vyklice je zmiňována již od roku 1239,
původně jako malé panské sídlo. Dle nálezů
lze její první osídlení datovat do doby 3000
let před n. l. Ve Vyklicích byla původně
rozšířena zemědělská výroba a roku 1820 se
zde začalo těžit uhlí. To rázem změnilo
charakter obce, ale i počet obyvatel. Příliv
obyvatel z jiných koutů země, převážně za
prací v dolech obec značně počeštil. Vrcholem pro osídlení obce byl rok 1950, kdy žilo
ve Vyklicích 1250 obyvatel. Hornická činnost
se stala pro obec a její nejbližší okolí
osudnou, když v důsledku postupu Lomu
Chabařovice byla v letech 1980 až 1983
zlikvidována.
Těsně před Vyklicemi bychom se také
potkali s bývalým hlubinným dolem Neuhoffnung I. hraběte Westphalena. Důl míval
problémy s chabařovickým nádražím, které
ve zvýšené míře začuzoval pálením mouru.
Po likvidaci uvedeného dolu byla na jeho
odvalu postavena M. Arnoldsem a K.
Kressem v roce 1894 Ocelárna. Jejím
původním programem byla výroba soukolí
pro důlní vozíky a další drobný sortiment pro
doly. Po přestavbě pak závod proslul výrobou
řeznického náčiní, které našlo uplatnění po
celé Evropě. Samotný osud Ocelárny nebýval
vždy zářivý, ale přesto se značnými problémy
vydržela až do dnešních dnů.
Co nám z této bohaté historie v okolí
Vyklické cesty zůstalo? Po hlubinných
šachtách Wilhelm, Friedrich I.-II. a Petri
drobná stavební torza, po visuté lanovce do
Spolku několik základových fundamentů k
nosným stožárům, po Lomu Chabařovice
velká díra a naopak po haldě Spolku velký
kopec. Posledně jmenovaní svědci minulosti
se rekultivují. Tyto gigantické stavby nemající v současné době v republice obdoby byly
již několikrát v Chabařovických novinách
zmiňovány. Ze samotné Vyklické cesty pak
zbytky stromořadí a osvětlení, kterým bývala
cesta lemována.
Přejme si, aby tyto končiny opět ožily. O
tom pojednává článek „Obnova Vyklické
cesty.“
Stanislav Sochocký

AKTUALITY

Chabafiovické NOVINY

Obnova Vyklické cesty
Na samém okraji našeho města se v
současné době realizují gigantické stavby,
které v rámci republiky svým rozsahem
nemají obdoby. Jedná se o rekultivaci haldy
Spolku a zbytkové jámy bývalého dolu Lom
Chabařovice. Tyto stavby byly již několikrát
v Chabařovických novinách zmíněny. Současnou etapu jejich výstavby lze již nyní
nazvat jako konečnou, i když je zbývá ještě
ozelenit.
Halda Spolku má definitivní kontury a
zbytková jáma Lomu Chabařovice se začala
plnit vodou, aby zde vzniklo jezero.
Nedávno vedly chytré hlavy v médiích
polemiku, jak že se bude jezero jmenovat.
Připomínalo mi to situaci, kdy projektanti
projektovali na sídlištích složitě vedoucí
pěšinky, ale život si je vyšlapal úplně jinudy.
Jestliže budeme říkat deset let, že se napouští
jezero Chabařovice, pak na názvu už nic
nezmění ani případná celorepubliková soutěž. O to ale nyní zdaleka nejde.
Zatím existenci těchto velkých staveb
bereme na vědomí jenom pasivně. V případě
budoucího jezera si možná ještě nyní
neuvědomujeme, jakým způsobem se změní
charakter našeho území, zejména poptávka
po něm. Dnes je tam zatím pustá díra a vedle
tmavý kopec. Bude nutné opět nějakým
způsobem pospojovat obvodové končiny, dát
jim ten nejužitečnější charakter odpovídající
představám především jeho obyvatel. Tato
místa mívala před důlním zásahem svoji
historickou vazbu.
Žijeme v době budování cyklostezek,
oddychových zón, naučných stezek atd.
Turista, cyklista či rodina z Chabařovic,
pokud chce realizovat výlet do okolí, vždy
skončí na značně frekventovaných „neoddychových výpadovkách“. Tím se dostáváme k
naléhavé potřebě obnovy zajímavého úseku
našeho okolí. Zveme na pochůzku Vyklickou
cestou. Vezměte gumovky, sportovní či
turistický oděv a věnujte čas na její
procházku. Po patnáctiminutové chůzi budete
odměněni úchvatným panoramatickým pohledem od Ústí n. L. přes koštovský průsmyk,
kopec Rovný (Rabenov-Romaj), Milešovku,
„Věšťák“, Doubravku a Krušné hory. Rázem

si uvědomíte, o čem je řeč. Pod sebou pak
uvidíte první kubíky vody jezera Chabařovice. Roudničtí mají možnost sledovat napouštění jámy přímo z autobusu v úseku mezi obcí
a Marií Antonií. Obec Roudníky leží téměř na
hraně svahu jámy a na jezero je pěkný pohled
od východního úseku hřbitovní zdi. Obvodová komunikace podél zbytkové jámy – či
jezera by jim měla usnadnit pěší spojení s
Vyklickou cestou, ale i s Trmicemi. Výrazně
intenzivnějším způsobem je cítit aktivita
sdružení obyvatel bývalých Vyklic a prosazení záměru výstavby Nových Vyklic. To by
zacelilo hluchý prostor mezi Roudníky a
Ocelárnou.
Historie Vyklické cesty je popsána na
jiném místě těchto novin. Název cesty jsme
museli pozměnit, jelikož „Nádražní cesta“
jak se původně jmenovala, již není příznačný.
Tato cesta bude nástupním prostorem z
Chabařovic do tohoto atraktivního území.
Současný stav této dosud opomíjené cesty
je značně zanedbaný. Jak to změnit? Cesta,
aby splňovala svůj budoucí účel, by měla být
zrekonstruována poměrně nákladným způsobem, na což by se v rozpočtu města těžko
nacházely finanční prostředky. První krok byl
již učiněn nestandardním způsobem, bez
zásahu do rozpočtu města. Pokleslý úsek
cesty pod Školáky byl přeložen na násep,
vybudovaný zde v loňském a letošním roce
místními stavebními firmami z výkopových
materiálů okolních staveb. Stroje firem pak
bezplatně vytvořily konečný tvar tělesa cesty.
Existence tohoto náspu může být v budoucnu
využita pro rozšíření vodní plochy Školáků.
To je zatím první úsek cesty. Práce spočívající
ve vymýcení náletových dřevin, odstranění
zbytků bývalého pouličního osvětlení a další
drobné práce mohou obstarat pracovníci
veřejně prospěšných prací, kteří se při
podobných akcích již mnohokrát osvědčili a
pro město jsou jednoznačně přínosem.
Pak přijde na to, jakou představu si o
rekonstrukci uděláme. Když si přečtete
článek „Historie Vyklické cesty“ a znovu si
představíte historické souvislosti jejího původního významu, usoudíte, že by si
dokončení na straně 6
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HISTORIE

ZÁKON O ODPADECH J
astupitelstvo města schválilo na listo
padovém zasedání novou vyhlášku o
odpadech a poplatcích. Byla schválena cena
pro občana, která zajišťuje financování celého
systému ze 60-65%. A to při financování
všemi občany. Nový zákon o odpadech
vychází z poznání, že každý občan nepochybně vytváří odpady. Samozřejmě někdo více,
někdo méně. Nechci zde vést diskuzi, je-li
poplatek na osobu spravedlivější než na
objekt. Dává nám však zákonnou oporu
oproti dřívějšímu systému. Od nového roku
bude mít každý občan určené místo a četnost
odvozu dle nově vydané vyhlášky. Popelnice
budou zoptimalizovány, tzn., že v bytových
domech bude počet popelnic stanoven tak,
aby při týdenním odvozu stačily pokrýt
požadavky nájemníků. U rodinných domů
zřejmě zůstane po jedné popelnici, ale i zde je
možné zmenšit nebo zvětšit obsah nádoby.
Nebude nutné odkládat komunální odpad do
kontejnerového dvora, kam se bude vozit jen
víceobjemový odpad, sutě a jiné předměty
nepatřící do popelnic. Nový systém nepředpokládá platby za uložení odpadu na
kontejnerovém dvoře, protože každý občan
již bude mít za tuto službu zaplaceno.
Velkým přínosem nového systému by
mělo být zamezení černých skládek zakládaných našimi občany. Může pochopitelně
docházet k zakládání černých skládek cizími
osobami. Zde tedy bude hrát roli co nevyšší
pokuta, zvýšená ostraha policie a hlavně
všímavost a důslednost samotných občanů
města. Předpokládáme, že se nám na jaře
podaří z velké části tyto nešvary minulosti z
našeho okolí odstranit. Jistě se najde mnoho
lidí, kteří již předem vědí, že to či ono nebude
fungovat. Možná, že to bude tvrdit i člověk,
který dává za vzor naše severní sousedy.
Samozřejmě, chceme, aby se zde nestala

příroda skládkou. Proto musíme ale ještě hodně udělat.
Žádné opatření, žádný systém
nezaručí svou funkčnost, pokud se nestane
nástrojem všech občanů. Právě na pomoc jim
byl zákon vydán.
Další otázkou je separace. Zákon o
odpadech jakoby podporoval neseparování.
Město má velmi dobře vybudovaný systém
separovaného odpadu a občané toho hojně
využívají. Málokdo ví, že za separaci se
letošním rokem zahájilo vyplácení podílu z
tohoto odpadu a věřím, že tent způsob bude
stále více podporován.Když jsem odhadoval
náklady (jedná se přibližně o jednu třetinu),
které musí město za občany dofinancovat,
chtěl jsem tím říci, že v příštím období bude i
na separování do značné míry záležet, bude-li
účast občana zvyšována či zachována. Ideální
by samozřejmě bylo, aby se celý systém
financoval sám, ale k tomu při našem počtu
obyvatel zřejmě ještě dlouho nedojde. Máme
však v rukou nástroje, jak systém zkvalitnit,
aby částka, kterou město doplatí, byla co
nejmenší a úspora se použila na další nutné
investice ve městě, jako chodníky, silnice a
další.
Zrekapitulujeme-li nově zavedené poplatky, dojdeme k tomuto zjištění:
Ten, kdo dříve platil týdenní odvoz při
čtyřčlenné rodině, zůstane na svém. Při
menším počtu osob už na tom bude lépe, ten
však, kdo neplatil vůbec, na tom bude hůře,
ale takový nový zákon je. Vydaná vyhláška
také dovoluje v odůvodněných případech,
zvláště u vícečlenných rodin, zmírnění
dopadu. Na financování systému se budou
podílet i zahrádkáři.
Samostatnou kapitolou jsou podnikatelé,
kteří se mohou do systému města zapojit nebo
mohou zvolit jiný systém. V každém případě
budou muset i oni svůj odpad zajistit a pro
kontrolu plnění této povinnosti bude město
mít zákonné nástroje.

pokračování ze strany 5
zasloužila minimálně podobu naučné stezky.
Z podnětu vlády byl pro severozápadní
pánevní oblasti republiky vytvořen dotační
fond, který zahrnuje i realizaci těchto záměrů.
O přidělení prostředků z tohoto fondu jistě
město požádá. Širší souvislosti budovaného
území po ukončeném dole však přímo vybízí,
aby se do těchto záměrů prostřednictvím
dotačních peněz zapojilo sdružení obcí
minimálně ve spojení se sousedními Trmicemi.
Nám přece musí jít o prohlubování
sousedských vztahů s okolím. Kdo z
Chabařovických ví, jak hodně k lepšímu se
změnily Trmice, jak je v Roudníkách. Kdo ví
o tom, že po více než třiceti letech může opět
spatřit vnitřní prostory zámku Trmice a
navštívit je. Zámek dnes žije bohatým

kulturním životem.
Vytvořením naučné stezky, po jejíž ose by
byla vhodnou formou připomenuta historie
jejího okolí, by zde vznikl turisticky, ale i
jinak atraktivní prostor našeho města.
Vyklická cesta by měla být zakončena na
samé hraně svahu jámy jezera turistickým
posezením s přiloženou mapou znázorňující
okolí se zaniklými obcemi a popisem
budovaného jezera. Cesta by pak byla
zařazena do propagovaného souboru turistických tras Ústecka. Tím by zároveň došlo k
potřebnému zviditelnění našeho města, což
má následně pozitivní dopady. K realizaci
těchto záměrů by bylo vhodné zapojit aktivity
sdružení občanů podobné tomu, kterým je v
současné době dokončován lesopark Friedrich II.
Stanislav Sochocký

BEZ PARAGRAFŮ

Z

iž od poloviny roku 1999, kdy byla
Městským zastupitelstvem Chabařovice přijata Obecně závazná vyhláška č. 2/1999
o zřízení účelového fondu pro poskytování
půjček na opravy, modernizaci a rozšíření
stávajícího bytového fondu města Chabařovice, která občanům města Chabařovice a jeho
místní části Roudníky umožňuje za výhodných podmínek (v průměru 50.000 Kč při
lhůtě splatnosti 4 roky a úroku 4-5%) si půjčit
na opravu svých rodinných, případně bytových domů, využila této možnosti řada z nich.

PŮJČKY NA MODERNIZACI
BYTOVÉHO FONDU

V roce 1999 to bylo 5 žadatelů, v roce
2000 to bylo již 19 občanů a v roce 2001 byla
poskytnuta tato půjčka 4 občanům.
V roce 2002 je možnost podávat žádosti
prostřednictvím stavebního úřadu města
(telefon: 510 34 60) ve 2 cyklech, a to do 28.
února a do 31. července, aby po projednání v
odborné komisi starosty města a schválení
městským zastupitelstvem mohli jednotliví
žadatelé čerpat tyto zvýhodněné půjčky ještě
do konce roku.
Petr Bím

Strom milénia
Zvláštní škola a Mateřská
škola Chabařovice
Dne 2. listopadu se sešli žáci zvláštní a
mateřské školy na pozemku mateřské školy,
aby zde společně zasadili strom milénia.
Setkání zahájila ředitelka zvláštní školy
Mgr. Vladimíra Křížová, která dětem vysvětila význam stromů pro životní prostředí. Poté
žáci Iveta Bubnárová a Daniel Badi zasadili
stromek, který by měl tuto chvíli připomínat
ještě vnukům a pravnukům těchto dětí.
Mgr. Jiří Capljuk
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INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Matrika, evidence obyvatel, správa hřbitov
Některým občanům se v průběhu letošního roku zdálo, že musí při vyřizování svých
záležitostí na tomto úseku velmi často čekat.
Pro urychlení se pracovnice snaží vyřizovat
záležitosti občanů i v neúřední dny.
Chtěli bychom malým přehledem přiblížit
vyřízenou agendu v roce 2001:
potřebovali jste ověřit podpis nebo
fotokopii? Těchto úkonů bylo provedeno do
konce měsíce listopadu 2 658
o občanský průkaz z důvodu stěhování,
ztráty nebo ukončení platnosti požádalo 269
osob, vyřízeno bylo 267 žádostí
při jednáních často potřebujete předložit
rejstřík trestů, kterých matrika vyřídila 82
ani dohledávání v matrikách a ztráty
osobních dokladů - rodných, oddacích a
úmrtních listů, včetně dokladů do ciziny
nebylo málo, celkem bylo vystaveno 93 opisů
o potvrzení o pobytu nebo sdělení pro
úřední potřeby požádalo 161 občanů
za 11 měsíců se do Chabařovic
přistěhovalo 71 obyvatel, odstěhovalo se 54
osob, narodilo se 26 dětí a zemřelo 18 osob;
všichni potřebovali o uvedených skutečnos-

tech vystavit doklady nebo potvrzení
poplatky za pronájem hrobových míst
nebo kolumbárií přišlo zaplatit 78 občanů;
tady bychom rádi upozornili, že je obtížné
zjišťovat adresy pronajímatelů a chtěli bychom požádat občany, kteří mají ostatky
svých blízkých uloženy na hřbitově, aby si
přišli zjistit zaplacení správních poplatků z
pronajatých míst
v chabařovickém infokanálu bylo
odvysíláno 163 zpráv.
K práci tohoto úseku patří zajišťování
svatebních obřadů, hlášení městským rozhlasem, vyplňování všech statistických dokladů,
zajišťování smutečních obřadů, vyřizování
pasů pro cestování do ciziny, vydávání
rozhodnutí při změně jména nebo příjmení,
zápisy osvojených dětí, rozvody a mnoho
dalších menších úkonů, které je nutno
občanům vyřídit.
Chtěli bychom požádat o trpělivost.
Pracovnice tohoto úseku Vám rády vyřídí
osobní záležitosti, ale agenda je opravdu
rozsáhlá a náročná práce vyžaduje přesnost.
Hana Nejedlá

Informace o nejdůležitějších článcích obecně závazných
vyhlášek (OZV) o odpadech, platných od 1.1.2002
Zastupitelstvo města Chabařovice na
svém zasedání 26.11.2001 schválilo vydání
obecně závazných vyhlášek (OZV), které
navazují na nový hzákon č. 185/2001 Sb.
„O odpadech“, který nabývá účinnosti
rovněž od 1.1.2002.
OZV č. 4/2001- o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města
Chabařovice
Uvedená vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního a stavebního
odpadu na území města Chabařovic.
Vyhláška se vztahuje na všechny fyzické
osoby s trvalým bydlištěm na území města, na
všechny vlastníky a správce objektů určených
k bydlení nebo rekreaci a na ty právnické a
fyzické osoby opravněné k podnikání, které
na území města produkují odpad a uzavřely s
městem smlouvu o využití zavedeného
systému města.
V čl. 4 vyhlášky jsou určena místa k
odkládání odpadu a v čl. 5 sběrné nádoby a
stálá stanoviště pro tříděný opad.
Svoz odpadu zajišťuje svozová společnost,
podle městem odsouhlaseného harmonogramu, s frekvencí l x za týden. V případě
nesplnění harmonogramu svozu nejpozději
do tří dnů po realizovaném termínu.
Stavební odpad musí být ukládán tak, aby
nedocházelo k nepříznivému hygienickému a
estetickému dopadu na prostředí ve městě, do

rozměrově vhodných kontejnerů, pokud není
odvážen přímo z místa vzniku k využití nebo
zneškodnění
OZV č. 5/2001 - o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města
Chabařovice.
Vyhláška stanoví, kdo je poplatníkem a
jak bude poplatek odváděn. Dle této vyhlášky
poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci
trvalý pobyt a dále fyzická osoba, která má ve
vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k
individuální rekreaci, ve které není hlášena k
trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Za domácnost může být poplatek odváděn
společným zástupcem, za rodinný nebo
bytový dům vlastníkem nebo správcem.
Vyhláška v čl. 4 stanoví povinnost
poplatníka oznámit správci poplatku, kterým
je Městský úřad Chabařovice nejpozději do
28.2.2002 jméno, příjmení, datum narození
poplatníků, za něž je odváděn poplatek na
formuláři, který obdrží od Městského úřadu
Chabařovice.
Sazba poplatku pro rok 2002 byla
stanovena ve výši 360,-Kč na osobu ročně a
poplatník je povinen uhradit poplatek ve
dvou splátkách, a to první polovinu 180,-Kč
do konce února 2002 a druhou polovinu do
konce srpna 2002. Pokud poplatník nezaplatí
poplatek včas nebo ve správné výši, může
správce poplatku platebním výměrem popla-

tek zvýšit až o 50%, nebo uložit pokutu za
nesplnění povinnosti ve smyslu zákona č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve
znění pozdějších předpisů.
Bližší podrobnosti k oběma vyhláškám
poskytne Městský úřad Chabařovice v úřední
dny, nebo na tel. 510 3492, 510 3695
Vyhlášky budou zveřejněny na úřední
desce a v kabelové televizi.

Îivotní jubilea
V‰em, ktefií v závûru roku
oslavují svá Ïivotní jubilea
·paãková Marie
Havlíãková Anna
Rojíková Anna
Jírová Aloisie
Kandravá Erika
Chmelinová Franti‰ka
Táborská Anna
Herzinová Lia
Pohl Emil
Kaftan Bohumil
pfiejeme pevné zdraví a do dal‰ích
let pohodu a spokojenost, coÏ ke
klidn˘m dnÛm stáfií patfií
Upozorňujeme občany, že složenky na
domovní daň budou rozesílány Finančním
úřadem do konce měsíce května 2002.
Vlastník domu, který v roce 2000
kolaudoval plynové topení, si může do 31.
ledna 2002 podat Dílčí daňové přiznání k
dani z nemovitosti a uplatní si úlevu na dani z
nemovitosti po dobu 5 let. K dílčímu
daňovému přiznání je nutno přiložit kopii
kolaudace plynového topení.
Občané, kterým končí pětiletá úleva na
dani z nemovitosti, musí také do 31. ledna
2002 podat Dílčí daňová přiznání. Daňová
přiznání se podávají na Finančním úřadu v
Ústí nad Labem.
Poplatek za psa v roce 2002 je nutno
uhradit do 31.3.2002.
Redakce ChN připravuje pro příští rok
novou rubriku: „Názory občanů“. Pokud se
chcete připojit a napsat krátký názor,
můžete jej redakci poslat e-mailem na
adresu zschaba@volny.cz, nebo jej můžete
v psané podobě zanechat na městském
úřadě na matrice u paní Nejedlé.
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PLOCHÁ DRÁHA V CHABAŘOVICÍCH

Aby se v Chabařovických novinách neobjevovaly jen zprávy o fotbalu nebo volejbalu,
začala redakce oslovovati další sportovní organizace kteé vyvíjejí svou činnost na území
Chabařovic. Po cvičících ženách jsme také oslovili předsedu ploché dráhy pana
Jaroslava Zobala aby nám řekl něco o aktivitách lidí kolem ploché dráhy, která je
součástí života Chabařovic již řadu let. Pan předseda se svého úkolu zhostil výborně a
dodal nám několikastránkový materiál, jež by vydal na celé číslo Chabařovických novin.
Vybrali jsme proto část, která se týká současnosti a ostatní statě jsme předali panu
Sochockému aby je zpracoval z hlediska historie Chabařovic a zveřejnil je v některém z
budoucích čísel Chabařovických novin v rubrice Historie.

V

roce 1996 přichází na scénu mladý a
velmi nadějný jezdec Aleš Šifalda,
syn bývalého plochodrážního jezdce klubu
Chabařovice. Je velkým příslibem a pro
vedení klubu novou motivací. Spolu s ním
vyrůstají i další mladí jezdci J. Podrabský,
bratři V. a M. Pospíšilové, D. Gacksch, D.
Grund, J. Nechuta a další. Po těžkém zranění
A. Šifaldy na Mistrovství ČR ve Slaném Aleš
svou sportovní dráhu končí a někteří mladí
začínající jezdci s ním.

Vzhledem k tomu, že se stále zvyšovaly
náklady na provoz tohoto sportu, rozhodlo
vedení klubu snížení podpory seniorských
jezdců a věnovat se nadále v maximálně
možné míře začínajícím jezdcům.
V loňském roce spolu s klubem AK
Březolupy, který odstoupil ze soutěže extraligy, jsme i my odstoupili z 1. ligy. Tím došlo k
vyrovnání počtu klubů v obou soutěžích.
Našim jezdcům jsme umožnili hostování v
jiných klubech. Práce byla zaměřena na
ČOCHTAN v Budníku
V osmém turnaji chabařovického turnaje v karetní hře
ČOCHTAN, který se konal v
sobotu 17. listopadu 2001,
zvítězil po bojích na 5 stolech
v 10 kolech a po 9 hodinách
Perutka Stanislav
mladší
před Jiřím Doušou a Láďou
Mouchou. Po 8 odehraných
turnajích v restauraci BUDNIK vede v souhrnném pořadí Josef Hnyk před Danou
Hersinovou a Tondou Doubkem. Všech 8 turnajů absolvovalo jen 6 hráčů a vystřídalo se na nich přes 50 hráčů.
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jezdce juniorského věku a v roce 2000 se do
Mistrovství ČR juniorů kvalifikovali V.
Pospíšil, M. Pospíšil, J. Balihar, R. Hardegger. Smůlu měl V. Pospíšil, který se po
vyhrané kvalifikaci do „mistráku“ v prvním
závodě po velmi dobrém výkonu zranil.
Nejúspěšnější jezdec J. Balihar obsadil v
celkovém pořadí jezdců do 19 let 4. místo a
jezdců do 21let místo šesté. Vybojoval si tak
postup do reprezentace a možnost hostování
v Olympu Praha.
Rok 2001 byl úspěšný pro juniorské
jezdce v soutěži mistrovství ČR juniorských
družstev, kde se jim podařilo obsadit čtvrtou
příčku před družstvy Březolup a Prahy. J.
Balihar začal sezónu zraněním a po návratu
na ovál nedosáhl původní formy. Závodů se
zúčastňoval s kovovou výstuží v noze, která
mu bude v prosinci odstraněna.
Ani v roce 2002 nepočítáme s účastí v
závodech I. ligy družstev. Je v jednání, že
všichni kluboví jezdci Chabařovic budou
hostovat ve finančně silnějších klubech.
Chabařovický klub obsadí pouze mistrovství
ČR jednotlivců juniorů a družstev juniorů.
Jezdce seniorské nasadíme do závodů M ČR
dvojic a jednotlivců. Na chabařovické dráze
se uskuteční pouze jeden mistrovský závod,
kterým bude mezinárodní mistrovství ČR
družstev juniorů. Součástí závodu bude 11.
ročník Memoriálu J. Hurycha. Plochodrážní
areál využíváme a nadále budeme využívat k
tréninkům a soustředěním juniorské reprezentace. Dále upravujeme bývalé parkoviště
pro možnost pořádání závodů na ploché dráze
automobilů.
Přestože plochodrážní sport v celé ČR je v
současné době v krizi, věříme, že vedení
Autoklubu ČR najde prostředky pro podporu
tohoto sportu a především prostředky na
výchovu nové „ plošinářské“ generace.
Jaroslav Zobal

Původně se mi na ryby ani nechtělo jet. Do
Hřenska na Kamenici to není přece jen
nejblíž. Ale cosi mě táhlo, tak jsem nakonec
vyrazil. Nelovil jsem ani pět minut a
najednou mi prudce poskočil vlasec. Zasekl
jsem. Voda vystříkla. Svatý Petr mi nadělil
vánoční dárek: pstruh duhový, 70 cm, 3,8 kg.
Zdolával jsem jej 45 minut na vlasci 0,14
mm. Nechal se zlákat na vlastnoručně
zhotovenou mušku na háčku číslo 10.

