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Co je to ta
PORSka?

Václavská
v Roudníkách

MČR dvojic a trojic
žen v Chabařovicích

Přijelo k nám divadlo
... hádej, hádej, koho veze? Koho by to napadlo,
kamarádi z pytle lezou ... Kdo by neznal text
úvodní písně Sváťova dividla proslaveného
v Ústí n/L. i širokém okolí. Na konci září
zavítalo divadlo i k nám do školky s pohádkou
„O pejskovi a kočičce“, a my učitelky napjatě
očekávaly, jaký ohlas u dětí bude mít. Některé
starší děti přeci jenom z nějaké té pouti
Sváťovo dividlo znaly, ale jak budou reagovat
ty naše úplně nejmenší ze třídy Kytiček, co
letos nastoupily do školky poprvé a teprve se
učí být část dne bez maminky? Najednou se
ocitly v úplně jiné třídě předškoláků, kde bylo
plno cizích dětí a dospělých a ještě k tomu
velikánské divadlo! Byly to ale zbytečné obavy
a Sváťa opět nezklamal. Citlivě děti provedl

slzičky a objevilo se jim v tváři velké nadšení
a široký úsměv. A ten už nezmizel do konce
pohádky. Bylo až dojemné sledovat děti, jak
se s loutkami v závěru loučí, hladí je a mazlí
se s nimi. Kdyby to jen tak šlo vzít si je s sebou
domů. To by bylo! Ale nebyl by to Sváťa, aby
dětem na rozloučenou nenechal ve školce
bonbónky, omalovánky, pexeso a neslíbil jim,
že se za nimi zase někdy s jinou pohádkou
přijede podívat. Budeme se moc těšit, Sváťo.
Vždyť nejen děti, ale i my dospělí potřebujeme
občas pohladit po duši.
říší loutek a pohádek, a zatím co se starší
děti suverénně předváděly před mikrofonem,
jak umí samy zarecitovat a zazpívat písničku,
mrňátkům postupně začaly mizet z očí

Daniela Šímová

ZVEME VŠECHNY
NA TRADIČNÍ LAMPIONOVÝ
PRŮVOD, KTERÝ SE KONÁ DNE

27. 10. 2018
OD 18.00

SRAZ V 17.45 U POMNÍKU
NA BĚHÁNÍ.

Nový školní rok
v základní umělecké škole
Letošní školní rok jsme zahájili o něco dříve
než 3. září, a to tradičním soustředěním
tanečního oboru ve Starých Splavech,
tentokrát od 21. srpna do 27. srpna. Zúčastnilo
se 66 dětí a jako obvykle jsme si týden

do třídy. Pro rodiče jsou k dispozici návleky.

Chystáme velký koncert
K letošnímu výročí 100 let od vzniku
Československa chystáme velký koncert
v Kulturním domě Zátiší. Koncert bude
v duchu vzpomínek na naši populární scénu
uplynulých sta let. Nebudeme jen hrát,
budeme také tančit a zpívat. Akce proběhne
ve spolupráci se Základní školou Chabařovice
a budeme se na vás těšit 13. listopadu
od 18:00, vstup je zdarma.

Výstava betlémů

u Máchova jezera velmi užili. Tančili jsme,
cvičili, hráli hry a soutěžili. Děti v družstvech
vyrobily úžasné výtvarné projekty, nabarvily
trička, vymyslely choreografie, básničku
a psaly deníky. Kreativita dětí nezná mezí,
vždy překvapí, co vše dokážou vymyslet.
A na závěrečném představení předvedly,
co celý týden v družstvech tvořily. Tyto
choreografie jsou promítány v relaxačním
koutku, který je od 8. října v provozu v 1. patře
ZUŠ. Rodiče čekající na děti zde nově mohou
čas trávit pohodlněji, mohou si dát kávu, číst
knihy z naší „knihobudky“ nebo zhlédnout
různá vystoupení žáků na LCD monitoru.
Prostor je určen i pro naše žáky, na ně jsme
mysleli s pitným režimem a nainstalovali
vodní fontánu. S relaxačním místem je
spojena i otázka přezouvání ve škole, nyní se
musí děti přezouvat v šatně v přízemí a buď
využít nové skříňky na klíčky, nebo si obuv vzít
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prázdniny. Do konce kalendářního roku
spustíme nové webové stránky, kde najdete
aktuální informace o akcích, které pořádáme,
nebo kterých jsme součástí, můžete si
přečíst o jednotlivých odděleních, o učitelích,
prohlédnout galerii a najít veškeré potřebné
informace o škole a o vzdělávání, které
poskytujeme.
Další novinkou v naší škole je nově vyučovaná
počítačová grafika a fotografie a jejich úprava
na iPadech v rámci výtvarného oboru. Škola
zakoupila šest iPadů s dotykovými pery
a věříme, že to bude velkým přínosem, a to

Další velikou akcí, která proběhne ještě
před Vánocemi, je výstava betlémů v kostele
Narození panny Marie v Chabařovicích.
Do této akce se zapojila celá řada organizací,
vystavovat své výrobky budou kromě žáků
ZUŠ také dětičky z MŠ, žáci ZŠ Chabařovice, ZŠ
Chlumec, MŠ a ZŠ Libouchec a klienti Domu
pokojného stáří sv. Ludmily v Chabařovicích.
Zahájení výstavy proběhne 8. 12. v 15:00
koncertem, na kterém vystoupí naši žáci
a zazní výhradně hudba a písně s vánoční
tématikou. U vchodu do kostela budete moci
ochutnat cukroví, dát si vánoční punč, a pak
už jen nasát atmosféru blížících se svátků.

Akce a novinky
Naše škola se opět zapojila do projektu
ArtCamp, tentokrát na téma „Piráti“. Jsme
rádi, že můžeme naplňovat smysluplně volný
čas dětí a vytvořit pro ně krásné podzimní

ne jen pro žáky, kteří se chystají na grafické
školy, ale i pro ty, kteří chtějí umět něco navíc.
Jako i v jiných letech se naši žáci připravují
na soutěže, koncerty a jiná veřejná vystoupení
a těší se, až je přijdete podpořit. Pro aktuální
informace sledujte vývěsní skříňku před
budovou ZUŠ. Těšíme se na setkání s vámi.
Táňa Dědovská

IX. Zahradní slavnost
v Domě pokojného stáří sv. Ludmily
I letos jsme pro své klienty, rodinné
příslušníky, partnery a sponzory uspořádali
v pořadí již IX. Zahradní slavnost, která se
nesla v duchu 30. let minulého století. Opět
nechyběly hudební i taneční vystoupení
a bohatá tombola. Touto cestou bychom
rádi poděkovali všem sponzorům, kteří se
podíleli na uskutečnění Zahradní slavnosti
a zejména pak městu Chabařovice, které
naši slavnost výrazně podpořilo. I přes
nepřízeň počasí se slavnost vydařila a my
se už teď těšíme na další Zahradní slavnost.
Edita Králertová

Představujeme vám chabařovickou
Agathu Christie
Česká asociace autorů detektivní literatury
(AIEP) uděluje dvě tradiční literární ceny.
Každoročně se koná soutěž o nejlepší

detektivní povídku a nejlepší knihu
detektivního žánru. Gratulujeme tak k udělení
čestného uznání Haně Doubkové za povídku

Svět nekončí za vrátky

Děti se během dne naběhají a naskáčou
mnohem více než dospělí, přestože vlastně
nikam nespěchají. Díky tomu, že si neustále
chtějí hrát, neustále je něco zaměstnává,
jsou stále v pohybu. Přitom se nedá říci, že
by plýtvaly energií, svůj pohyb totiž využívají
k učení. Kdo utíká, více vnímá svoje tělo, než
ten, kdo se loudá. To znamená, že běhání
znamená současně vývoj. Že jsou některé děti
pohyblivější než jiné, souvisí také s výchovou
a kulturou, ve které vyrůstají. I osobnost
a temperament dítěte v tom hrají svou roli.
Zvědavé a impulzivní děti běhají víc než děti

bojácné a introvertní. Proto jsme se rozhodli
letos naši MŠ zapojit do celoročního projektu
České obce sokolské. Imponuje nám na něm,
že se nejedná o soutěžení a není zaměřen
„na výkon“, ale přináší radost a potěšení
z pohybu i méně zdatným dětem. Sokolík Pepík
spolu s ostatními zvířátky vtáhne děti do světa
pohybu a her, které se dají provozovat, jak
v herně MŠ, tak i ve sportovní hale, či na hřišti
i v přírodě. Vede děti k týmové spolupráci
a motivuje jejich rodiče k tomu, aby naučili své
děti brát pohyb jako samozřejmou součást
života.
MŠ děkuje všem nadšencům z řad místních
fotbalistů, hasičů, trenérů plavání a také
paním učitelkám z tanečních a baletních oborů
ZUŠ, cvičitelkám zumby i orientálních tanců,
kteří nám každý rok pomáhají děti odpoutat
alespoň na chvíli od počítačů a dopřávají jim
možnost společně prožívané radosti z pohybu
v kolektivu ostatních dětí. Přejeme sobě i jim
hodně elánu a mnoho šťastných, zdravých
a šikovných dětí.
Daniela Šímová

Věřím Ti, které ji bylo uděleno v Praze v červnu
t. r.

Jubilanti
červenec - září 2018
Jiří Hrabina
Heidrun Doubková
Stanislav Šmíd
Olga Řeháčková
Anna Blašková
František Kačírek
Miroslav Korunka
Miroslav Pardubský
Marie Lukášová

Blahopřejeme
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SDH Chabařovice oslavilo
10. výročí spolupráce s THW Pirna
Dne 20. 9. 2018 byla příjezdem přátel
a kolegů z THW Pirna zahájena oslava 10
let naší spolupráce. Následující den dorazil
zbytek početné německé skupiny hasičů
spolu s odborníky, potápěči a oslava
mohla být oficiálně zahájena. Celkem
do Autocampu v Chabařovicích dorazilo
na 70 účastníků oslav včetně hasičské
mládeže.
Výsledkem oslavy desetileté spolupráce
byla ukázka práce hasičů a potápěčů
nad i pod vodní hladinou jezera Milada.
Příprava celé akce trvala necelý rok, a to
za spolupráce sboru THW Pirna, sboru SDH
Chabařovice, Palivového kombinátu Ústí,
s. p. a města Chabařovice. Co bylo naším
úkolem před započetím oslavy? Jednak
probíhala dlouhá jednání s PKÚ, s. p.,
ohledně vpuštění na jezero Milada, tak aby
nedošlo k znečištění vod. Úkolem sboru
THW Pirna bylo zajistit mnoho povolení
k tomu, aby mohli přijet s celou potřebnou
technikou. Po dlouhých jednáních nadešel
kýžený den a akce mohla být spuštěna.
V sobotu 22. 9. 2018 v ranních hodinách se
na břehu jezera Milada objevila spousta
hasičských vozidel s potřebnou technikou.
Skupina odborníků se vydala postavit
mosty a vodní překážky. Poté, kdy byly
lodě spuštěny na vodu, začala stavba
hliníkových částí konstrukce mostu. Most
byl dlouhý necelých 9 metrů a spuštěné
lodě tak poskytly návštěvníkům bezpečný
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a pohodlný převoz. V odpoledních hodinách
k jezeru Milada dorazila na pomoc technika
záchranného sboru Všebořice.
Ještě musím podotknout, že v rámci příprav
na jezeře Milada byla část účastníků
odvolána, a to z důvodu účasti mládeže
SDH Chabařovice a THW Pirna na soutěž
Samovar, která se konala na Telnici. Soutěž
probíhala v uzlové štafetě, ve štafetě 4x60
a v požárním útoku. Mladší hasiči skončili
na krásném 3. místě.
Vrcholem celé akce byla ukázka práce
potápěčů.
Návštěvníci měli možnost
z břehu jezera sledovat vyprošťování
vozidla z vody. Pomocí jeřábu nákladního
vozidla byl ze dna jezera, pomocí
vyprošťování,
vyzvednut
automobil
na břeh. Velice nás potěšila nebývalá
účast mnoha účastníků, kteří se přišli
podívat, jak probíhá takové vyprošťování.
Naším dalším úkolem bylo předvést něco
z další hasičské techniky. Všichni přítomní
návštěvníci se mohli mimořádně projet
na lodích po jezeře Milada. Jako bonus si
naši kolegové z THW Pirna přivezli skákací
hrad pro ty nejmenší, který byl k dispozici
po celý den probíhající akce.
V podvečer jsme se přesunuli do Kulturního
domu Zátiší, kde proběhlo ukončení oslavy.
Pozvání k večerní oslavě, přijali pozvaní
hosté, a to tajemník a zastupitel Městského
úřadu Chabařovice Ing. Vítězslav Vlček,

MSc., a Ing. Václav Čermák. Čestným hostem,
který také přijal pozvání, byl senátor
Jaroslav Doubrava a za HZS Ústeckého
kraje se dostavil plk. Mgr. Martin Laníček.
Před zahájením rautu si převzal slovo
Andre Scholz, který poděkoval za vynikající
spolupráci se všemi, kteří se na přípravě
akce v takovém rozsahu podíleli a starostovi
SDH Chabařovice Liborovi Vernerovi předal
nejen finanční dar. Sbor SDH Chabařovice
dostal na památku světelný znak THW
Pirna. Částka v hodnotě 5 200 Kč, která
byla vybrána jako dobrovolné vstupné
za projížďku na lodi, byla starostovi SDH
Chabařovice předána právě jako finanční
dar. Za přítomnosti všech zúčastněných
byl promítnut krátký film o desetileté
spolupráci SDH Chabařovice s THW Pirna.
Po těchto oficialitách si slovo převzala
kapela a byl zahájen raut.
Těmito posledními slovy bych velice rád
ještě jednou poděkoval našim kolegům
z THW Pirna za výbornou spolupráci,
a my všichni z SDH Chabařovice budeme
doufat v dalších 10 úspěšných let. Děkuji
za finanční pomoc městu Chabařovice, PKÚ
s. p. za umožnění přístupu k jezeru Milada
a hlavně všem kolegům z SDH Chabařovice
za jejich pomoc při přípravách.
Libor Verner

Co je to ta PORSka?
V minulém čísle Chabařovických novin byla
podána informace o rekonstrukci ústředních
dvou budov na náměstí. Prakticky opuštěných
budov, které nejen samotnému náměstí,
ale i celému městu dobrou vizitku rozhodně
nedělají. Jedná se o budovy, které jsou
všeobecně nazývány jako PORSka, nebo také
„výpočetka“ a mlýn. Rekonstrukce PORSky
je téměř hotová a budova bude sloužit jako
zdravotní středisko, náhradou za stávající. Hurá!

Především centrem nově zřízeného soudního
okresu a sídlem okresního soudu, notářství,
okresního berního úřadu, policie, ale i dalších
úřadů.

povolat nové, cizí úředníky. Těm však bohužel
většinou město Chabařovice jako nový domov
nevyhovovalo.
Působila zde řada významných osobností.
Ve zmíněné soudní budově našla místo i v roce
1869 zřízená první báňská škola. Ta vychovávala
odborníky pro uhelné doly severozápadních
Čech. Prvním ředitelem zmíněné školy byl C. K.
horní rada Josef Neuber, na přiloženém snímku.

Podívejme se na historii právě
uvedené PORSky. Je určitě
zajímavá.
Jak již to v Chabařovicích bývá, celá historie
města se zhruba od roku 1850 točí kolem uhlí.
V dobrém i špatném. To se zrovna začínají
využívat zásoby hnědého uhlí, na kterých
vlastně leží Chabařovice celou svojí plochou.
Do celkem bezvýznamné zemědělské obce
přichází s nově vznikajícími šachtami i kapitál,
především zahraniční. Hlavně ze Saska.

Všechny zmíněné instituce zahájily činnost
v období let 1850 až 1855. Hlavní problém ale
spočíval v tom, že neměly odpovídající prostory
pro výkon činností. Na základě toho byla
v průběhu let 1851 až 1852 postavena na náměstí
soudní budova s popisným číslem 1. A okresní
úředníci od této doby měli kde „ouřadovat“. Tato
anabáze se správním povýšením Chabařovic
však netrvala příliš dlouho. Již v letech 1865 až
1868 se zde většina okresních institucí ruší.
V poválečných letech budova sloužila hlavně
jako „výpočetka“, nebo také PORSka, což
bylo vlastně to samé, pro různé instituce
okresu. Na přiložených snímcích je původní
a nynější stav budovy. Zadní část budovy je již
po rekonstrukci a vypadá velmi dobře.

V Chabařovicích je mimo jiné zřízena také
i filiálka Anglické banky, pro rozvoj těžařských
aktivit. Český kapitál na to v oné době rozhodně
neměl. Závratně stoupá i počet obyvatel města,
překračující hranici 6 000. Město Chabařovice se
stává významným správním centrem regionu.

Všimněme si i dalších věcí, které s uvedenou
dobou do Chabařovic přišly. Původně ne příliš
významná obec měla jenom nepatrnou skupinu
inteligence. Neměla například ani kádry pro
obsazení funkce starosty, natož pak k vedení
záležitostí okresního formátu. Bylo nutné sem

Velmi vzdělaný a zde i oblíbený člověk. Toho si
původně povolal do svých služeb „šlechtický
uhlobaron“ Albert Nostic, sídlící na zámku
v Trmicích. J. Neuber mu zajišťoval funkci
ředitele jeho šachet v okolí Chabařovic. Sídlo
ředitelství se nacházelo na hraběcím zámku
v Předlicích. J. Neuber přichází k Nosticovi
přímo z Příbrami, kde působil jako profesor
na jedné z prvních báňských univerzit na světě.
Nebydlel však v Chabařovicích, ale v Předlicích.
Ve škole působil po dobu jejího trvání, než byla
po čtyřech letech přesunuta do Duchcova, kde
působí dosud.
Stanislav Sochocký

Vždyť to doteď nikomu nevadilo
Anebo jsem také slyšel komentáře typu „to je
naschvál.“, nebo ještě lepší „to je namířeno
proti nám“, a mezi nejtrefnější patří asi toto
„nikdo to celou dobu neřešil“, nebo „nikomu
to přeci nikdy nevadilo“, takže to má tedy
znamenat, že i nadále se mají přehlížet
kostlivci ve skříni? Nebo se další roky budou
zavírat oči před nedodržováním pravidel
a zákonů? V první řadě to je vedení města
a úřad, které musí dodržovat legislativu,
a to samé požadovat i po ostatních, a žádné
partyzánské akce nepřipustit.
A tak nás čeká ještě dořešit například
legalizace černých staveb ve sportovním
areálu, které jsou postaveny na cizím
pozemku – prostě se nikdo města na nic

neptal a šup, stojí tam stavba. Takže buď dá
město souhlas s umístěním stavby a uzavře
se nájemní smlouva, nebo si město tu stavbu
odkoupí, anebo si majitel od města odkoupí
ten pozemek, ale nedělat nic, znamená
rezignovat na rozmotání a hlavně na uvedení
do řádného legislativního stavu.
Těch bonbonků je víc, třeba užívání objektu
k jinému účelu, než k jakému byl zkolaudován.
Takže ty zmiňované reakce typu „nikdo to
celou dobu neřešil“, budou platit do okamžiku,
až se tam něco někomu stane, a pak budou
všichni koulet očima. No a odnese to majitel
té budovy… budova zkolaudována jako sklad,
která se využívá jako klub s přistavenou
kuchyní (černá stavba na pozemku města,

která je funkčně spojena s objektem skladu).
Zastupitelstvo na svém zářijovém jednání
odsouhlasilo
vypořádání
jednotlivých
nesrovnalostí, které předložil finanční výbor,
čeká nás tak rozmotávání a dořešení toho, co
dlouhá léta nikdo neřešil. Zároveň by si měli
představitelé spolků uvědomit souvislosti
s novým občanským zákoníkem, který jim
klade na bedra mnohem větší odpovědnost
za své chyby a chyby způsobené činností
spolků.
Jiří Hladík

5

Václavská v Roudníkách
byla tentokrát klobouková
Tradiční Václavská tancovačka, jejíž tradice
trvá v obci minimálně 50 let s krátkými
přestávkami (Václavská proto, že kostel v naší
obci je zasvěcen sv. Václavu), byla tentokrát
“klobouková”.
Tento den bývalo zvykem péct v domácnostech
pouťové koláče, které byly tříbarevné, tzn.
lžička máku, lžička povidel, a třetí tvarohu,
posypané žmolenkou a korunované rozinkami.
V současné hektické době, kdy i ženy pracují
„od nevidím do nevidím“, již tradice pečení
odešla do ústraní. Přesto se nechceme tradic
vzdát.
Připravili jsme Václavskou, na kterou přišla
většina návštěvníků v klobouku, a večer

zpestřili naši pánové, kterým říkáme
“Roudníci” a ukázali, jak se správně tančí
břišní tance. Jejich vystoupení bylo odvážné
a jedinečné, za což patřil obdiv všech
návštěvníků. Dámy „Roudničky“ všem, kteří
navštívili naši tancovačku, sdělily, že “mají
boky jako skříň”. Nezávislá komise vybrala
z cca stovky klobouků, ten nejkrásnější.
Vítězný klobouk měla Monča. Třem přítomným
Václavům bylo vyhlášeno taneční sólo,
oslavili jsme společně 33. a 50. narozeniny
místních občanů a všichni přítomní byli veselí
až do “podzimu”, který tuto noc začal.
Jaroslava Račáková

A je po létě
škol, ale to se nedá změnit, snad ve volném
čase najde každý svého kamaráda.

Léto, jedno z nejteplejších, které si pamatujeme,
je za námi. Děti prožily prázdniny s rodiči,
na táborech všeho druhu, ale i jen tak, bez
povinností. Dospěláci vyčerpali úspory a naši
Roudničáci společně grilovali, hráli volejbal,
chodili na ryby, motonadšenci vyjížděli na své
spanilé jízdy a mnozí z nás navštívili všechny
obecní slavnosti v okolí, v Modlanech, kde
i vystoupili na hřišti, v Suché, na fotbalovém
turnaji byly i naše „roztleskávačky“ a v Srbicích
jsme si užili poslední prázdninový víkend
na jejich návsi a na sále.
Píši to proto, že než nám byly zbourány okolní
vesnice, bylo normální, že jsme se vzájemně
mezi vesnicemi navštěvovali a společně
bavili. Vazby se přetrhaly, lidé se odstěhovali
a nyní se naše vesnice pomalu zalidňuje.
Noví zde postavili domy, nebo staré opravili
a hlavně se chtějí scházet se svými
sousedy. Scházejí se každou středu
v knihovně, kromě knih proberou
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i novinky ve vsi, scházejí se na stavbě nové
hospody, na tréninku v kulturním domě
a v neposlední řadě na svých zahradách
a „u piva“.
Soudržnost vesničanů se zvyšuje, anonymita
odchází, sousedé si vzájemně půjčí kilo mouky,
nebo žebřík, a to je na vesnici to nejdůležitější.
Jenom je možná škoda, že děti chodí do různých

V pondělí 13. srpna začala rekonstrukce našeho
„vodovodu“ pod silnicí „za potokem“. Máme
nové, bezúdržbové hřiště. Poprvé v historii
od integrace jsme vytvořili kandidátku
do komunálních voleb. Až to budete číst,
budete vědět, jak to dopadlo. Věříme, že
nebudeme „to nechtěné dítě“, jak jsem již
jednou napsala. Věříme, že ostatní kandidující
strany splní sliby, které napsaly do svých
volebních programů, a my se nebudeme muset
bát, říci, že jsme „jenom“ z Roudníků. Takové
bylo léto v Roudníkách.
Jaroslava Račáková

9. ročník Mezinárodního
nohejbalového kempu
Mezinárodní kemp nohejbalové mládeže
a žen už měl svoje deváté pokračování.
Za nejpočetnější účasti při maximu možné
z hlediska kapacity sportovišť, ubytování
a stravování se sešlo v závěru července celkem
45 žáků, 16 žen a 10 trenérů z 9 oddílů celé ČR
a Slovenska.

Jako obvykle ke vší spokojenosti účastníků
a s velkým přáním pokračovat jubilejním 10.
ročníkem Kempu v příštím roce. A také tradičně
za krásného, někdy pro sport až nepříjemně
teplého počasí. Někteří se k nám vracejí
každoročně, jsou i nováčci Kempu. A dokonce
se k nám vracejí i nohejbaloví dorostenci, kteří
sice již překračují věkový limit, ale velmi rádi se
našeho kempu zúčastňují.

a Richard Makara. Jejich významnými
pomocníky byli aktivní hráči a trenéři
mládeže, včetně asistentů z domácího klubu,
A. Rypka, M. Sehrig a J. Sochor. Mezi hosty
byl také prezident Českého nohejbalového
svazu a zároveň prezident Evropské a světové
nohejbalové asociace Kamil Kleník.
Odvážný projekt z roku 2010 s již devátým
pokračováním se vydařil nad očekávání.
S hodnocením je čas po uzavření jubilejního
10. ročníku v příštím roce. Nejen pro samotné
hráče, kterým tento kemp asi výrazně pomůže
v jejich další aktivní sportovní činnosti, ale
velký význam pro další rozvoj tohoto sportu
bude mít kemp pro trenéry mládeže, Ti se
aktivně zapojili a pod vedením odborníků

si vyzkoušeli v praxi pro ně zatím neznámé
postupy trenérské práce od metodiky přípravy,
vlastního tréninkového procesu až po potřebné
znalosti zdravovědy a fyziognomie.
Pořadatelům bylo při loučení nejen
poděkováno, ale vedoucí jednotlivých
výprav velmi ocenili práci domácích členů
nohejbalového
klubu,
sportovní
areál
v Chabařovicích a celý komplex služeb.
„Každopádně pořadatelství takové akce je
pro Chabařovice velkou ctí a závazkem. Bez
podpory města by nebylo takovou akci možné
uspořádat“, připomněl Vlastimil Pabián.
				

Vlastimil Pabián

Vynikající podmínky – 7 nohejbalových kurtů,
včetně umělky, sportovní hala, kapacita
autokempu, koupaliště, celodenní strava
v jídelně Základní školy – umožnily uspořádat
opravdu velkou akci v Chabařovicích. Všech
9 ročníků se zúčastnili i trenéři Jiří Šmejkal

Mistrovství ČR dvojic a trojic žen opět
v Chabařovicích
V sobotu a v neděli 15. - 16. září uspořádal
nohejbalový oddíl TJ Slovan Chabařovice
z pověření Českého nohejbalového svazu
26. Mistrovství ČR dvojic a trojic žen. Bylo to
po letech 1999, 2006, 2007, 2008, 2011 a 2016
již šesté nohejbalové mistrovství ČR (muži,
ženy, dorost a mladší žáci). Kromě toho
aktivní nohejbalový oddíl uspořádal už devět
ročníků Mezinárodního nohejbalového kempu
mládeže a žen. Svědčí to o velké oblíbenosti
chabařovického areálu, zvláště mládež a ženy
se rády vracejí tam, kam již dříve i několikrát
zamířily jejich sportovní kroky.
V sobotu se prezentovalo 18 dvojic ze 7 oddílů
celé ČR, když nejvzdálenější výpravou byly
ženy nohejbalového oddílu TJ Útěchov Brno.
Řídící soutěží za ČNS Jiří Šmejkal (šéftrenér

reprezentace) a Ivan Škoda (sekretář STK ČNS)
rozdělili startující sestavy - podle výkonnosti
v ligové soutěži a podle výsledků MČR
minulého roku - do 4 skupin, 2 skupiny po 5, 2
skupiny po 4 s postupem do čtvrtfinále prvních
2 družstev z každé skupiny.
Do čtvrtfinále se probojovaly všechny 3
dvojice z Českého Brodu a Vršovic, které
doplnily ženy Santošky Praha s 2 sestavami.
Do semifinálových bojů postoupily 2 dvojice
Vršovic a po jedné ze Santošky a Českého
Brodu. A právě Vršovice „A“ v prvním
semifinále porazily Santošku „A“, což podle
úrovně hry a dramatičnosti se jevilo nakonec
jako předčasné finále. Z druhého semifinále
postoupila dvojice Českého Brodu „B“,
která nakonec v jasném finále podlehla
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Vršovicím. Celkově se tedy staly mistry ČR
dvojic žen pro rok 2018 ženy TJ Sokol Praha –
Vršovice (Růžena Řeháková a Aneta Fojtíková).
Pro nedělní trojice se prezentovalo 14 sestav
opět ze 7 oddílů. Nasazeny byly opět podle
stejného klíče do 4 skupin, 2 po 4, 2 po 3.

sestava (Bálková,
a Vokáčová).

Möglichová,

Chuchlová

Po sportovní stránce to bylo velmi kvalitní
Mistrovství ČR se zapojením řady mladých

Ze skupin pak postupovaly první 2 trojice
vcelku dle předpokladů a podle nasazení,
po obou sestavách Vršovic a Českého Brodu,
které doplnily po jedné sestavě družstva
Santošky Praha, Čakovic, Solidarity Praha
a Útěchova. Do semifinálových bojů o medaile
pak vstoupily ženy Českého Brodu „A“ a „B“,
Vršovic „A“ a Santošky „A“. Sestavy Českého
Brodu opět přesvědčily, že jsou špičkou u nás,
i když třísetový boj „B“ družstva se Santoškou
byl velmi dramatický. Ve finále dvou trojic
Českého Brodu zvítězila první nasazená

hráček. Malé překvapení bylo nepostoupení
mladého oddílu Čelákovic do čtvrtfinále dvojic
ani trojic.
Co určitě vyšlo pořadatelům, ale i účastníkům,
bylo počasí. V polovici září skutečně letní
počasí, v neděli dokonce s tropickými
teplotami. Vše ale zvládli pořadatelé a jejich
technická četa. S podporou města Chabařovic
se podařilo zajistit i kvalitní ceny. A jistě potěší
i pozitivní reakce účastnic Mistrovství ČR
a velmi příjemné bylo i ocenění řady diváků,
kteří se na dobrý sport v podání hezkých
a milých žen přišli v hojném počtu podívat.
Vlastimil Pabián

Sportovní zprávy
z TJ Slovan Chabařovice

Před námi je další soutěžní ročník volejbalových
soutěží. Do něj vstupují opět ženy a muži
v celostátní 2. lize, k nim se přiřazují muži
„B“ družstva v krajském přeboru. Smutnou
skutečností je nejen absence volejbalové
mládeže, přes dobré podmínky pro jejich
případné fungování, hlavně v kategorii dívek,
ale také ukončení činnosti družstev mužů i žen
v okresních soutěžích.
Rozjíždí se také soutěžní sezóna stolních tenistů
v okresní soutěži II. třídy. Přes zájem dalších
hráčů o tréninky ve sportovní hale se nedaří
dobře doplnit družstvo pro soutěž a také
absence mládeže má svoji stinnou stránku pro
další rozvoj tohoto sportu v Chabařovicích.
Velkou radostí je stále nohejbalová mládež.
Kromě
účasti
dorostenců
v celostátních soutěžích (Pohár ČNS
mládeže a Mistrovství ČR v Hronově,
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Českém Brodu a Českých Budějovicích) se
dobře projevuje práce s mládeží v rozšíření
žákovského týmu a jeho zapojení do krajského
přeboru mládeže Ústeckého kraje. Tady neměli
konkurenci v soubojích s mladými ze Žatce
a Kadaně, především v sestavách s Šimonem
Henzlem, ale dobré výsledky mají i všichni
ostatní mladí hráči, kteří se do soutěže zapojili.
Suverénní vítězství našeho družstva v krajském
přeboru bylo z hlediska dalšího vývoje
nohejbalu v Chabařovicích velkým příslibem.
Lídrem tohoto týmu je Šimon Henzl, který se
již zapojuje do tréninků a zápasů mužů, včetně
nakouknutí do 2. ligy, do soutěží se zapojili také
J. Krejčí, D. Prekop, Z. Ryska, J. Třešňák, O. Jarý,
M. Chmela, M. Chalupa, L. Vondryska, E. Turek
a S. Horyna pod vedením trenérů V. Pabiána, M.
Sehriga, D. Tirpáka a J. Sochora.

V celostátní 2. lize nohejbalu mužů nebyly
výsledky v tomto ročníku tak dobré, jako
v minulých letech. Konečné 4. místo skupiny
A je po loňském vítězství v této skupině 2. ligy
malým ústupem. Především se na tom podílely
zranění a dlouhodobější absence opory
družstva Davida Tirpáka, ale také pracovní
vytížení některých dalších hráčů a předčasné
ukončení činnosti dalších mladých nohejbalistů
z Chabařovic. Přesto jde družstvo do dalšího
soutěžního ročníku s optimismem.
Vlastimil Pabián

Kytka, kapitán fotbalových Chabařovic,
dal i gól jako Ronaldinho
promrhal talent. Je to možné. Kdo ví, kde bych
mohl hrát, kdybych nebyl líný pořádně makat.
Ale teď na to koukám jinak. Mám rodinu, dvě
krásné děti, jsem šťastný, takže bych nic
neměnil.

O čem jste jako malý fotbalista snil?
Asi jako každý žáček, že jednou budu slavnej,
že se na mě budou dívat v telce.

Kdo vás ve fotbale inspiruje a komu
fandíte?

Miloš Kytka na snímku v modrobílém dresu

Kdo šéfuje fotbalovému Slovanu Chabařovice
z pozice kapitána? Seznamte se: Miloš Kytka,
32 let, táta dvou dětí a čerstvě třetí muž
v žebříčku klubových střelců všech dob.
„Za chvilku mě určitě přeskočí Honza Čisár,
takže si na 1. místo ani šance nedělám,“
pousmál se Kytka. „I když neříkám, že mě to
neláká. V letošní sezoně bych se chtěl dostat
na sto gólů. A doufám, že mě ještě pár sezon
v A-týmu čeká.“

Jste chabařovický rodák?
Nejsem, přistěhovali jsme se, když mi bylo
asi sedm nebo osm let. A to jsem taky začal
s fotbalem. Táta ve mně viděl fotbalistu a ani
já nic jiného dělat nechtěl.

Kde všude jste působil?
Po nějaké době v Chabařovicích za mnou
přišel Martin Velek, ať jdu za ním do Ústí. Byl
jsem tam od žáků až do staršího dorostu,
moc rád na to vzpomínám. Pak jsem se musel
vrátit do Chabařovic, jako dorostenec jsem
hrál za áčko, ale ne moc. Na chvilku jsem si
odskočil do Chlumce, pak jsem přestoupil
do Brné, kde jsem se dostal do dospělého
fotbalu. Ty tři sezony mi hodně daly. A nakonec
jsem se vrátil zpátky, kde jsem začínal.

Cítil jste v FK Ústí šanci se fotbalem
živit?
Kdybych tenkrát víc makal, tak bych tu
možnost asi měl. Ale začal jsem to trochu
flákat, což mě dodnes občas zamrzí, když si
na to vzpomenu. Někdo mi tehdy řekl, že jsem

Vždycky se mi líbil David Beckham, ale komu
ne? A to kvůli jeho kopací technice. Z našich
asi nejvíc Rosický pro jeho přehled a výborné
přihrávky. Oblíbený tým nemám, nejsem
žádný bláznivý fanoušek. Ale rád koukám
na Arsenal, když chytá Petr Čech. Taky
na Barcelonu a teď trochu i na Juventus.

Vaše nej v Chabařovicích? Gól, sezona
a zápas.
Nejlepší sezona byla asi ta, když jsme znovu
postoupili do I. B třídy. Vyhráli jsme skoro
všechny zápasy a lámali jsme i rekordy
ve vstřelených gólech. A můj nejlepší zápas
v Chabařovicích doufám ještě přijde. Gól?
Asi loni proti Březinám. Kopal jsem přímák
kousek od autové čáry, zhruba tři metry
od rohu velkého vápna. Přišel za mnou náš
kanonýr Honza Čisár a říkal mi, ať to kopnu
jako brazilský reprezentant Ronaldinho
na zadní tyč. Já chtěl centrovat, ale nakonec
jsem to zkusil přímo na bránu a míč zapadl
přesně do zadní šibenice.

začínal, s většinou kluků se znám odmala
a ve Slovanu také jednou s fotbalem skončím.
I když možná nejsem úplně ten vůdčí typ a ani
moc dobrý řečník, tak se na hřišti snažím
kluky vyhecovat. A občas je i zklidnit. Řvu jen
na trávníku, v kabině většinou mluví trenér.

Kdy jste se dozvěděl, že kapitánskou
pásku dostanete vy?
Kapitána jsem dělal už pár zápasů vloni.
Michal Culek pak na novou sezonu udělal
anketu a každý hráč měl napsat jedno jméno.
A při přáteláku v Neštěmicích mi trenér řekl,
že jsem kapitán. Moc si vážím toho, že mě
kluci zvolili.

Jezdíte po celém kraji, kam se
řadí chabařovický areál a hřiště
v porovnání s ostatními?
Máme jedno z nejhezčích hřišť. Dobře se
o to tady starají. Máme i super zázemí, nové
kabiny, dresy. Za dobu, co tady jsem, se to
v Chabařovicích hodně změnilo a celý areál
se pořád zlepšuje. A věřím, že ho budeme mít
brzy nejhezčí v celém kraji.

S kým z týmu si herně nejvíc
rozumíte?
Doufám, že se všema klukama. Ale líbí se mi,
jak hraje Martin Velek. Jsme trochu i podobné
typy hráčů, občas nám vyjde i nějaký pěkný
ťukec.

V čem je váš současný tým silný?
Řekl bych, že máme hodně silný střed hřiště.
A samozřejmě útok, který před sezonou ještě
zesílil příchodem Míši Cibríka. Musíme zlepšit
začátky zápasů, občas nám dělá problém
dostat se do tempa. Jinak nám to šlape docela
dobře.

Co pro vás znamená vést Slovan jako
kapitán?
Čest. Vážím si toho. Vždyť jsem tady

Miloš Kytka na snímku v modrobílém dresu

Kam chcete letos Slovan dostat?
Chceme se držet někde v horních místech
tabulky. Myslím, že máme kvalitu i na postup
o třídu výš. Tak uvidíme, jak se nám sezona
povede.
Petr Bílek
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Představujeme fotbalové talenty
Slovanu
Třeba z nich jednou vyrostou fotbalové
hvězdy, které budou běhat po ligových
hřištích. Zatím kmitají po chabařovickém
trávníku a rádi vám je představíme formou
dotazníku. Tentokrát první tři naděje
Slovanu.

A take Marc-Andre ter Stegen z FC Barcelona.
Oblíbeným klubem je Juventus Turín, líbí se mi
jeho hra a mám tam několik oblíbených hráčů.

Mnichov, protože se mi líbí jeho styl hraní.

Fotbalový sen?

Dostat se do Slavie.

Fotbalový sen?

Chytat aspoň první nebo druhou fotbalovou
ligu. A nejbližším cílem je vyhrát soutěž
mladších žáků.

Zdeněk Ryska - 10 let
Proč právě fotbal?

Jakub Štolfa - 9 let
Proč právě fotbal?
Protože mě baví a odmalička jsem ho hrát chtěl.
Je to týmová hra, kterou můžu hrát s kamarády.
A hřiště mám blízko za domem, takže tam můžu
kdykoli zajít.
Chabařovičtí trenéři?
Jsou hodní. Snaží se nás něco naučit a jsou
v pohodě.
Areál Slovanu?
Líbí se mi hodně! Hlavně nově vymalované
kabiny, a kdybych něco mohl vylepšit, asi
bych bral pěkně zastřešené tribuny pro naše
fanoušky.
Největší zážitek s chabařovickým klubem?
Jarní turnaj, na kterém získali 1. místo a velký
pohár. A navíc na vlastním hřišti.
Nejoblíbenější spoluhráč?
Nechci nikoho jmenovat, mám jich hodně
a nechci na někoho zapomenout.
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Fotbalový vzor, oblíbený klub?
Sleduji hodně gólmanů. Líbí se mi
třeba Neuer, koukám na jeho styl.

František Koudelka mladší - 11 let

Protože mě přihlásili rodiče a baví mě zápasy.

Proč právě fotbal?

Chabařovičtí trenéři?

Protože jsem se koukal doma s taťkou na fotbal
v televizi a začalo mě to zajímat. Líbí se mi
na něm, že je to týmová hra.

Jsou tvrdí, ale spravedliví, hodně naučí.

Chabařovičtí trenéři?
Jsou super. Vytvářejí tým a rodinu.
Areál Slovanu?

Areál Slovanu?
Je pěkný, tráva je dokonalá.
Největší zážitek s chabařovickým klubem?
Soustředění. Jak letní, tak i zimní na horách.

Na chabařovickém areálu je pár nedostatků,
ale trávník je super, protože se o něj pečuje.

Nejoblíbenější spoluhráč?

Největší zážitek s chabařovickým klubem?

Fotbalový vzor, oblíbený klub?

Když jsme s celým týmem na sjezdovce během
zimního soustředění hledali cizincův mobil
a pak se nám za jeho nález odvděčil fotbalovým
míčem.

Neymar, protože hraje skvěle. Nejoblíbenější
klub je Slovan Chabařovice, protože mě toho
dost naučil.

Nejoblíbenější spoluhráč?
Já mám rád všechny kluky, jsme tým.
Fotbalový vzor, oblíbený klub?
Z české ligy Simon Deli a ze španělské ligy
Marcelo pro jejich techniku. A klub SK Slavia
Praha, je to srdcová záležitost. Také Bayern

Tom Falát, Kuba Kašpárek.

Fotbalový sen?
Být nejlepší a hrát za nároďák.
Petr Bílek

Slovan má své tifosi, fotbalové mládeži
fandí i se světlicemi
Mládež fotbalového Slovanu Chabařovice
vstoupila do nové éry. Lépe řečeno do nové
atmosféry. Čerstvě zformovaný fanklub má sílu
tifosi a na zápasech dokáže vytvořit bouřlivou
kulisu, která na utkáních žáků nebo přípravek
není obvyklá.
„Úplně mě nenapadl fanklub, ale whatsappová
konference na mobilu, kde se budeme moct
domlouvat, jak budeme fandit, co budeme
brát s sebou a kdo tam bude,“ osvětluje
František Štolfa, jak se rodiče dali dohromady.
Je duchovním otcem fanklubu i reálným tátou
dvou kluků, kteří fotbal za Slovan mydlí,
staršího Kuby a mladšího Martina.
Fanklub mládeže Slovanu nemá oficiální status.
„S tím jsou totiž organizační problémy. Spíš
chceme dělat radost klukům, protože oni nám
ji dělají také. Prostě jim to chceme oplatit“, říká
Štolfa. „Asi to vzniklo tehdy, když jsme z oslavy
u nás doma vyrazili fandit na hřiště. A byl
z toho fanklub.“

Spousta jich pracuje na směny, vždycky ale
rodiče vyšlou aspoň jednoho zástupce, který
může řehtat i za druhého, protože má dvě
ruce.“

Buben, řehtačky, trubky, zvonec, světlice,
jednou i slávistická dýmovnice a hlavně
hlasivky, toť výbava fanklubáků, kteří nosí
modro-bílé chabařovické dresy a mají i vlastní
vlajku. „Na zápase se sejde i dvacet lidí.

Obavy, že fandění bude malé kluky spíš
svazovat, se ukázalo jako liché. „Co jsem se
ptal mého Kuby, ze začátku to pro ně bylo
překvapení. Teď si myslím, že to je překvapení
pro soupeře a naši už jsou na to zvyklí.“

Rodiče a jejich fotbalové naděje podnikají i jiné
akce, třeba šli společně skákat na trampolíny.
„A my tatínkové jsme si zahráli proti klukům
zápas, abychom jim ukázali, jak budou dobří,
až hodně potrénují“, poznamenal Štolfa.
Petr Bílek

Tradiční sraz motonadšenců
opět v Chaba
V Motoareálu Chabařovice proběhl již tradiční
JAWA-ČZ sraz 5. ročník. Sešli se především
nadšenci motocyklů Jawa, ale i ostatní příznivci
jedné stopy. Součástí srazu byla rovněž
motoristická burza, spanilá jízda, a k tomu
pro dobrou náladu zahrála kapela Desperádi.
Proběhly i závody civilních motocyklů a Klubu
Mladých Motorkářů Chabařovice. Zástupci
firmy Jawa nám přivezli ukázat nový motocykl,
který je letošní novinkou na trhu.
Děkujeme všem, kteří nás přišli nebo přijeli
podpořit, a těšíme se na další ročník v roce
2019.
Zveme vás v sobotu 10. 11. na rallye v autocrossu
o kapra. Motoclub F Chabařovice.
						
			
Martin Fridrich
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Krátce
DDM v Chabařovicích
Z předchozích článků v Chabařovických
novinách již víte, že máme dvě školní budovy.
Na Masarykově ulici je plně obsazená „základka”
a na Husově náměstí je školní budova, ve které
sídlí „mateřinka”, „zuška” a část „základky”.
Dříve zde byla ještě praktická škola, do které
chodili přespolní žáci a která byla zrušena.
Přesto, že zde sídlí tři subjekty, jsou zde ještě
volné prostory.
V základní škole po výuce zůstávají děti
v družině, nebo chodí do různých kroužků.
Kroužky vedou převážně učitelé dobrovolně
podle svých možností, není to však jejich náplňí
práce. Navíc není úplně vhodné, když děti tráví
ve škole celý den.
Na základě volných prostor v druhé škole
a změny v možnosti nabídky zájmových
aktivit jsme začali jednat s Domem dětí
a mládeže v Ústí nad Labem o možnosti zřízení
odloučeného pracoviště v Chabařovicích.
Od letošního roku tedy startuje možnost zapojit
děti do kroužků v Domě dětí v Chabařovicích.
Čeká je pestrá nabídka zájmových aktivit, děti
změní prostředí a město využije školní budovu,
ve které stejně probíhá díky Základní umělecké
škole odpolední a večerní provoz.

Dětská skupina
Zdravotní středisko je dokončeno. Blíží se
přestěhování lékařů. Staré zdravotní středisko
zůstane prázdné. Parlament zrušil povinnost
pro obce zajistit místo ve školce pro dvouleté
děti. Kapacita školky je na hraně. Zvýšení
kapacity je neproveditelné. Nezisková skupina
chce zřídit v Chabařovicích dvě dětské skupiny.
Zde je možné umístit děti od 1 roku. V každé
skupině je jen dvanáct dětí. Město Chabařovice
jedná o možnosti zřízení dětských skupin
v bývalém zdravotním středisku.

Výběr ze schválených
usnesení RM a ZM
Stručně ze schválených usnesení Zastupitelstva
města Chabařovice. ZM ve třetím čtvrtletí roku
2018 (září 2018) mj. projednalo:

Stručně ze schválených usnesení Rady města
Chabařovice. RM ve třetím čtvrtletí roku 2018 (7
– 9/2018) mj. projednala:

- schválilo 3. rozpočtové opatření města
Chabařovice v roce 2018

- schválila ukončení Mandátní smlouvy ze dne
15.12. 1995 a ukončení Nájemní smlouvy ze
dne 15.12. 1995 se společností R.K. SEDAB s.r.o.
ke dni 31.12. 2018

- schválilo žádost o převod finančních
prostředků z rezervního fondu Základní
umělecké školy Chabařovice ve výši 412 000,Kč
- schválilo uzavření předloženého dodatku č. 1
ke Smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou, a. s.
- odložilo projednání nového znění Domovního
řádu – pravidla pro užívání domů a bytů
ve vlastnictví města Chabařovice
- vzalo na vědomí informaci o jednání o koupi ½
nemovitosti čp. 453, ul. Teplická, Chabařovice,
vč. pozemků

- vzala na vědomí informaci starosty
o proběhlém jednání se zubní lékařkou, která
zvažuje ordinovat v Chabařovicích
- schválila záměr k realizaci veřejné zakázky
na akci „Výměna střešní krytiny bývalé budovy
„PORS“ Chabařovice a Oprava chodníku
přilehlého k silnici II/253“
- schválila vybraného vítězného uchazeče
k realizaci zakázky z výběrového řízení: „Zimní
údržba komunikací“
Vítězslav Vlček

Poděkování panu
Štefanu Frankovi
Díky osobní angažovanosti, se kterou
se pan Ing. Franko obrátil na majitele
a správce telefonních a telekomunikačních
kabelů vedených na dřevěných sloupech
s betonovými patkami, které hyzdí vzhled
Roudníků, a nejsou již využívány. Padlo
rozhodnutí, že se celá trasa nadzemního

vedení sítě elektronických komunikací
včetně rozvodů v obci zruší bez náhrady.
Termín této demontáže byl stanoven
do konce roku 2018.

Dotace v roce 2018
Od začátku roku jsme získali dotaci 100 000 Kč
na hřiště v Roudníkách, 1 500 000 Kč
na kompostéry a naposledy 260 000 Kč
na komunikaci v Roudníkách. Ušetřené peníze
tak můžeme investovat jinde.
Josef Kusebauch

Chabařovické noviny, občasník informací

Vedoucí redakce: J. Hladík telefon: 731 452 650

o chabařovickém regionu, periodický tisk územního

Členové: J. Račáková, V. Blahníková, J. Caitamlová,

správního celku.

J. Szabó

Místo vydání a vydavatel:
Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183

Grafický návrh a sazba: Reykokeyko s.r.o.

IČO 556912

Tiskne: Tiskárna Jiří Bartoš - SLON

DĚKUJEME

