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Obrovské dotace v řádu stovek mi-
lionů korun by mohl získat Chomu-
tov ve spolupráci se svými partnery 
v nejbližších letech. Přinést by je měl 
Velký integrovaný projekt (VIP), do je-
hož realizace se město chystá společ-
ně s Mostem. Finanční podpora z fon-
dů EU počítá s projektem v  hodnotě 
několika miliard korun. Jeho hlavním 
cílem je oživení prostoru a zastavení 
ekonomického propadu regionu.  

A proč Chomutov připravuje pro-
jekt společně s Mostem? „Chomutov-
sko a Mostecko jsou z celé republiky 
strukturálně nejpostiženější, a proto 
nejvhodnější žadatelé pro takový 

projekt revitalizace. Jsme regionem 
s nejvyšší nezaměstnaností v republice, 
jako zátěž z minulosti si neseme nepří-
znivou demografickou a vzdělanostní 
strukturu obyvatelstva i poškozené 
životní prostředí,“ řekla primátorka-
Chomutova Ivana Řápková. „Obrazně 
řečeno, oba regiony se rozkládají na 
březích jedné obrovské těžební jámy, 
hluboké jizvy v krajině. Abychom ji 
zacelili, je třeba postupovat společně, 
protože jde o mimořádný úkol.“

VIP tak může přispět k rozvoji 
různých oblastí: rozvoji vzdělanosti, 
cestovního ruchu, podnikatelských ak-
tivit, tvorby pracovních míst…  „Vytvo-

Slovo primátorky

Velký integrovaný projekt přinese miliardy
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říme větší celek - aglomeraci o sto 
šedesáti tisících obyvatelích, a to 
nás staví v soutěži o dotace na úro-
veň měst jako je třeba Plzeň nebo 
Hradec Králové. Tím se mnohoná-
sobně zvyšuje naděje na získání 
dotace než dosud,“ vysvětluje pri-
mátorka Řápková. „Nevyhýbáme se 
ani spolupráci se sousedy. Já jsem 
s touto možností seznámila jirkov-
ského starostu, primátor Mostu 
Jiří Bártl zase svého litvínovského 
kolegu. Záleží jen na nich, projeví-li 
zájem se do projektu zapojit.“

Základní podmínkou Velkého 
integrovaného projektu je finanč-
ní spoluúčast příjemce dotace ve 
výši 25 procent. „Z této podmínky 
vyplývá nezbytnost se dobře při-
pravit, abychom nepřišli o stovky 
milionů jen proto, že jich nemáme 
k dispozici desítky,“ připomněla 
primátorka závěrem podmínku, 
která by mohla být pro případné 
menší partnery překážkou. I proto 
už v Chomutově zpracovávají da-
tabázi projektů. Do její pracovní 
verze zatím patří 13 projektů, 
například výstavba  Ahníkovského 
zámku (200 milionů korun), klidová 
zóna Bezručovo údolí (29 milionů 
korun), rekonstrukce Kamencového 
jezera (69 milionů), sportovně re-
kreační zóna v areálu bývalých ka-
sáren (400 milionů), rozšíření MHD 
a nákup nových vozů (100 milionů) 
či rekonstrukce městských lázní 
(250 milionů). Vstup do EU může pro 
regiony, které dokáží pružně reago-
vat na vývoj, znamenat obrovský, 
mnohamilionový přínos. Je zřejmé, 
že Chomutovsko i Mostecko mezi 
takové regiony patří.                      (lm)
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SLAVNOSTI
Folklorní festival

28. – 30. července 2006
Akce vyvrcholí koncertem v atriu SKKS

29. července od 16 hodin

Vystoupí soubory: Hořeňák (folklor 
Podkrkonoší), Dyleň a Krušnohor 
(Podkrušnohoří a Poohří), Skejušan 
(rusínský folklor)

Příští číslo CHN vyjde 

2. srpna 20062. srpna 2006
www.chomutov-mesto.cz

Vážení spoluob-
čané, v minulých 
dnech otřásla námi 
všemi zpráva o vraž-
dě mladé dívky 
v městském parku. 
Stalo se to za bílého 
dne, v době, kdy par-
kem běžně prochází 

dost lidí při procházkách i při cestě 
domů ze zaměstnání. Jistě každého 
z nás napadlo, v jakém nebezpečném 
a zlém světě to žijeme. Přiznám se, 
že jako matka dospívající dcery jsem 
v první chvíli i já propadla strachu 
a měla jsem chuť dceři zakázat chodit 
ven, ale pak jsem si uvědomila, že to 
vlastně asi nejde. Přeci se všichni 
nemůžeme skrýt někam do ulity 
a zamknout se na deset západů. 
Pravdou ale je, že musíme všichni 
věnovat velkou pozornost výchově 
svých dětí, vždy znovu jim připomí-
nat, jaké nebezpečí na ně může číhat, 
a taky být sami všímavými občany, 
kteří nenechají jiné lidi, jež se třeba 
ocitli v ohrožení, napospas násilní-
kům. Tím nejmenším, co může kaž-
dý z nás pro bezpečnost nás všech 
udělat, je zavolat na telefonní číslo 
policie pokaždé, když máme pocit, 
že někdo ubližuje druhému člověku, 
když se někdo chová nebezpečně 
a ohrožuje tak své či cizí zdraví, když 
někdo poškozuje či krade cizí maje-
tek, když někdo dělá cokoliv proti-
právního. To není žádné práskačství, 
za které bychom se snad měli stydět! 
Ve světě, ve kterém se na svobodě 
pohybují různí nebezpeční lidé, je to 
nezbytné pro ochranu nás ostatních. 
Policie nemůže být na všech místech 
současně, a proto musíme být my 
všichni ostatní bdělí a občansky sta-
teční. Vražda je vždy něco strašného 
a bolestivého. Doufám, že nás všech-
ny přinutí myslet víc na lidi kolem 
nás.                          Vaše Ivana Řápková

Chomutov se bude podílet
na odvodnění Černého mostu 

Téměř půl milionu korun uvolní 
ze svého rozpočtu Chomutov na 
investiční akci v Jirkově. Zastupi-
telstvo schválilo minulý týden  roz-
počtové opatření, jímž se z finanční 
rezervy města vyčlení 462 000 
korun. Jirkov a Chomutov uzavřely 
smlouvu o sdružení finančních pro-
středků na odvodnění oblasti Černé-
ho mostu. Částka, jíž se na této akci 
podílí Chomutov, představuje sumu 
za odvod vod z plochy veřejného 
prostranství od Baumaxu po Černý 
most.                                                  (lm)

Loučení se školou může mít různé 
podoby. V ZŠ v ulici Akademika 
Heyrovského probíhá už několik 
let zajímavý obřad, který spojuje 
odchod žáků devátých tříd s paso-
váním žáků prvních tříd, nadchá-
zejících druháků, mezi „opravdové 
velké školáky“.  Je to pravidelný akt; 
za osm let to budou právě dnešní 
špunti, jejichž zástupci budou pře-
dávat malým školákům dárky a po-
klepávat jim po ramenou dřevěným 
mečem. Pasování se konalo v atriu 
školy a sledovaly ho desítky rodičů 
i prarodičů, v jejichž rukou cvakaly 
fotoaparáty a bzučely kamery, takže 
řada dětí bude mít neobvyklý zá-
žitek zdokumentován. Po krátkém 
proslovu, jímž se rozloučil s vychá-
zejícími školáky ředitel školy Miloš 
Zelenka, se chopil symbolické zbraně 
jeden z nich,  David Lišťák. Před ním 
pak postupně poklekli žáci obou prv-
ních tříd, kteří kromě symbolického 
povýšení získali ještě dárek v podobě 
knihy Děti vyprávějí dětem a pamět-
ního listu.                   (text a foto: lm)
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Nový, výhodnější způsob hos-
podaření s elektroodpadem při-
pravuje chomutovská radnice. 
Elektrospotřebiče a rozbité zářiv-
ky, které dosloužily,  jsou odpad, 
který rozhodně nepatří do popel-

nice nebo kontejneru. Jde o nebez-
pečný odpad, který může každý 
občan města zdarma odevzdat ve 
sběrném dvoře. Město Chomutov 
provozuje prostřednictvím tech-
nických služeb města dva sběrné 
dvory – U Větrného mlýna a na 
Pražské ulici.

„Dosud všechny náklady spojené 
s likvidací elektroodpadu šly na 
vrub technických služeb,“ vysvět-
lila Ilona Spoustová z odboru sprá-
vy majetku města. „Nyní bude rada 
města projednávat návrhy smluv, 
po jejichž případném podpisu by 
naopak město účtovalo příspěvky 
na provozování sběrných dvo-
rů subjektům, které se na sběr 
a likvidaci nebezpečného odpadu 
specializují.“

Většina elektroodpadu totiž 
může být recyklována a účelně vy-
užita. Hlavní roli v tomto systému 
ovšem hraje občan – spotřebitel. 
Elektrozařízení, kterého se bude 
chtít zbavit, musí obsahovat všech-
ny konstrukční části a součástky, 
aby bylo možné zajistit jeho kom-
pletní ekologické zpracování, využi-
tí nebo ekologické odstranění. 

                  (Pokračování na str. 6)

Elektroodpad: pokrok v ochraně životního 
prostředí je připraven, záležet bude na občanech

Upozorňujeme občany, že Upozorňujeme občany, že 
Magistrát města Chomutova Magistrát města Chomutova 
(Městský úřad v Chomu-(Městský úřad v Chomu-
tově) se všemi odbory tově) se všemi odbory 
a budovami bude v pátek a budovami bude v pátek 
7. července 2006 uzavřen. 7. července 2006 uzavřen. 

Důvodem je celopodniko-Důvodem je celopodniko-
vá dovolená.vá dovolená.

Změna statutu města ve znamení oslav

Oslavy statutu města měly několik různých tváří. Jejich program  byl sestaven 
tak, aby si lidé poslední odpoledne, kdy ještě před název jejich města nepat-
řilo slovo „statutární“, užívali. K uvolněné atmosféře přispělo Divadlo V Pytli 
z Hrobu, jehož členové si vzali na starosti organizaci rodinné soutěže o hod-
notné ceny. Principál divadla Petr Stolař držel otěže programu pevně v rukou 
a na svých dlouhých nohách měl patřičný přehled (foto vlevo nahoře). Přichys-
tána byla také řada zajímavých atrakcí, například nezdolatelné protáčející se 
provazové žebříky (foto vlevo dole). Tomu všemu předcházela i oficiální část, 
kdy primátorka Chomutova Ivana Řápková za asistence primátorky partner-
ského města Annaberg-Buchholz, starostky Vejprt i starosty Jirkova odhalila 
Sloup partnerství. Tento akt se neobešel bez pozornosti novinářů. Další sním-
ky z oslav obsahuje fotoreportáž na straně 6.                               (text a foto: lm)
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a) a)  v termínu od 10. 7. do 18. 7. 2006 v termínu od 10. 7. do 18. 7. 2006 
se odstávka týká těchto výmění-se odstávka týká těchto výmění-
kových stanic:kových stanic:

 VS 31 Městské lázně, VS 32 Pa-
lackého, VS 33 Palackého, VS 34 
Palackého, VS 35 Palackého, VS 
36 Palackého, VS 37 Palackého, 
VS 38 Dehtochema, VS 41 Na 
Příkopech, VS 42 Riegrova, VS 43 
Legionářská, VS 44 Starý Dvůr, 
VS 45 Beethovenova, VS 46 LŠU, 
VS 47 Školní, VS 48 8.ZŠ, VS 49 
10.ZŠ, VS 50 Dr. Janského, VS 51 

Mjr. Šulce, VS 53 Čechova, VS 54 
Stromovka, VS 55 Moravská, VS 
57 Vrchlického, VS 63 Mostecká, 
VS 64 Gymnázium, VS 65 Tomáše 
ze Štítného, VS 66 V. Nezvala, VS 
67 Zadní Vinohrady, VS 68 Měst-
ský úřad, VS 71 Divadlo

b)b) v termínu od 18. 7. do 27. 7. 2006 v termínu od 18. 7. do 27. 7. 2006 
se odstávka týká těchto výmění-se odstávka týká těchto výmění-
kových stanic:kových stanic:

 VS 39 Černý Vrch, VS 40 Ale-
šova, VS 52 Kadaňská, VS 56 
Bezručova, VS 58 Jiráskova, VS 
59 Havlíčkova, VS 60 Kostnická, 
VS 61 Lužická, VS 62 7.ZŠ, VS 69 
Cihlářská, VS 70 Merkur, VS 72 
Ak. Heyrovského

c)c) v termínu od 27. 7. do 2. 8. 2006 v termínu od 27. 7. do 2. 8. 2006 
se odstávka týká těchto výmění-se odstávka týká těchto výmění-
kových stanic:kových stanic:

Termíny plánovaných odstávek horkovodu
 VS 1 Březenecká 1, VS 2 Březe-

necká 2, VS 3 Březenecká 3, VS 
4 Březenecká 5, VS 5 Březenecká 
6, VS 6 Březenecká 7, VS 7 Březe-
necká 8, VS 8 Březenecká 9, VS 12 
Kamenná 4

d)d) v termínu od 27. 7. do 7. 8. 2006 v termínu od 27. 7. do 7. 8. 2006 
se odstávka týká těchto výmění-se odstávka týká těchto výmění-
kových stanic:kových stanic:

 VS 9 Kamenná 1, VS 10 Kamen-
ná 2, VS 11 Kamenná 3, VS 13 
Zahradní 1, VS 14 Zahradní 2, 
VS 15 Zahradní 3, VS 16 Zahrad-
ní 4, VS 17 Zahradní 5, VS 18 
Zahradní 6, VS 19 Zahradní 7, 
VS 20 Písečná 1, VS 21 Písečná 2, 
VS 22 Písečná 3, VS 23 Písečná 4, 
VS 24 Písečná 5, VS 25 Písečná 6, 
VS 26 Písečná 7, VS 27 Písečná 8, 
VS 28 Písečná 9, VS 29 Písečná 
10, VS 30 Písečná 11

V souladu s plánovaným V souladu s plánovaným 
prováděním oprav na zařízení prováděním oprav na zařízení 
centralizovaného zásobování centralizovaného zásobování 
teplem United Energy, a. s.,teplem United Energy, a. s.,
bude přerušena dodávka bude přerušena dodávka 
tepelné energie v lokalitě tepelné energie v lokalitě 
Chomutov následovně:Chomutov následovně:

Od března letošního roku, kdy za-
čaly intenzivní práce na komunitním 
plánu města, bylo realizováno několik 
zásadních aktivit. „Komunitní plán 
je prostředek cíleného plánování ko-
ordinace a rozvoje sociálních služeb 
v našem městě. V jeho tvorbě jsme už 
výrazně pokročili,“ řekla Alena Tölgová,  
ředitelka Městského ústavu sociálních 
služeb v Chomutově, který je iniciá-
torem tvorby plánu. „Mimo jiné jsme 

Komunitní plán vstupuje do druhé 
fáze, připojte se k jeho tvorbě!

prostřednictvím letáků o probíhající 
akci informovali veřejnost, protože prá-
vě jí má komunitní plán sloužit,“ uvedla 
Tolgová a připomněla, že do jeho tvorby 
se zapojili všichni chomutovští poskyto-
vatelé sociálních služeb i další instituce. 
„Pravidelně se scházejí pracovní skupiny 
a zpracovávají potřebné podklady pro 
jednotlivé kapitoly. Formou anonymních 
dotazníků jsme oslovili uživatele sociál-
ních služeb, jejichž stanoviska budou 
podkladem pro další postupy.“

Pracovní skupiny už vytvořily ana-
lýzy, které vyhodnocují slabé a silné 
stránky v oblasti sociální politiky měs-
ta. Na základě těchto analýz budou 
zpracovány  krátkodobý, střednědobý 
a dlouhodobý plán rozvoje sociálních 
služeb ve městě. „Každý se může za-
pojit, bohužel však zatím není zájem 
veřejnosti o diskuzi na toto téma tako-
vý, jaký jsme očekávali. Právě zapojení 
občanů je přitom pro tvorbu komunit-
ního plánu rozhodující.“

Kontakty: interaktivní webové strán-
ky (diskuzní fórum komunitního plánu) 
www.musscv.cz, telefon: 728 218 637, 
e-mail –  kp@musscv.cz                       (lm) 

V roce 1960 ještě na křižovatce 
ulic Pražské a Beethovenovy nestály 
výškové objekty ani bytové domy. 
Z objektů na fotografii se do dnešních 

dnů zachoval dům č.p. 567 v Pražské 
ulici, jehož štít je v levé části pohledu 
patrný. Vše ostatní bylo v 70. letech 
nahrazeno novými budovami.

Tato křižovatka ve městě slouži-
la nejpozději od 16. století, kdy se 
tu cesta rozdělovala na východ na 
Prahu a Žatec a na jih, kudy vedla 
stará Kadaňská silnice, směřující 
přes Spořice a Tušimice, která byla 
ve středověku hlavní trasou. Asi od 
17. století byla více využívána cesta 
přes Černovice s odbočením v mís-
tech dnešní okružní křižovatky u 
autobusového nádraží. Stará silnice 
na Kadaň okolo městského hřbitova 
přes Spořice definitivně dosloužila, 
když v roce 1917 byla v její trase 
postavena Poldina huť – železárny.  
Nejstarší stavbou byl takzvaný 
Starý dvůr, na jehož místě dnes 
stojí bytový dům, který si zachoval 
alespoň jeho jméno. Starý dvůr byl 
zájezdní hostinec, zvaný „Schie-
fenhof“ a měl číslo popisné 231. Na 
místě rohového klasicistního domu 
na fotografii nyní stojí bytový dům 
č. p. 3889 na nároží Beethovenovy 
a Pražské ulice. Ještě v roce 1960 
byla z dopravního hlediska tato kři-
žovatka důležitá, jak ukazují smě-
rovky na Karlovy Vary a na Litvínov. 

Chomutov včera a dnes: Křižovatka ulic Pražské a Beethovenovy 

Dnes tudy prochází stále komunika-
ce I/7 Praha – státní hranice. Teprve 
po vybudování čtyřpruhového 
obchvatu Chomutova západně od 
Droužkovic a Spořic s napojením 
na budovanou křižovatku v Nových 
Spořicích by se tato křižovatka měla 
zklidnit a sloužit pouze vnitřní 
městské dopravě.                           (jp)

Dětská hřiště patří mezi pro-
blémy, jež vzbuzují mezi občany 
zcela protichůdná stanoviska. Jsou 
místa, v nichž lidé nespokojeně 
poukazují na odstraňování zasta-
ralých herních prvků, jinde si pak 
pochvalují nová dětská hřiště, jež 
město ve vytipovaných lokalitách 
zřizuje (jen letos na tyto účely 
vyčlenilo ze svého rozpočtu pět 
milionů korun, další částky pak 

poplynou z různých dotačních 
titulů). Ale jsou i opačné případy, 
kdy si na existenci hřiště stěžují 
nebo dokonce protestují proti zá-
měru ho zřídit. „Někdy to bývají 
jen hlasy jedinců, a v takovém 
případě pochopitelně upřednost-
ňujeme zájmy většiny, ale když 
se ukáže, že nejde o ojedinělé 
stanovisko, snažíme se občanům 
vyjít vstříc,“ řekla Martina Vale-
šová z odboru rozvoje a investic 
města a uvedla konkrétní příklad. 
„Zřízení dětského hřiště předchází 
zpracování projektu a zabezpečení 
financí. To vše jsme měli zajištěno 
v rámci zřízení hřiště v ulici Matěje 
Kopeckého, ale setkali jsme se s ne-
souhlasem obyvatel lokality. Při 
projednávání této problematiky 
v tamním společenství vlastníků 
bytových jednotek převládl názor, 
že ve vytipovaném místě o dětské 
hřiště nestojí, toto stanovisko nám 
SVJ následně předalo.“ 

Město „hlas lidu“ respektovalo 
a od svého záměru upustilo. Ale 
co s projektem a penězi na hřiště? 
„Projekt budeme realizovat nepříliš 
daleko od původní lokality, v Pod-
horské ulici,“ naznačila východisko 
M. Valešová. „Není problém se s lid-
mi dohodnout, snažíme se přece 
okolí jejich domovů vylepšovat 
právě pro ně, ale základním před-
pokladem dohody je, aby lidé svůj 
názor projevili. Pak je tu prostor 
pro jednání.“                                  (lm)

Dětské hřiště ano či ne? Je třeba se vyjádřit

Odešel Pynches Narwa
V den, kdy jaro předalo létu 

pomyslnou štafetu věčného 
koloběhu života, náhle zemřel 
člověk, který v době svého 
mládí doslova prožil peklo. 
Chomutovský občan Pynches 
Narwa, osvětimský vězeň, byl 
jeden z těch šťastnějších, kte-
ří nacistické běsnění přežili. 
O své životní zkušenosti se dělil 
s mladšími, aby, jak sám říkal, 
zlo nebylo zapomenuto. I přes 
svůj zralý věk byl stále velmi 
aktivní a vitální. Snad o to víc 
zasáhla zpráva o jeho nenadá-
lé smrti všechny jeho blízké 
i přátele...

Pan Pynches Narwa žil v du-
chu kréda, že vzájemná lidská 
úcta je nejlepší obranou proti 
fanatismu, který přináší válku 
a utrpení. Svou prací se snažil 
přispět k tomu, aby se to, co za-
žil na vlastní kůži, už nikdy ne-
mohlo vrátit. A to je úsilí hodné 
úcty. Čest jeho památce! 

          Ivana Řápková, 
          primátorka Chomutova

Radnice věnuje pozornost podpoře 
široké škály volnočasových aktivit, 
zejména sportu mládeže. Přesto se 
vždy najdou kritické hlasy, které ze 
subjektivního hlediska poukazují na 
ten či onen nedostatek. Jeden takový 
podnět přišel do kanceláře primátor-
ky města Ivana Řápkové a upozorňo-
val na neradostný stav letního stadi-
onu. Jeho pisatel vyjádřil názor, že 
město tento areál zanedbává a lehká 
atletika, sportovní klasika, zůstává 
stranou jeho zájmu. 

Primátorka pisateli odpověděla, ale 
protože jde o téma, jež by mohlo zají-
mat širokou sportovní obec, rozhod-
la se informaci o situaci publikovat 
i v Chomutovských novinách.

„V žádném případě nepodceňu-
jeme klasické sportovní disciplíny, 
v jejichž čele je právě atletika,“ uved-
la ve své odpovědi. „Máme připraven 
projekt rozsáhlé rekonstrukce letní-
ho stadionu, jeho realizaci však stojí 
v cestě okolnost, že stadion nepatří 
městu. Byl majetkem chomutovských 
válcoven a v rámci privatizace tohoto 
podniku přešel do rukou nového ma-
jitele, pana Zdeňka Zemka.“  

Primátorka Řápková dále připo-
míná, že teprve v poslední době se 
podařilo dosáhnout pokroku ve věci 
případného odkoupení sportovního 
areálu. Po jednání se Z. Zemkem došlo 
k dohodě a záměr vykoupení přísluš-
ných pozemků schválilo už i zastupi-
telstvo. Ze strany města tedy žádné 
překážky nejsou. Problém ovšem 
spočívá v tom, že tyto  pozemky jsou 
zatíženy zástavním právem, a tuto 
překážku musí odstranit jejich maji-
tel. „Jakmile budou vyřešeny uvedené 
majetkoprávní problémy, což bohu-
žel nemůžeme nijak ovlivnit, město 
Chomutov počítá s tím, že smlouvy 
podepíše a areál odkoupí, zastaralé 
sportoviště odstraní a postaví nové, 
které bude splňovat všechna soudobá 
kritéria na podobné sportovní stán-
ky,“ uzavřela svou odpověď I. Řápko-
vá.                                                            (lm)

S rekonstrukcí letního stadionu město počítá
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V nákladu 1 500 kusů vyjde 
v nejbližších dnech Vlastivěda Cho-
mutovska, na níž pracovali odbor-
níci nejrůznějších oborů. Publikace, 
kterou vydává město Chomutov za 
podpory Severočeských dolů, vznik-
la na popud primátorky Chomutova 
Ivany Řápkové. Ta vycházela z myš-
lenky, že vztah ke svému domovu si 
člověk prohlubuje tím, že ho lépe 
poznává. 

„Chceme, aby bylo možné získat 
ucelené informace o našem měs-
tě, ale i jeho okolí, z jedné knihy,“ 
uvedla primátorka, co vedlo k to-
muto vydavatelskému počinu. „Aby 
tato publikace byla k dispozici 
všem, hlavně žákům našich škol, 
tím spíš, že v některých učebnicích 
je Chomutov zmiňován nepříznivě.“ 
Vlastivědu Chomutovska poskytne 
magistrát všem základním školám 
ve městě.                                          (lm)

Počtvrté se mohou Chomutováci zú-
častnit soutěže o nejlepší venkovní 
výzdobu. Zájemci se mohou zapojit 
do 31. srpna zasláním přihlášky na 
adresu: Magistrát města Chomutova 
úřad  - OSMM - HS, Zborovská 4602, 
430 28 Chomutov, nebo ji osobně ode-
vzdat ve stejném termínu na podatel-
ně magistrátu ve  Zborovské ulici.   
Ceny - nejhezčí okno: 500, 400, 300 
Kč; nejhezčí balkon: 1000, 800, 600, 
400, 300 Kč;  nejhezčí květinová vý-
zdoba rodinného domu: 1200, 1000, 
800 Kč; nejlépe upravené okolí domu 
na veřejném prostranství: 1200, 1000, 
800, 600, 400 Kč.
Stejně jako v minulých letech budou 
výzdobu posuzovat členové komise 
odborníci na zeleň z komise životní-
ho prostředí. 
Slavnostní vyhodnocení a předání cen 
pak proběhne koncem září v obřadní 
síni historické budovy magistrátu. (r)

Pravidelná setkání Pravidelná setkání 
vedení města s občany
se v letních měsících 

nekonajínekonají. 

Práce na komunitním plánu se těší 
podpoře vedení města. Na pracovní 
konferenci účastníky projektu po-
zdravila primátorka Ivana Řápková 
(vpravo). Vlevo ředitelka MÚSS Alena 
Tölgová.                             (text a foto: lm)

Vychází regionální vlastivěda

Znovu výzva pro vzdělávací, sportovní a zájmové instituce
Opětovně vyzýváme všechny instituce v našem městě, které se za-

bývají vzděláváním, výchovou či volnočasovými aktivitami pro děti, 
mládež a dospělé, aby se přihlásily k evidenci do našeho elektronického 
katalogu služeb ve vzdělávání. Přihlásit se můžete snadno na adrese 
z.horakova@сhomutov-mesto.cz a následně vám bude zaslán jedno-
duchý elektronický dotazník, po jehož vyplnění budete zařazeni do 
elektronického katalogu. Zejména chceme oslovit střední školy, poradny, 
sportovní a zájmové kluby a oddíly, vzdělávací instituce a podobně. Při-
hlaste se, prosím, nejpozději do konce srpna!                                     (pama)
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KONCERTYKONCERTY
• 27. 7. BLUEGRASSOVÁ KAPELA ALBUM A PETR BUCHTELE27. 7. BLUEGRASSOVÁ KAPELA ALBUM A PETR BUCHTELE. Atrium SKKS na Palac-

kého ul. v 17.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 28. – 30. 7.  VIKTORIÁNSKÉ SLAVNOSTI28. – 30. 7.  VIKTORIÁNSKÉ SLAVNOSTI. Atrium SKKS a zahradní restaurace 

u divadla.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• MICHAL TOMEK – OBRAZYMICHAL TOMEK – OBRAZY. Galerie Špejchar, výstava potrvá do 15. 7.
• ALEXANDRA KOLÁČKOVÁ – KERAMIKAALEXANDRA KOLÁČKOVÁ – KERAMIKA. Galerie Špejchar – sklep, výstava potrvá do 29. 7.
• GERSTNER – TVŮRCE MODERNÍHO INŽENÝRSKÉHO MYŠLENÍGERSTNER – TVŮRCE MODERNÍHO INŽENÝRSKÉHO MYŠLENÍ. Výstava v kostele sv. 

Kateřiny potrvá do 28. 10.
• ZANIKLÉ OBCE DOUPOVSKAZANIKLÉ OBCE DOUPOVSKA. Muzeum na starobylé radnici, výstava potrvá do 28. 8.
• JAN TRÁVNÍČEK – THE FRAMESJAN TRÁVNÍČEK – THE FRAMES. Výstava fotografií v oratoři kostela sv. Ignáce 

potrvá do 20. 8. 
• OBRAZY PRAŽSKÝCH UMĚLCŮOBRAZY PRAŽSKÝCH UMĚLCŮ. Díla L. Razimové, J. Garaiové, M. Mádrové, 

R. M. Hrehorovské a V. D. Sýkory v kostele sv. Ignáce. Výstava potrvá do 21. 8.
• SVĚT OČIMA DĚTÍSVĚT OČIMA DĚTÍ. Výstava dětských prací ve výstavní síni knihovny SKKS na 

Palackého ulici potrvá do 29. 8.
• EX LIBRIS A VOLNÁ GRAFIKAEX LIBRIS A VOLNÁ GRAFIKA. Galerie Špejchar od 18. 7. do 12. 8.
• ZANIKLÉ OBCE DOUPOVSKAZANIKLÉ OBCE DOUPOVSKA. Dějiny a fotodokumentace 64 lokalit v muzeu na 

radnici, výstava potrvá do 28. 8.
• ZDIRAD J. K. ČECH – ZNAKY A OBRAZYZDIRAD J. K. ČECH – ZNAKY A OBRAZY. Výstava prací předního grafika a ilustrá-

tora v galerii Lurago v SKKS na Palackého ulici, výstava potrvá do 26. 7.

KINAKINA
Kino Oko (začátky představení od 19.00 hodin, není–li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení od 19.00 hodin, není–li uvedeno jinak).
                 4. 7.4. 7.     ŠIFRA MISTRA LEONARDA ŠIFRA MISTRA LEONARDA – drama, USA.
                 5. 7.5. 7.     TRÁVA TRÁVA – komedie, USA, Německo.
   6.6.     –          7. 7.7. 7.     MISSION: IMPOSSIBLE III MISSION: IMPOSSIBLE III – akční film, USA. 
   8.8.     –          9. 7. 9. 7.  ZA PLOTEM ZA PLOTEM – rodinná animovaná komedie, USA. Začátek v 17.00 hod. 
               10. 7.10. 7.     UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA – komedie, Velká Británie.
               11. 7.  11. 7.  CASANOVA CASANOVA – romantická komedie, USA.
               12. 7.  12. 7.  LEMRA LÍNÁ LEMRA LÍNÁ – komedie USA. 
 13.13.     –      14. 7.14. 7.     TRISTAN A ISOLDA TRISTAN A ISOLDA – romantické drama, Velká Británie, USA.
 15.15.     –      16. 7. 16. 7.  ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU – komedie, ČR.
               17. 7.17. 7.     SNÍDANĚ NA PLUTU SNÍDANĚ NA PLUTU – komedie/drama, Irsko, Velká Británie.
 18.18.     –      19. 7. 19. 7.  ZÁKLADNÍ INSTINKT 2 ZÁKLADNÍ INSTINKT 2 – thriller/krimifilm, USA.
                20. 7.20. 7.    DOBA LEDOVÁ 2: OBLEVA DOBA LEDOVÁ 2: OBLEVA – animovaná komedie, USA. Začátek v 17.00 hod.
               21. 7.21. 7.     ZKROCENÁ HORA ZKROCENÁ HORA – drama, USA.
 22.22.     –      23. 7. 23. 7.  16 BLOKŮ 16 BLOKŮ – krimithriller, USA.
               24. 7.24. 7.     ČAS, KTERÝ ZBÝVÁ ČAS, KTERÝ ZBÝVÁ – drama, Francie.
               25. 7.25. 7.     HOSTEL HOSTEL – horor, USA.
               26. 7.26. 7.     UNDERWORLD: EVOLUTION UNDERWORLD: EVOLUTION – akční/drama/fantasy/horor, USA.
  27.27.     –      28. 7. 28. 7.  BESTIE KARLA BESTIE KARLA – thriller, USA.
 29.29.     –      30. 7. 30. 7.  SCARY MOVIE 4 SCARY MOVIE 4 – komedie, USA.
               31. 7.31. 7.     PÝCHA A PŘEDSUDEK PÝCHA A PŘEDSUDEK – romantický, Velká Británie. 

Letní kino (začátky představení od 22.00 hodin, není–li uvedeno jinak).Letní kino (začátky představení od 22.00 hodin, není–li uvedeno jinak).
                 4. 7.4. 7.     TRÁVA TRÁVA – komedie, USA, Německo.
                 5. 7.5. 7.     MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA – animovaný horor, USA.
                 6. 7.6. 7.     DOBLBA DOBLBA – černá komedie, ČR.
                 7. 7.7. 7.     ZA PLOTEM ZA PLOTEM – rodinná animovaná komedie, USA. 
                 8. 7.8. 7.     MISSION: IMPOSSIBLE III MISSION: IMPOSSIBLE III – akční film, USA. 
                 9. 7.9. 7.     HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR – rodinný film, USA.
 10.10.     –      11. 7.11. 7.     LEMRA LÍNÁ LEMRA LÍNÁ – komedie USA. 
               12. 7.  12. 7.  CASANOVA CASANOVA – romantická komedie, USA.
               13. 7.  13. 7.  OBCHODNÍK SE SMRTÍ OBCHODNÍK SE SMRTÍ – akční thriller, USA.
               14. 7.  14. 7.  DIVOČINA DIVOČINA – rodinná animovaná komedie, USA.
 15.15.     –      16. 7. 16. 7.  TRISTAN A ISOLDA TRISTAN A ISOLDA – romantické drama, Velká Británie, USA.
  17.17.     –      18. 7. 18. 7.  ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU – komedie, ČR.
               19. 7.  19. 7.  DOBA LEDOVÁ 2: OBLEVA DOBA LEDOVÁ 2: OBLEVA – animovaná komedie, USA.
 20.20.     –      21. 7. 21. 7.  16 BLOKŮ 16 BLOKŮ – krimithriller, USA.
 22.22.     –      23. 7. 23. 7.  SATAN PŘICHÁZÍ SATAN PŘICHÁZÍ – horor, USA.
               24. 7.24. 7.     HOSTEL HOSTEL – horor, USA.
               25. 7.25. 7.     SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ – černá komedie, Velká Británie, ČR.
                 26. 7.26. 7.    LETOPISY NARNIE: LEV, ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ LETOPISY NARNIE: LEV, ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ – dobrodružný/fantasy, USA.
               27. 7.27. 7.     UNDERWORLD: EVOLUTION UNDERWORLD: EVOLUTION – akční/drama/fantasy/horor, USA.
               28. 7.28. 7.     SCARY MOVIE 4 SCARY MOVIE 4 – komedie, USA.
 29.29.     –      30. 7. 30. 7.  BESTIE KARLA BESTIE KARLA – thriller, USA.
               31. 7.31. 7.     KURÝR KURÝR – akční thriller, USA.

Paní Zdena Binterová je významná 
regionální historička, která spojila 
svůj profesní život s dějinami Chomu-
tovska. Od svého příchodu do našeho 
města z rodné Ostravy v roce 1967 se 
zabývala historií obcí okresu Chomu-
tov a postupně publikovala bezpočet 
odborných i populárně naučných člán-
ků v odborném tisku a především vel-
ké množství publikací o jednotlivých 
obcích včetně těch zaniklých. Spolu-

Seriál o držitelích Ceny Jiřího Popela z Lobkovic za rok 2006

Zdena Binterová spojila profesní
život s dějinami Chomutovska

pracovala na vydání dvousvazkových 
Dějin Chomutova, které byly vydány 
i na audiokazetách, spolupracovala 
s kolegy v Německu, metodicky vedla 
mladší kolegy v Oblastním muzeu 
v Chomutově. Paní Binterová dodnes 
s vervou pracuje, přednáší, publikuje. 
Naposledy se jako spoluautorka podí-
lela na vydání Vlastivědy Chomutov-
ska. Je doslova živou pamětí našeho 
města a jeho okolí.                         (pama)

Taneční škola Stardance Chomu-
tov zakončila školní rok tradiční 
akademií v městské sportovní 
hale. Zhruba osm stovek rodin-
ných příslušníků a příznivců 
tancování během dvouapůlhodi-
nové prezentace zhlédlo, co vše 
se členové Stardance za uply-
nulých deset měsíců naučili. Na 
palubovce se vystřídali všichni, 
od tříapůlletých dětí z přípravky 
až po dospělé slečny. V srdečné 
atmosféře se tleskalo úspěšným 
sestavám ze světových šampioná-
tů, stejně jako prvním pokusům 
o rytmizaci tanečního kroku. Na 
snímku na choreografii Čertice 
tančí malá skupina juniorek, kte-
rá loni v listopadu s vystoupením 
Tygřice vybojovala třetí místo na 
Mistrovství Evropy v show dance 
v německé Riese. (text a foto: sk)

Po solidní odezvě z loňska, kdy do 
redakce přišlo 49 snímků, vyhlašují 
Chomutovské noviny opět soutěž o soutěž o 
nejzajímavější aktuální fotografii nejzajímavější aktuální fotografii 
na letní témana letní téma. Snímky zasílejte do 
konce srpna, v datové formě elek-
tronickou poštou na s.kral@cho-
mutov-mesto.cz, v papírové podobě 
na adresu redakce. Vždy uveďte své 
jméno a adresu, do hlavičky e-mai-
lu nebo na obálku pak heslo Foto 
na letní téma. Nejzdařilejší snímky 
v září otiskneme v novinách a odmě-
níme propagačními předměty.   (sk)

Pošlete fotku z dovolené

Středisko knihovnických a kultur-
ních služeb Chomutov uspořádalo 
Mladou píseň, soutěž zpěváků po-
pulárních písní. Kdysi oblíbenou ce-
lostátní postupovou soutěž konanou 
pod křídly SSM oprášila v roce 1991 
vedoucí oddělení kultury SKKS Hele-
na Čermáková a letos ji, coby oblastní 
a nepostupovou, zorganizovala už 
pošestnácté.

Soutěžící měli jako obvykle mož-
nost se na vystoupení řádně připravit, 
vyhlašovatel jim během jara umožnil 
nácvik zvolených písní s doprovod-
nou skupinou Metrum. Když se potom 
zpěváci postavili před diváky v atriu 
SKKS, nedělala jim problémy práce 
s mikrofonem ani pohyb po pódiu 
nebo souhra s doprovodem. „Některé 
děti zpívají ve sboru, jiné třeba prošly 
Chomutovským skřivánkem, který je 
zaměřen na lidové písně. Ale Mladá 
píseň je něco jiného. Tady se takří-
kajíc otrkají, leccos se naučí a později 
to mohou zúročit. Jeden z účastníků 
Mladé písně se teď například dostal 
do užšího výběru v SuperStar, další 
se zúčastnil konkurzu na účinkování 
v muzikálu. Někteří zpívali v jiných 
soutěžích, třeba v Rozjezdech pro 
hvězdy,“ uvedla Helena Čermáková.

Odborné porotě Mladé písně, ve 
které zasedl i známý hudebník Karel 
Vágner, se ze sedmnácti vystoupení 
nejvíc líbila píseň v podání Jany 
Redaiové z Jirkova. Druhé místo 

Vyhrála J. Redaiová, druhá skončila S. Jankovská, o třetí místo se podělili R. Votruba a P. Jelínek 

Mladá píseň je pro zpěváky stále přitažlivá

přiřkla Soně Jankovské a třetí Rad-
ku Votrubovi a také Pavlu Jelínkovi, 
všichni jsou z Chomutova. Uděleny 
byly i zvláštní ceny, odnesli si je 
Martin Horvát z Chomutova za vlast-
ní skladbu a zajímavou kompozici, 

Čtyři pískovcové sochy nově 
krášlí veřejná prostranství ve 
středu Chomutova. Díla vznikla loni 
o prázdninách během sochařského 
sympozia v městském parku. Zřejmě 
nejčastěji se veřejnost bude setkávat 
s Kiszovou sochou nazvanou Proti 
větru, která je umístěna mezi budo-
vami Prioru a Armabetonu. Mužské 
torzo s názvem Pohled k nebi od 
Jitky Kůsové vhodně dotváří plochu 
zeleně s fontánou u starobylé radni-
ce. Tajemství od Miroslava Doležala 
je nainstalováno přímo před diva-
dlem, Desátý anděl od Václava Kro-
ba pak uprostřed trávníku o dvacet 
metrů vedle. 

Slavnostního odhalení se spolu 
se sochaři zúčastnila i primátorka 

Jeden akademický rok Univerzi-
ty třetího věku máme úspěšně za 
sebou a Městský ústav sociálních 
služeb se již připravuje na další 
ročník. „Po zhodnocení letošního 
ročníku jsme se rozhodli pokračovat 
ve dvou studijních programech: pří-
rodovědném a humanitním. Změna 
oproti letošnímu roku bude pouze 
v tom, že vzdělávání bude organi-
zováno do jakýchsi bloků po třech 
přednáškách a možná jej doplníme 
i o vycházky či výjezdy do okolí,“ 
prozradila ředitelka MÚSS Cho-
mutov Alena Tölgová. Studentem 
Univerzity třetího věku se může 
stát kterýkoliv senior z Chomutova 
a okolí, který odevzdá přihlášku 

Nikol Kunzová z Litvínova za vlastní 
text a originální přístup ke skladbě 
a Žaneta Cicková z Chomutova coby 
objev soutěže. Cenu diváka získal 
Radek Votruba o jediný hlas před 
Pavlem Jelínkem.                                (sk)

Jana Redaiová se Mladé písně zúčastnila už poněkolikáté, letos poprvé vy-
hrála. Blahopřeje jí Karel Vágner.                                                                 (foto: sk)

a na začátku roku zaplatí malý 
účastnický poplatek, který činí 
400 korun za jeden studijní pro-
gram. Poplatek je možno zaplatit i 
ve dvou splátkách, vždy na začátku 
pololetí. Studenti se scházejí jednou 
měsíčně v budově Sociálního centra 
na Písečné. Přihlášky do Univerzity 
třetího věku je možno si vyzvednout 
v budově Sociálního centra nebo 
v Domově důchodců na Písečné nebo 
v přízemí budovy Magistrátu města 
Chomutova ve Zborovské ulici. Při-
hlášky zasílejte na adresu: MÚSS, Pí-
sečná 5030, 430 04 Chomutov nebo 
odevzdejte osobně na vrátnici Soci-
álního centra na Písečné do konce 
srpna 2006.                                  (pama)

Univerzita třetího věku opět v září

Město Chomutov vydává pravidelný měsíční Kalendář kultur-Město Chomutov vydává pravidelný měsíční Kalendář kultur-
ně společenských a sportovních akcí na území města Chomuto-ně společenských a sportovních akcí na území města Chomuto-
va. va. Zájemci o propagaci své akce v tomto kalendáři mohou vždy 
do 15. dne v měsíci předat informace o akci na následující měsíc 
na Odbor školství a kultury Městského úřadu Chomutov, a to buď 
osobně v budově SKKS, Palackého 85, Chomutov, ve 2. patře k ru-

kám Silvie Škubové nebo poštou na adresu: Město Chomutov – OŠaK, Silvie 
Škubová, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov (s.skubova@chomutov-mes-
to.cz). Podmínkou je uvedení názvu akce (stručný popis), datum, hodina 
a místo konání a také telefonický kontakt na organizátory.   (r)

Čtyři z pěti soch nově krášlí střed města

města Ivana Řápková, která so-
chám popřála, aby především byly 
ušetřeny útoků vandalů. Na snímku 
starostka a Václav Krob zbavují zá-
voje Desátého anděla, o němž autor 
prozradil, že byl na místo usazen 
6. 6. 06 v 6 hodin. „Mělo by to Cho-

mutov ochránit od zlých sil,“ uvedl 
Václav Krob.

Dosud neumístěna zůstává Kře-
linova Brána věků, která by měla 
v budoucnu zdobit rekonstruované 
prostranství dnešního Žižkova ná-
městí.                            (text a foto: sk)

Jedenácté republikové finále sou-
těže Co víš o jaderné energetice aneb 
Hra o liščí ocas proběhlo v Městském 
divadle v Chomutově. Pět školních 
týmů, dva z Chomutova, dva z Prahy 
a jeden z Plzně, soutěžilo ve třech 
disciplínách, a to ve výrobě elektřiny 
na šlapacím kole, znalostech energe-
tické problematiky a pevnosti ruky 
operátora elektrárny.

V napínavém soutěžním klání, které 
moderovala Šárka Kubelková, zvítězil 

nakonec A tým domácí Střední prů-
myslové školy v Chomutově ve slo-
žení David Pekarik, David Rýgl a Filip 
Hrdlička, kteří tak získali hlavní cenu 
pro vítěze republikového finále – liščí 
ohon a ebonitovou tyč. „Nad letošními 
otázkami se soutěžící hodně zapotili. 
Ukázalo se však, že je energetická 
budoucnost státu i celé planety, na 
jejímž utváření se budou se budou 
podílet právě oni, velice zajímá,“ 
uvedla Zuzana Labudová z Agentury 

J.L.M. Praha, která soutěž pořádala ve 
spolupráci se Skupinou ČEZ. Po soutě-
ži všichni finalisté zavítali na exkurzi 
do elektrárny Prunéřov II, kde si mimo 
jiné prohlédli i zrekonstruované histo-
rické stroje.                                               (sk)

Hlavní cenou byl liščí ohon a ebonitová tyč



Méně obvyklou alternativu let-
ního koupání nabízejí už od roku 
2000 městské lázně. V pracovní 
dny od 9 do 21 a o víkendu od 
9 do 19 hodin se mohou návštěvníci 
koupat v bazénu a přitom se slunit 
na travnaté ploše vedle lázní. „Naše 
nabídka je určena především těm, 
kteří preferují průzračně čistou 
vodu a perfektní zázemí. Lázně 
představují komfort, který přírodní 
koupaliště prostě nabídnout nemů-
že,“ zdůraznil vedoucí městských 
lázní Milan Slabihoud.

Kromě obvyklých služeb vzta-
hujících se k provozu bazénu mají 
návštěvníci lázní až do neděle 
3. září k dispozici oplocenou trav-
natou plochu s dřevěnými lehátky, 
nafukovacím dětským bazénkem, 
pískovištěm, stínícím přístřeškem 
a občerstvením. Novou atrakcí pro 
děti by se v nejbližších týdnech 
měla stát klouzačka do dětského 
bazénu uvnitř budovy. Kromě ob-
vyklého hodinového vstupného je 
možno zvolit celodenní. To v případě 

Komfort, který přírodní koupaliště nabídnout nemůže 
Letní měsíce nazývají novináři 

obvykle okurkovou sezonou. Po-
litici stejně jako ostatní lidé mají 
dovolené, a tak se toho dost málo 
děje a novináři nemají o čem psát. 
Možná tak leda o okurkách. Kolik 
se jich urodí a hlavně v jaké kvali-
tě. To záleží na spoustě věcí, jako 
je sluníčko, déšť, plísně a tak. Ale 
jak to letos s okurkovou sezonou 
dopadne, se stejně dozvíme, teprve 
až bude všechno sklizeno. Pak tepr-
ve poznáme, jaké ty letošní okurky 
budou. A možná, že taky záleží na 
chuti a vkusu každého z nás – kaž-
dý dává přednost něčemu jinému. 
Například některé lidi nezajímají 
jiné okurky než hadovky. Tyhle 
okurky nejsou vůbec podlé a zá-
keřné, jen jsou prostě dlouhé jako 
hadí tělo. Někdo zase nedá dopus-
tit na rychlokvašky. Mají baňatá a 
trochu měkká tělíčka a báječnou 
kyselou a kořeněnou chuť. Škoda 
jen, že moc nevydrží. Pak jsou tu 
milovníci klasických nakládaček, 
těch sladkokyselých křupavých zá-
zraků provoněných koprem. Snad 

dospělé osoby činí 45 Kč, pro děti do 
15 let, seniory a držitele ZTP a ZTP-P 

30 Kč a pro děti do 6 let 15 Kč. Děti 
do 3 let mají vstup zdarma.          (sk) 

Zamyšlení: Plody okurkové sezóny
každá rodina má svůj vlastní recept 
na okurkový lák a je přesvědčena, 
že ty jejich okurčičky jsou ty nej-
lepší. Tu přidají mrkev, tu cibuli a 
pro fajnšmekry malinkou pálivou 
papričku. Mezi ženami jsou také 
dva druhy okurkových specialistek: 
okurkové kuchařky a okurkové kos-
metičky. Specialistky na okurkovou 
kuchyni umějí z obyčejných okurek 
vykouzlit neskutečné delikatesy, 
jako jsou okurky na víně, okurky 
plněné sýrem nebo třeba okurky 
obalovanév těstíčku, smažené a 
máčené ve smetaně. Specialistky 
na okurkovou kosmetiku zase znají 
různé okurkové masky i okurkové 
pleťové tonikum, které úžasně zklid-
ňuje, vyživuje a čistí pleť. Jak se 
tedy zdá, pokud budeme mít štěstí 
a dočkáme se dobré okurkové skliz-
ně, může si na své přijít každý. Jen 
doufám, že nás podzim nepřekvapí 
nějakými hořkými či ovadlými plody 
této okurkové sezony. Jo, a víte, proč 
blondýnky nejí okurky? No protože 
nemůžou narvat hlavu do sklenice! 
Pěkné okurkové léto!                (pama)

Projít si pořádně Chomutov 
a vidět většinu pamětihodností 
a zajímavostí, to může být v letních 
měsících lákavé nejen pro návštěv-
níky města, ale i pro jeho obyvatele. 
Vhodnou trasu v délce jedenácti ki-
lometrů pro zájemce připravil Klub 
českých turistů VTŽ Chomutov.

„Je to takzvaná městská trasa, 
která je začleněna do celorepub-
likového seznamu. V republice je 
takových několik desítek,“ informu-
je Ladislav Braun z KČT VTŽ. Jak 
dodává, účastník po zaplacení ob-
drží mapku a podrobný popis cesty 
s komentářem ke každé zajímavosti 
a pamětihodnosti. Chomutovská 
trasa chodce nejprve z náměstí 
1. máje provede historickým stře-
dem města, pak ho povede ke Ka-
mencovému jezeru, okolo zooparku 
až na vrch Strážiště s hotelem Par-
tyzán. Odtamtud cesta vede na kraj 
Bezručova údolí, ke kostelu sv. Bar-
bory a zpátky do centra města. Aby 
měl každý účastník důkaz, že trasu 
absolvoval, připravili organizátoři 
šest kontrolních zastávek. Na ně-
které je potřeba vyžádat si razítko 
z restaurace, na jiné například opsat 
údaj z turistického směrovníku. 

Mapku a záznamník lze obdržet 
u Jaromíra Raisra na adrese Hornic-
ká 1467, Jirkov, tel. 601 281 331 nebo 
724 064 608.                                     (sk)    

Pamětihodnosti a zajímavosti
na trase jedenácti kilometrů

Nepříliš obvyklý kulturní počin je přichystán na poslední červencový víkend, 
kdy se v Chomutově uskuteční druhý ročník Viktoriánských folklorních slav-
ností. Iniciátorem akce, která nabízí přehlídku folkloru z různých částí naší 
země, je chomutovský soubor Krušnohor. Jak prozradila jeho vedoucí  Jarosla-
va Macháčková, tentokrát se slavností zúčastní kromě domácích Krušnohoru 
s folklorem z Podkrušnohoří a Skejušanu (rusínský folklor) také soubor Dyleň 
z Karlových Varů (folklor Poohří)a Hořeňák z Lázní Bělohrad na Jičínsku s lido-
vou tvorbu Podkrkonoší. V jednání je také účast zahraničního hosta,  souboru 
z Lotyšska. Centrum festivalu bude v atriu SKKS, jednotlivá vystoupení pro-
běhnou také na podiu zahradní restaurace u divadla. Akci připomíná snímek 
z loňských Viktoriánských slavností, na němž exceluje kapela souboru Sedmi-
kvítek z Frenštátu pod Radhoštěm.                                                (text: lm, foto: sk)

Přijďte se podívat na Viktoriánské slavnosti

V dávných dobách se v Chomuto-
vě i v jeho okolí běžně vyskytovalo 
mnoho různých strašidel a nadpři-
rozených bytostí. A hodně se o nich 
vypravovalo při dlouhých zimních 
nocích a při letních ohních, takže 
příběhy, při nichž běhal mráz po 
zádech, znal u nás kdekdo. Dnes je 
tomu jinak. Ne snad, že by strašidla 
neexistovala, jen se o nich moc ne-
mluví. A tak si pojďme alespoň ně-
která z nich připomenout, abychom 
se jich, až je potkáme, příliš nelekli. 

V lesích kolem Chomutova se dřív 
hojně vyskytovali obři. Nejvíce si 
lidé pamatovali obryni, která prý 
žila na Hasištejně a každou půlnoc 
stloukala ve své obří máselnici más-
lo. Vydávalo to takové rány, že byly 
slyšet do širokého okolí. Na vřeso-
višti u Hory Svatého Šebestiána žil 
zase drak, který tam střežil poklad. 
Kdo by chtěl poklad získat, musel 
by se v ta místa vypravit v noci na 
Květnou neděli a musela by to být 
čistá dívka s vlasy zářícími jako 
zlato. Nikdo jiný nemá šanci po-
klad od draka získat. Kromě toho 
žilo v okolí Chomutova také spous-
tu trpaslíků a hlavně permoníčků, 
kteří vždy pomáhali poctivým ha-
vířům. A také tu žili vodníci a víly, 
hejkalové, lesní muži, bludičky, 

Chomutovská strašidla: obryně, zazděný mnich, nebožtíci, černý pes...
čerti a jiná strašidla. 
V samém městě Cho-
mutově byste také 
mohli zažít spoustu 
strašidelných oka-
mžiků. Kdyby se vám 
například stalo, že 
při noční procházce 

po Husově náměstí zaslechnete 
hlasité bědování a naříkání, vězte, 
že musíte nahlas vyslovit: „Budiž ti 
země lehká!“ V těch místech totiž 
býval v dávných dobách nejstarší 
chomutovský hřbitov s kostnicí 
a někteří nebožtíci měli ve zvyku 
takto lekat kolemjdoucí. 

Větší děs by vás však mohl po-
tkat, kdybyste nedopatřením zůstali 
o půlnoci v chomutovské radnici. 
Tou dobou se prý začíná chodbami 
ozývat nepříjemný hluk a nesrozu-
mitelné mumlání, dveře se samy od 
sebe otvírají a zavírají, stíny se mí-
hají sem a tam, je slyšet zvuk zvonků 
a varhan a v osvětleném rytířském 
sále klečí v bílých pláštích němečtí 
rytíři. Bát se však nemusíte. Po pár 
okamžicích vždy všechno ztichne a 
zmizí a je znovu klid. Na radnici se 
však zjevuje ještě jedna tajuplná by-
tost. Prý je to mnich, kterého majitel 
Chomutova Felix Hasištejnský z Lob-
kovic nechal zaživa zazdít na rad-

ničním „mnišském“ dvorečku. Tento 
mnich se prý zjevuje pokaždé, když 
městu hrozí nějaké nebezpečí. Tehdy 
vychází v noci z radnice a s hlavou 
v podpaží kráčí až ke kostelu svatého 
Ignáce a zase zpět. Když ho potkáte, 
nemusíte se ho bát. Je neškodný, jen 
na to nebezpečí, které ohlašuje, by-
chom si měli dát pozor. 

Hrůzu všem kolemjdoucím dříve 
také naháněl tajemný černý pes 
s ohnivýma očima, který často v noci 
líhával u silnice z Otvic do Chomu-
tova. Tento pes obtěžoval všechny, 
kteří šli nebo jeli v noci kolem, 
a nedal se zahnat, zmizel až u sochy 
svatého Josefa. Jednou o Štědrém 
večeru roku 1867 se tudy vracel do 
Chomutova jeden tovaryš, když tu 
najednou proti němu zasvítily ohni-
vé psí oči. Chlapec byl strachem celý 
ztuhlý, ale pokračoval v cestě a pes 
za ním. Mládenec ze strachu vytáhl 
nůž a ohnal se po psu a v tu ránu 
ucítil strašný zápach po síře. Začal 
tedy volat na pomoc všechny svaté 
a pes náhle zmizel. 

Kdybyste tedy za letních nocí 
i vy potkali některou z těchto bytostí 
a nebo třeba bílou paní nebo bezhla-
vého jezdce, vězte, že je to v našem 
kraji docela normální. 

Podle E. Puchmajera pama

Ideálním místem na kratší i delší 
výlety v každém ročním období, 
za každého počasí a prakticky pro 
každého je Bezručovo údolíBezručovo údolí. Pěšky, 
na kole, běžkách i kolečkových 
bruslích. Výhodou je jeho ideální 
poloha na okraji města. K dispozici 
jsou tři různé trasy – po silnici, po 
chodníčku na dně údolí nebo po 
lesní modré turistické cestě. Hned 
na začátku údolí se nezapomeňte 
podívat na obdivuhodný akvadukt 
přivaděče vody. Krásnou scenérií 
přírody pak za přibližně hodinu 
(4,5 km) dorazíme na První mlýn, 
popřípadě ještě o kilometr dále na 
Druhý mlýn, kde se můžeme ob-
čerstvit. Kdo bude pokračovat další 
zhruba kilometr dále údolím, dojde 
k místu, kde se do Chomutovky vlé-
vá Křimovský potok a Kamenička. 
Zde stával hotel Třetí mlýn – dříve 
velmi oblíbené výletní místo, dnes 
již jen zbořeniště. Odtud se dá po-
kračovat třemi směry: 

1. po modré turistické značce 1. po modré turistické značce 
proti proudu Kameničky. proti proudu Kameničky. Asi po 
dvaceti minutách chůze dorazí-
me ke staré přehradě, technické 
památce, jejíž 31 metrů vysoká 
hráz ční v údolí jako cimbuří sta-
rého hradu. Projdeme kolem hráze 
a vstoupíme do malebného údolí 
s bizarními skalními útvary. Po 
levé straně mineme pralesovitý 
porost buků, chráněných v Přírod-
ní rezervaci Buky nad Kameničkou, 

a za stálého mírného stoupání do-
razíme k malé vodní zdrži, kde je 
dodnes zřetelný začátek Dieterovy 
štoly, která kdysi sloužila k převá-
dění rašelinné vody. Pokračujeme 
dále po modré až ke Starému ryb-
níku u hájovny Nový Dům. Odtud 
můžeme odbočit k východu a po 
červeně značené horské silničce 
dojdeme asi po 3 kilometrech k au-
tobusové zastávce. Z Třetího mlý-
na až na autobusovou zastávku  
je trasa dlouhá asi 10 kilometrů. 
Pokud jsme si udělali výlet na 
kole, můžeme z Nového Domu 
pokračovat Novoblatenskou nebo 
Staroblatenskou cestou do Blatna 
a dále do Chomutova.

2.2.  po silničce podél Chomutovky po silničce podél Chomutovky 
Bezručovým údolím až do Hory Sva-Bezručovým údolím až do Hory Sva-
tého Šebestiána. tého Šebestiána. Jedná se o klidnou, 
nenáročnou, mírně stoupající trasu 
po silničce obklopené krásnými 
bučinami a ve vyšších polohách 
i náhradními lesními porosty. 
Kousek za Třetím mlýnem je údolí 
sevřeno skalami do úzké soutěsky. 
Asi po 4,5 kilometrech spatříme po 
pravé straně ústí Dieterovy štoly - 

voda v umělých kaskádách zdolává 
poslední metry ve svahu v údolí 
a vtéká do Chomutovky. O kousek 
dál narazíme po pravé straně na 
starý dům (bývalou turistickou 
ubytovnu). Nad domkem se vine 
mohutný skalní blok nazývaný 
Tišina. Kolem domku přitéká sevře-
ným údolím do Chomutovky potok. 
Půjdeme-li proti jeho proudu, po 
chvíli nám uzavřou cestu mohutné 
skalní bloky. Před námi se v celé 
kráse objeví Medvědí vodopády. 
Voda ve skále vymlela hluboké 
koryto, nad kterým ještě můžeme 
spatřit zbytky železné lávky – pů-

vodní hřebenové cesty Krušnými 
horami. Obzvlášť působivé je toto 
místo v zimních měsících, kdy ce-
lou skálu nad vodopádem pokryje 
ledopád s četnými krápníky. Trasa 
z Třetího mlýna do Hory Sv. Šebes-
tiána měří asi 8,5 kilometru.

3. po žluté turistické značce 3. po žluté turistické značce 
směrem na zastávku ČD Křimovsměrem na zastávku ČD Křimov 
(přibližně 7 kilometrů). Cesta zde 
tvoří okruh, jedna strana vede 
údolím Křimovského potoka ko-
lem vodní nádrže Křimov, druhá 
přes vrch Chlum a zaniklou obec 
Menhartice. Pod Křimovem se obě 
ramena spojují. Foto: Hugo Sedláček

Listujeme Vlastivědou Chomutovska: tipy na výlet

Foto: Hugo Sedláček
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podrobnosti na str. 3

Když bude svítit slunce, tak u vody, 
když bude pršet, tak doma u kávy. 
Tam, a ještě na mnoha dalších mís-
tech vám může přijít vhod letní kří-
žovka. Zvlášť, když deset úspěšných 
luštitelů dostane cenu. První vyloso-
vaný obdrží čipovou kartu na MHD 
v hodnotě 400 Kč, druhý a třetí pak 
čipovou kartu na MHD v hodnotě 300 
Kč. Nejen tito tři šťastlivci, ale ještě 
dalších sedm pak dostane propagační 
předměty s tématikou města. 

Vyluštěnou tajenku spolu s adre-
sou vepište do přilehlého kuponu. 
Vystřižený ho pak poštou v obálce, 
případně osobně doručte do redakce 
Chomutovských novin, a to nejpozdě-
ji v pondělí 24. července. Z úspěšných 
luštitelů vylosujeme deset výherců, 
které vyrozumíme dopisem a jejichž 
jména zveřejníme v příštím vydání 
Chomutovských novin 2. srpna.            

Zkuste si sudoku
Relativně nový typ „křížovky“, 

který se rozšířil z Dálného východu 
a prosazuje se stále víc i u nás, má 
jednoduchá pravidla. 

Kvíz obsahuje 9 devítimístných 
políček, v nichž jsou umístěna čísla 
od 1 do 9.

Čísla od 1 do 9 jsou umístěna 
rovněž v každém sloupečku a záro-
veň v každém vodorovném řádku. 
Je třeba doplnit chybějící čísla, stačí 
jen přemýšlet a kombinovat. Je to 
jednoduché, pusťte se do toho!

Letní křížovka pro čtenáře z Chomutova, Jirkova a okolních obcí

Zahrádkářům minimálně stejně bohatou úrodu jako vidíte na snímku, všem 
ostatním spoustu slunečných letních dnů plných pohody přeje redakce Cho-
mutovských novin.                                                                                            (foto: sk)
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VEŘ EJ NÁ NABÍ DKA  ze d ne 4 . 7. 2006    

BYTY NA SVÉPOMOC oprava bytu na vlastní náklady
D o m ovn í s p ráva D OS P R A - u l . B řeze n ec ká

U l ice Čp. + č. by tu vel i kost Vy vo lávací cena N áklady na opravu

Ško l n í Pěš i na 50 98/14 1 +1 1 5 .050, - Kč    73 . 9 0 0, - Kč

Proh l íd ky na b ízenýc h by tů u možn í uvedená domovn í s p ráva

By tem ve veřej né nab ídce se rozu m í by t ,  na kter ý nebyla pro nezájem uzavřena s m louva o nájem by tu ve veřej ném v ýběro -
vém  ř ízen í .

By t bude pronajat pr vn í m u zájemci ,  kter ý se dostaví k uzavřen í s m louv y o s m louvě budoucí s dokladem o zap lacen í v y vo láva-
cí ceny, uvedené ve zveřej něné nab ídce a s p l ň u je  kr itér ia p latná pro účast ve veřej ném v ýběrovém ř ízen í .

Čís lo účtu – 2 1 03480237/ 01 0 0 ; variab i l n í  sym bo l – rod né č ís lo

I nformace : p .  Pučál ková – te l . :  474 637 263

Elektroodpad: město se připravuje...
(Dokončení ze str. 1)

Pokud občan ledničku, televizi, 
počítač, zářivku či podobné zařízení 
odevzdá na sběrném dvoře, dostane 
obec částku pokrývající náklady na 
jeho likvidaci. Pokud ale rozebraný 
elektrospotřebič odloží u kontejneru, 
jedná se o nebezpečný odpad a obec 
tyto náklady musí plně hradit.

Připravovaná smlouva je výhodná 
jak pro město, tak pro jeho případ-
né smluvní partnery, a především 
je přínosem k ochranu životního 
prostředí. Město se tedy připravuje, 
záležet teď bude záležet především 
na jeho občanech.                          (lm)

Minulý týden jsme společně osla-
vili změnu statutu města Chomuto-
va. Oslava měla především přinést 
zábavu co nejširší veřejnosti, což 
se myslím podařilo. Je to záslu-
hou celé řady organizací, kterým 
je třeba poděkovat. Především to 
byli hlavní sponzoři, společnost 
Severočeské doly, cestovní kancelář 
Firo-tour a hypermarket Globus.

Oslavy byly také výsledkem usi-
lovné práce desítek lidí. Především 
je třeba jmenovat tým správy kul-
turních zařízení v čele s jeho jedna-
telkou Věrou Flaškovou, stejně jako 
další organizace města – technické 
služby, dopravní podnik, zoopark, 
správu sportovních zařízení, stře-
disko knihovnických a kulturních 
služeb, městské lesy, ústav soci-
álních služeb, hasiče, městskou 
policii, mateřskou školu… Ve všech 
těchto organizacích se našli lidé, 
kteří se pro náš úmysl nadchli, a 
proto přípravy probíhaly v poho-
dové atmosféře. Věřím, že se to do 
průběhu oslav promítlo. 

Nelze pochopitelně vyjmenovat 
všechny lidi, kteří přiložili ruku 
ke společnému dílu. Bylo jich ještě 
mnoho dalších. Všem patří můj dík. 

Ivana Řápková, primátorka Statu-
tárního města Chomutova

Poděkování
ProdejProdej

• Prodám pelíšek a přenos-Prodám pelíšek a přenos-
nou tašku na malého psanou tašku na malého psa. Délka 
45 cm. Obojí nové. Cena dohroma-
dy 400 Kč. Tel. 774 150 661.

• Prodám kolo s přehazovačkouProdám kolo s přehazovačkou, 
jako bonus druhé. Obě 300 Kč. Do-
hoda jistá. Tel. 737 937 103.

• Prodám dámské kolo Lady Prodám dámské kolo Lady 
26 Velamos 26 Velamos – modrá metalíza, 
nová světla, plášť, nosič, pumpa, 
zrcátko. Cena 1 200 Kč. Tel. 607 
890 539.

• Prodám starožitný psací stroj Prodám starožitný psací stroj 
Adlerwerke Heinrich Kleyer mod: 
25. Cena 1 400 Kč. Tel. 607 890 
539.

• Prodám Š120 MProdám Š120 M, mírná koroze, 
motor výborný, tažné zařízení, au-
torádio. Vhodná pro začátečníka. 
Cena dohodou. Tel. 604 973 850.

• Prodám elektrickou sekačku Prodám elektrickou sekačku 
Black + Decker, jednou použitá, 
Původní cena 3 500 Kč, nyní 2 500 
Kč. Tel. 607 736 853.

• Prodám velkou obývací stě-Prodám velkou obývací stě-
nu nu a jídelnu Nevadu, kulatý stůl 
+ čtyři židle. Vše tmavě hnědé. 
Cena celkem 6 900 Kč. Tel. 606 
293 901.

• Prodám postele + matrace 12 Prodám postele + matrace 12 
ks ks ze zrušené ubytovny, cena do-
hodou. Tel. 606 609 224.

• Prodám sportovní kočárek Prodám sportovní kočárek zn. 
Tako, přehazovací rukojeť, taška 
na osobní věci, částečně odepína-
cí bouda, nafukovací kola, červená 
barva. Super stav. Cena 4 000 Kč. 
Tel. 606 401 262.

• Prodám Renault Thalia Prodám Renault Thalia 1.4, 
rok výroby 2002, najeto 71 000 
km, imobilizér, autorádio s ovlá-
dáním na volantu, 2x airbag, 
centrál. Cena 130 000 Kč. Tel. 777 
032 492. 

KoupěKoupě
• Koupím garáž Koupím garáž v centru Cho-

mutova. Tel. 602 180 723.

BytyByty
• Koupím byt Koupím byt 3+1 3+1 v centru Cho-

mutova. Tel. 602 180 723.
• Prodám byt 1+1 Prodám byt 1+1 v osobním 

vlastnictví, nová koupelna, linka, 
dlažba. Velmi pěkný, cena doho-
dou. Dále pak žebrový radiátor, 
cena 600 Kč. Tel. 736 223 755.

• Pronajmu garsonku Pronajmu garsonku u Luny 
– Horní Ves. Nová koupelna, kuch. 
linka, plast. okno, 4 000 Kč měsíč-
ně. Tel. 776 639 633.

• Koupím byt 1+1, 2+1 Koupím byt 1+1, 2+1 v městské 
části Chomutova – Jitřenka, Sever-
ka, Luna, Dehtochema apod. Dluh 
nevadí. Tel. 775 554 434.

• Prodám druž. byt 2+1Prodám druž. byt 2+1 v Cho-
mutově, Borová ul. Cena dohodou. 
Tel. 777 707 012.

• Prodám byt 1+1 Prodám byt 1+1 v osobním 
vlastnictví v Chomutově v okolí 
Globusu. Tel. 607 888 123.

• Prodám RD Prodám RD se dvěma bytový-
mi jednotkami v Horní Vsi, k tomu 
náleží nebytové prostory s hospo-
dou a menší dvorek se zahrádkou. 
Cena dohodou. Tel. 604 207 401.

• Prodám byt 1+1 Prodám byt 1+1 v osob. vlastnic-
tví na Kamenné v CV za 150 000Kč.
Zachovalý stav, nízké inkaso. 
Slušný vchod, byty v SVJ. Tel. 607 
277 518.

• Pronajmu zařízený byt 1+1 Pronajmu zařízený byt 1+1 
v rodinném domku u kina Oka. 
Vlastní vchod. Tel. 603 463 219.

• Pronajmu družstevní byt 2+1 Pronajmu družstevní byt 2+1 na 
Zahradní, Pod Břízami 5232, s mož-
ností prodeje. Tel. 777 020 203.

• Prodám byt 2+1 Prodám byt 2+1 v Chomuto-
vě na Písečné – slunný, plastová 
okna. Tel. 776 072 323.

• Prodám družstevní byt 2+1 Prodám družstevní byt 2+1 
v Chomutově, Písečná. Nová plas-
tová okna, cena 260 000 Kč, při 
rychlém jednání sleva. Tel. 776 
072 323.

• Vyměním nájemní byt 3+1 Vyměním nájemní byt 3+1 
v blízkosti Kamencového jezera za 
byt 2+1 ve středu města či blízkém 
okolí. Tel. 776 646 978.

• Pronajmu 1+1 Pronajmu 1+1 na Písečné 
u Normy. Lednice, pračka. Tel. 602 
442 151.

• Prodám slunný družstevní byt Prodám slunný družstevní byt 
4+1, 4. patro, nová koupelna, plast. 
okna, zateplený, slušný vchod. Tel. 
777 940 492, volat po 18. hodině. 

OstatníOstatní
• Doučím angličtinuDoučím angličtinu. Tel. 732 

557 512.
• Třešně srdcovkyTřešně srdcovky, rybíz – bez 

chemie. Na zavaření, mražení, od 
5 kg ze zahrady. Natrhám na za-
volání. V červenci pak meruňky. 
Levně. Tel. 605 806 665.

• Hledám starší, ale funkční PC Hledám starší, ale funkční PC 
s tiskárnou pro psaní knihy. Jsem 
bez prostředků. Tel. 607 265 188.

• Dám kurzy francouzštinyDám kurzy francouzštiny. Tel. 
607 265 188.

• Pronajmu garáž Pronajmu garáž v CV u auto-
školy, areál E. Krásnohorské. Tel. 
602 180 723.

• Pronajmu dlouhodobě garáž Pronajmu dlouhodobě garáž 
s elektřinou v Nových Spořicích, 
u bývalé veteriny. Nájem 5 000 Kč 
za půl roku. Úhrada předem. Tel. 
731 768 936.

• Hledám inteligentního pána Hledám inteligentního pána 
pro společné žití. Nosím brýle 
a proto Vás nevidím. Jsem 161/
58kg/43letá. Vlasy hnědé, rovné. 
Tel. 721 031 916. 

Rozvoz jídel Březno přijme 
• řidiče-ku na rozvoz jídel, 
• pomocnou sílu do kuchyně, 
• servírku - možno i bez vyučení.

Dobré výdělky, stálá práce. 

Tel.: 603 591 676

Oslava změny statutu ve fotografiích

Chomutovská sestava (zleva) Theodor Sojka, Václav Fiala, Bedřich Rathouský, 
Jiřina Tučková, Vladimír Dědeček a Martin Kovacz v souboji pěti měst vybo-
jovala druhé místo.

Působivou podívanou nabídlo defilé alegorických vozů, které nazdobily 
městské organizace. Takto se například prezentovala Správa sportovních 
zařízení Chomutov.                                                                                      (4x foto: sk)

Takto se v jedné z disciplín snažili 
zástupci Klášterce nad Ohří.

Adrenalinové disciplíny, jako třeba 
rotobal, si mohl vyzkoušet každý.

Další snímky ve fotogalerii na www.chomutov-mesto.cz.Další snímky ve fotogalerii na www.chomutov-mesto.cz.
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Soukromá střední 
odborná škola 

specializační Chomutov s. r. o.
nabízí 

poslední volná místa
v dálkovém pětiletém studiu 

Obchodní 
akademie.
Informace na tel.: 

474 686 596 
603 891 414



Čtrnáctideník pro občany města Cho-Čtrnáctideník pro občany města Cho-
mu to va.mu to va.

Vydavatel: Vydavatel: 
Městský úřad v Chomutově. Vy chá zí 
vždy prv ní a třetí středu v měsíci. 
V červenci a srpnu pouze první středu 
v měsíci. Zdar ma do kaž dé domácnosti, 
tentokrát v nákladu 31 730 kusů.
Povoleno: Povoleno: 
Okresním úřadem v Chomutově, re fe-
rá tem kultury pod čj. 4/1995.
Redakce: Redakce: 
Mgr. Luboš Mizun
Stanislav Král
Iva Josífková
Redakční rada:Redakční rada:
Ing. Ivana Řápková, Ing. Theodor Sojka, 
Mgr. Pavel Markvart, Ing. Jan Mareš 
Sídlo redakce: Sídlo redakce: 
MěÚ Cho mu tov, radnice nám. 1. máje, 
tel.: 474 637 433, 474 637 444,
fax: 474 637 432.
E-mail: s.kral@chomutov–mesto.cz
l.mizun@chomutov–mesto.cz 
Tiskne: Tiskne: 
Tiskárna AKORD Chomutov, s.r.o.
Distribuce: Distribuce: Česká pošta, st. p.
Nevyžádané příspěvky a fo to gra fie se 
ne vra ce jí. Zve řej ně né pří spěv ky ne mu-
se jí být shod né s názorem re dak ce. Za 
ob sa ho vou strán ku článků od po ví da jí 
autoři. 

Chomutovské noviny

strana 8  SPORT  CHN úterý 4. 7. 2006

Rekordních pět set padesát závod-
níků od benjamínků po veterány se 
na Kamencovém jezeře zúčastnilo 
třetího letošního závodu Českého 
poháru a Velké ceny Chomutova 
v rychlostní kanoistice. Zastoupeno 
zde bylo všech třicet devět oddílů 
z Čech a Moravy, včetně kompletní 
juniorské reprezentace a několika 
seniorských reprezentantů, pro které 
to byla prověrka před ME v Račicích. 
Oprávněnost nominace na tento 
šampionát potvrdili domácí kajakáři 
Branko Tarkulič a Milan Oslík, kteří 
zvítězili na trati 500 metrů, Tarkulič 
sám pak ještě na trati 200 metrů. 
Kvalitní formu před juniorským ME 
v Aténách prokázala také kajakářka 
Marcela Krauzová, která vyhrála 
závod na 3 kilometry a se svou 
děčínskou partnerkou také závod 
na 500 metrů. Na snímku souboj „tělo 
na tělo“ v nejmladší věkové katego-
rii.                                    (text a foto: sk)

Jeden ze závodů letošního Mis-
trovství České republiky modelů 
buggy v měřítku 1:6 proběhl 
v Chomutově. Na trati v areálu 
Základní školy v ulici Akademika 
Heyrovského se utkalo šestadva-
cet vysílačkou ovládaných bugin 
s benzínovými spalovacími mo-
tory, jejichž „řev“ vytvářel iluzi 
opravdového automobilového zá-
vodu. Šest účastníků bylo přímo 
z Chomutova, jak však řekl jeden 
z nich a současně pořadatel závo-
dů Pavel Kavka, zrovna se nevy-
znamenali. „Všichni jsme dojeli na 
techniku. Nejblíž úspěchu byl můj 
syn Dominik, který v semifinálové 
jízdě skončil na čtvrtém, prvním 
nepostupovém místě jen proto, 
že mu selhala baterie.“ Na snímku 
Dominik Kavka při přípravě své 
buginy na další rozjížďku, v pozadí 
závodní dráha.        (text a foto: sk)

Nad očekávání dobře si v právě 
skončené mistrovské sezoně vedli 
mladí boxeři VEKIBOXu Chomutov. 
V oblastní lize, která je pro mládež 
nejvyšší možnou soutěží, obsadili 
ve všech třech kategoriích první 
nebo druhé místo.

Přípravka (celkem 10 družstev): Přípravka (celkem 10 družstev): 
1. VEKIBOX Chomutov 69 b., 1. VEKIBOX Chomutov 69 b., 2. SKP 
Sever Ústí n. L. 58 b., 3. BC Linka Box 
Krupka – Teplice 45 bodů.

Kadeti (celkem 11 družstev): Kadeti (celkem 11 družstev): 
1. SKP Sever Ústí n. L. 78 b., 2. VEKI-2. VEKI-
BOX Chomutov 67 b.BOX Chomutov 67 b., 3. Baník Most 
56 bodů. 

Junioři (celkem 12 družstev):Junioři (celkem 12 družstev): 1. SK 
Barkas Ústí n. L. 55 b., 2. VEKIBOX 2. VEKIBOX 
Chomutov 48 b.Chomutov 48 b., 3. SKP Sever Ústí n. 
L. 43 bodů. 

Chomutovští boxeři se na před-
ních příčkách soutěže pohybovali po 
celou sezonu, ale díky excelentnímu 
závěru si postavení v tabulce ještě 
vylepšili. „Kluci mě překvapili. Když 
viděli, že to máme dobře rozjeté, 
boxovali tak dobře, až jsem žasnul. 
Mají srdce bojovníků,“ pochvaloval 
si trenér Vladimír Šťastný, který vede 
všechny tři kategorie.                      (sk)

Mladí boxeři získali
zlato a dvě stříbra

Klub vojáků v záloze Chomutov 
uspořádal na střelnici v Kadani 
7. ročník Mezinárodního meziklubo-
vého přeboru ve střelbě z velkoráž-
ních vojenských zbraní. Dvaatřicet 
střelců z Chomutova, Jirkova, Jihlavy, 

Kladna, Chebu a německého Fürthu 
soutěžilo ve čtyřech disciplínách, 
jejichž výsledky se sčítaly.

Nejlépe si vedl jihlavský Karel Ka-
dela, který sice ani jednu disciplínu 
nevyhrál, ale dvakrát skončil druhý. 
Další místa v elitní desítce celkového 
pořadí pak s jedinou výjimkou pat-
řila střelcům KVZ Chomutov. Druhý 
skončil Saša Kadeřábek (vítězství 
v disciplíně velkorážní pistole 5 + 20 
dle pravidel SVZ ČR), třetí Jiří Valenta 
(vítězství v akční disciplíně rojnice), 
čtvrtý Miroslav Heřmánek, šestý 
Otakar Tylš, sedmý Bedřich Schmid 
(vítězství v disciplíně útočná puška 
5 + 15), osmý Ervín Teimer, devátý 
Petr Wachtfeidl a desátý Ladislav Vo-
lhejn (vítězství v disciplíně velkorážní 
pistole 5 + 20 dle pravidel SDR).     (sk) 

Osm střelců KVZ v elitní desítce

I když měli softbalisté SC 80 Cho-
mutov v době uzávěrky této strany 
před sebou ještě šest zápasů, dá 
se s pravděpodobností hraničící 
s jistotou tvrdit, že léto jako obvyk-
le prožijí na čele prvoligové tabulky. 
Z dosavadních 22 zápasů prohráli 
jen čtyři a v tabulce mají tříbodový 
náskok na Spectrum Praha a šestibo-
dový na SK Radotín. 

Cílem pro sezonu je samozřejmě 
obhajoba titulu, kterých už mají 
chomutovští Bobři na kontě sedm. 

„Spectrum se zlepšilo a trápí nás, 
stejně jako Radotín. Zato Krč nemá 
pořádného nadhazovače, takže se 
pohybuje až v polovině tabulky,“ 
okomentoval vyhlídky tradičních ri-
valů hrající trenér Jan Přibyl. Ten se 
se spoluhráči Vrbenským, Matuškou, 
Svobodou a Mikulcem zúčastnil v dre-
su české reprezentace nejklasičtější-
ho evropského turnaje v holandském 
Haarlemu. Česko turnaj suverénně 
vyhrálo a chomutovští softbalisté 
byli jeho nejlepšími hráči.               (sk)  

Bobři pracují na osmém titulu

Překvapivým triumfem domácího 
družstva skončilo Mistrovství České 
republiky v národní házené doros-
tenek v Chomutově. Házenkářky SK 
Chomutov NH totiž ani v jednom 
zápase neprohrály a také díky tomu, 
že favorizovaný Krčín v posledním 
utkání klopýtl, se mohly radovat 
z mistrovského titulu! Ten je teprve 
třetím mládežnickým v dlouhé histo-
rii národní házené v Chomutově.

Výsledky SK Chomutov NH: Výsledky SK Chomutov NH: Cho-
mutov – Studénka 14:13, Chomu-
tov – Březno u Mladé Boleslavi 
23:11, Chomutov – Krčín 18:18, 
Chomutov – Přeštice 13:11, Cho-
mutov – Brno 18:7.                     (sk)

Dorostenky nečekaně
mistrem republiky

Za vším vý-
znamným, co se 
v ženské národní 
házené děje, hle-
dejte SK Chomu-
tov NH. Triumfy 
sbírá jako na 
běžícím pásu, 
je průkopníkem 
v prosazování 
umělých povrchů na hřištích, prosa-
dil zavedení play off do 1. ligy, po-
řádá vrcholné svazové akce... To vše 
ví i Jan Václavek, který je díky své 
funkci předsedy Svazu národní há-
zené v Chomutově častým hostem. 
Naposledy při korunovaci ligových 
mistryň a o týden později při repub-
likovém šampionátu dorostenek.
Co říkáte úspěšnosti SK Chomutov Co říkáte úspěšnosti SK Chomutov 
NH?NH?

„V Chomutově vyrostla výjimeč-
ná generace házenkářek. Dokázali 
zde stmelit zkušenost s mládím, 
navíc jim tu vyrůstá další genera-
ce perspektivních hráček, z nichž 
některé už v dorosteneckém věku 
mají kupu zkušeností s ligovou 
házenou. Těmto děvčatům se bude 
lépe prosazovat v dalších letech 
vedle zkušenějších hráček. Pokud 
se podaří převést z dorostenecké 
kategorie mezi dospělé i brankář-
ku Kůrkovou, pak si myslím, že 
chomutovské družstvo nebude mít 
problém. I funkcionářský tým je tu 
vyspělý a početný. Pan Čihař kolem 

Předseda Svazu národní házené: Chomutov má dobré jméno
sebe soustředil lidi ochotné a pro 
věc zapálené, takže by tu národní 
házená měla mít výborné pokračo-
vání. Škoda, že se totéž nedá říct 
o chomutovské mužské házené, 
i když tradici má.“
Klub je aktivní i v dalších rovinách. Klub je aktivní i v dalších rovinách. 
Například dokázal vybudovat dvě Například dokázal vybudovat dvě 
hřiště s umělým povrchem...hřiště s umělým povrchem...

„Dá se říct, že s tím začal, protože 
do té doby měli umělý povrch jen 
v Rokytnici u Přerova, kde se jim 
ho podařilo udělat jen díky spojení 
s malou kopanou. Po Chomutovu se 
to nyní rozrostlo, a to i zásluhou 
pana Čihaře, který vede marketingový 
odbor Svazu národní házené. Dokázal 
rozjet spolupráci s výrobci, takže nyní 
se nám daří pokládat umělé povrchy i 
na dalších hřištích.“

Je chomutovský klub v prostředí Je chomutovský klub v prostředí 
národní házené ostatním klubům národní házené ostatním klubům 
vzorem nebo spíš trnem v oku?vzorem nebo spíš trnem v oku?

„Určitě by i na jiných místech 
rádi najeli na takovouhle polopro-
fesionální bázi, ale většinou na to 
nemají podmínky. Národní háze-
ná se obvykle hraje na menších 
místech, kde přece jen městské 
a obecní úřady musejí zajistit kupu 
jiných záležitostí, než je sport. Na 
Chomutov se pochopitelně každý 
chce vytáhnout, protože proti mis-
trovi chce každý podat co nejlepší 
výkon. I díky tomu, že se zde kona-
la už řada vrcholových akcí národní 
házené, má Chomutov dobré jméno. 
Ale není důvod zdejšímu klubu zá-
vidět, protože na určité úrovni má 
ty možnosti každý.“                      (sk)  

Národní házenkářky SK Chomutov 
NH se radují z osmého ligového titulu. 
Došly k němu naprosto ojedinělým 
způsobem, v základní části i play off 
ani jednou neprohrály, navíc se pre-
zentovaly obdivuhodnou střeleckou 
muškou.

Už na podzim dával úřadující mistr 
důrazně najevo, že z vydobytých pozic 
nehodlá ustoupit. Například druhou 
Dobrušku vyprovodil s výpraskem 
31:16. Problémem, a nejen v podzim-
ní polovině, byla naopak hra obrany. 
To mělo za následek divokou remízu 
28:28 v Přešticích, což ovšem bylo je-
diné zaváhání v celé sezoně. Chomu-
tovský tým si totiž stejně zdatně vedl 
i v Českém poháru, kdy nejenže ne-
ztratil ani bod, ale se všemi soupeři si 
poradil naprosto suverénně. Po zásluze 
tak vybojoval sedmý pohárový triumf 
v rozpětí devíti let. Stejným stylem pak 
pokračoval i v jarních ligových odve-
tách, a tak základní část dohrál se ztrá-
tou jediného bodu, s náskokem deseti 
bodů před Dobruškou. Nastřílených 
537 branek ve dvaadvaceti zápasech je 
rekordem nejen klubovým, ale možná 
i ligovým. To se promítlo i do žebříčku 
nejlepších střelkyň 1. ligy, kde Čihařo-
vá obsadila druhé, Benešová čtvrté 
a Češková šesté místo!

Vynikající formu útoku a s pří-
chodem trenérky Pavly Vaňkové 
i zlepšenou výkonnost obrany si SK 
Chomutov NH přenesl i do play off. 
Postupně bez problémů vyřadil ve 

čtvrtfinále Studénku (28:14 a 31:13), 
v semifinále Tymákov (22:14 a 21:8) 
a ve finále s jistotou porazil i Přeštice 
(24:17 a 26:19). Korunovace staro-
nového mistra a následné oslavy se 
šampaňským proběhly na domácím 
hřišti v Cihlářské ulici. Manažer klubu 
Vojtěch Čihař, který v této funkci vede 
chomutovské házenkářky devět let, 
řekl: „Je to krásné během devíti let do-
sáhnout tolika úspěchů s družstvem, 

které do té doby získalo jednu bron-
zovou medaili. A je úžasné, že jsme 
základní část vyhráli o deset bodů 
a martyriem play off, které jsme sami 
před loňskou sezonou prosadili, jsme 
prošli jako nůž máslem.“

Ale sezona SK Chomutov NH přines-
la i další klady. Tím nejvýraznějším je 
zisk mistrovského titulu také v doros-
tenecké kategorii (viz článek na jiném 
místě stránky). K tomuto úspěchu ne-

sporně přispěla skutečnost, že trojice 
hráček dorosteneckého týmu už nastu-
puje i v sestavě žen. To samo o sobě je 
dalším pozitivem. „Je to až s podivem, 
že každý rok dokážeme vychovat ně-
jakou kvalitní hráčku,“ uvedl k tématu 
Vojtěch Čihař. „Když nahlédnu zpátky, 
tak to začaly Zajícová a Vlková, potom 
Suková a teď to jsou Bára Mimrová, An-
drea Košatová a Romana Možiešiková. 
Důležité je, že si obvykle nahrajeme 
takový náskok, že ve druhém poločase 
dostávají příležitost mladé hráčky.“ 

A tak zatímco funkcionáře chomu-
tovského klubu bude přes léto nejvíc 
trápit otázka náhrady za brankářku 
Duškovou, která se s největší pravdě-
podobností vrátí do svých mateřských 
Modřan, soupeři si nejspíš budou 
lámat hlavu tím, jak SK Chomutov 
NH sesadit z trůnu. „V posledních le-
tech cítíme tlak ostatních týmů podle 
hesla: Můžeme být třeba šestí, hlavně 
když Chomutov nebude první, a od 
toho se odvíjí jejich nasazení v zápa-
sech s námi. Ale pokud se náš kádr 
nerozpadne tak, že by třeba současně 
skočily všechny tři útočnice základní 
sestavy, pak nevěřím tomu, že bychom 
v příštích pěti letech měli mít nějakého 
vážnějšího konkurenta, který by nás 
dokázal porážet ve více zápasech za 
sebou,“ hodil rukavici soupeřům Voj-
těch Čihař.                                                (sk)

Manažer Čihař: Nevěřím, že bychom v příštích pěti letech měli mít vážnějšího konkurenta, který by nás dokázal porážet

Národní házenkářky SK Chomutov NH se prostřílely k titulu

Helena Benešová, na snímku s míčem v semifinále play off proti Tymákovu, měla 
střelecký průměr na zápas 7,4 gólu.                                                                               (foto: sk)


